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1.0 
Introdução 
 
O objeto de licenciamento do presente relatório é a implantação da Linha de 
Transmissão (LT) 345 kV Alto da Serra – SE Sul, necessária para evitar sobrecarga nas 
LTs Sul – Embu-Guaçu e Sul – Baixada Santista, e consequentes subtensões acentuadas 
no barramento de 345 kV da SE Sul. 
 
A LT terá início na torre T9 da LT 345 kV Baixada Santista – SE Sul, localizada no 
município de São Bernardo do Campo, e finalizará na Subestação (SE) Sul, existente e 
de propriedade da CTEEP, localizada no município de Santo André. 
 
O EIA-RIMA elaborado para obtenção da Licença Prévia para a LT contém uma 
detalhada avaliação de todos os impactos potenciais atribuíveis à construção e posterior 
operação dessa LT. Uma vez identificados esses impactos potenciais, foram propostas 
medidas para prevenção e/ou mitigação dos mesmos, estruturadas em 8 Programas 
Socioambientais. 
 
O Capítulo 2.0 do presente relatório apresenta o detalhamento operacional dos 
Programas Socioambientais propostos no EIA para a fase de implantação e operação da 
LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul, incorporando as solicitações feitas pela CETESB, 
relacionadas na Licença Ambiental Prévia (LP) Nº 2189, emitida em 21 de dezembro de 
2012. 
 
Por ocasião da solicitação da Licença de Operação para a LT poderão ser incorporados 
outros programas ambientais, além dos já detalhados neste PBA, em função de 
exigências da CETESB. 
 
1.1 
Estrutura dos Programas Ambientais 
 
O PBA consiste basicamente do detalhamento, até o nível operacional, dos Programas 
Ambientais propostos no EIA da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul e apresentados à 
CETESB para instrução do processo de licenciamento ambiental, acrescidos do P.01.5 - 
Programa de Cuidados Especiais com os Parques Natural Municipal do Pedroso e 
Estadual da Serra do Mar, para atendimento à exigência nº 14 da LP Nº 2189, e das 
medidas M.01.1.6 - Subprograma de Controle de Processos Erosivos e de 
Assoreamento, M.05.2 - Subprograma de Controle da Supressão de Vegetação, e 
M.05.3 – Subprograma de Monitoramento e Salvaguarda da Fauna, requeridas por 
meio das condicionantes nº 4, nº 7 e nº 10, respectivamente. 
 
Neste contexto, o PBA constitui-se em um instrumento de gestão, que tem por objetivo 
garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelo empreendedor no que 
concerne à correta gestão ambiental do empreendimento e ao atendimento à legislação 
ambiental. As ações que integram os diversos Programas Ambientais constituem o 
“núcleo” de um Modelo de Gestão Ambiental que, por sua vez, exige uma coordenação 
entre programas e um relacionamento entre as instituições direta ou indiretamente 
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envolvidas com o empreendimento: esferas de governo, comunidades e agentes 
responsáveis pela construção e operação do mesmo. 
 
Os Programas Ambientais integrantes do PBA formam um conjunto de medidas, cujos 
objetivos principais são: 
 
• Garantir a plena operacionalização de todos os compromissos assumidos na fase de 

Licenciamento Ambiental Prévio; 
• Assegurar o enquadramento das atividades desenvolvidas nas normas legais 

aplicáveis; 
• Implantar procedimentos e instruções de trabalho, específicos para todos os 

processos e atividades a serem executadas e que tenham alguma implicação 
ambiental; 

• Potencializar a capacidade de monitoramento da evolução das condições ambientais 
da área de influência e dos fatores que as influenciam; 

• Potencializar a capacidade de previsão de impactos decorrentes da obra, de forma a 
atuar antes de sua ocorrência; 

• Garantir a inclusão de critérios ambientais em todas as fases do processo de 
detalhamento do Projeto Executivo; 

• Assegurar a gestão ambiental e a documentação rigorosa de todas as ações 
desenvolvidas; 

• Prover instrumentos para que o empreendedor possa atender às situações 
emergenciais que envolvam risco e/ou impacto ambiental; 

• Verificar periodicamente o desempenho ambiental do empreendimento e; 
• Garantir um adequado relacionamento com as comunidades lindeiras.  
 
Na sequência é apresentada a lista de programas e medidas do PBA, que inclui aqueles 
já propostos no EIA, acrescidos de outros solicitados para o atendimento a 
condicionantes da LP. 
 
P.01 – Plano de Gestão Ambiental da Obra 
P.01.1 – Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos 

− M.01.1.1 - Atuação da Área de Gestão Ambiental;  
− M.01.1.2 - Elaboração das Instruções de Controle Ambiental (ICAs); 
− M.01.1.3 - Medidas de sinalização de obra; 
− M.01.1.4 - Medidas de minimização das interferências com a população e uso do 

solo lindeiro às obras; 
− M.01.1.5 - Prevenção de acidentes com a fauna; 
− M.01.1.6 - Subprograma de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento; 
− M.01.1.7 - Procedimentos de desativação de obra e recuperação de áreas 

degradadas. 
P.01.2 – Programa de Gestão Ambiental da Construção 

− M.01.2.1 - Gestão Ambiental das Obras 
− M.01.2.2 - Monitoramento da Qualidade das Águas Durante a Construção 

P.01.3 – Programa de Gestão da Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional Durante a 
Construção 
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− M.01.3.1 - Gestão de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 
− M.01.3.2 - Treinamento em Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho 
− M.01.3.3 - Gestão de Medidas de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 

P.01.4 – Treinamento Ambiental da Mão de Obra 
− M.01.4.1 - Treinamento Ambiental da Mão de Obra  

P.01.5 – Programa de Cuidados Especiais com os Parques Natural Municipal do 
Pedroso e Estadual da Serra do Mar 

− M.01.5.1 - Controle e mitigação dos processos de dinâmica superficial 
− M.01.5.2 - Controle de intervenções em vegetação e cuidados com a fauna 
− M.01.5.3 - Isolamento das áreas de trabalho e restrição de movimentação dos 

trabalhadores 
 

P.02 – Programa de Comunicação Social e Interação Social 
− M.02.1 - Divulgação Prévia da Implantação da LT e do Processo de 

Licenciamento 
− M.02.2 - Divulgação Dirigida Vinculada ao Processo de Estabelecimento da 

Faixa de Servidão 
− M.02.3 - Divulgação Local da Evolução de Frentes de Obra e Interferências com 

a População 
− M.02.4 - Atendimento a Consultas e Reclamações 
− M.02.5 - Comunicação Social Durante a Operação 
− M.02.6 - Campanhas de Educação Ambiental 

 
P.03 – Programa para Estabelecimento da Faixa de Servidão Administrativa e de 
Indenizações 

− M.03.1 - Realização do Cadastro Físico de Propriedades 
− M.03.2 - Valoração e Indenização de Propriedades e Benfeitorias  
− M.03.3 - Procedimentos para Desafetação das Áreas da Faixa de Servidão dentro 

de Unidades de Conservação 
 
P.04 – Programa de Prospecção, Resgate Arqueológico e Preservação do 
Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural 

− M.04.1 - Prospecção e Resgate Arqueológico 
− M.04.2 - Educação patrimonial  

 
P.05 – Programa de Conservação de Flora e Fauna  

− M.05.1 - Resgate de Flora 
− M.05.2 - Subprograma de Controle da Supressão de Vegetação 
− M.05.3 - Subprograma de Monitoramento e Salvaguarda da Fauna 

 
P.06 – Programa de Plantios Compensatórios  

− M.06.1 - Identificação de áreas para Plantios Compensatórios 
− M.06.2 - Elaboração e aprovação de Projetos de Revegetação Compensatória 
− M.06.3 - Supervisão dos Plantios Compensatórios e Monitoramento da sua 

Consolidação 
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P.07 – Programa de Compensação Ambiental 
− M.07.1 - Compensação Ambiental nas Unidades de Conservação de Proteção 

Integral Diretamente Interceptadas pelo Empreendimento  
 
P.08 – Programa de Gestão Socioambiental da Operação 

− M.08.1 - Acompanhamento do cumprimento de todas as exigências vinculadas à 
licença de operação 

− M.08.2 - Recuperação de Acessos Provisórios 
− M.08.3 - Manutenção e controle de erosão em caminhos de serviço 
− M.08.4 - Proteção da faixa de servidão 

 
Todos os Programas Ambientais foram detalhados segundo a estrutura abaixo: 
 
Introdução / Justificativa - onde são explicados os motivos para a formulação do 
Programa e a sua necessidade funcional no âmbito do PBA como um todo; 
 
Objetivos - explicitação dos objetivos gerais e específicos do Programa; 
 
Metas – metas a serem atingidas, as quais são, sempre que possível, estabelecidas em 
termos quantitativos, de modo a viabilizar a verificação do seu cumprimento; 
 
Âmbito de Aplicação - onde se definem os aspectos do empreendimento que serão 
afetados por cada programa; 
 
Ações / Atividades – descrição do modo como é desenvolvido o Programa, explicitando 
métodos e técnicas específicas, quando pertinente; 
 
Distribuição de Responsabilidades – indicação dos responsáveis pelo Programa e/ou 
pelas Medidas; 
 
Relatórios - onde é estabelecida a forma de documentação de cada programa e a 
periodicidade da consolidação da mesma em relatórios, definindo-se também as normas 
de circulação / distribuição dos mesmos; 
 
Cronograma – apresentação dos períodos de execução de cada etapa dos Programas; 
 
Recursos Humanos e Materiais a serem Alocados - onde se discriminam os recursos a 
serem alocados de maneira específica, especialmente nos casos de programas que 
necessitam da estruturação de equipes próprias especializadas; 
 
Relação com Outros Programas – interpretação da relação entre os Programas; 
 
Bibliografia – relação da bibliografia especificamente utilizada na elaboração do 
Programa (quando aplicável). 
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1.2 
Estrutura Organizacional 
 
A coordenação dos Programas Ambientais deste PBA, cuja implementação é de 
responsabilidade direta do empreendedor, exigirá o apoio de uma Equipe de Gestão 
Ambiental, que terá as seguintes atribuições principais: 
 
• Programar, de maneira sincronizada, a execução de todas as campanhas e demais 

atividades integrantes dos Programas Ambientais; 
• Assessorar o empreendedor no processo de seleção e contratação de empresas e/ou 

consultores especializados, conforme necessário para o cumprimento do escopo e 
das especificações técnicas de cada Programa Ambiental; 

• Interagir e supervisionar os trabalhos de empresas e consultores especializados que 
serão envolvidos na execução dos diversos Programas Ambientais; 

• Estabelecer procedimentos padronizados e normas de documentação de aplicação 
geral, de maneira a garantir a padronização dos relatórios a serem gerados no âmbito 
de cada Programa Ambiental e garantir a coerência do conjunto em termos de nível 
de detalhamento e estrutura analítica; 

• Analisar e avaliar os resultados cumulativos de cada Programa Ambiental, inclusive 
quanto à identificação de alterações ambientais atribuíveis às obras, solicitando a 
adequação de procedimentos construtivos ou outras medidas corretivas que se 
fizerem pertinentes; 

• Identificar desvios com relação ao previsto no PBA e coordenar com o 
empreendedor e as empresas especializadas responsáveis por cada Programa 
Ambiental, as ações necessárias para corrigir o problema; 

• Conduzir as gestões necessárias junto à CETESB, nos casos em que os resultados 
cumulativos de algum Programa Ambiental indicarem a necessidade de adequação 
do seu escopo ou especificações técnicas; 

• Produzir, com a periodicidade a ser definida pela CETESB, os Relatórios de 
Acompanhamento da Implantação do PBA, consolidando os resultados cumulativos 
de todos os Programas Ambientais para uma mesma data de corte; 

• Treinar e capacitar os funcionários da obra em ações de educação ambiental e no 
código de condutas/posturas a serem utilizadas pelos mesmos. 

 
As funções executivas concentrar-se-ão na Equipe de Gestão Ambiental do 
empreendedor, composta por equipes especializadas que atuarão no monitoramento 
ambiental e de segurança do trabalho da obra. A(s) construtora(s) contratada(s) para a 
execução da obra contará(ão), por sua vez, com uma estrutura de gestão própria 
composta por uma Gerência Ambiental e uma Gerência de Saúde Ocupacional e 
Segurança do Trabalho. A equipe da(s) construtora(s) será responsável pela gestão 
ambiental diária das obras e deve reportar-se à Equipe de Gestão Ambiental. 
 
A Equipe de Gestão Ambiental terá a responsabilidade de garantir a execução das 
diretrizes e medidas previstas nos programas ambientais, visando a prevenir ou 
minimizar a ocorrência de impactos. Essa equipe fiscalizará as ações de 
responsabilidade das empresas de construção. Deverá ter as seguintes responsabilidades 
específicas: 
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• Fiscalizar a implementação de todas as diretrizes, medidas e procedimentos 
previstos nos Programas Ambientais;  

• Interromper provisoriamente serviços, quando necessário e com o consentimento do 
empreendedor, caso não estejam de acordo com os procedimentos licenciados;    

• Implementar os Treinamentos e Capacitação do pessoal da obra, participando, 
também, como instrutores, do treinamento das equipes de meio ambiente das 
empresas, a fim de uniformizar os procedimentos ambientais contidos nos 
Programas Ambientais; 

• Fazer cumprir os cronogramas e analisar as rotinas de obras; 
• Orientar a construtora na execução dos procedimentos previstos no PBA. 
 
No Capítulo 2.0, a seguir, é apresentado o detalhamento dos Programas 
Socioambientais que compõem o PBA.  
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2.0 
Programas Ambientais  
 

P.01 – Plano de Gestão Ambiental da Obra 
 
O Plano de Gestão Ambiental da Obra é composto por cinco Programas: o P.01.1 – 
Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos, o P.01.2 – 
Programa de Gestão Ambiental da Construção, o P.01.3 – Programa de Gestão da 
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional Durante a Construção, o P.01.4 – 
Treinamento Ambiental da Mão de Obra e o P.01.5 - Programa de Cuidados Especiais 
com os Parques Natural Municipal do Pedroso e Estadual da Serra do Mar, cada um 
composto de medidas preventivas, mitigadoras ou de controle de impactos declarados 
no EIA para a fase de obras da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul, as quais são 
detalhadas na sequência. 
 
P.01.1 – Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos 
Construtivos 
 
1. Introdução / Justificativa 
 
Os serviços necessários à implantação da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul poderão 
gerar impactos no meio ambiente local, caso os procedimentos construtivos não sejam 
adaptados de forma a incorporar as medidas pertinentes. 
 
O P.01.1 – Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos tem 
função normativa e é fundamental para garantir que de todas as atividades necessárias à 
implantação do empreendimento serão executadas adequadamente e em conformidade 
com os compromissos ambientais assumidos. 
 
No conjunto, todos os procedimentos de prevenção, mitigação e/ou correção de 
impactos que compõem o Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos 
Construtivos podem ser agrupados nas medidas a seguir: 

 
M.01.1.1 - Atuação da Área de Gestão Ambiental;  
M.01.1.2 -  Elaboração das Instruções de Controle Ambiental (ICAs); 
M.01.1.3 -  Medidas de sinalização de obra; 
M.01.1.4 -  Medidas de minimização das interferências com a população e uso do solo 

lindeiro às obras; 
M.01.1.5 -  Prevenção de acidentes com a fauna; 
M.01.1.6 -  Subprograma de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento 
M.01.1.7 -  Procedimentos de desativação de obra e recuperação de áreas degradadas. 
 
O detalhamento do conjunto de Instruções de Controle Ambiental (ICA) para 
implantação do empreendimento de que trata a medida M.01.1.1 torna-se fundamental, 
de forma a consolidar todos esses procedimentos e medidas. Essas ICAs devem ser 
parte integrante dos contratos de construção, de maneira a garantir que todos os 
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contratados incorporem os custos da mitigação ambiental. As exigências de mitigação, 
tendo força contratual, viabilizam a operacionalização de um sistema de controle 
ambiental que envolva, de um lado, a construtora contratada e, do outro lado, a Equipe 
de Gestão Ambiental, que fiscalizará a plena implantação das ICAs e operacionalizará 
um sistema de manejo de não-conformidades. 
 
A responsabilidade pela implantação das ICAs recai sobre o Coordenador Ambiental da 
construtora, o qual deverá acionar os responsáveis para execução das ações corretivas 
pertinentes. Nos aspectos relativos à segurança do trabalho e à conduta dos 
trabalhadores em geral, o Coordenador Ambiental apoiar-se-á no Coordenador de 
Segurança do Trabalho, ambos pertencentes à construtora. 
 
As ICAs comporão um manual a ser disponibilizado aos responsáveis de cada frente de 
obra ou atividade, contendo única e exclusivamente aqueles procedimentos que são 
exigíveis às atividades por ele executadas. 
 
As ICAs inicialmente previstas para as obras de implantação da LT 345 kV Alto da 
Serra – SE Sul são as apresentadas na sequência e detalhadas na Seção 5 deste 
Programa: 
 
• ICA-01 Implantação, operação e desativação de canteiros de obras e instalações 

auxiliares; 
• ICA-02 Liberação de faixa de servidão e áreas de acessos; 
• ICA-03 Execução de escavações e fundações; 
• ICA-04 Implantação, operação e desativação de caminhos de serviço; 
• ICA-05 Montagem de torres; 
• ICA-06 Lançamento de cabos. 
 
2. Objetivos 
 
• Fornecer elementos técnicos para a execução das obras com o menor impacto 

ambiental possível e, após o encerramento das mesmas, garantir a plena recuperação 
das áreas afetadas, mediante a inclusão de procedimentos abrangentes de 
desativação e recuperação como parte integrante das ICAs.   

• Dar força contratual a todas as exigências relativas à mitigação do impacto 
ambiental das obras e/ou à sua remediação nos casos de impactos que ocorram 
apesar da mitigação. 

• Facilitar, mediante a consolidação em ICAs segundo tipo de frente de obra e/ou área 
de intervenção, o processo de gerenciamento ambiental das obras.  

• Padronizar as normas e critérios de qualidade ambiental dos procedimentos 
construtivos a serem exigidos da construtora contratada para a implantação do 
empreendimento. 

• Fixar critérios ambientais de seleção de localização para as áreas de apoio cujo 
licenciamento ambiental será de responsabilidade da construtora contratada, 
incluindo canteiros de obras e instalações auxiliares. 

• Como parte dos objetivos deste programa, no que tange especificamente às medidas 
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de desativação de obra / recuperação de áreas degradadas integrantes de cada ICA, 
registram-se os seguintes objetivos complementares: 

 
− Implementar procedimentos de desativação de obra que resultem em 

condições pós-encerramento próximas às condições anteriores à intervenção, 
procurando devolver às áreas impactadas o equilíbrio dos processos 
ambientais atuantes anteriormente e/ou a possibilidade de novos usos. 

− Instaurar as condições ideais para a revitalização / regeneração natural 
continuada das áreas atingidas. 

− Minimizar o risco da instauração futura de processos erosivos e as suas 
consequências potenciais em termos de geração de sedimentos e 
assoreamento da rede de drenagem. 

− Facilitar a retomada do uso original das áreas atingidas, mediante revegetação 
com espécies nativas para a reconstituição da vegetação natural. 

 
3. Metas 

 
• Assegurar que todas as frentes de obra, áreas de apoio e caminhos de serviço sejam 

implantadas e/ou operadas de acordo com procedimentos de controle ambiental que 
garantam a efetiva minimização dos impactos. 

• Assegurar a atualização constante e expedita das ICAs, cada vez que as situações 
verificadas em obra exijam a inclusão de novas medidas e/ou o aprimoramento 
daquelas inicialmente propostas. 
 

4. Âmbito de Aplicação 
 
• O presente Programa aplica-se a todas as frentes de obra, inclusive aos acessos e 

áreas de apoio.  
• De maneira similar, este Programa abrange as atividades de desativação de frentes 

de obra e recuperação de áreas degradadas, como parte integrante da medida 
M.01.1.7. 

• Em essência, este Programa incorpora todas as medidas de controle ambiental do 
processo de execução das obras que serão de responsabilidade da construtora 
contratada pela CTEEP. Medidas de Gestão, assim como outras relativas a plantios 
compensatórios, são consolidadas em outros Programas Ambientais. 

• O presente Programa aplica-se basicamente à etapa de construção da LT 345 kV 
Alto da Serra – SE Sul. No entanto, algumas atividades de desativação e/ou 
recuperação de áreas degradadas sob responsabilidade da construtora a ser 
contratada, exigirão um período de consolidação que se estenderá após o término 
das obras.  

 
5. Ações / Atividades 
 
O Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos prevê as 
seguintes medidas durante a fase construtiva: 
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M.01.1.1 – Atuação da Área de Gestão Ambiental 
 
A Área de Gestão Ambiental terá como objetivo coordenar todas as etapas de 
licenciamento ambiental, a implantação dos programas socioambientais do PBA, a 
avaliação dos resultados, a intermediação das necessidades e exigências do controle 
ambiental frente aos serviços de implantação da LT, e a avaliação dos resultados 
obtidos. 
 
A diversidade de medidas ambientais a serem operacionalizadas durante a fase de obras 
exigirá uma coordenação centralizada. Diversas medidas serão de responsabilidade da 
construtora contratada. Para supervisar / fiscalizar a sua correta execução, a Equipe de 
Gestão Ambiental, com apoio de equipe gestão ambiental, supervisionará, monitorará e 
produzirá a documentação ambiental das obras.  
 
A Área de Gestão Ambiental produzirá, com periodicidade quadrimestral, os Relatórios 
de Acompanhamento da Implantação do PBA, consolidando os resultados cumulativos 
de todos os Programas Ambientais para uma mesma data de corte. Esses relatórios 
apresentarão, para cada programa, as atividades desenvolvidas, os registros das 
atividades, a equipe técnica responsável, as eventuais não-conformidades identificadas e 
respectivas medidas corretivas adotadas, entre outras questões pertinentes. 
 
A coordenação dos programas e medidas, cuja implantação é de responsabilidade direta 
do empreendedor, exigirá o apoio da Área de Gestão Ambiental, que terá as seguintes 
atribuições principais: 
 
• Programar a execução de todas as atividades integrantes dos Programas Ambientais, 

garantindo o cumprimento dos cronogramas; 
• Interagir e supervisar os trabalhos de empresas e consultores especializados que 

estejam envolvidos na implementação dos diversos Programas Ambientais; 
• Analisar e avaliar os resultados cumulativos de cada Programa Ambiental, inclusive 

quanto à identificação de alterações ambientais atribuíveis às obras, solicitando a 
adequação de procedimentos construtivos ou outras medidas corretivas que se 
fizerem pertinentes e produzindo os Relatórios de Acompanhamento da Implantação 
do PBA, com periodicidade quadrimestral; 

• Conduzir as gestões necessárias junto à CETESB, nos casos em que os resultados 
cumulativos de algum Programa Ambiental indicarem a necessidade de adequação 
do seu escopo ou especificações técnicas. 

 
M.01.1.2 – Elaboração das Instruções de Controle Ambiental (ICAs) 
 
O controle ambiental da construção será realizado através das Instruções de Controle 
Ambiental (ICA), as quais consolidam, na forma de um checklist de frente de obra, 
todas as medidas de controle ambiental a serem adotadas durante a construção do 
empreendimento e operação das áreas de apoio, para prevenção/controle/mitigação dos 
impactos de obra previstos no EIA.  
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A primeira versão das Instruções de Controle Ambiental (ICAs), as quais poderão sofrer 
ajustes ou melhoramentos no decorrer das obras, conforme necessário, encontra-se 
apresentada a seguir. 
 
ICA-01 – Implantação, operação e desativação do(s) canteiro(s) de obras e outras áreas 
de apoio 
 
A presente ICA estabelece procedimentos direcionados à empresa construtora, para a 
implantação, operação e desativação de canteiro de obras.  
 
Ressalta-se que para as obras de construção da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul o 
canteiro de obras terá função apenas de escritório, refeitório, almoxarifado e pátio de 
estacionamento de caminhões, por este motivo, ainda não foi definido se a construtora 
irá alugar imóveis próximos ao local da obra, ou se irá implantar um canteiro de obras 
em local a ser definido. 
 
Em ambos os casos, o canteiro não possuirá alojamento nem oficinas. Os serviços de 
manutenção e consertos de veículos e equipamentos de obras serão realizados em 
oficinas especializadas, localizadas na área urbana dos municípios da AII, interligada à 
rede pública de abastecimento de água e de coleta de esgotos. Os canteiros também não 
possuirão ambulatório. Será utilizada a infraestrutura de saúde dos municípios da AII, já 
que os mesmos localizam-se em região desenvolvida e com ampla infraestrutura de 
saúde, e que dificilmente será pressionada pela demanda excedente causada pela mão de 
obra de construção. Devido à curta extensão da LT, também não haverá módulos de 
apoio nas frentes de obra, mas apenas banheiros químicos e áreas cobertas para 
refeições e descanso. 
 
Assim, as diretrizes desta ICA objetivam o controle ambiental dos seguintes tipos de 
instalações: 
 
• Sanitários (banheiros químicos); 
• Almoxarifado; 
• Pátios de montagem; 
• Refeitórios; 
• Escritório administrativo e de fiscalização de campo; 
• Áreas de manobra e estacionamento. 

 
Não é possível informar a área do canteiro de obras nesta fase do projeto, pois sua 
localização precisa ficará a cargo da construtora contratada para a execução das obras. 
 
Na busca e seleção de locais para as instalações acima listadas, a construtora deverá 
considerar os seguintes critérios: 
 

− Dar preferência às áreas planas que possam ser utilizadas sem necessidade de 
terraplenagem significativa; 

− Procurar minimizar a distância até a frente de obra, evitando ao máximo a 
utilização de vias locais com uso do solo adjacente e diminuindo as distâncias a 
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serem percorridas pelos caminhões e equipamentos; 
− Não será admitida, para implantação de áreas de apoio administrativas ou 

industriais, a terraplenagem em área de preservação permanente (APP), mesmo 
que para habilitação de áreas não edificadas (estoque de materiais, 
estacionamento, entre outros); 

− Nas áreas selecionadas somente será admitido o desmatamento de vegetação 
nativa em estágio pioneiro de regeneração nos casos de comprovada necessidade 
(ausência de alternativas viáveis a partir das frentes de obra). Não será 
admissível a supressão de vegetação em estágio médio de regeneração ou a 
intervenção em APP; 

− Os usos pretendidos para cada local selecionado devem ser compatíveis com o 
estipulado na legislação municipal de uso e ocupação do solo, demonstrando-se 
o fato com a respectiva certidão; 

− Será dada preferência à utilização de terrenos já degradados, sem autuações 
ambientais ou compromissos de recuperação pendentes; 

− A construtora deverá comprovar observância dos critérios locacionais acima 
especificados, mediante encaminhamento prévio de plantas de localização das 
áreas pretendidas, junto com as informações pertinentes a cada caso. 

 
A construtora deverá comprovar observância das diretrizes de planejamento acima 
especificadas, mediante encaminhamento oportuno dos respectivos projetos de 
instalações com detalhe compatível. 
 
O empreendedor, através das equipes de gestão ambiental, verificará a rigorosa 
adequação dos procedimentos construtivos às especificações e diretrizes definidas nesta 
ICA, as quais apresentam-se a seguir agrupadas segundo as categorias de medidas.  
 
Medidas de Controle de Poluição, Organização e Limpeza 
 
• Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes 
 
A manutenção das condições de organização e limpeza dos canteiros, outras áreas de 
apoio e de todas as frentes de obra será uma preocupação constante e estarão sob a 
responsabilidade do empreendedor, que deve exigir da construtora contratada, 
procedimentos adequados de gestão ambiental.  
 
Não será admitida a permanência de lixo ou qualquer tipo de resíduo nas frentes de 
obra. O controle de resíduos sólidos terá por objetivo diminuir os riscos de 
contaminação do solo e dos corpos d’água pelo manuseio, tratamento e disposição 
inadequados dos resíduos sólidos gerados durante a implantação da LT. 
 
De maneira geral, a gestão ambiental dos resíduos sólidos deve ser pautada pelos 
seguintes aspectos: 
 

− Conhecimento prévio dos resíduos que serão potencialmente gerados; 
− Caracterização prévia dos resíduos segundo a norma NBR 10.004, a qual 

classifica os resíduos sólidos em Classe I (Perigoso), Classe II A (Não–inerte) e 
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Classe II B (Inerte). A classificação será feita mediante análise laboratorial 
sempre que necessário e considerará os riscos potenciais ao meio ambiente e à 
saúde pública; 

− Definição dos procedimentos de coleta, armazenamento provisório e destinação 
final; 

− Levantamento de possibilidades para destinação alternativa (reuso e reciclagem) 
de resíduos selecionados. 

 
Em uma primeira aproximação é prevista a geração dos seguintes tipos de resíduos: 
 

− Resíduos sólidos domiciliares orgânicos; 
− Lodo de banheiros químicos; 
− Sucata metálica; 
− Borra dos separadores água / óleo; 
− Pilhas e baterias automotivas; 
− Lâmpadas de filamento e lâmpadas fluorescentes de mercúrio; 
− Resíduos de concreto; 
− Óleo usado; 
− Materiais diversos contaminados com óleos e lubrificantes (EPIs, filtros, panos, 

uniformes, embalagens); 
− Sucata de borracha e pneus; 
− Materiais recicláveis diversos não contaminados (papel, papelão, plásticos, 

madeira); 
− Resíduo de supressão de vegetação; 
− Resíduo de escavações. 

 
Quanto à destinação final, estabelecem-se os seguintes procedimentos: 
 

− Todos os resíduos enquadrados nas Classes II A e B (inertes e não inertes) e que 
sejam passíveis de reciclagem ou reaproveitamento serão destinados a este fim; 

− Os resíduos perigosos e os não inertes que não possam ser reciclados serão 
destinados a processadores ou destinadores finais (aterro, co-processamento em 
fornos de cimento ou incineração) licenciados pelos órgãos ambientais; 

− Os resíduos domésticos orgânicos devem ser encaminhados, após acordo com a 
administração municipal, para os locais tradicionais de disposição do lixo gerado 
nos municípios da AII, após prévia verificação da regularidade da sua situação 
de licenciamento. O lodo de banheiros químicos será destinado pela empresa de 
locação; 

− O lixo gerado na oficina especializada localizada em área urbana, em razão da 
predominância de materiais não inertes ou perigosos, deve ter gestão específica. 
Assim, pneumáticos e baterias devem ser devolvidos aos fornecedores; óleos 
usados devem ser encaminhados a re-refino em processadores licenciados pelos 
órgãos ambientais, conforme disposto pelo Artigo 1º da Resolução CONAMA 
Nº 362/05; peças podem ser geridas como sucata; sucata de borracha e pneus 
devem ser devolvidos aos fornecedores ou destinados a co-processamento em 
fornos de cimento; lâmpadas de filamento devem ser destinadas para aterro e as 
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lâmpadas fluorescentes de mercúrio devem ser destinadas para descontaminação 
em processadores especializados; embalagens diversas não contaminadas podem 
ser dispostas como lixo comum; materiais contaminados com óleo/graxa ou 
produtos químicos considerados perigosos devem ser encaminhados para aterros 
Classe I. O empreendedor deverá utilizar apenas oficina com licença da 
CETESB; 

− Os resíduos de supressão de vegetação, como a galhada, devem ser dispostos 
localmente, na própria faixa de servidão; 

− Os resíduos de escavações devem ser utilizados na própria obra, para reaterro 
das fundações; 

− As sobras de frentes de obra também apresentarão grande variedade de tipos, 
mas podem ser facilmente segregados em materiais recicláveis e não recicláveis, 
sendo, portanto, viável o seu encaminhamento para reuso ou reciclagem, 
devolução para os fornecedores ou venda para recicladoras; 

− Os materiais inertes que irão sobrar nas frentes de obra serão enquadrados como 
entulhos diversos, e poderão ser conduzidos para os locais tradicionais de 
disposição do lixo gerado nos municípios interceptados. 

 
O armazenamento provisório dos materiais recolhidos deve ser realizado de maneira 
organizada, respeitando a segregação prévia realizada durante a coleta, com 
identificação dos materiais, proteção quanto à ação degradante dos agentes do tempo 
(vento, chuva e insolação) e proliferação de animais vetores de doenças. 
 
Não será permitida a acumulação provisória de resíduos considerados perigosos 
(estopas com óleo e graxa, solos contaminados, entre outros) no canteiro de obras, 
devendo os mesmos ser periodicamente enviados para local de disposição definitivo. 
Para o transporte dos resíduos perigosos até os locais de disposição final, serão adotados 
os procedimentos especificados na legislação e normas técnicas pertinentes. 
 
Quando da desmobilização de canteiros de obra deverão ser implementadas ações de 
limpeza e remoção dos entulhos, dispondo-os em local apropriado e previamente 
licenciado. 
 
A venda ou doação de resíduos recicláveis ou reutilizados para empresas, cooperativas 
de catadores ou entidades filantrópicas deve ser precedida de alguns cuidados, como por 
exemplo: 
 

− Verificação da legalidade do recebedor dos resíduos, sendo que, de acordo com 
a situação, podem ser exigidos alvarás de funcionamento, ou mesmo licenças 
ambientais; 

− Confirmação de que o recebedor dispõe de destinatários devidamente 
legalizados para todos os resíduos que o mesmo se propõe a retirar da obra; 

− Verificação das condições de transporte e se este não pode colocar em risco a 
segurança de terceiros (motoristas, pedestres, propriedades particulares ou 
equipamentos públicos); 

− Exigência de recibo individualizado para cada transporte de material constando a 
data, a quantidade, mesmo que estimada, a natureza do produto e o local de 
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destino; 
− Não inclusão de resíduos perigosos, como, por exemplo, baterias automotivas, 

de rádio ou de celular, lâmpadas frias e óleo lubrificante e outros. 
 
O recolhimento do lixo nos canteiros de obras, e o seu transporte ao destino final, são de 
responsabilidade da construtora / instaladora e deve ser feito a intervalos regulares, de 
modo a evitar a proliferação de animais e insetos, principalmente os que podem ser 
vetores de doenças. Os intervalos poderão variar conforme o tipo de lixo e o volume 
produzido. 
 
O transporte do lixo deve ser feito por caminhões apropriados que não permitam o seu 
espalhamento ou despejo de chorume pelo caminho. 
 
Os resíduos sólidos e líquidos produzidos devem ser convenientemente tratados e/ou 
dispostos, de forma a evitar riscos à saúde e a segurança dos trabalhadores e da 
comunidade. Não será permitida a queima de lixo nos canteiros e nas frentes de 
trabalho. 
 
Todo o lixo produzido no campo, como embalagens de alumínio descartável, utilizadas 
para refeições e bebidas, caixas para isoladores e ferragens das cadeias e das bobinas de 
cabos, deve ser recolhido diariamente e levado ao canteiro de obras. Sob nenhum 
argumento devem permanecer resíduos nas frentes da obra. 
 
Não será permitida a preparação de refeições nos locais de implantação da LT. 
Atividades geradoras de lixo e de resíduos serão permitidas apenas aquelas relacionadas 
à própria execução das obras. 
 
Os restos de frentes de obra, que também agregam uma grande variedade de tipos de 
materiais, deverão ser segregados em materiais recicláveis e não recicláveis, sendo, 
portanto, viável o seu encaminhamento para reuso ou reciclagem, devolução para os 
fornecedores ou venda para recicladoras. 
 
Os materiais inertes que sobrarem nas frentes de obra serão enquadrados como entulhos 
diversos e poderão ser conduzidos para bota-foras devidamente licenciados ou 
simplesmente utilizados na consolidação das áreas ao redor das torres. 
 
• Controle de Contaminação do Solo: Controle de Vazamentos de Combustíveis, 

Lubrificantes e Águas Residuais de Concretagem 
 
O objetivo é controlar a contaminação do solo por óleos e graxas oriundas da utilização 
de equipamentos, como geradores, compressores e bombas, por produtos químicos 
diversos não degradáveis, e por águas residuais, especialmente aquelas oriundas de 
atividades de concretagem e da lavagem de caminhões betoneiras. 
 
Os princípios básicos que devem reger a prevenção da contaminação do solo são: 
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− Todos os equipamentos devem apresentar boas condições de funcionamento e 
não apresentar vazamentos; 

− Os equipamentos móveis (caminhões, tratores, etc.) que apresentarem defeito / 
vazamento devem ser retirados da frente de obra; 

− Na impossibilidade de retirada do equipamento defeituoso da frente de obra, 
poderá ser admitido o conserto do mesmo no local, devendo o fato, no entanto, 
ser notificado à gestão ambiental, que verificará as condições em que esses 
trabalhos serão realizados. Em todos esses casos, deverão ser providenciados 
dispositivos de retenção de vazamentos provisórios, mesmo que rústicos, para se 
evitar a contaminação do solo; 

− Os equipamentos fixos que utilizem combustível (geradores, compressores, ou 
outros), deverão sempre contar com dique, bandeja ou outro dispositivo de 
contenção de vazamentos, com capacidade superior ao volume máximo possível 
de um eventual vazamento; 

− Constatada a existência de solo contaminado, devem ser adotadas as seguintes 
providências: eliminação da fonte de contaminação, raspagem do solo 
contaminado e recolhimento do material para destino adequado; 

− Os combustíveis ou óleos lubrificantes deverão ser estocados somente nas 
oficinas e não nas frentes de obra; 

− Os produtos químicos considerados perigosos ao meio ambiente devem ser 
armazenados no canteiro. Nas frentes de obra deve permanecer apenas uma 
quantidade razoável para uso imediato. Os depósitos devem permanecer em 
local protegido e sobre área impermeável com dique para proteção contra 
vazamentos; 

− Não será permitida a estocagem de combustíveis ou produtos químicos em 
tanques enterrados. Tampouco poderão ser enterradas tubulações para esses 
produtos; 

− O uso de produto químico considerado perigoso deve ser cuidadoso, tomando-se 
todas as precauções de segurança, especialmente a utilização de EPIs, e evitando 
a contaminação do solo e dos recursos hídricos; 

− Os caminhões betoneiras não devem ser lavados nas frentes de obra, 
principalmente nas proximidades de corpos d’água. Na frente de obra será 
admitida apenas a lavagem da bica dos caminhões betoneiras. O local de 
lavagem deverá ser no próprio local da concretagem e os motoristas devem ser 
instruídos a utilizar somente este local; 

− Nas oficinas localizadas em área urbana, o local para lavagem de veículos 
devem dispor de sistemas que permitam a separação e coleta de óleos e/ou 
ácidos eventualmente derramados. Nestes locais, o piso deve ser cimentado ou 
ter outro revestimento de forma a evitar a absorção de óleo pelo solo; 

− Para óleos e graxas devem ser previstas caixas de separação e acumulação e 
procedimentos de remoção adequados; 

− Nas oficinas localizadas em área urbana, os locais específicos para manutenção e 
lavagem de máquinas e veículos devem ser impermeabilizados (com cimento ou 
cerâmica) e ter capacidade para contenção de eventuais vazamentos. 
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• Controle da Contaminação das Águas: Controle da Produção de Efluentes 
Contaminantes e Condições Sanitárias 

 
Todas as medidas especificadas para o controle da contaminação do solo durante a 
construção são igualmente pertinentes para efeitos de controle da contaminação da água. 
Complementarmente, devem ser adotados os seguintes controles: 
 

− Sempre que possível, a rede pública deverá ser o destino final dos esgotos 
coletados no(s) canteiro(s); 

− Não havendo possibilidade de interligação com a rede pública, o(s) canteiro(s) 
deve(m) ser provido(s) de sistema de tratamento de águas residuais adequado à 
carga orgânica existente, podendo ser adotadas fossas sépticas, poços de 
absorção ou filtros anaeróbios, atendendo às Normas NBR 7.229/93 e NBR 
13.969/97. Os efluentes de refeitório serão previamente tratados em caixas de 
separação de gordura; 

− Em nenhuma hipótese devem ser interligados os sistemas de drenagem de águas 
pluviais e de esgotamento sanitário; 

− Não será permitido o uso de valas a céu aberto ou de caixas sem tampas 
adequadas; 

− As instalações sanitárias nas frentes de obra serão dimensionadas em 
conformidade com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
(NRs). Os sanitários devem apresentar boas condições de uso e ser em número 
suficiente para a quantidade de trabalhadores em cada frente (na razão de 1 
sanitário para no máximo 20 trabalhadores). Para a LT 345 kV Alto da Serra – 
SE Sul serão utilizados banheiros químicos; 

− Deverão ser habilitadas áreas adequadas para a alimentação de operários nas 
frentes de obra, disponibilizando-se contêineres para lixo doméstico, que 
deverão ser coletados pelo menos a cada dois dias; 

− Deve ser evitada a permanência prolongada de empoçamentos d’água, tanto no 
sistema de drenagem, quanto em escavações (valas, caixas e outros). As poças 
podem tornar-se focos de proliferação de mosquitos e outros vetores de doenças. 
As escavações devem dispor de sistemas de esgotamento, e quando não for 
possível ou viável, deve-se dispor de bombas para o esgotamento. 

 
• Controle de Poluição do Ar: Controle da Emissão de Poeira e Fumaça 
 
A construtora deverá controlar as emissões decorrentes da queima de combustíveis 
fósseis e o nível de poeira em suspensão durante todas as etapas dos trabalhos, 
principalmente no trecho do traçado da LT entre a torre T47 e a SE Sul, próximo a áreas 
habitadas. Os objetivos do controle são: diminuir os impactos negativos na qualidade do 
ar em áreas ocupadas próximas, proporcionar conforto aos trabalhadores, colaborar na 
manutenção da qualidade do ar e prevenir acidentes no interior das obras. 
 
Para controle da suspensão de poeiras será mantida a umectação do solo, sobretudo em 
épocas secas, de acordo com as necessidades. Especial atenção a essa medida será 
exigida em frentes de obra próximas a áreas habitadas (trecho do traçado da LT entre a 
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torre T47 e a SE Sul). Todas as caçambas dos caminhões de transporte de terra seca, ou 
de outros materiais secos, deverão ser protegidas com lonas durante o percurso. 
 
Para minimizar as emissões de poluentes dos veículos e equipamentos, deverão ser 
executadas manutenções periódicas. O empreendedor poderá solicitar a suspensão do 
uso de qualquer veículo ou equipamento que apresente problemas ostensivos de emissão 
de gases (fumaça preta). 
 
ICA 02 – Liberação da faixa de servidão e áreas de acessos 
 
As medidas específicas de Controle das Atividades de Supressão de Vegetação são 
detalhadas na M.05.2. As demais ações necessárias para liberação da faixa de servidão e 
áreas de acessos deverão ser realizadas levando em conta as seguintes instruções: 
 
• Remoção de Cercas e Eventuais Demolições 

 
A remoção de cercas e demolição de muros, se necessária, deve ser realizada tão logo 
estejam desembaraçados os procedimentos negociação e indenização dos proprietários 
afetados. 
 
Nos trabalhos de demolição serão adotados procedimentos de sinalização e isolamento 
da área, como forma de impedir a ocorrência de acidentes. As rotas de entrada e saída 
de caminhões e equipamentos serão definidas com a antecedência necessária. 
 
O entulho gerado em remoções e demolições será destinado para as áreas de destinação 
nos municípios da AII. 
 
• Remoção da Camada Orgânica do Solo 
 
A camada orgânica do solo nos locais de escavação (fundações de torres e serviços de 
reconformação topográfica do terreno para abertura de caminhos de serviço) será 
armazenada, sempre que possível, para utilização posterior no recobrimento de áreas a 
serem recuperadas. Caso houver material excedente, este poderá ser espalhado em 
setores planos da faixa de servidão que apresentem condições desfavoráveis ao 
desenvolvimento de cobertura vegetal, ou alternativamente poderá ser disponibilizado 
para proprietários de áreas lindeiras degradadas a recuperar. 
 
• Reconhecimento de Vestígios Arqueológicos  
 
Durante as atividades de decapeamento em locais de escavação ou terraplenagem, 
poderão surgir materiais de interesse arqueológico não identificados pelo Programa P.04 
(Programa de Prospecção, Resgate e Preservação do Patrimônio Arqueológico, 
Histórico e Cultural), como, por exemplo, peças e pedaços de cerâmica, utensílios de 
pedra, camadas de solo preto e outros. 
 
No início das atividades de prospecção arqueológica (ver P.04) serão incluídos, nos 
procedimentos de limpeza do terreno, decapeamento, movimentação de solo e 
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escavação de fundações, especiais para o reconhecimento antecipado de vestígios com 
possível valor arqueológico, em especial nos níveis superficiais do terreno. 
 
Quando da ocorrência eventual de vestígios serão adotadas as seguintes providências: 
 

− Interrupção de qualquer tipo de atividade, especialmente de movimentação de 
terra e deslocamento de veículos, na área da ocorrência; 

− Demarcação da área de ocorrência e informação aos trabalhadores da paralisação 
do trecho; 

− Informação imediata do empreendedor quem acionará as equipes de arqueologia 
ou paleontologia responsáveis pelo Programa P.04. 

 
ICA-03 – Execução de escavações e fundações 
 
Os procedimentos de controle ambiental de trabalhos de escavação para a execução das 
fundações das torres incluirão também a adoção de medidas preventivas, mitigadoras e 
corretivas que efetivamente impeçam o carreamento de solos para fora da faixa de 
servidão e na direção de cursos d’água. Além das medidas direcionadas às escavações, 
outras devem ser adotadas de forma a minimizar, prevenir ou corrigir os impactos 
decorrentes das demais etapas das fundações, conforme exposto a seguir: 
 

− A necessidade de abertura de novo acesso para cada torre deve ser minimizada, 
dando-se preferência a acessos existentes; 

− Devem ser respeitados os limites estabelecidos para as escavações; 
− Devem ser implantados dispositivos de drenagem provisória em áreas com 

declividade acentuada, de forma a evitar a instalação de processos erosivos, o 
carreamento de sedimentos e o assoreamento de cursos d’água; 

− Deve ser instalada sinalização de advertência nas proximidades dos furos abertos 
para as fundações, prevenindo a queda de pessoas nos mesmos; 

− Matérias-primas como concreto, brita, etc., de usinas ou minerações devem ser 
compradas de fornecedores devidamente licenciados; 

− Após o término das fundações das torres, o material terroso excedente das 
escavações deverá ser disposto em área adjacente ou no interior da faixa de 
servidão, como forma de regularização do terreno, respeitando as características 
originais do mesmo. O espalhamento do material deverá ser feito de forma 
homogênea, de maneira a não produzir taludes ou desníveis que possam 
potencializar erosões; 

− Deverá ser realizada a recuperação da cobertura vegetal no local (revegetação), 
utilizando-se a forração mais adequada, como forma de proteção superficial e; 

− Todas as atividades deverão ser realizadas obedecendo aos procedimentos de 
segurança do trabalho especificados no Programa de Gestão da Segurança do 
Trabalho e Saúde Ocupacional Durante a Construção (P.01.3). 
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ICA-04 - Implantação, operação e desativação de caminhos de serviço 
 
Os acessos necessários à implantação e manutenção da LT 345 kV Alto da Serra – SE 
Sul foram previamente identificados. A necessidade de implantação de todos os 
caminhos de serviço previstos ou de outros adicionais deverá ser estabelecida pela 
empresa construtora, que será também responsável pela elaboração dos projetos a serem 
apresentados ao empreendedor. Caso haja necessidade de caminhos de serviço 
adicionais aos previstos, e que extrapolem os limites das áreas de intervenção previstas 
na Licença de Instalação (LI), a gestão das autorizações ambientais necessárias à sua 
implantação será de responsabilidade da própria construtora. 
 
Ressalta-se que a supressão de vegetação para implantação dos novos acessos e 
alargamento de acessos existentes somente será realizada com Autorização de 
Supressão de Vegetação (ASV) emitida pela CETESB. 
 
Caso seja necessária a abertura de acessos não previstos, o empreendedor avaliará os 
projetos de caminhos de serviço apresentados pela construtora e, dependendo da 
complexidade da obra, o empreendedor poderá exigir a apresentação de um Projeto 
Executivo. 
 
Sempre que possível deverão ser utilizados os acessos existentes. No entanto, esses 
acessos poderão ter traçado e padrão ajustados às características dos veículos e 
equipamentos de construção. Nesse processo de ajuste, poderão ser necessários serviços 
de terraplanagem. 
 
Nos novos traçados a serem implantados, as seguintes diretrizes de projeto serão 
observadas: 
 

− A geometria vertical e horizontal das vias deverá proporcionar interferência 
mínima com o meio ambiente, buscando facilitar a execução da drenagem e 
evitando a ocorrência de processos erosivos ou desmatamento desnecessário; 

− As vias deverão, tanto quanto possível, acompanhar as curvas de nível, 
transpondo-as de forma suave, onde necessário. Nos casos em que não for 
possível evitar rampa acentuada, deverá ser previsto revestimento com pedra ou 
cascalho, facilitando o tráfego e evitando erosão; 

− Deverão ser previstas inclinações transversais nas plataformas e acostamentos 
para garantir a boa drenagem da via; 

− Em trechos em encosta, os caminhos de serviço serão projetados 
preferencialmente em corte, minimizando-se a ocorrência de segmentos em 
aterro. As inclinações transversais das plataformas serão sempre na direção do 
corte, não se admitindo a drenagem da plataforma na direção das saias de aterro 
independentemente da geometria das curvas.  

− Todas as saias de aterro e taludes de corte em caminhos de serviço deverão 
receber forração vegetal imediatamente após a sua implantação; 

− Obras de estabilização emergencial serão executadas em todos os locais em que 
se verifique o início de processos erosivos. 

− De modo a minimizar o efeito das alterações nos terrenos, a abertura de acessos 
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para a implantação das torres deve ser feita preferencialmente sobre estradas ou 
caminhos já existentes, e/ou adotando-se percursos que acompanhem, o quanto 
possível, as curvas de nível, para minimização dos volumes de terraplenagem e 
de exposição à superfície do Horizonte C, de maior suscetibilidade à erosão.  

− Os sistemas de proteção de áreas expostas devem ser adotados tão logo sejam 
concluídos os trabalhos de escavação e construção de aterros, para prevenção do 
início de qualquer processo erosivo, antes de seu desencadeamento.  

 
O empreendedor, através das equipes de gestão ambiental, sob coordenação da Área de 
Gestão Ambiental, verificará a rigorosa adequação dos procedimentos construtivos às 
especificações e diretrizes definidas nesta ICA. 
 
Sobre a operação e manutenção dos caminhos de serviço: 
 

− A responsabilidade pela operação e manutenção de caminhos de serviço de uso 
exclusivo da obra será da empresa construtora, que deverá evitar o seu uso por 
terceiros; 

− A limpeza periódica dos caminhos, incluindo a remoção de lixo e/ou resíduos 
lançados por terceiros, será continuamente verificada pela gestão ambiental; 

− Caberá à construtora obter as autorizações dos respectivos proprietários dos 
locais de implantação dos caminhos. Essas autorizações não poderão ser 
negociadas com obras compensatórias nas propriedades afetadas quando estas 
dependam de licenças, autorizações, outorgas ou alvarás. Caso necessário, em 
função da impossibilidade de acordos amigáveis e em função da ausência de 
alternativas de passagem, o empreendedor poderá instaurar procedimentos de 
desapropriação; 

− Para controle da suspensão de poeiras em caminhos não pavimentados será 
mantida a umectação do solo, sobretudo em épocas secas, de acordo com as 
necessidades; 

− As plataformas dos caminhos de serviço deverão ser mantidas em condições 
permanentes de tráfego para os equipamentos e veículos de construção; 

− Os operadores de máquinas e equipamentos deverão ser adequadamente 
orientados para os cuidados relativos ao trânsito em áreas que apresentem riscos 
para pessoas e animais. 

 
Quanto aos procedimentos de supressão de vegetação para a abertura de caminhos de 
serviço, devem ser seguidos aqueles especificados na ICA-02 – Liberação da faixa de 
servidão e áreas de acessos. 
 
Quanto à sinalização em caminhos de serviço: 
 

− Os limites de velocidade nos caminhos de serviço, assim como curvas perigosas, 
locais de travessias de pessoas e outros aspectos pertinentes serão claramente 
sinalizados ao longo de todo o traçado; 

− Deverão também ser sinalizados todos os locais dos caminhos de serviço que 
possam estar sujeitos ao acesso de pessoas ou veículos alheios às obras, 
garantindo-se os bloqueios ao tráfego onde necessário e a segurança de 
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passantes no que diz respeito ao tráfego de máquinas, carretas, etc. 
 
No que diz respeito à implantação de dispositivos de drenagem provisória durante a 
abertura dos caminhos de serviço: 
 

− Serão implantados dispositivos provisórios de drenagem durante os serviços de 
movimentação de terra para abertura dos caminhos de serviço, de forma a 
garantir o escoamento controlado das águas pluviais até os cursos d’água mais 
próximos; 

− Os dispositivos de drenagem provisória manterão as áreas com solo exposto 
permanentemente preparadas para receber chuva, evitando a perda de solo por 
erosão e a deposição de material nas áreas deprimidas. Para tanto, serão 
previstas as seguintes medidas destinadas a minimizar a erosão e o carreamento 
de solos: 

� Implantação de dispositivos provisórios para orientação do 
escoamento, desviando o escoamento superficial de pontos frágeis do 
terreno; 

� Implantação de dispositivos provisórios de redução da velocidade de 
escoamento superficial e retenção de solos carreados; 

� Medidas destinadas a evitar a criação de áreas instáveis, tais como o 
controle da inclinação dos taludes e saias e a restrição para a 
estocagem de terra solta; 

� Proteção superficial constante das áreas de solo exposto, incluindo 
compactação e configuração adequada, antecipação da forração 
vegetal e forração emergencial com plástico em trechos 
particularmente instáveis. 

− Os sistemas de drenagem das estradas de serviço devem ser adequadamente 
dimensionados, levando-se em conta a instalação de caixas para retenção do 
escoamento pluvial e dos solos erodidos, antes que eles alcancem as drenagens e 
provoquem assoreamento de canais e nascentes. Esses sistemas devem ser 
periodicamente monitorados, para o controle de sua eficiência e 
complementação de medidas caso se torne necessário; 

− Os dispositivos de drenagem provisória a serem implantados ao longo do trecho 
deverão ser permanentemente limpos e desassoreados de forma a não perderem 
a sua função; 

− A forração vegetal de todas as áreas potencialmente instáveis será considerada 
como parte integrante do procedimento de controle de erosão e a sua execução 
deverá, sempre que possível, ser antecipada. 

 
Na fase final das obras em caminhos de serviço, os dispositivos de drenagem provisória 
serão, conforme necessário, substituídos pela drenagem definitiva de acordo com o 
projeto. 
 
No caso dos caminhos de serviço que não serão necessários para a futura manutenção da 
LT, os procedimentos de desativação são: 
 
  



 

 

23 

− Descompactação de solos nos trechos de caminhos que serão removidos; 
− Reconfiguração (parcial) do relevo, devolvendo-se ao terreno às suas feições 

naturais (nos trechos a serem removidos); 
− Implantação de terraceamento de controle de erosão, nos moldes do 

terraceamento adotado em áreas cultivadas (nos trechos a serem removidos); 
− Nos trechos que permanecerão operacionais após as obras, realizar re-

compactação da superfície de rolamento e adequação da orientação do 
escoamento de maneira compatível com a drenagem; 

− Remoção de dispositivos de drenagem provisória com transporte do material 
para bota-fora devidamente licenciado ou para os locais tradicionais de 
disposição do lixo gerado nos municípios interceptados (em todos os trechos); 

− Execução de medidas complementares para garantir a estabilização geotécnica 
definitiva da área, segundo verificado nas vistorias de desativação (em todos os 
trechos); 

− Correção de erosões e retirada de solos carreados para jusante (em todos os 
trechos); 

− Desassoreamento de drenagens naturais ou cursos d’água porventura atingidos 
pelos solos carreados, com deposição do material de limpeza no próprio 
caminho de serviço, em bota-fora devidamente licenciado ou em área de 
destinação de resíduos dos municípios do entorno (em todos os trechos); 

− Eliminação de empoçamentos ou pontos baixos onde o acúmulo de água possa 
favorecer a proliferação de insetos; 

− Remoção da sinalização de bloqueio de acesso (nos trechos que permanecerão 
operacionais após as obras); 

− Remoção de toda a sinalização (nos trechos a serem removidos). 
 
ICA-05 – Montagem de torres 
 
As estruturas metálicas das torres serão transportadas para o local com o uso de 
caminhões e montadas, peça por peça e/ou por seções pré-montadas no solo, nas praças 
de montagem preparadas ao longo da faixa de servidão. Os procedimentos de controle 
ambiental dos trabalhos de montagem das torres incluirão a adoção das medidas 
descritas a seguir: 
 

− Assim como para as atividades de escavação das fundações, para a montagem 
das torres deve-se dar preferência à realização do acesso pela própria faixa de 
servidão; 

− Respeitar os limites estabelecidos para as praças de trabalho e de lançamento; 
− Realização de todas as atividades obedecendo aos procedimentos de segurança 

do trabalho especificados no Programa de Gestão da Segurança do Trabalho e 
Saúde Ocupacional Durante a Construção (P01.3). 
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ICA-06 - Lançamento de cabos 
 
O lançamento dos cabos será realizado conforme procedimentos e especificações da 
norma NBR 7430/82 - Manuseio e lançamento de cabos CAA em linhas de transmissão 
de energia elétrica, Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 
 
Os procedimentos de controle ambiental dos trabalhos de lançamento dos cabos 
incluirão a adoção das medidas descritas a seguir: 
 

− As praças de lançamento devem estar localizadas no interior da faixa de servidão 
e em local já limpo e livre de vegetação; 

− O lançamento do cabo será realizado com a utilização de trator de esteiras e 
somente na faixa de lançamento, de forma a evitar intervenções em áreas 
externas; 

− Será adotada sinalização de segurança de trabalho específica para cada frente e 
faixa de lançamento; 

− As travessias serão realizadas com uso de dispositivos que permitam o 
lançamento do cabo com segurança e sem interferir com as rodovias e estradas, 
ou tocar em outras LTs. Os dispositivos serão construídos com postes e travessas 
em madeira, com alturas compatíveis com as travessias a serem realizadas e, se 
necessário, podem ser utilizadas cordas ou redes de nylon para garantir o 
isolamento entre os cabos em lançamento e as redes elétricas existentes. Outros 
cuidados incluirão: aterramento de cabos e máquinas ao solo; isolamento da 
área, evitando o acesso de pessoas estranhas ao serviço; e sinalização das 
interferências com tráfego de rodovias, vias urbanas e estradas de terra vicinais. 
Nas situações em que, pela altura, não for possível realizar a travessia com o 
emprego de dispositivos de madeira, serão utilizados andaimes modulados 
metálicos, leves ou pesados, de acordo com as necessidades locais; 

− Após a utilização da área pela frente de lançamento deverão ser restabelecidas as 
condições originais do local; 

− Realização de todas as atividades obedecendo aos procedimentos de segurança 
do trabalho especificados no Programa de Gestão da Segurança do Trabalho e 
Saúde Ocupacional Durante a Construção (P.01.3). 

 
Para minimizar o corte de vegetação em fragmentos mais preservados de vegetação 
nativa, e principalmente nas áreas protegidas atravessadas, o lançamento do cabo guia 
será realizado utilizando os seguintes procedimentos, que eliminarão a necessidade de 
abertura de picada na vegetação. 

 
− Lançamento preliminar com estilingue, ou ferramenta similar, de fio de nylon 

amarrado a uma pedra sobre a copa das árvores, o que permitirá puxar o cabo 
guia ou piloto e posteriormente os cabos condutores pelos pullers, posicionados 
nas praças de lançamento. Nos casos em que o fio de nylon ficar enroscado na 
copa de alguma árvore, esta será escalada e podada seletivamente. Durante esta 
atividade está prevista a abertura de picada com o corte da vegetação de 
subosque da mata (porte arbustivo e arvoretas com diâmetro inferior a 3 cm), 
além do rebaixamento da vegetação herbácea. Dessa maneira, haverá a 
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regeneração natural após o término das atividades de lançamento.  
 
M.01.1.3 - Medidas de sinalização de obra 
 
Esta medida compreende o conjunto de providências destinadas a alertar e prevenir os 
trabalhadores e a população residente, ou que eventualmente transita nos locais de 
execução das obras, sobre os riscos de acidentes envolvendo as atividades construtivas.  
 
Quatro tipos de sinalização serão observados pela construtora durante o andamento das 
obras: 
 
• Sinalização de área de restrição / vigilância patrimonial; 
• Sinalização de obra (placa da obra, segurança do trabalho e indicação de direção); 
• Sinalização de interferência com tráfego externo; 
• Marcações ambientais nas frentes de obra. 

 
A sinalização de cada frente de obra deverá ser cuidadosamente planejada para cada 
etapa dos serviços, incluindo delimitação das frentes de obra, delimitação de áreas de 
restrição, indicação de eixos de circulação de veículos e equipamentos e sinalização de 
tráfego, sinalização de identificação de instalações, sinalização de advertência de riscos 
(explosivos, produto inflamável, etc.), e outros aspectos pertinentes. 
 
Cuidados especiais serão adotados em trechos onde haja interação com usos urbanos, 
estruturas físicas ou servidões existentes, em especial aquelas que permitem a passagem 
de pessoas, como rodovias e acessos locais. Esse é o caso principalmente do segmento 
do traçado entre a torre T47 e a SE Sul, onde a LT se aproxima das áreas urbanas de 
Santo André e São Bernardo do Campo. 
 
A equipe de gestão ambiental do empreendedor avaliará a sinalização de segurança do 
trabalho nos aspectos pertinentes a: 
 
• Identificação de riscos (sinalização de curvas em caminhos de serviço, limites de 

velocidade, etc.); 
• Identificação de interferências da obra com locais onde ocorre a circulação de 

pedestres, veículos de tração animal, equipamentos agrícolas e similares; 
• Alertas sobre a necessidade de proteção ambiental, por exemplo, no relativo ao 

manuseio de lubrificantes, combustíveis, produtos químicos, depósitos de materiais 
de construção e outros. 

 
Nos trechos de rodovias e estradas existentes a serem utilizados pelos veículos a serviço 
das obras, a sinalização deverá ser previamente acordada com o órgão responsável pela 
operação. 
 
Marcações ambientais serão posicionadas ao longo dos limites das Áreas de 
Preservação Permanente. A marcação pode constituir-se de estacas pintadas com cores 
diferentes das demais utilizadas na obra, fitas zebradas, cercas de arame ou plásticas e 
placas de advertência com dizeres como: “Não Ultrapasse – Área de Preservação 
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Permanente”; “Proibido depositar material além deste limite”; “Não Faça Fogueira”; e 
outras julgadas pertinentes. 
 
A colocação de placas educativas com orientações ambientais e/ou de segurança será 
distribuída estrategicamente nas frentes de obra.  
 
M.01.1.4 - Medidas de minimização das interferências com a população e uso do solo 
lindeiro às obras 
 
Um conjunto diversificado de medidas destinar-se-á a minimizar o desconforto 
provocado pelas obras junto à população localizada no entorno imediato da faixa de 
servidão da LT, principalmente no trecho final do traçado, entre a torre T47 e a SE Sul, 
em que há proximidade com as áreas urbanas dos municípios de Santo André e São 
Bernardo do Campo, e também nos trechos de travessia da Represa Billings, onde há 
proximidade com habitações esparsas e bairros rurais. São elas: 
 
• Controle do Ruído e Restrições de Horários 
 
A execução das obras deverá atender às exigências de controle de ruído existentes na 
Resolução CONAMA No 01/90. Da mesma forma, serão respeitadas as restrições de 
horário definidas em diplomas municipais. Em qualquer caso, na ausência de legislação 
municipal mais restritiva sobre o assunto, define-se o período diurno, compreendido 
entre as 07:00 e 22:00 horas, como o horário limite para operação de máquinas e 
equipamentos a serviço das obras. 
 
• Controle de Material Particulado em Receptores Críticos 
 
Por receptores críticos entendem-se as áreas habitadas localizadas próximo às frentes de 
obras, dos caminhos de serviço, dos acessos às frentes de obras e das áreas de apoio em 
geral. A suspensão de poeira nesses locais será monitorada com frequência redobrada 
pela equipe de gestão ambiental do empreendedor. 
 
Conforme já disposto nas medidas para Controle de Poluição do Ar: Controle da 
Emissão de Poeira e Fumaça da ICA-01, a construtora deverá controlar as emissões 
decorrentes da queima de combustíveis fósseis e o nível de poeira em suspensão durante 
todas as etapas dos trabalhos, próximo a áreas habitadas. Para controle da suspensão de 
poeiras será mantida a umectação do solo, sobretudo em épocas secas, de acordo com as 
necessidades. Todas as caçambas dos caminhões de transporte de terra seca, ou outros 
materiais secos, deverão ser protegidas com lonas durante o percurso. 
 
• Planejamento do Uso Compartilhado de Vias e Estradas Locais 
 
O planejamento das obras privilegiará, sempre que possível, o uso de estradas locais 
pré-existentes como forma de evitar a necessidade de construção de novos caminhos de 
serviço com os impactos ambientais consequentes. Em alguns casos serão utilizadas 
vias municipais e em outros caminhos em propriedades de terceiros. O uso dessas vias 
pelos veículos e equipamentos a serviço das obras será sempre precedido de acordos 
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com as autoridades municipais pertinentes e/ou com os proprietários das áreas nas quais 
se inserem. O estado dessas vias no início das obras será documentado pela construtora, 
que deverá assumir o compromisso de mantê-las em condição operacional e recuperar 
eventuais danos no final das obras. 
 
• Minimização dos Riscos de Acidentes com a População Local durante as Atividades 

de Lançamento dos Cabos 
 
Compreende o conjunto de providências destinadas a garantir a segurança da população 
residente ou que transita nos locais de execução das obras sobre os eventuais riscos de 
acidentes envolvendo o lançamento dos cabos. Parte das mesmas já foi incluída na ICA-
06. 
 
A medida aplica-se, particularmente, aos locais próximos a áreas urbanas e aos locais de 
cruzamento de outras estruturas físicas ou servidões. O principal risco, nesse caso, 
associa-se à atividade de lançamento dos cabos sobre as mesmas. Serão adotados os 
seguintes procedimentos, de acordo com a situação: 
 

− Isolamento da área a ser utilizada por equipamentos e por onde irão passar os 
cabos a serem lançados; 

− Adoção de sinalização de segurança de trabalho específica para cada frente e 
faixa de lançamento; 

− O lançamento do cabo será feito com a utilização de trator de esteiras somente 
na faixa de lançamento, de forma a evitar intervenções em áreas adicionais; 

− Instalação de estruturas provisórias (torres, andaimes, escoras e outras) nos 
trechos de interferências com rodovias, cursos d’água, outras linhas de 
transmissão de energia elétrica e mata nativa, de forma a garantir a segurança 
para usuários e instalações existentes, assim como facilitar os trabalhos das 
equipes de lançamento; 

− Aterramento dos equipamentos fixos, andaimes, torres e cercas, no momento de 
lançamento dos cabos; 

− As interrupções de tráfego e de energização de linhas existentes serão realizadas 
sempre que necessário, de forma a eliminar os riscos de acidentes. Essas 
interrupções serão realizadas de acordo com as recomendações dos seus 
responsáveis diretos e ser assistidas por estes.   

 
M.01.1.5 - Prevenção de Acidentes com a Fauna 
 
Este tópico contém diretrizes ambientais a serem seguidas pela empresa de construção e 
montagem que será (ão) responsável(is) pela implantação da LT, especialmente no que 
diz respeito à harmonização das atividades de implantação da LT com a fauna silvestre 
da região. O objetivo principal é evitar acidentes com a fauna, decorrentes da presença 
indevida de animais nas frentes de obra. 
 
A Prevenção de Acidentes com a Fauna é dividida em medidas específicas de 
orientação aos trabalhadores quanto à proteção de áreas frequentemente associadas à 
ocorrência de acidentes com a fauna (valas, cavas de fundações, abrigos e ninhos 
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situados na vegetação) e quanto aos procedimentos de trânsito de veículos e treinamento 
dos trabalhadores. Essas medidas são descritas na sequência. 
 
É importante destacar que todas as medidas e cuidados que os trabalhadores deverão ter, 
de forma a evitar acidentes com a fauna, deverão fazer parte do escopo do treinamento 
dos trabalhadores, a serem ministrados durante todo o período de realização das obras 
de implantação da LT. 
 
Queda e Aprisionamento de Animais nas Valas Escavadas para a Fundação das Torres 
 
Devido ao fato das atividades de montagem das ferragens e concretagem não ocorrerem 
imediatamente após a etapa de escavação das fundações, adotar-se-á uma medida para 
mitigação do impacto causado pela perda de indivíduos da mastofauna e herpetofauna 
por queda e aprisionamento nas valas abertas para as fundações. 
 
De forma a evitar a queda dos animais nessas valas, que podem permanecer abertas por 
um curto período de tempo antes que se realizem as etapas subsequentes de finalização 
das fundações das torres, será previsto o cercamento no entorno de cada vala ou a 
cobertura da mesma com tábuas, sendo que essas proteções devem ser removidas 
apenas após o término da concretagem da fundação. 
 
Interferências com Abrigos de Fauna e Ninhos 
 
O desenvolvimento das atividades de implantação da LT, onde serão necessárias 
interferências diretas no subsolo e na cobertura vegetal, deverá ser realizado após a 
avaliação criteriosa dos locais e o acompanhamento das atividades pela equipe de gestão 
ambiental a ser contratada pelo empreendedor. Espera-se, dessa forma, que, no 
desenvolvimento destas atividades, sejam adotados procedimentos para evitar as 
interferências diretas com a fauna terrestre, escansorial e répteis que utilizam o subsolo 
para abrigo (fossorial, semi-fossorial). Da mesma forma, antes da realização das 
atividades de supressão de vegetação, deverão ser realizadas vistorias nos locais com 
vegetação a ser suprimida, com o intuito de identificar a ocorrência de ninhos utilizados 
na reprodução da avifauna. 
 
Quando detectada a interferência em animais presentes nesses locais, deverá ser 
promovido o seu afugentamento para áreas adjacentes, ou resgate e translocação em 
áreas próximas. Nos casos de identificação de ninhos na vegetação a ser suprimida, a 
gerência ambiental deverá ser imediatamente informada para as providências cabíveis. 
 
Atropelamento de Animais Silvestres 
 
O atropelamento de animais é um problema pouco ressaltado entre as questões que 
envolvem a ameaça das espécies da fauna brasileira. Esse é um impacto que deve ser 
considerado, principalmente em rodovias com maior fluxo de automóveis e que cruzam 
áreas potencialmente ricas em componentes faunísticos. Muitas espécies utilizam as 
estradas em seus deslocamentos diários, estando sujeitas a serem mortas por veículos 
motorizados. 
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No caso da LT em questão, será adotada uma medida para prevenção de atropelamento 
de animais silvestres, a ser implantada durante a construção da LT, quando o fluxo nas 
estradas será aumentado pelo tráfego decorrente dos veículos das obras. 
 
Essa medida corresponde à instalação de placas de advertência, de educação ambiental e 
redutores de velocidade nos locais de maior movimentação de veículos e nas áreas de 
maior sensibilidade ambiental. Essa sinalização será direcionada tanto aos trabalhadores 
envolvidos nas obras de construção da LT quanto aos utilitários das vias de circulação. 
 
As placas conterão dizeres pertinentes como, por exemplo, os apresentados a seguir: 
 
• “Respeite o limite de velocidade”; 
• “Trafegue abaixo do limite de velocidade nas proximidades de Unidades de 

Conservação - Parques e Reservas”; 
• “Evite trafegar nos horários de crepúsculo, quando os animais são mais ativos”; 
• “Diminua a velocidade ao trafegar nas proximidades de cursos d’água”; 
• “Diminua a velocidade - Corredor faunístico”. 
 
No caso da ocorrência de atropelamentos, os trabalhadores serão orientados a comunicar 
imediatamente à gerência ambiental, que adotará as providências junto às equipes do 
Programa de Conservação de Fauna e Flora. 
 
M.01.1.6 - Subprograma de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento 
 
Problemas de erosão e assoreamento poderão ocorrer em qualquer setor da faixa de 
servidão que esteja sujeito à exposição do solo ou a serviços de movimentação de terra 
(praças de trabalho e de lançamento) e ao longo dos caminhos de serviço a serem 
implantados ou alargados, devendo ser previstas medidas específicas para cada uma 
dessas situações. 
 
Os procedimentos de controle ambiental de trabalhos de escavação e abertura de acessos 
incluirão a adoção de medidas preventivas, mitigadoras e corretivas que efetivamente 
impeçam o carreamento de solos para fora das áreas de intervenção e na direção de 
cursos d’água. 
 
As principais medidas preventivas e corretivas a serem adotadas incluirão: 
 

− Remoção de cobertura vegetal dentro do estritamente necessário para o 
desenvolvimento dos trabalhos, privilegiando o uso de áreas planas ou com 
solos pouco erodíveis; 

− Implantação de dispositivos de drenagem provisória que disciplinem o 
escoamento das águas pluviais sobre áreas em solo exposto; 

− Ajuste constante da orientação do escoamento sobre áreas de solo exposto, de 
maneira a garantir que os fluxos sejam direcionados da forma prevista; 

− Implantação de bacias ou outros dispositivos de retenção a jusante, de maneira a 
evitar o carreamento de solos até as drenagens naturais; 

− Limpeza constante dos dispositivos de retenção de sedimentos (solos perdidos 
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por erosão) ao longo das áreas de intervenção. Serão tratados com especial 
atenção os trechos ou locais sensíveis como, por exemplo, as áreas próximas ao 
Reservatório Billings, nascentes e cursos d’água atravessados; 

− Proteção superficial provisória das áreas de solo exposto que mostrem sinais de 
instabilização (forração emergencial com plástico, estabilização de sulcos com 
rachão ou material vegetal, etc.); 

− Proteção constante de cursos d’água; 
− Desassoreamento manual de canais fluviais e/ou APPs, se necessário; 
− Todas as feições de erosão surgidas nas áreas de escavação ou que, de alguma 

forma, se originaram das alterações ocasionadas pela obra, serão corrigidas ou 
estabilizadas no menor prazo possível. Como exemplo, pode-se citar o desvio do 
escoamento superficial de montante de feições erosivas, correção de sulcos e 
ravinas, remoção ou compactação de pilhas de solo solto proveniente das 
escavações para fundações das torres, elevação de diques perimétricos nas áreas 
de deposição provisória de material e outras; 

− A perda de solo por erosão nas áreas de terraplanagem (se necessária para 
implantação de acessos) pode resultar na deposição de material particulado nas 
áreas deprimidas a jusante, como por exemplo, o Reservatório Billings. Esta 
deposição pode ser importante, significativa ou sem importância, dependendo da 
quantidade de material depositado, da extensão da área impactada e das 
condições anteriores à deposição do material; 

− A equipe de gestão ambiental deverá controlar o nível de assoreamento em leitos 
fluviais e planícies e exigirá o desassoreamento cada vez que o acúmulo de 
material for verificado. A exigência de desassoreamento das áreas afetadas não 
se limitará às áreas de intervenção direta ou no interior da faixa de servidão, mas 
abrangerá trechos afetados a jusante da mesma; 

− De acordo com o andamento da obra, serão realizadas adaptações nos 
dispositivos de drenagem provisória, até a sua total substituição pelos 
dispositivos definitivos previstos em projeto, no caso de acessos definitivos. 

 
Adequação da Disposição dos Excedentes de Materiais de Escavação ao Longo do 
Trecho 
 
Em função de volume relativamente reduzido de material estimado como excedente de 
escavação para execução das fundações das torres, prevê-se a sua disposição em área 
adjacente ou no interior da faixa de servidão, respeitando as características do terreno 
original. O material será espalhado homogeneamente, de forma a não produzir taludes 
ou desníveis que possam potencializar erosões. 
 
Em casos de necessidade de substituição de solo brejoso, o material excedente deverá 
ser previamente seco antes da disposição final. 
 
A recuperação da cobertura vegetal no local como forma de proteção superficial deverá 
ser feita imediatamente após a conclusão dos trabalhos, utilizando-se a forração mais 
adequada. Não será permitida a permanência prolongada da condição em solo exposto 
nas áreas de deposição. 
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Quanto aos acessos a serem implantados para as obras, no caso de haver material 
excedente das atividades de terraplenagem, este deverá ser encaminhado a bota-fora 
devidamente licenciado.  
 
M.01.1.7 - Procedimentos de desativação de obra e recuperação de áreas degradadas 
 
No final da etapa de construção serão executadas atividades necessárias à desativação 
da obra e à recuperação de todas as áreas degradadas. Esses serviços, apesar de 
fundamentais, não impedem a energização da LT. Dessa forma, as atividades de 
desativação e recuperação, assim como a verificação da sua eficácia e a adoção de 
medidas complementares, poderão ocorrer concomitantemente ao início da fase de 
operação. O empreendedor vinculará contratualmente junto à empresa construtora, a 
total conclusão dos procedimentos de desativação à recepção definitiva das obras. 
 
A desativação das frentes de obra ocorrerá somente quando forem encerradas todas as 
atividades previstas no projeto construtivo e adotadas todas as medidas de desativação e 
recuperação ambiental das áreas diretamente afetadas, incluindo a faixa de servidão, os 
caminhos de serviço a serem desativados, exclusivos e não exclusivos da obra (de 
terceiros), e as áreas de apoio. 
 
Na desativação de cada frente de obra será observada a conformidade com, pelo menos, 
os seguintes aspectos: 
 

− Recuperação de feições de erosão: todas as áreas fonte de solos carreados, como 
sulcos, ravinas e voçorocas, devem ser recuperadas com a adoção de projetos 
não estruturais ou estruturais. Alternativamente, poderão ser realizados 
retaludamentos ou recuperações localizadas de aterros (reaterros ou bermas 
intermediárias); 

− Proteção superficial: as áreas diretamente afetadas pelas escavações e 
movimentação de terra receberão, ao final destas, proteção contra a ação de 
agentes climáticos como, águas de chuva e do escoamento superficial, ventos e 
insolação. O repasse geral dos trabalhos de proteção superficial nas áreas sem 
complicações geotécnicas poderá incluir o espalhamento de solo vegetal e o 
plantio de espécies rasteiras típicas da região, utilizando mudas da própria área; 

− As áreas com complicações geotécnicas, como, por exemplo, a presença de solos 
expansivos, empastilhamento de argilitos ou siltitos, queda de blocos e outros 
processos semelhantes, poderão exigir medidas mais complexas. As medidas 
passíveis de aplicação são várias e devem ser definidas apenas após análise 
geotécnica específica, além de serem considerados outros aspectos como 
durabilidade, facilidade de aplicação e manutenção, custo e disponibilidade no 
mercado (produtos e equipes familiarizadas com a sua aplicação) e garantia de 
eficiência; 

− Remoção de assoreamentos: nos trechos onde houver deposição acentuada de 
material com comprometimento das condições naturais da drenagem e com 
possibilidade de danos à vegetação ou obstrução do sistema de drenagem pré-
existente, serão removidos os materiais com o uso de métodos manuais ou 
mecânicos. A remoção terá como objetivo devolver, na medida do possível, as 
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drenagens às suas condições naturais; 
− As remoções dos assoreamentos serão atestadas através da vistoria final ao 

longo dos trechos de jusante de todos os talvegues interceptados pela obra; 
− A consolidação dos processos de recomposição da proteção superficial vegetal 

deverá ser atingida, ou seja, a proteção proporcionada pela vegetação implantada 
deve ser suficiente para a proteção do solo contra os agentes climáticos e para 
minimizar as perdas de solo por erosão. Caso contrário, serão realizados 
repasses da cobertura vegetal até a sua completa consolidação. 

− A limpeza geral de todas as áreas afetadas deverá ser concluída, inclusive a 
remoção de restos de obra, entulho, materiais contaminados e outros. Todos os 
materiais oriundos das atividades de limpeza e demolição deverão ter sido 
encaminhados para locais de deposição final adequados e munidos de todas as 
licenças e autorizações pertinentes; 

− A remoção dos componentes de drenagem provisória deverá ser concluída, 
exceto aqueles considerados úteis para o controle continuado da erosão e/ou para 
consolidação da recuperação das áreas diretamente afetadas; 

− As atividades de limpeza e desobstrução de componentes secundários do sistema 
de drenagem superficial, como, por exemplo, valetas, caixas, bueiros e outros, 
deverão ser executadas extensivamente em todas as frentes de obra; 

− Desmobilização, demolição e recuperação das áreas de apoio: as instalações 
provisórias serão completamente desmobilizadas. Todas as instalações 
auxiliares, exceto as administrativas, deverão ser removidas antes da recepção 
definitiva da obra. Os terrenos serão limpos e os resíduos resultantes 
encaminhados para locais adequados e autorizados. 

− Os caminhos de serviço implantados para a execução das obras, e que não serão 
utilizados posteriormente para a manutenção da linha de transmissão, terão suas 
condições originais restituídas, inclusive com implantação de cobertura vegetal 
compatível (forração, revegetação arbórea, etc); 

− Recuperação de trechos de vias locais danificados pelas obras: as vias utilizadas 
pela obra serão devolvidas à normalidade, no mínimo, em condições de uso 
compatível com a sua situação antes do início das obras. A sinalização de obra 
será removida, reinstalando-se ou recuperando-se a sinalização normal nos casos 
pertinentes; 

− Outras exigências específicas que tenham sido incluídas no procedimento de 
desativação pelo empreendedor e/ou pela autoridade ambiental durante o 
período de implantação, também deverão ser atendidas. 

 
A desativação de frentes de obra e recuperação de áreas degradadas será estreitamente 
acompanhada pela equipe de gestão ambiental do empreendedor como parte integrante 
do Programa P.01.2 - Programa de Gestão Ambiental da Etapa de Construção e 
Monitoramento Ambiental das Obras. 
 
6. Distribuição de Responsabilidades 
 
A plena observância de todas as medidas integrantes das Instruções de Controle 
Ambiental (ICAs) será de responsabilidade da construtora e terá força contratual, 
podendo resultar na suspensão de pagamento em casos de não-conformidade.  
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Caberá a CTEEP, através da Área de Gestão Ambiental, com apoio, de empresa de 
gestão ambiental, averiguar a correta implantação de todas as medidas pertinentes, 
produzindo prova documental do fato. 
 
A participação da fiscalização da CTEEP não limita de forma alguma a 
responsabilidade da construtora pela correta operacionalização das ICAs, nem restringe 
a sua responsabilidade em casos de danos ambientais e/ou de responsabilidade civil. 
 
Será da Área de Gestão Ambiental da CTEEP a responsabilidade pela revisão / 
aprimoramento constante das ICAs e a circulação de cópias controladas das revisões. 
Nessas revisões serão incorporados procedimentos adicionais e/ou complementares de 
controle ambiental que tenham se mostrado pertinentes durante o andamento das obras, 
assim como as sugestões válidas que tenham sido encaminhadas pela equipe de gestão 
ambiental ou pelas gerências ambientais da construtora. 
 
A equipe de gestão ambiental será responsável pela coordenação geral de todos os 
procedimentos de controle, monitoramento e documentação ambiental das obras, 
responsabilizando-se também pela guarda e arquivamento de todos os documentos que 
integram os Registros Ambientais do empreendimento. 
 
Toda situação não prevista deverá contar com a rápida orientação dessa equipe, que 
também deverá definir procedimentos corretivos nos casos de ocorrência de impactos 
ambientais indesejáveis. 
 
7. Relatórios 
 
A consolidação dos resultados do presente Programa, com o controle do cumprimento 
dos objetivos e metas do Programa, e com as revisões das Instruções de Controle 
Ambiental feitas pela Área de Gestão Ambiental da CTEEP com a periodicidade que se 
fizer necessária, será incorporada aos Relatórios de Acompanhamento da Implantação 
do PBA, produzidos com periodicidade quadrimestral. A Área de Gestão Ambiental 
controlará também a distribuição dessas revisões das ICAs junto a todos os diretamente 
envolvidos no processo de execução e gestão das obras. 
 
8. Cronograma 
 
O Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos iniciou-se na fase 
de licenciamento ambiental prévio (EIA) com a proposição, pela CTEEP, das medidas 
de controle ambiental a serem operacionalizadas durante as obras.  
 
Na etapa atual do ciclo do empreendimento, o Programa continua através da 
incorporação das sugestões e/ou exigências formuladas pela CETESB e demais órgãos 
envolvidos no processo de licenciamento ambiental, e a sua consolidação em Instruções 
de Controle Ambiental (ICAs) por tipo de atividade ou frente de obra. 
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Durante toda a etapa de construção, as ICAs deverão ser constantemente ajustadas e/ou 
aprimoradas, de maneira a incorporar medidas e/ou procedimentos de controle 
específicos a serem definidos em situações imprevistas e/ou em outras condições 
especiais que poderão ocorrer. 
 
Conforme mencionado anteriormente, apesar do Programa focar principalmente a etapa 
de construção, algumas das medidas de desativação de frentes de obra e/ou recuperação 
de áreas degradadas deverão se prolongar durante o início da etapa de operação da LT 
por necessitar de períodos maiores para a sua efetiva consolidação. 
 
9. Recursos Humanos e Materiais a serem Alocados 
 
O Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos não exigirá a 
alocação de recursos humanos e materiais específicos, adicionais aos que serão alocados 
em função dos demais programas integrantes do PBA. A atualização / aprimoramento 
constante das Instruções de Controle Ambiental será promovida pela equipe técnica da 
Área de Gestão Ambiental da CTEEP, com o apoio da equipe de gestão ambiental e da 
gerência ambiental da construtora.  
 
10. Relação com Outros Programas 
 
O Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos tem relação com 
os seguintes programas integrantes do PBA: 
 
• P.01.2 - Programa de Gestão Ambiental da Construção 
• P.01.3 - Programa de Gestão da Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 

Durante a Construção 
• P.01.4 – Treinamento Ambiental da Mão de Obra 
• P.02 - Programa de Comunicação Social e Interação Social, por meio da M.02.3 - 

Divulgação Local da Evolução de Frentes de Obra e Interferências com a População 
• P.04 – Programa de Prospecção, Resgate Arqueológico e Preservação do Patrimônio 

Arqueológico, Histórico e Cultural 
• P.05 – Programa de Conservação de Fauna e Flora 
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P.01.2 – Programa de Gestão Ambiental da Construção 
 

1. Introdução / Justificativa 
 
O Programa de Gestão Ambiental da Construção inclui um conjunto de ações a serem 
coordenadas pela Área de Gestão Ambiental do empreendedor, diretamente ou com 
apoio de empresas especializadas. Algumas atividades dizem respeito ao controle ou 
fiscalização da efetiva implantação de exigências e medidas constantes de outros 
Programas Ambientais. Outras referem-se ao monitoramento de parâmetros ambientais 
que poderão sofrer alteração pelo efeito das obras e que de alguma forma servem como 
indicadores da eficácia das medidas de controle ambiental. 

 
As medidas previstas são:  
 
• M.01.2.1 – Gestão Ambiental das Obras 
• M.01.2.2 – Monitoramento da Qualidade das Águas Durante a Construção 

 
O foco principal do Programa é a verificação do pleno atendimento de todas as medidas 
e Instruções de Controle Ambiental (ICAs) que integram o P.01.1 – Programa de 
Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos, e a produção de evidências deste 
atendimento. Os procedimentos descritos no P.01.1, principalmente as ICAs, 
consolidam, na forma de um “checklist” de frente de obra, as medidas de controle 
ambiental a serem adotadas durante a construção do empreendimento e operação das 
áreas de apoio. As medidas de controle ambiental do P.01.1 incluem procedimentos 
suficientes para a mitigação dos impactos / riscos previstos no EIA.  
 
A medida Gestão de Medidas de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, incluída 
neste Programa no EIA, está sendo tratada neste PBA no âmbito do Programa P.01.3 – 
Programa de Gestão da Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional Durante a 
Construção. 
 
2. Objetivos 

 
O Programa de Gestão Ambiental da Construção tem como objetivo geral garantir que 
todos os serviços de construção a serem executados estejam de acordo com as melhores 
práticas de controle ambiental e atendendo às condicionantes estabelecidas pelo órgão 
licenciador no processo de Licenciamento Ambiental Prévio e de Instalação. 

 
Complementarmente, o Programa conta com os seguintes objetivos específicos: 

 
• Garantir a divulgação e a correta compreensão de todos os compromissos e/ou 

medidas de controle ambiental pertinentes junto aos responsáveis diretos e indiretos 
pelo processo de implantação; 

• Padronizar os critérios e procedimentos metodológicos a serem aplicados na gestão 
ambiental das obras; 

• Monitorar e gerenciar os impactos e/ou riscos ambientais e controlar as ações ou 
atividades geradoras dos mesmos; 



 

 

37 

• Produzir evidências de atendimento a todas as medidas mitigadoras e de controle 
ambiental constantes nas medidas e ICAs do P.01.1 - Programa de Adequação 
Ambiental de Procedimentos Construtivos; 

• Avaliar a evolução do desempenho ambiental dos contratados, fomentando a 
melhoria contínua na gestão ambiental das obras por meio da realização de 
inspeções periódicas e recomendação de ações corretivas pertinentes; 

• Atender às exigências formais de monitoramento expressas nas condicionantes das 
Licenças Prévias e de Instalação da LT; 

• Assegurar a minimização e controle dos impactos sobre a vizinhança decorrentes da 
execução das obras. 

 
3. Metas 

 
São metas deste Programa: 

 
• Controlar o cumprimento integral das medidas e procedimentos consolidados nas 

medidas e ICAs do P.01.1, garantindo a implementação de ações corretivas sempre 
que necessário, e assegurando o atendimento às condicionantes das licenças 
ambientais; 

• Assegurar que a forma de aplicação das ICAs e das medidas incluídas no P.01.1 seja 
previamente estudada e discutida por todos os envolvidos em cada etapa da obra, 
limitando ao mínimo possível as situações ou aspectos imprevistos; 

• Garantir que a totalidade dos fornecedores de bens e serviços a serem contratados 
pela construtora, quando possível, esteja em situação regular perante as autoridades 
ambientais; 

• Minimizar os incômodos à vizinhança mais próxima às frentes de obra; 
• Assegurar o correto licenciamento de todas as etapas das obras, considerando 

licenças ambientais, alvarás e demais autorizações que se fizerem necessárias. 
 
4. Âmbito de Aplicação 
 
O Programa de Gestão Ambiental da Construção aplica-se à totalidade das obras de 
implantação da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul, incluindo as áreas de apoio e 
caminhos de serviço. Na prática, aplica-se ao escopo do contrato a ser subscrito pela 
CTEEP com a construtora contratada para execução das obras.  
 
Outros serviços a serem contratados pela CTEEP para cumprimento dos compromissos 
ambientais assumidos na fase de Licenciamento Prévio serão supervisados pela Área de 
Gestão Ambiental diretamente ou com apoio de terceiros, não sendo abrangidos pelo 
presente Programa. É o caso, por exemplo, da execução de plantios compensatórios 
previstos no P.06 – Programa de Plantios Compensatórios e outros similares. 
 
5. Ações / Atividades 
 
As medidas previstas são detalhadas na sequência. 
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M.01.2.1 – Gestão Ambiental das Obras 
 
O monitoramento e a documentação ambiental das obras serão as principais ferramentas 
de Gestão Ambiental durante a fase de implantação da LT. Para a implementação do 
monitoramento ambiental, o empreendedor manterá equipe multidisciplinar qualificada 
em gerenciamento / fiscalização ambiental, para realização de vistorias constantes em 
todas as frentes de obra. 
 
Os procedimentos básicos de gestão ambiental a serem adotados no âmbito deste 
Programa encontram-se detalhados no Manual de Gestão Ambiental (ver Anexo 1 do 
P.01.2), e incluem as ações listadas abaixo: 
 
• Estruturação organizacional para gestão; 
• Documentação ambiental da situação inicial por meio da realização de auditoria 

inicial de diagnóstico; 
• Documentação ambiental contínua do processo de construção por meio de laudos de 

monitoramento e relatórios de acompanhamento, considerando, principalmente: 
− Monitoramento do canteiro de obras; 
− Sinalização de obra; 
− Geração e destinação de resíduos sólidos e efluentes domésticos e 

industriais; 
− Geração de ruído; 
− Evidências de atendimento a todas as ICAs por meio de registros 

fotográficos e check-lists de inspeção periódica. 
• Implantação de sistemática de vistorias semanais das obras; 
• Implantação de Sistema de Manejo de Não-Conformidades: sistemática de 

diagnóstico, acompanhamento e implantação de ações corretivas para não 
conformidades; 

• Operacionalização do Sistema de Controle de Documentos; 
• Avaliação do desempenho ambiental dos contratados; e 
• Elaboração dos relatórios de monitoramento. 
 
A Equipe de Gestão Ambiental das Obras, sob coordenação da Área de Gestão 
Ambiental, é responsável pela coordenação das atividades realizadas pelas Gerências de 
Meio Ambiente e Saúde e Segurança Ocupacional da construtora contratada.  
 
Para implementação da gestão ambiental, a Área de Gestão Ambiental apoiar-se-á, caso 
necessário, em empresa especializada em gestão ambiental, que deverá constituir uma 
equipe multidisciplinar com a finalidade de fiscalização.  
 
Os objetivos da gestão ambiental são: 
 
• Gerenciar os impactos e/ou riscos ambientais e controlar as ações ou atividades 

geradoras dos mesmos; 
• Monitorar os impactos e as medidas mitigadoras adotadas, com ênfase nos pontos 

ou situações críticas em termos da vulnerabilidade dos ambientes; 
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• Registrar os impactos e as medidas mitigadoras adotadas por meio de documentos 
que constituam o Sistema de Registros Ambientais das obras; 

• Analisar as alterações ambientais induzidas pelas obras, mediante comparações com 
situações pré-existentes e com os impactos previstos no EIA, propondo medidas 
mitigadoras para impactos não previstos ou para situações acidentais; 

• Assessorar permanentemente as empresas e equipes técnicas envolvidas no processo 
de execução das obras, auxiliando na definição de soluções técnicas adequadas para 
as situações de impactos ambientais não previstos que possam ocorrer durante os 
trabalhos; 

• Verificar constantemente a correta execução das ações preventivas e de mitigação 
de impactos preconizadas no EIA, nas ICAs especificadas no P.01.1 – Programa de 
Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos e nos demais documentos do 
processo de licenciamento ambiental, produzindo prova documental do fato; 

• Operacionalizar um Procedimento de Manejo de Não-Conformidades, exigindo ação 
corretiva quando pertinente e documentando a sua implementação. 

 
Constituem funções complementares à gestão ambiental: 
 

• A montagem de Relatórios de Gestão Ambiental das Obras com a periodicidade 
requerida pela CETESB e a manutenção do arquivo da documentação ambiental da 
obra; 

• O atendimento a terceiros (autoridades ambientais, representantes do Ministério 
Público, etc.), incluindo esclarecimentos, acompanhamento de vistorias, e 
fornecimento de documentação porventura solicitada; 

• A discussão das medidas mitigadoras com vistas ao recolhimento de experiências e 
impressões da equipe da obra; 

• A incorporação, nas Instruções de Controle Ambiental, de inovações e sugestões 
que tenham surgido das discussões e avaliações das medidas mitigadoras, 
promovendo o aprimoramento das mesmas e a melhoria contínua do desempenho 
ambiental da instaladora / construtora e do empreendedor. 

 
O Procedimento de Manejo de Não-Conformidades será rigorosamente documentado, 
contemplando no mínimo os seguintes registros: 
 

• Laudo de Vistoria, abrangendo uma lista de verificação de todas as medidas 
pertinentes a cada frente de obra; 

• Recomendação de Ação Corretiva, constituindo solicitação de ajuste de 
procedimento executivo; 

• Notificação de Não-Conformidade, registrando falta grave e estipulando diretrizes 
de correção; 

• Registro de Ocorrência, para efeitos de documentação de ações de responsabilidade 
de terceiros, fatos acidentais ou outros; 

• Documentação de Ação Preventiva, para efeitos de registro das medidas preventivas 
efetivas e corretamente implantadas; 

• Documentação de Ação Corretiva, para efeitos de registro das medidas corretivas 
após a sua implantação; 
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• Fichas de Controle de Desativação de Frentes de Obra, para verificação da efetiva 
conclusão de todos os procedimentos de desativação e/ou recuperação ambiental 
aplicáveis em cada caso. 

 
Toda a sistemática de gestão ambiental das obras estará descrita em um Manual de 
Gestão Ambiental, apresentado no Anexo 1 deste Programa, com os procedimentos, 
rotinas de inspeção e sistemas de registros (documentação), além de reunir as Instruções 
de Controle Ambiental (ICAs) das Obras, descritas no P.01.1.  
 
A gestão ambiental das atividades de construção será operacionalizada por meio de um 
programa de vistorias de fiscalização periódicas (sugere-se a cada três dias) realizadas 
pela equipe de gestão ambiental, formada por técnicos especializados. As vistorias serão 
de diversos tipos e poderão ser acompanhadas pela Área de Gestão Ambiental, pelo 
Gerente do Departamento de Gestão Ambiental da construtora, ou por autoridades 
ambientais incumbidas da fiscalização ambiental da obra, tendo como objetivo a 
verificação dos seguintes aspectos: 
 
• Inspecionar as áreas de intervenção, com ênfase nos pontos críticos em termos da 

vulnerabilidade aos impactos ambientais; 
• Identificar impactos indesejáveis adicionais e suas respectivas causas; 
• Verificar constantemente a correta execução das ações preventivas e de mitigação 

de impactos preconizadas neste PBA e nos demais documentos integrantes do 
processo de licenciamento ambiental do empreendimento; 

• Verificar a oportuna execução das ações corretivas constantes nos documentos 
supracitados e no Manual de Gestão Ambiental para as situações de ocorrência de 
impactos indesejáveis e, quando pertinente, fornecer orientação técnica ao 
responsável pela execução das obras. 

 
Constituem funções complementares da gestão ambiental: 
 
• A documentação detalhada e sistemática de todas as alterações ambientais induzidas 

pelas obras; 
• A montagem dos relatórios e manutenção de arquivos integrantes do Sistema de 

Registros Ambientais; 
• A verificação, na prática, da eficácia dos programas de treinamento ambiental 

implementados pela construtora, incluindo a solicitação de treinamento 
complementar onde isso se mostrar necessário. 

 
A documentação ambiental do processo de implantação do empreendimento deverá ser 
abrangente, incluindo todas as etapas das obras e também os setores fora da faixa de 
servidão passíveis de serem impactados pelas mesmas. Essa sistemática deverá 
viabilizar a estruturação de Registros Ambientais completos, com o objetivo de 
permitir, por meio de laudos técnicos periódicos e documentação fotográfica, a 
reconstituição histórica de todas as alterações ambientais induzidas pelas obras e 
serviços executados. Os Registros Ambientais incluirão todos os aspectos 
representativos das condições ambientais preexistentes antes do início de obras em 
qualquer setor da área de intervenção, viabilizando a comparação direta com situações 
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futuras, de forma a servir de base para o balizamento de qualquer discussão posterior 
sobre danos ambientais e responsabilidade pelos mesmos. 
 
M.01.2.2 – Monitoramento da Qualidade das Águas Durante a Construção 
 
O enquadramento legal do trecho de interesse baseou-se no Decreto nº 10.755/77, que 
dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água receptores na classificação prevista 
no Decreto Nº 8.468, de 08 de setembro de 1976, e dá providências correlatas. 
 
Segundo o Anexo A do Decreto Estadual nº 10.755/77, no seu item 1 “Corpos de Água 
Pertencentes à Classe 1”, subitem 1.2, letra b, cita a Represa Billings, “braço do Rio 
Pequeno e todos os seus afluentes a montante do cruzamento com a Via Anchieta”. Os 
demais corpos d’água (ordem 1 e 2) estão enquadrados em classe 2, conforme o Artigo 
42º da Resolução CONAMA 357/05, que considera como Classe 2 todo corpo de água 
doce, cujo enquadramento legal permanece indefinido. 
 
Embora o enquadramento defina esses corpos d’ água em questão como de Classe 2, a 
avaliação da qualidade da água também contemplará os padrões estabelecidos na Classe 
1 da Resolução CONAMA nº 357/05, por apresentar valores mais restritivos e, 
principalmente, pela natureza dos corpos d’ água (nascentes e áreas de manancial).  
 
Portanto, o critério de avaliação dos resultados analíticos e de mensuração direta, será 
baseado nos Artigo 14º e 15º da Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005, 
que estabelece as condições e padrões para águas de Classe 1 e 2, respectivamente.  
 
Parâmetros 
 
Considerando que as obras serão executadas na Área de Proteção e Recuperação de 
Mananciais do Reservatório Billings (APRM-B), de acordo com a intensidade da obra, 
poderão ser realizadas medições diretas da qualidade de água, com coletas de amostras 
para envio a laboratórios certificados, para análise dos seguintes parâmetros: 
 
• Níveis de turbidez, pH e temperatura; 
• Níveis de óleo e graxas; 
• Outros parâmetros que compõem o Índice de Qualidade das Águas – IQA (oxigênio 

dissolvido OD, demanda bioquímica de oxigênio DBO 5,20, coliformes fecais, 
nitrogênio total, fósforo total e resíduo total). 

 
A Tabela 01.2.2.a apresenta a relação dos parâmetros que serão investigados, bem 
como os respectivos padrões de qualidade estabelecidos para corpos d’ água de Classe 1 
e 2. 
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Tabela 01.2.2.a 
Relação de Parâmetros que serão Investigados e Padrões de Qualidade da Água 
– Classe 2 

PARÂMETROS UNIDADE LQ 

PONTOS DE 
AMOSTRAGEM 

(PA) - ÁGUA 
SUPERFICIAL 

VMP - 
CONAMA 
357/05 Art 
14 - Classe 

1 

VMP - 
CONAMA 
357/05 Art 
15 - Classe 

2 PA 01, PA 02, ... 
Variáveis Físicas 

     
Sólidos Totais (Resíduos Totais) mg/L - - - - 
Temperatura 

   - - 
Turbidez N.T.U. - - 40 100 
Variáveis Químicas 

   
 

 
pH - - - 6 a 9 6 a 9 
DBO mg/L - - até 3 até 5 

OD mg/L - - não inferior 
a 6 

não inferior 
a 5 

Fósforo Total (ambiente lótico) mg/L - - 0,025 0,050 
Nitrogênio Total mg/L 

 
- - - 

Óleos & Graxas mg/L 
 

- V.A. V.A. 
Variáveis Microbiólogicas      
Coliformes Fecais NMP/100 mL - - 200 1.000 

VA: Virtualmente Ausentes 
LQ: Limite de Quantificação 
VMP: Valores Máximos Permitidos 
 
 
Definição dos Pontos de Amostragem 
 
A Tabela 01.2.2.b apresenta as coordenadas dos pontos de amostragem que serão 
investigados. 
 
Tabela 01.2.2.b 
Pontos de Amostragem (PA) 

Pontos de Amostragem de Água 
Coordenadas UTM 

Fuso Longitude Latitude 
PA1 23k 352707.00 m E 7365038.00 m S 
PA2 23k 352549.00 m E 7364921.00 m S 
PA3 23k 352410.00 m E 7365064.00 m S 
PA4 23k 352299.00 m E 7364910.00 m S 
PA5 23k 351633.00 m E 7364959.00 m S 
PA6 23k 350953.00 m E 7364898.00 m S 
PA7 23k 350865.00 m E 7364975.00 m S 
PA8 23k 350543.00 m E 7364981.00 m S 
PA9 23k 350146.00 m E 7365135.00 m S 
PA10 23k 349484.00 m E 7366057.00 m S 
PA11 23k 347800.00 m E 7368131.00 m S 
PA12 23k 347063.00 m E 7368697.00 m S 
PA13 23k 346808.00 m E 7369119.00 m S 
PA14 23k 346294.00 m E 7369542.00 m S 
PA15 23k 346206.00 m E 7370013.00 m S 
PA16 23k 345600.00 m E 7374609.00 m S 
PA17 23k 345383.00 m E 7376488.00 m S 
PA18 23k 345002.00 m E 7377775.00 m S 
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A localização dos pontos de amostragem propostos no Programa de Monitoramento da 
Qualidade das Águas Superficiais é apresentada nas Figuras 01.2.2.a a 01.2.2.d. 
 
Figura 01.2.2.a 

 
 
 
Figura 01.2.2.b 
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Figura 01.2.2.c 

 
 
 
Figura 01.2.2.d 
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Periodicidade do Monitoramento 
 
O Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais será executado 
considerando o período de obras, com previsão de 03 campanhas quadrimestrais de 
coleta de amostras de água. Cumpre ressaltar que todos os parâmetros deverão ser 
monitorados em todas as campanhas de amostragem. 
 
O Monitoramento terá início com a execução da primeira campanha de coleta de 
amostras de água, a ser realizada antes das obras. As outras duas campanhas serão 
realizadas durante e após o término das obras, priorizando sempre os locais de 
instalação das torres.  
  
Após o término do monitoramento, a frequência das campanhas poderá ser redefinida de 
acordo com os dados obtidos ao longo do Programa. 
 
A periodicidade da amostragem proposta em relação aos parâmetros a serem 
investigados durante a fase de obras é apresentada no cronograma de atividades, a 
seguir: 
 
Tabela 01.2.2.b 
Cronograma de Coletas 

Campanhas de Amostragem  
Fase de Obras - Duração 

Meses 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Campanha 1             
Campanha 2             
Campanha 3             
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Anexo 1 do P.01.2 – Manual de Gestão Ambiental 
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Manual de Gestão Ambiental 
 
O presente Manual de Gestão Ambiental abrange de modo geral as atividades 
necessárias ao controle ambiental das obras, incluindo a utilização de estradas de 
serviço, canteiro de obra e outras áreas habilitadas para apoio às obras.  
 
O Manual inclui todas as atividades de gestão ambiental das obras propostas no EIA. 
Dessa forma, o Manual contém procedimentos adequados para garantir a identificação 
prévia de impactos e/ou riscos ambientais, o gerenciamento e controle das ações ou 
atividades geradoras dos mesmos, o monitoramento dos efeitos e a sua eventual e 
oportuna correção, e a documentação do processo por meio de procedimentos 
metodológicos que viabilizam, mediante comparação com situações pré-existentes, a 
caracterização detalhada das alterações ambientais induzidas e a delimitação de 
responsabilidades pelas mesmas.  
 
O Manual de Gestão Ambiental poderá ser revisado e aperfeiçoado, conforme 
necessidade da empresa a ser contratada para gestão ambiental das obras.  
 
O Manual está estruturado em duas seções principais, como segue: 
 
• Manual de Procedimentos, no qual são definidos os procedimentos de 

documentação (Sistema de Registros Ambientais), os procedimentos de gestão 
(Sistema de Manejo de Não-Conformidades), os fluxos de comunicação interna e 
externa e as normas de distribuição de documentos. Esses procedimentos visam a 
organizar as atividades de gestão e controle ambiental das obras, compatibilizando 
a atuação das: 
 

− Área de Gestão Ambiental da CTEEP; 
− Equipe de Gestão Ambiental, que poderá ser de empresa contratada, caso 

necessário; 
− Construtora responsável pela execução das obras, em particular a sua 

equipe de gestão ambiental. 
 
• Manual de Funções, no qual são elencadas e descritas as principais atividades a 

serem desenvolvidas por cada um dos participantes acima citados, delimitando-se 
as responsabilidades de cada um. 

 
Como essas ICAs já constam do PBA, no Programa do qual fazem parte, elas não serão 
repetidas no presente Manual. 
 
Manual de Procedimentos 
 
Neste Manual de Procedimentos especificam-se os procedimentos de gestão e 
respectivos meios de documentação. Esses procedimentos incluem: 
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• Sistema de Registros Ambientais, destinado a documentar sistematicamente a 
situação ambiental inicial nas áreas de intervenção e a sua evolução durante todo o 
período de construção. 

• Sistema de Manejo de Não-Conformidades, destinado a garantir que todo 
descumprimento das Instruções de Controle Ambiental seja oportunamente 
identificado, corrigido e documentado. 

 
Sistema de Registros Ambientais 
 
O Sistema de Registros Ambientais é constituído pelos seguintes elementos: 
 

Cadastro de Pontos de Controle - o cadastramento de um Ponto de Controle 
consiste na delimitação de uma área crítica nas frentes de obra no Mapa Geral 
de Pontos de Controle; na definição dos pontos a partir dos quais as intervenções 
nessa área serão documentadas fotograficamente; e na produção do Registro 
Fotográfico da situação inicial, com referenciamento do posicionamento das 
fotos em planta. 
 
Lista de Situação em Pontos de Controle - a Lista de Situação em Pontos de 
Controle define em quais pontos de controle o monitoramento está sendo 
realizado durante determinado período, registrando também as datas de 
cadastramento, e as de ativação e desativação do monitoramento em cada ponto. 
 
Registro Fotográfico - Situação nos Pontos de Controle - Cada ponto de controle 
é documentado repetitivamente através de uma ficha ou Registro Fotográfico, 
respeitando-se sempre a posição e visada das fotos estabelecida quando do 
cadastramento do Ponto de Controle. A periodicidade dos registros será 
estabelecida em função do ritmo da obra. 
 
Registro Fotográfico de Documentação de Ação Preventiva - a correta execução 
dos diversos procedimentos destinados a prevenir impactos ambientais 
especificados nas Instruções de Controle Ambiental integrantes do Manual 
Técnico, será documentada por meio de Registros Fotográficos próprios. Esses 
Registros Fotográficos garantirão que a documentação constante no Sistema de 
Registros Ambientais não se restrinja aos problemas ou outros aspectos 
negativos verificados e documentados através do Sistema de Manejo de Não-
Conformidades, mas incluam também aspectos positivos, constituindo prova 
documental da efetiva operacionalização das medidas preconizadas. 
 

Os formatos e documentos complementares necessários à instrumentação do Sistema de 
Registros Ambientais acima especificado serão desenvolvidos pela equipe de Gestão 
Ambiental. A Área de Gestão Ambiental poderá estabelecer exigências adicionais para 
efeitos de padronização quando julgar pertinente. 
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Sistema de Manejo de Não-Conformidades 
 
O Sistema de Manejo de Não-Conformidades é constituído pelos seguintes elementos: 
 
Laudos de Vistoria - todas as vistorias realizadas pela equipe de Gestão Ambiental serão 
documentadas em Laudos de Vistoria. Todas as frentes de obra e áreas de apoio serão 
vistoriadas constantemente. Os Laudos de Vistoria terão formatos específicos, incluindo 
Registros Fotográficos. O formato do Laudo transformará a Instrução de Controle 
Ambiental aplicável a cada Ponto de Controle em um “check list”, que incluirá todas as 
medidas preventivas e corretivas pertinentes. Garante-se, dessa forma, que todas as 
medidas aplicáveis serão objeto de verificação sistemática e individualizada para cada 
Ponto de Controle, produzindo-se inclusive prova documental do fato. 
 
Recomendação de Ação Corretiva (RAC) - todos os problemas identificados nas 
vistorias e documentados nos respectivos Laudos de Vistoria deverão ser objeto de 
orientação técnica especificando as medidas ambientalmente corretas para a sua 
correção. Situações pouco graves gerarão RACs documentadas em formato próprio. 
 
Notificação de Não-Conformidade (NNC) - situações de maior gravidade ou outras 
requerendo ação corretiva não oportunamente executada serão registradas em 
Notificações de Não-Conformidade (NNC), subscritas pelo coordenador da equipe de 
Gestão Ambiental. Essas notificações incluirão referência a Registros Fotográficos 
vinculados, especificarão claramente as medidas corretivas exigidas, e definirão prazos. 
Nos casos de maior complexidade será necessário, como passo intermediário, o 
encaminhamento de um Plano de Ação Corretiva por parte da construtora. Todas as 
NNC’s serão vistadas pelo Gerente Ambiental da construtora para efeitos de 
confirmação de recebimento e gerarão obrigações cujo atendimento será vinculado ao 
processamento das medições da construtora. 
 
Registro de Ocorrência - toda situação acidental será documentada em Registros de 
Ocorrência, que consistem em fichas de documentação fotográfica no mesmo formato 
que os demais Registros Fotográficos a serem gerados. Esse tipo de registro será 
utilizado para documentar escorregamentos e outros processos de dinâmica superficial 
em geral, assoreamentos, vazamentos ou outra situação acidental que aconteça apesar 
das medidas preventivas adotadas.  
 
Quando a ocorrência for de fácil solução, a sua correção será registrada em Registro 
Fotográfico de Documentação de Ação Corretiva, encerrando-se o assunto. Quando a 
ocorrência for de solução mais prolongada, exigindo monitoramento, proceder-se-á ao 
seu cadastramento como novo Ponto de Controle no Sistema de Registros Ambientais. 
 
Registro Fotográfico de Documentação de Ação Corretiva – como no caso anterior, a 
execução das ações corretivas solicitadas pela equipe de Gestão Ambiental será 
documentada em Registros Fotográficos próprios. Nesse registro constará também o 
Termo de Encerramento da RAC ou NNC que motivou a ação corretiva. 
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Laudo de Desativação de Ponto de Controle - nos Laudos de Desativação de Ponto de 
Controle, os procedimentos de desativação de frentes de obra especificados na M.01.1.6 
- Procedimentos de desativação de obra e recuperação de áreas degradadas do P.01.1, 
integrantes do Manual Técnico, serão transformados em “check lists”. Esses Laudos 
deverão ser individuais para cada Ponto de Controle.  
 
Atas de Reunião - todas as reuniões de coordenação com a Área de Gestão Ambiental e 
a empresa construtora e/ou com terceiros envolvidos no monitoramento ou fiscalização, 
serão documentadas por meio de Atas de Reunião subscritas por todos os presentes, 
cabendo a função de relatoria à equipe de Gestão Ambiental.  
 
Informe Mensal de Conformidade Ambiental - no fechamento de cada mês, a equipe de 
Gestão Ambiental emitirá um Informe de Conformidade Ambiental a ser encaminhado à 
Área de Gestão Ambiental, recomendando ou não o processamento da medição da 
construtora. Essa recomendação será em função do correto atendimento às não-
conformidades observadas, sendo que uma Lista de Controle com a posição de todas as 
RACs e NNCs em aberto será parte integrante do relatório. 
 
Finalmente, a Área de Gestão Ambiental integra-se ao procedimento de Manejo de Não-
Conformidades, mediante a emissão (ou não) do Certificado de Conformidade 
Ambiental. Esse certificado será emitido com base na análise do Informe Mensal de 
Conformidade Ambiental da equipe de gestão ambiental e será condição necessária para 
o processamento das medições da construtora. 
 
A responsabilidade pelo gerenciamento dos documentos gerados será da equipe de 
Gestão Ambiental. 
 
Manual de Funções 
 
Área de Gestão Ambiental 
 
A Área de Gestão Ambiental é composta pelo Coordenador Geral e pelos fiscais 
ambientais, cujas funções são listadas a seguir. 
 
Coordenador da Área de Gestão Ambiental: 
 
• Gerenciamento das interfaces institucionais com autoridades ambientais, segundo 

pertinente e necessário ao processo de controle ambiental das obras. 
• Acompanhamento dos programas gerais de obras e serviços. 
• Coordenação geral dos trabalhos da equipe de Gestão Ambiental. 
• Análise do Informe Mensal de Conformidade Ambiental elaborado pela equipe de 

Gestão Ambiental. 
• Realização de auditorias periódicas de avaliação do desempenho da equipe de 

Gestão Ambiental. 
• Coordenação da implantação dos procedimentos técnicos e administrativos para 

funcionamento da Área de Gestão Ambiental. 
• Coordenação administrativo / financeira em geral.  
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Fiscais Ambientais: 
 
• Acompanhamento contínuo do processo de execução das obras. 
• Supervisão da equipe de Gestão Ambiental com a Gerência Ambiental da 

construtora. 
• Controle de fornecedores sujeitos a verificação ambiental. 
• Coordenação técnica do monitoramento de qualidade das águas (M.01.2.3). 
• Acompanhamento do atendimento às solicitações feitas pelas autoridades ambientais 

em relação às obras, inclusive representantes do Ministério Público e da sociedade 
civil em geral. 

• Revisão dos Informes de Conformidade Ambiental e dos Relatórios Quadrimestrais 
de Gestão Ambiental. 

• Apoio ao Coordenador da Área de Gestão Ambiental. 
 
Equipe de Gestão Ambiental 
 
Para executar corretamente todas as atividades de gestão ambiental previstas, a equipe 
deverá ser multidisciplinar, constituída por membros com função de coordenação / 
gerenciamento / apoio técnico com dedicação contínua (carga mensal fixa), e por 
profissionais e especialistas técnicos nos meios físico, biótico e socioeconômico com 
participação variável, os quais serão ativados de acordo com a necessidade de realização 
de vistorias ou para avaliação dos aspectos referentes às suas respectivas áreas de 
especialização (se necessário). 
 
Será responsabilidade desta equipe supervisionar a construtora contratada, garantindo 
uma atuação eficaz na prevenção e recuperação dos impactos ambientais decorrentes 
das obras.  
 
Todas as frentes de obra deverão ser permanentemente monitoradas, e os pontos críticos 
do ponto de vista ambiental serão periodicamente vistoriados pelo Coordenador, 
Supervisor Ambiental e Consultores Seniores, assim como pela Equipe de Inspetores 
Ambientais. 
 
Coordenador da Equipe: 
 
• Coordenação da interface com a Área de Gestão Ambiental. 
• Gerenciamento das interfaces com autoridades ambientais, segundo pertinente e 

necessário. 
• Coordenação do apoio à Área de Gestão Ambiental no processo de liberação de 

frentes de obra, incluindo a avaliação dos Planos de Ataque às Obras elaborados 
pela construtora contratada. 

• Assessoria contínua à Área de Gestão Ambiental no que tange à correta execução 
das obras do ponto de vista ambiental. 

• Acompanhamento dos programas gerais de obras e serviços e elaboração dos 
cronogramas coordenados de gerenciamento ambiental. 
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• Coordenação da programação geral dos trabalhos da equipe de gestão ambiental, 
considerando os Programas Socioambientais do PBA a implementar. 

• Subscrição de Notificações de Não-Conformidade assim como do seu encerramento. 
• Subscrição de Laudos de Desativação de Ponto de Controle. 
• Análise dos índices de desempenho ambiental da construtora a serem gerados a 

partir dos trabalhos de gestão, verificando o processo de “melhoria contínua” e 
solicitando ações corretivas nos casos em que ele não ocorre de forma satisfatória. 

• Avaliação contínua do desempenho da equipe de gestão ambiental, com 
operacionalização de ações corretivas segundo pertinente. 

• Coordenação da implantação dos procedimentos técnicos e administrativos para 
funcionamento da equipe de gestão ambiental, e condução do processo de avaliação 
periódica e ajuste dos mesmos. 

• Coordenação administrativo / financeira em geral.  
 
Gestor Ambiental: 
 
• Coordenação e gestão técnica da equipe de inspetores ambientais. 
• Coordenação com o quadro de Consultores (se necessário). 
• Coordenação da interface com a Gerência Ambiental da construtora contratada. 
• Acompanhamento das gestões de licenciamento ambiental sob responsabilidade da 

construtora contratada, incluindo a posterior verificação do cumprimento dos 
compromissos compensatórios vinculados. 

• Verificação da conformidade de fornecedores e subcontratados da construtora com 
os requisitos de homologação ambiental. 

• Coordenação da montagem do Sistema de Registros Ambientais e gestão da sua 
atualização contínua. 

• Orientação à construtora quanto à adequação de procedimentos construtivos e de 
programação de obra às condições locais não previstas que se apresentarem durante 
o processo de execução. 

• Orientação quanto aos procedimentos a serem adotados em caso de ocorrências 
acidentais (escorregamentos, vazamentos, etc.), de forma coordenada com os outros 
órgãos intervenientes segundo cada caso (Instituto Florestal, CETESB, defesa civil, 
Polícia Florestal, etc.). 

• Assessoria técnica à Área de Gestão Ambiental e à construtora contratada no 
atendimento às solicitações feitas pelas autoridades ambientais em relação às obras, 
inclusive representantes do Ministério Público e da sociedade civil em geral. 

• Subscrição de Notificações de Não-Conformidade assim como do seu encerramento. 
• Subscrição de Laudos de Desativação de Ponto de Controle. 
• Coordenação do processo de ajuste contínuo das Instruções de Controle Ambiental 

(Programa P.01.1). 
• Elaboração dos Informes Mensais de Conformidade Ambiental. 
• Supervisão da elaboração dos Relatórios Quadrimestrais de Gestão Ambiental. 
• Apoio ao Coordenador. 
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P.01.3 – Programa de Gestão da Segurança do Trabalho e Saúde 
Ocupacional Durante a Construção 
 
1. Introdução / Justificativa 
  
Riscos aos trabalhadores são inerentes às obras de construção de linhas de transmissão, 
em função das peculiaridades dos trabalhos (movimentação de cargas, operação de 
máquinas, instalação de torres, edificações, manuseio de materiais perigosos, entre 
outros). Dessa forma, a implantação da LT 345 kV Alto da Serra - SE Sul exige o 
estabelecimento de normas e procedimentos visando à manutenção de condições 
adequadas à saúde e segurança de todos os trabalhadores diretamente envolvidos. 
 
Nesse sentido, deve ser implantado o Programa de Segurança do Trabalho e Saúde 
Ocupacional na Construção, a fim de garantir a conformidade das empresas contratadas 
com a legislação sobre segurança do trabalho e saúde ocupacional aplicável para as 
obras da LT, e evitar ou minimizar o número de acidentes do trabalho e/ou problemas 
de saúde ocupacional durante as obras, bem como possibilitar a atenuação de suas 
consequências. 
 
As medidas e procedimentos estabelecidos no Programa de Segurança do Trabalho e 
Saúde Ocupacional na Construção visam também ao cumprimento dos dispositivos 
legais relacionados à matéria, incluindo as exigências constantes na Lei Federal No 
6.514/77 regulamentada pela Portaria MTb No 3.214/78 e Portaria MTb/SSST No 24/94 
do Ministério do Trabalho, e respectivas Normas Regulamentadoras. 
 
As medidas que compõem o Programa são as seguintes: 
 
• M.01.3.1 - Gestão de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 
• M.01.3.2 - Treinamento em Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho 
• M.01.3.3 - Gestão de Medidas de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 
 
2. Objetivos 
 
O objetivo principal do Programa de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional na 
Construção é estabelecer padrões mínimos com aplicação aos funcionários, 
colaboradores e prestadores de serviço da construtora e de suas subcontratadas, quanto 
aos aspectos de saúde ocupacional e segurança do trabalho.  
 
Esse programa incorpora algumas medidas complementares de segurança pertinentes, 
em função das características e particularidades dos procedimentos de execução da obra. 
 
Objetiva-se também criar estruturas internas de responsabilidade pelo controle da saúde 
e segurança dentro da organização da construtora, instituindo rotinas de auto 
monitoramento e uma sistemática para o manejo das não-conformidades que venham a 
ser apontadas pela gestão. 
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Para a etapa de operação, o programa será adaptado aos tipos de atividades a serem 
realizadas pelo empreendedor e às características das empresas que comporão o quadro 
de fornecedores de serviços para operação da LT. 
 
O programa visa ainda a: 
 
• Reduzir a ocorrência de acidentes do trabalho e/ou problemas de saúde ocupacional 

durante a construção, e possibilitar a atenuação de suas consequências. 
• Estabelecer diretrizes de segurança do trabalho e saúde ocupacional que terão força 

contratual e deverão ser sistematicamente adotadas pelas contratadas e as suas 
subcontratadas durante toda a duração da obra. 

• Estipular exigências mínimas de segurança do trabalho a serem atendidas pela 
construtora, padronizando alguns Procedimentos de Trabalho Seguro e facilitando a 
gestão da segurança do trabalho para o conjunto da obra. 

• Instituir, na construtora, um procedimento eficaz de atendimento às solicitações de 
ação corretiva e/ou notificações de não-conformidade emitidas pela Gestão 
Ambiental com relação aos Procedimentos de Trabalho Seguro. 

• Treinar os trabalhadores na observância dos Procedimentos de Trabalho Seguro, 
assim como sobre outros aspectos do Plano Integrado de Saúde Ocupacional e 
Segurança do Trabalho (PISST) a ser elaborado pela construtora. 

• Colaborar para a manutenção das condições sanitárias favoráveis aos trabalhadores. 
• Esclarecer e orientar os trabalhadores sobre as doenças sexualmente transmissíveis e 

sobre doenças infectocontagiosas em geral. 
 
3. Metas 
 
• Concluir as obras com índice zero de acidentes com perda de tempo. 
• Concluir as obras com nenhum caso de transmissão de doenças infectocontagiosas 

entre a população empregada. 
• Concluir as obras sem nenhuma Notificação de Não-conformidade lançada pela 

Gestão Ambiental em função da inobservância de algum dos Procedimentos de 
Trabalho Seguro ou outros aspectos do Plano Integrado de Saúde Ocupacional e 
Segurança do Trabalho (PISST). 

 
4. Âmbito de Aplicação 
 
O presente Programa é direcionado à construtora e às empresas subcontratadas pela 
mesma, em todas as frentes de obra e instalações de apoio. Abrange todas as atividades 
de construção vinculadas à implantação da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul. 
 
5. Ações / Atividades 
 
M.01.3.1 – Gestão de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 
 
As medidas de controle da Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional têm por 
objetivo principal garantir a conformidade da construtora com a legislação sobre a 
matéria. A seguir são apresentadas as normas regulamentadas pelo Ministério do 
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Trabalho diretamente pertinentes às obras: 
 
• NR 01: Disposições Gerais; 
• NR 04: Trata dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho – SESMT; 
• NR 05: Trata de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA; 
• NR 06: Equipamento de Proteção Individual – EPI; 
• NR 07: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 
• NR 08: Edificações; 
• NR 09: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; 
• NR 10: Instalações e serviços em eletricidade; 
• NR 11: Transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais; 
• NR 12: Relativa a máquinas e equipamentos; 
• NR 15: Referente às atividades e operações insalubres; 
• NR 16: Concernente às atividades e operações perigosas; 
• NR 17: Relativa à ergonomia; 
• NR 18: Normatiza as condições e meio ambiente de trabalho na indústria de 

construção; 
• NR 20: Líquidos combustíveis e inflamáveis; 
• NR 21: Que regulamenta os trabalhos a céu aberto; 
• NR 23: Proteção contra incêndios; 
• NR 24: Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho; 
• NR 25: Resíduos Industriais; 
• NR 26: Sinalização de segurança; 
• NR 27: Registro profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Ministério do 

Trabalho; 
• NR 28: Fiscalização e penalidades. 
• NR 35: Trabalho em Altura 
 
Além de garantir a legalidade das ações de segurança do trabalho e saúde ocupacional, a 
implementação desta medida visa a controlar a qualidade dos ambientes de trabalho sob 
a ótica de higiene, saneamento e ergonomia, a segurança de todos os funcionários, assim 
como de transeuntes e moradores de áreas lindeiras, a prevenção de doenças 
infectocontagiosas, e o controle médico da saúde ocupacional.  
 
Reuniões de Avaliação 
 
Complementarmente às reuniões da CIPA haverá dois tipos de reuniões de segurança na 
obra: 
 
Reuniões Semanais - Semanalmente, devem ser realizadas reuniões entre o Gerente de 
Saúde e Segurança e a equipe de Engenharia de Segurança responsável pelas frentes de 
obra, para análise setorial dos aspectos levantados nas Inspeções de Segurança e nas 
Auditorias de Instalações, bem como outras dificuldades encontradas no 
desenvolvimento do Programa. Problemas no atendimento às Notificações de Não-
Conformidade emitidas serão discutidos para posterior encaminhamento ao Engenheiro 
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Residente da obra e questões relativas à investigação de acidentes também serão 
tratadas nas Reuniões Semanais. 
 
Reuniões de Auditoria Interna - Também serão realizadas reuniões de auditoria interna, 
com frequência mensal e participação de toda a equipe do Programa de Segurança do 
Trabalho e Saúde Ocupacional na Construção, a fim de identificar desvios dos padrões 
estabelecidos e avaliar a eficácia no cumprimento do disposto no PISST. Estas reuniões 
devem ser baseadas em uma lista de verificação previamente elaborada e os resultados 
serão registrados em relatório específico.   
 
Caberá ao Gerente de Saúde e Segurança coordenar a elaboração dos relatórios 
previstos no âmbito do Programa de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional na 
Construção. 
 
M.01.3.2 - Treinamento em Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho 
 
O treinamento relativo ao cumprimento das normas de segurança, ao uso de EPI e EPC 
e aos PTS será uma responsabilidade contínua da empresa construtora durante todo o 
período de construção. Para tanto, esta deverá contar com técnicos em segurança do 
trabalho na quantidade estipulada pela legislação. 
 
Durante o processo admissional, todos os trabalhadores receberão treinamento de 
integração em questões de segurança do trabalho, que será ministrado em conjunto com 
o treinamento ambiental admissional. 
 
Posteriormente, durante as obras, todo o pessoal das frentes de obra receberá orientação 
semanal por período mínimo de 15 minutos. Em casos de ocorrência de acidentes e/ou 
do lançamento de não-conformidades relativas à segurança do trabalho pela equipe de 
gestão do empreendedor (ver M.01.3.3 - Gestão de Medidas de Segurança do Trabalho 
e Saúde Ocupacional), o treinamento semanal será reforçado, com foco nos PTS cuja 
inobservância tenha sido verificada. 
 
Os treinamentos deverão incluir ao menos os seguintes módulos, cujos conteúdos 
mínimos estão especificados no Anexo 2 do presente Programa: 

 
• Treinamento admissional ou de integração; 
• Primeiros socorros; 
• Animais peçonhentos; 
• Uso de EPIs e EPCs; 
• Procedimentos de trabalho seguro; 
• Diálogo diário de segurança. 
 
M.01.3.3 - Gestão de Medidas de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 

 
Todo prestador de serviços a ser envolvido nas atividades de construção da LT deverá 
comprovar conformidade com as normas legais e medidas relativas à segurança do 
trabalho e saúde ocupacional. A verificação dessa conformidade será de 
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responsabilidade do empreendedor, com apoio do técnico de segurança do trabalho. 
 
O procedimento básico do Programa de Gestão da Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho pela construtora contratada será a realização de Inspeções de Segurança 
continuamente nas frentes de obra para verificação da observância do disposto nos PTS.  

 
As inspeções de segurança, de caráter eminentemente preventivo, terão o objetivo de 
detectar condições e/ou atos inseguros que, por sua vez, indicarão as providências 
necessárias ao controle e redução dos riscos observados. 
 
Com relação às atividades realizadas por empresas subcontratadas, também será 
realizada gestão pela equipe de segurança da construtora. Ressalta-se que não será 
exigido das subcontratadas a elaboração de PPRA, serviço médico próprio e respectivo 
PCMSO, desde que a saúde da mão de obra da subcontratada seja controlada pelo 
serviço de medicina do trabalho da construtora principal. 
 
Manejo de Não-Conformidades 
 
Será instituído um procedimento para atendimento a todas as Notificações de Não-
Conformidade emitidas pela CTEEP e/ou pela Gestão Ambiental no relativo à 
inobservância de qualquer aspecto contemplado no PISST. 
 
O procedimento de manejo de não-conformidades aplicar-se-á também no caso de não-
conformidades geradas em função de atividades desenvolvidas por empresas 
subcontratadas. 
 
Estruturação Organizacional para Gestão da Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho 
 
A estrutura organizacional da construtora para a gestão das questões de saúde e 
segurança deverá contar com um Gerente de Saúde e Segurança e um médico 
responsável pela saúde ocupacional. O dimensionamento de pessoal da Engenharia de 
Segurança será feito de acordo com a Portaria No 3.214 e conforme a Norma 
Regulamentadora NR-04, em função do número de funcionários da obra e do tipo de 
serviço desenvolvido, podendo ter dimensionamento variável em função de histograma 
de utilização de mão de obra. 
 
É facultado à construtora decidir sobre a forma de inserção do setor de saúde e 
segurança no organograma geral para gestão do contrato. Assim, o setor poderá ter 
gestão independente, ou poderá ser integrado ao setor de meio ambiente.  
 
6. Distribuição de Responsabilidades 
 
A responsabilidade pela garantia da segurança de trabalho será compartilhada pela 
CTEEP, Gestão Ambiental (que poderá ser empresa contratada), construtora, 
subcontratadas e trabalhadores, com a seguinte partição de responsabilidades: 
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CTEEP / Área de Gestão Ambiental 
 
• Prever, no contrato com a construtora e subcontratadas, a obrigatoriedade do 

cumprimento dos requisitos legais referentes à segurança do trabalho e medicina 
ocupacional e com o estipulado neste Programa; 

• Analisar e aprovar os PISST, exigindo as complementações que julgar necessárias; 
• Supervisionar, com apoio da Equipe de Gestão Ambiental, o cumprimento de todo o 

disposto neste Programa, por meio dos procedimentos estipulados na M.01.3.3.  
 
Equipe de Gestão Ambiental 
 
A equipe de Gestão Ambiental participará da fiscalização constante, nas frentes de obra, 
da correta implementação de todas as medidas integrantes dos Procedimentos de 
Trabalho Seguro previstos neste Programa, por meio da sua equipe de gestão de campo.  
 
Construtora / Subcontratadas 
 
•  Respeitar integralmente as leis e normas de segurança do trabalho e medicina 

ocupacional; 
• Apresentar, antes do início das obras, o PISST para análise e aprovação pela 

CTEEP;  
• Operacionalizar, dentro dos quinze (15) dias após a emissão da primeira Ordem de 

Serviço pela CTEEP, o SESMT e a CIPA, fornecendo condições adequadas para o 
seu funcionamento durante todo o período de construção; 

• Exigir de todos os trabalhadores a plena observância dos Procedimentos de 
Trabalho Seguro (PTS) a serem detalhados no PISST e aprovados pela CTEEP; 

• Detalhar novos PTS toda vez que se verifique a sua necessidade em função das 
características das atividades de obra; 

• Treinar todos os trabalhadores de acordo com o conteúdo do Programa de 
Treinamento previsto no PISST; 

• Afastar qualquer trabalhador que reiteradamente se recuse a observar os PTS; 
• Implantar todas as instalações a serem utilizadas pelos trabalhadores de acordo com 

as diretrizes de higiene e ergonomia constantes nas Normas Regulamentadoras; 
• Manter todas as instalações em condições ideais de higiene e limpeza; 
• Incluir nos contratos com toda empresa subcontratada, cláusulas tornando 

obrigatória a aplicação integral de todas as exigências constantes neste Programa; 
• Disponibilizar EPI e EPC na quantidade e qualidade necessárias, sem custo para os 

trabalhadores. 
 
Trabalhadores 
 
• Colaborar e participar na implantação e execução do PISST; 
• Atender às recomendações e instruções dos profissionais ligados ao SESMT e à 

CIPA; 
• Atender às convocações para os exames médicos periódicos; 
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• Utilizar todos os EPI determinados, assim como observar plenamente todo o 
disposto nos PTS integrantes do PISST; 

• Observar a normas de higiene e limpeza, tanto no canteiro e instalações sanitárias 
quanto nas frentes de obra; 

• Informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, no seu julgamento, 
possam implicar em riscos à saúde dos trabalhadores. 

 
7. Relatórios 
 
A construtora deverá elaborar quadrimestralmente Relatórios de Saúde e Segurança do 
Trabalho a serem apresentados à equipe de Gestão Ambiental e à Área de Gestão 
Ambiental da CTEEP, nos quais deverão ser apresentadas as seguintes 
informações/evidências: 
 
• Estatísticas de acidentes; 
• Fichas de investigação de acidentes; 
• Estatísticas de treinamento; 
• Situação, no início e no final do mês vencido, das Notificações de Não-

Conformidade recebidas; 
• Quadro-resumo relacionando as reuniões da CIPA e cópia das atas correspondentes; 
• Atualização de qualquer PTS modificado e/ou desenvolvido durante o mês; 
• Estatísticas da saúde ocupacional (exames, atendimento, etc.). 
 
Para análise e avaliação pela Área de Gestão Ambiental, também devem ser elaborados 
Relatórios Quadrimestrais de Consolidação. 
 
8. Cronograma 
 
O Programa de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional na Construção deverá 
prolongar-se até a total conclusão das obras de implantação da LT 345 kV Alto da Serra 
– SE Sul. Será iniciado com as atividades de elaboração do Plano Integrado de Saúde e 
Segurança do Trabalho (PISST) da construtora contratada, o qual deverá ser concluído e 
aprovado pela CTEEP antes da emissão da Primeira Ordem de Serviço. 
 
9. Recursos Humanos e Materiais a serem Alocados 
 
Conforme indicado anteriormente, a construtora deverá estruturar uma equipe de saúde 
e segurança do trabalho, devendo contar com um Gerente de Saúde e Segurança e um 
médico responsável pela saúde ocupacional. 
 
Complementarmente, a construtora contará com equipe de Engenharia de Segurança 
dimensionada de acordo com a Portaria No 3.214 e conforme a Norma Regulamentadora 
NR-4 (Quadro III), em função do número de funcionários da obra e do tipo de serviço 
desenvolvido. 
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A equipe de Gestão Ambiental deverá contar com um inspetor de segurança do trabalho, 
para efeitos de verificação da observância dos Procedimentos de Trabalho Seguro nas 
frentes de obra. 
 
10. Relação com Outros Programas 
 
O P.01.3 - Programa de Gestão da Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional Durante 
a Construção tem relação com o P.01.1 – Programa de Adequação Ambiental de 
Procedimentos Construtivos e com o P.08 – Programa de Gestão Socioambiental da 
Operação, por meio da medida M.08.6 - Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional na 
operação. 
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61 

 
Anexo 1 do P.01.3 – Requisitos Mínimos para os Procedimentos de 
Trabalho Seguro - PTS 
 



 

 

62 

Requisitos Mínimos para os Procedimentos de Trabalho Seguro – PTS 
 
Os aspectos listados a seguir deverão ser necessariamente incorporados aos 
Procedimentos de Trabalho Seguro (PTS) a serem detalhados pela construtora no seu 
Plano Integrado de Saúde e Segurança do Trabalho (PISST):  
 
Transporte, movimentação e manuseio de materiais e insumos 
 
No transporte de máquinas, ferramentas e outros insumos, deverão ser tomados os 
seguintes cuidados:  
 
• Todos os elementos que forem transportados deverão ser bem fixados na 

carroceria/basculante ou reboque onde serão transportados. Para isso, será 
observado que todos os materiais tenham sua base corretamente apoiada e que seus 
lados estejam confinados entre outros objetos que impeçam seu deslocamento 
durante o transporte;  

• Evitar-se-á empilhar objetos uns sobre os outros, exceto se suas características 
permitirem e desde que seja garantido que não haja deslocamento durante o 
transporte;  

• Caso seja necessário transportar tubos metálicos, hastes de ferro ou outros elementos 
que possam encravar entre si ou em outros objetos, em consequência de um 
acidente, esses deverão ser colocados sobre a parte superior da 
carroceria/basculante, ou apoiados entre o teto e a parte posterior da carroceria, ou 
mesmo transportados em posição vertical; 

• No caso de transporte de cilindros de água, os mesmos serão levados na parte 
dianteira da carroceria, devidamente fixados; 

• Não se deverá transportar objetos que sobressaiam do veículo mais de 1 metro no 
sentido longitudinal e 20 centímetros no sentido transversal. Em qualquer caso em 
que a carga sobressaia ao veículo, sinalizar-se-á com um pano de coloração 
vermelha, com dimensões de 50 x 50 cm, e será solicitada atenção especial do 
condutor; 

• A porta da carreta deverá estar fechada durante o transporte. Quando isso não for 
possível, deverão ser tomadas as medidas necessárias para impedir a queda de 
qualquer objeto;  

• Por motivo algum a carga ou outro objeto qualquer poderão impedir que outros 
condutores vejam as luzes do veículo. 

 
Transporte de produtos perigosos 
 
A legislação de transporte de produtos perigosos será integralmente respeitada. 
Complementarmente, adotar-se-ão os seguintes cuidados: 

 
• Os lubrificantes e produtos químicos líquidos serão sempre transportados em galões 

herméticos contando com tampa com rosca de vedação, de modo a evitar derrames; 
• No caso de transporte de gases, estes deverão estar em cilindros em bom estado, 

protegidos contra golpes e com proteção contra o sol.  
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Transporte de pessoas 
 
• Todas as pessoas que forem transportadas em automóveis ou camionetas deverão 

permanecer no interior da cabine, sentadas e utilizando o cinto de segurança, na 
totalidade do trajeto. O descumprimento deste procedimento constituirá falta grave 
tanto para o condutor do veículo como para a pessoa que está sendo transportada. 

 
Armazenagem e manuseio de combustíveis e inflamáveis 

 
• Os líquidos inflamáveis ou combustíveis deverão ser manuseados apenas em áreas 

ventiladas; 
• Não serão utilizados produtos como fluido desengraxante ou para limpeza em 

conjunto com inflamáveis ou combustíveis cujo ponto de inflamação seja menor que 
38°C; 

• Se algum líquido inflamável ou combustível cair sobre a roupa do trabalhador, este 
deverá trocar-se imediatamente após o ocorrido; 

• Todos os líquidos inflamáveis ou combustíveis serão armazenados em áreas bem 
ventiladas, distantes de fontes potenciais de calor e protegidos do sol e chuvas; 

• Caso seja necessário o armazenamento de quantidades limitadas de líquidos 
inflamáveis ou combustíveis, não poderão ser utilizados recipientes individuais que 
excedam 200 L (tambores metálicos). Não deverão ser acumulados mais de 20 
tambores (4.000 L) em um mesmo local; 

• Nos casos de utilização de tanques móveis, os mesmo deverão estar equipados com 
os elementos de segurança necessários (extintores, válvulas de fechamento rápido, 
etc); 

• Os tanques de líquidos inflamáveis ou combustíveis serão dispostos a uma distância 
de pelo menos 15 m de edifícios existentes, e, quando agrupados em dois ou mais, 
será mantida uma distância de 1,5 m entre eles; 

• Na área de armazenamento de líquidos combustíveis ou inflamáveis não serão 
permitidas fontes de calor ou de ignição, como soldas, amoladores, geração de 
faíscas (mecânicas, elétricas e estáticas), e elementos de fricção; 

• A proibição de fumar será aplicada a toda a área de armazenagem de materiais 
inflamáveis. Nessas áreas serão colocados cartazes indicando a presença de material 
combustível e a proibição de fumar e serão disponibilizados dois extintores de 
incêndio portáteis com capacidade de 10 kg, em locais de fácil acesso e afastados 
pelo menos 3 metros da área de armazenamento; 

• Serão determinados locais específicos para o reabastecimento de combustível das 
máquinas e equipamentos. Nesses locais serão disponibilizados extintores portáteis 
com capacidade de pelo menos 5 kg, para produtos nas classes de fogo B e C; 

• Os motores deverão estar desligados antes do início do abastecimento de 
combustível; 

• A fim de se controlar eventuais derrames nas áreas de armazenamento e 
abastecimento, os pisos das mesmas deverão ser impermeabilizados e conter um 
sistema de drenagem adequado, com canaletas perimétricas de coleta; 

• Dever-se-á contar com material absorvente para hidrocarbonetos em todos os locais 
de armazenagem e/ou manuseio de combustíveis e inflamáveis.  
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Operação de Máquinas e Equipamentos 
 
Os operadores de máquinas e equipamentos deverão atender sistematicamente às 
seguintes recomendações:  
 
• Não dirigir em velocidade excessiva; 
• Suspender imediatamente a utilização de qualquer equipamento no momento em que 

a buzina de ré deixar de funcionar; 
• Não dirigir em velocidade, com a extremidade da caçamba do carregador frontal 

levantada a mais de 60 cm do solo; 
• Não permitir a presença de uma pessoa extra na cabine de qualquer máquina, a não 

ser que haja assento disponível para essa finalidade; 
• Não permitir que pessoas viagem dentro da caçamba, do carregador frontal, de uma 

pá de arrasto, ou, de modo geral, na parte externa de qualquer tipo de equipamento; 
• Não sair do assento de carregador ou trator antes que a caçamba ou lâmina tenha 

sido abaixada até o solo. Nunca deixar que qualquer dessas máquinas fique com a 
caçamba ou lâmina em posição levantada; 

• Não estacionar o equipamento em taludes íngremes; 
• Se for necessário executar um trabalho utilizando o trator com a lâmina levantada 

(tal como a substituição de lâminas), mantê-la bem freada e calçada, de modo que 
não corra risco de cair; 

• Nunca operar uma máquina cujas condições de funcionamento não sejam boas, e 
que apresentem problemas nos freios, na direção, etc; 

• Não permanecer dentro de uma cabine de caminhão de caçamba quando o mesmo 
estiver sendo carregado com blocos de pedras; 

• Manter vigilância absoluta sobre qualquer pessoa que se encontre na frente ou atrás 
da máquina em operação; 

• Assegurar-se de que as correntes de transmissão e engrenagens possuem cobertas 
protetoras. 

 
As pessoas que trabalham nas vizinhanças de equipamentos e máquinas devem observar 
sempre as recomendações a seguir: 
 
• Nunca pegar "carona" em máquinas e caminhões, principalmente sem que o 

operador saiba que isso está acontecendo; 
• Nunca executar trabalhos sob uma lâmina ou caçamba de carregador em posição 

levantada, exceto se constatado anteriormente que estejam muito bem travadas e 
calçadas; 

• Manter-se bem afastado de cabos que estejam sendo utilizados para puxar quaisquer 
objetos; 

• Supor sempre que o operador de um equipamento não pode ver as pessoas ao redor, 
ou nas proximidades da máquina.   
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Execução de escavações 
 
Antes de dar início aos trabalhos de escavação, a equipe de Engenharia de Segurança 
deverá informar-se sobre a existência de redes elétricas, de água e esgoto, telefone e 
outros, na zona de trabalho, a fim de tomar as medidas de segurança necessárias. A 
construtora não poderá modificar nenhuma instalação sem a autorização das 
companhias administradoras. 
 
Nos casos que apresentarem condições de risco, todos os trabalhadores deverão deixar a 
área, e os trabalhos de escavação serão interrompidos até que as condições de segurança 
sejam restabelecidas.  
 
Os seguintes procedimentos de segurança serão observados para todas as escavações 
com profundidade acima de 1,20 m: 
 
• A escavação de valas deverá ser precedida de uma análise visual do solo e suas 

condições; 
• Em caso de escavação em solos orgânicos será proibida a geração de fogos e faíscas 

de qualquer natureza, em decorrência do alto teor de combustão que os mesmos 
podem apresentar; 

• Solos orgânicos e encharcados deverão ser analisados quanto à necessidade de 
escoramento; 

• As paredes das escavações onde o material solto possa apresentar risco para os 
trabalhadores deverão ser escoradas por meio de tábuas de madeira; 

• Sempre que uma escavação de mais de 1,5 m de profundidade for realizada 
manualmente, deve-se estudar a possibilidade de desmoronamento e determinar a 
necessidade ou não de escoramento. Em caso de dúvida, efetuar-se-á o escoramento; 

• Não poderá haver pessoal trabalhando em escavações alagadas ou com entrada 
constante de água, a menos que se tomem precauções para evitar os riscos 
decorrentes da acumulação de água; 

• Os trabalhadores deverão se proteger contra eventuais quedas de material solto 
(terra, blocos de rocha, etc.) das paredes de escavação. O uso de capacete de 
segurança será obrigatório; 

• Serão sempre colocadas escadas ou rampas, em número apropriado, como medida 
de segurança para a entrada e saída do pessoal da escavação; 

• Os trabalhadores não deverão passar ou permanecer debaixo dos carregamentos 
executados pelos equipamentos de escavação; 

• No caso de escavação de material que possa transmitir doenças contagiosas, a 
construtora não poderá utilizá-lo para empréstimo. Diante dessa situação, o pessoal 
deverá ser provido de EPIs específicos. 

• Para se evitar quedas de terceiros dentro das escavações, principalmente em zonas 
urbanas, serão colocados cintos de segurança e serão dispostos, durante a noite, 
sinalizadores noturnos, lanternas, luzes, etc.; 

• Por motivo algum será permitido depositar blocos de rocha ou material proveniente 
da escavação nas margens das valas de escavação ou proximidades em uma 
distância menor que 1,50 m, de maneira que não incidam por sobrecarga na 
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estabilidade da escavação e se constituam em um risco para a estrutura e para o 
pessoal que trabalha na escavação;  

• Blocos de rocha ou qualquer outro material solto ou instável que se encontre sobre 
as paredes da escavação serão retirados, de maneira que se diminua o risco de 
queda; 

• A construtora poderá efetuar trabalhos de escavação em horário noturno, devendo, 
nesses casos, dispor de um sistema adequado de iluminação na zona de trabalho, de 
maneira que, em todo momento, se proporcione ao pessoal um nível de iluminação 
de 120 lux. 

 
Trabalho em altura 
 
• Para trabalhos em altura acima de 2 (dois) metros é obrigatória a utilização de 

guarda corpo inteiro, com aros para fixação do cabo de vida. O cabo deverá ter 
ganchos de travamento automático e deverá distribuir as forças atuantes no 
momento da tensão, de maneira a reduzir a possibilidade de danos ortopédicos; 

• Nenhum cabo deve ter nós ou obstáculos; 
• A proteção com cabos também será adotada sempre que seja realizado trabalho 

sobre máquinas em movimento; 
• Na escolha de ponto de ancoragem dos cabos deverá ser considerada a distância de 

queda mais curta possível; 
• Quando o cabo dificultar de alguma maneira o trabalho a ser realizado, será 

colocada, debaixo da área e a uma distância menor que 1 (um) m, uma rede que 
cubra totalmente a zona de deslocamento da pessoa. Essa rede será do tipo das 
utilizadas em pesca (nylon), com aberturas nunca maiores que 10 cm x 10 cm; 

• A montagem das armações, quando possível, deverá ser efetuada no solo, para 
minimizar os trabalhos em altura; 

• Se não houver trabalhos em nível inferior, o nível de baixo será isolado com fita e 
placas "PERIGO, NÂO PASSE” ou alusivo similar. 

 
Cortes de Árvores 
 
• A queda de árvores deverá ser controlada e acompanhada por pessoal habilitado, 

sendo necessária, muitas vezes, a derrubada na direção oposta à inclinação natural 
do tronco da árvore, o que requer planejamento da sua execução; 

• Devem ser observadas as seguintes regras de segurança: 
− Somente os trabalhadores, e em número estritamente indispensável para 

proceder ao corte, deverão permanecer dentro de um raio igual à altura da 
árvore; 

− Não deve haver duas turmas cortando árvores dentro de uma mesma área, 
onde árvores cortadas por uma turma possam constituir risco para o pessoal 
que trabalha na outra; 
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− Deve haver sempre um homem posicionado a certa distância, observando os 
cortadores, para que, no momento oportuno, dê o aviso do início da queda da 
árvore. Deverá ser dado um sinal pré-combinado, que consistirá, de 
preferência, em apito estridente. Quando os cortadores ouvirem esse aviso, 
deverão deixar imediatamente a área, se possível de posse de suas 
ferramentas, deslocando-se para um local previamente escolhido, fora do 
alcance da árvore; 

− O pessoal encarregado do corte das árvores deve estar sempre equipado com 
capacetes protetores; 

− Deve-se fazer todo o possível para evitar que uma árvore caia sobre um cabo 
de alta tensão. Entretanto, se ocorrer um acidente dessa natureza, a 
companhia de energia elétrica deve ser contatada para solicitar o corte da 
corrente. Somente depois que o pessoal habilitado confirmar que não há mais 
perigo, deve ser dado início ao trabalho para soltar a árvore dos cabos. 

 
Trabalho com risco elétrico 
 
• Problemas com cabos de eletricidade deverão ser imediatamente comunicados às 

companhias responsáveis; 
• No caso de lança de guindaste ou outro equipamento ficar embaraçado em um cabo 

de alta tensão, o operador deverá permanecer na máquina a fim de evitar ser 
eletrocutado; 

• Sob as condições anteriores, os demais trabalhadores deverão permanecer a uma 
distância mínima de 3 metros; 

• A companhia de energia elétrica deve ser comunicada imediatamente após o 
acidente, para cortar a corrente; 

• Somente após a confirmação do corte da corrente pela companhia de energia elétrica 
é que o operador poderá abandonar a máquina ou equipamento. 
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Anexo 2 do P.01.3 – Conteúdos Mínimos de Treinamento em Saúde e 
Segurança do Trabalho 
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Conteúdos Mínimos de Treinamento em Saúde e Segurança do 
Trabalho 

 
Os módulos de treinamento relativos à segurança do trabalho deverão incorporar 
minimamente os aspectos listados a seguir: 
 
Módulo de Treinamento Admissional ou de Integração 
 
• Normas internas de Segurança do Trabalho; 
• Responsabilidades do trabalhador; 
• Descrição das principais atividades de risco; 
• Riscos e procedimentos em casos de incêndios; 
• Ações emergenciais. 
 
Módulo - Primeiros Socorros 
 
• Cortes e Feridas; 
• Queimaduras; 
• Choques Elétricos; 
• Fraturas; 
• Insolação;  
• Afogamentos. 
 
Módulo - Animais Peçonhentos 

 
• Identificação de animais peçonhentos; 
• Picadas de cobras; 
• Picadas de abelhas; 
• Picadas de aranhas e escorpiões. 
 
Módulo - Procedimentos de Trabalho Seguro 
 
Serão desenvolvidos módulos específicos para cada Procedimento de Trabalho Seguro 
(PTS), sendo os mesmos aplicados junto aos trabalhadores diretamente envolvidos com 
as atividades de risco. Para cada PTS o módulo incluirá: 
 
• Apresentação e justificativa de todas as medidas preventivas incluídas no PTS; 
• Exemplos de procedimentos erroneamente executados; 
• Listagem de locais / tipos de intervenção onde cada PTS deverá ser observado. 
 
Módulo - Uso de EPI e EPC 
 
• Atividades que exigem EPI; 
• Atividades que exigem EPC; 
• Riscos de acidentes das atividades; 
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• Tipos de EPI; 
• Tipos de EPC; 
• Uso adequado de EPI e EPC;  
• Descarte de EPI; 
• Exigências normativas. 
 
Módulo - Diálogo Diário de Segurança 
 
Em cada frente de obra serão realizadas, diariamente, apresentações práticas pela equipe 
de Engenharia de Segurança. Essas apresentações serão de curta duração (5 a 10 
minutos) e focaram nos seguintes aspectos: 
 
• Atividades do dia ou etapa da obra; 
• Riscos de segurança e meio ambiente; 
• Medidas preventivas principais; 
• Repasse dos PTS aplicáveis; 
• Problemas observados no dia anterior. 
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P.01.4 – Treinamento Ambiental da Mão de Obra 
  
1. Introdução / Justificativa 
 
As obras de implantação da LT exigem o estabelecimento de normas e procedimentos 
visando à proteção do meio ambiente e da qualidade de vida para todos os trabalhadores 
diretamente envolvidos e comunidades existentes nas proximidades do traçado. Neste 
PBA, essas normas e procedimentos constam nas medidas e Instruções de Controle 
Ambiental (ICA) do P.01.1 – Programa de Adequação Ambiental dos Procedimentos 
Construtivos. 
 
A construtora deverá estruturar-se de maneira adequada para garantir o cumprimento de 
suas responsabilidades no que tange à observância dessas medidas e ICA do P.01.1. 
Para isso, deve realizar um programa de treinamento ambiental da sua mão de obra.  
 
O treinamento ambiental assegura que os trabalhadores envolvidos com a implantação 
da LT realizem suas atividades de acordo com procedimentos adequados, considerando 
cuidados com o meio ambiente, com as comunidades e com o patrimônio arqueológico. 
Para tanto, este Programa será executado através da medida Treinamento Ambiental da 
Mão de obra de Construção, conforme citado no EIA. 
 
O treinamento da mão de obra nas questões de saúde e segurança foi tratado no âmbito 
do P.01.3 - Programa de Gestão da Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 
Durante a Construção (M.01.3.2 - Treinamento em Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho). 
 
2. Objetivos 
 
O treinamento da mão de obra será realizado na integração, antes do início das obras e, 
se necessário, durante a fase de implantação. Como já mencionado, o treinamento tem 
como objetivo assegurar que os trabalhadores envolvidos com a construção da LT 
realizem suas atividades de acordo com os procedimentos adequados, considerando 
cuidados com o meio ambiente, com as comunidades e com o patrimônio histórico e 
arqueológico. 
 
Objetiva também assegurar que todos os funcionários, colaboradores e prestadores de 
serviço das empresas contratadas e terceirizadas exerçam suas atividades 
adequadamente, em conformidade com as ICA elaboradas para a fase de construção do 
empreendimento. 
 
3. Metas  
 
A meta do treinamento é fornecer, a todos os funcionários envolvidos com as obras de 
implantação da LT, informações úteis a respeito de temas como educação ambiental, 
legislação ambiental, prevenção a incêndios florestais, cuidados com a flora, fauna, e 
com o patrimônio histórico, cultural e arqueológico, destinação de resíduos sólidos, 
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reconhecimento de animais peçonhentos, prevenção e controle de erosão, poluição e 
contaminação do meio ambiente. 
 
Outra meta do Programa é evitar ao máximo os impactos ao meio ambiente decorrentes 
de conduta inadequada ou falta de capacitação dos trabalhadores das obras. 
 
4. Âmbito de Aplicação  
 
O treinamento ambiental da mão de obra aplica-se a todos os funcionários, 
colaboradores e prestadores de serviço da construtora e de suas empresas 
subcontratadas. 
 
5. Ações / Atividades 
 
O Programa será desenvolvido a partir da seguinte medida: 
 
M.01.4.1 - Treinamento Ambiental da Mão de obra 
 
Para evitar danos desnecessários ao ambiente, será necessário conscientizar todos os 
trabalhadores envolvidos com as obras de implantação da LT. É preciso garantir 
especificamente que os trabalhadores familiarizem-se com as medidas e Instruções de 
Controle Ambiental (ICA) descritas no Programa de Adequação Ambiental de 
Procedimentos Construtivos (P.01.1) e com o Código de Posturas, apresentado no 
Anexo 1 deste Programa. 
 
O objetivo principal do treinamento é assegurar que os trabalhadores realizem suas 
atividades seguindo os procedimentos sugeridos, destinados a prevenir ou minimizar 
impactos no ambiente. Além disso, o treinamento deverá incluir noções sobre a 
legislação ambiental, em especial os dispositivos que regulamentam as restrições à 
supressão de vegetação nativa, à caça de fauna silvestre, à contaminação de cursos 
d’água e a outros danos ambientais, destacando as penalidades previstas na Lei Federal 
No 9.605/98, a “Lei de Crimes Ambientais”. 
 
A meta desta medida é ministrar ao menos oito horas de treinamento para cada 
funcionário até o final das obras e estabelecer, com isso, um foro de consultas e 
sugestões. O treinamento será aplicado a todos os funcionários envolvidos nas obras, 
operários, gerentes e funcionários de empresas eventualmente subcontratadas. Os 
conteúdos dos treinamentos serão obviamente adequados às características, atribuições e 
responsabilidades dos funcionários.  
 
O conteúdo dos treinamentos periódicos enfatizará aqueles aspectos e/ou procedimentos 
executivos identificados como mais relevantes nas frentes de obra. Os treinamentos 
serão aplicados na admissão, em situações de promoção, substituição de função e, 
periodicamente, como estratégia de atualização profissional, com periodicidade ajustada 
ao andamento das obras. 
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O treinamento no início das obras, a ser ministrado a todos os funcionários, alguns no 
ato da admissão, terá módulo padrão com duração total de duas horas, e ocorrerá no 
próprio canteiro de obras. O treinamento será aplicado sempre que necessário e serão 
incluídos os seguintes temas: 
 
• Instruções de Controle Ambiental (ICA), explicadas em linguagem simples e direta; 

− As ICA serão explicadas aos trabalhadores de maneira resumida, incluindo a 
descrição das restrições às atividades a serem exercidas pelos funcionários em 
relação a: flora (proibição de corte não autorizado de vegetação), fauna 
(proibição de coleta e caça, reconhecimento de animais peçonhentos e 
procedimentos em caso de picadas) e patrimônio histórico, cultural e 
arqueológico (procedimento em caso de achados fortuitos); resíduos sólidos 
(procedimentos adequados de coleta e destinação do lixo produzido nas 
frentes de obra e área de apoio); proibição de queimadas; ruído (restrições ao 
ruído em período noturno); porte e uso de armas de maneira geral (de fogo e 
brancas, exceto quando exigido pela função exercida); limites de velocidade 
nos caminhos de serviço e em vias públicas; entre outros temas 

• Código de Posturas; 
• Fundamentos de educação ambiental; 
• Importância e cuidados com a vegetação nativa, animais silvestres e patrimônio 

histórico, cultural e arqueológico; 
• Reconhecimento de animais peçonhentos; 
• Prevenção e combate a incêndios florestais; 
• Breve síntese da legislação ambiental pertinente, destacando as restrições e 

penalidades (por exemplo, corte de vegetação, caça de animais silvestres, coleta de 
plantas, contaminação de corpos d’água, etc.); 

• Esclarecimentos sobre o significado de Unidades de Conservação, e os cuidados 
necessários para realização das obras nas áreas do Parque Natural Municipal do 
Pedroso e no Parque Estadual da Serra do Mar; 

• Esclarecimentos sobre o significado de Áreas de Proteção de Mananciais; 
• Orientação sobre os cuidados necessários para realização das obras nas travessias da 

Represa Billings; 
• Proteção contra doenças transmissíveis (manutenção das vacinações em dia e uso de 

preservativos nas relações sexuais); 
• Convivência respeitosa com as comunidades residentes nas proximidades das 

frentes de trabalho e do canteiro de obras; 
• Orientação sobre como proceder nas situações de emergência, como primeiros 

socorros, combate a incêndios, etc. 
 
Temas como o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e os principais 
Procedimentos de Trabalho Seguro (PTS) serão abordados no treinamento em saúde e 
segurança, no âmbito do P.01.3. 
 
Após cada aula, haverá sempre um período destinado a esclarecimentos e sugestões. As 
sugestões acatadas serão incorporadas às ICA.  
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Serão realizados ainda treinamentos especializados para os grupos específicos de 
trabalhadores que desenvolvem tarefas com elevado potencial impactante. Estão 
incluídos nesta categoria, no mínimo, os seguintes grupos: 

 
• Trabalhadores envolvidos em atividades de limpeza e desmatamento (praças de 

trabalho e lançamento e acessos); 
• Operadores de equipamentos de terraplenagem; 
• Equipes de escavação das fundações das torres; 
• Equipes de topografia; 
• Limpeza e coleta de resíduos, principalmente perigosos; 
• Equipes de manutenção. 
 
Os treinamentos serão sempre documentados e contarão com um registro de presença. O 
documento de controle conterá a lista dos trabalhadores envolvidos com as obras, seus 
respectivos cargos e datas de admissão, a lista de presença e uma planilha de 
acompanhamento sistemático dos treinamentos (horas por funcionários, índices de 
cobertura, etc.). 
 
O Código de Posturas estabelece as restrições de conduta que deverão ser observadas 
por todos os trabalhadores envolvidos com as obras de implantação da LT. O código, e 
a ser afixado em locais visíveis do canteiro de obras, visa a preservar o meio ambiente, a 
saúde e segurança dos trabalhadores, assim como a qualidade das relações com as 
comunidades locais. 

 
6. Distribuição de Responsabilidades 
 
A construtora poderá distribuir, de acordo com os seus próprios critérios, as 
responsabilidades de gestão ambiental entre os diversos membros da equipe técnica a 
ser estruturada para execução do contrato de construção. No entanto, é obrigatório que a 
mesma possua um Departamento de Gestão Ambiental e que contrate um Gerente 
Ambiental em tempo integral, sendo que este terá, como uma de suas atribuições, a 
coordenação da implementação do Programa de Treinamento Ambiental. 
 
7. Relatórios 
 
O Departamento de Gestão Ambiental deverá elaborar Relatórios Quadrimestrais de 
Controle Ambiental, relatando, entre outras questões, as estatísticas dos treinamentos 
ambientais da mão de obra ministrados.  
 
Além disso, todas as atividades desenvolvidas no âmbito da medida de Treinamento da 
Mão de Obra serão consolidadas em um Relatório Final, que incluirá uma breve 
descrição e a documentação fotográfica das atividades, as listas de presença, a planilha 
de acompanhamento estatístico e a cópia do material didático utilizado. 
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8. Cronograma 
 
O Programa P.01.4 de Treinamento Ambiental da Mão de Obra inicia-se com a 
montagem da equipe da construtora e segue até o final das obras. 
 
9. Recursos Humanos e Materiais a Serem Alocados 
 
A construtora contratada será responsável pela capacitação de seus funcionários, através 
do Departamento de Gestão Ambiental. 
 
10. Relação com Outros Programas  
 
O presente Programa relaciona-se com os Programas listados a seguir: 
 
P.01 – Plano de Gestão Ambiental da Obra 
 P.01.1 – Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos 

P.01.2 – Programa de Gestão Ambiental da Construção 
P.01.3 – Programa de Gestão da Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 
Durante a Construção 

P.02 – Programa de Comunicação Social e Interação Social 
P.04 – Programa de Prospecção, Resgate Arqueológico e Preservação do Patrimônio 
Arqueológico, Histórico e Cultural 
P.05 – Programa de Conservação de Flora e Fauna  
P.08 – Programa de Gestão Socioambiental da Operação 
 
11. Bibliografia  
 
Não há bibliografia específica relacionada a este Programa. 
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Anexo 1 do P.01.4 – Código de Posturas para os Trabalhadores da LT 
345 kV Alto da Serra - SE Sul 
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Código de Posturas para os Trabalhadores da 
LT 345 kV Alto da Serra - SE Sul 

 
 
O presente código estipula as restrições de conduta a serem observadas por todos o 
trabalhadores contratados para atuação nas obras da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul, 
e visa a contribuir para a preservação do meio ambiente e para a saúde e as condições de 
higiene dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, visa a garantir a qualidade das relações 
com as comunidades no entorno das obras. 
 
Todas as condições estipuladas no Código de Posturas deverão constar nos contratos de 
trabalho a serem firmados com os trabalhadores, sendo facultada, à construtora, a 
inclusão das cláusulas adicionais que julgar pertinentes. 
 
Para garantir a adequada divulgação do Código de Posturas, o mesmo será incluído nos 
conteúdos do Treinamento Ambiental da Mão de Obra (P.01.4) e será afixado em locais 
estratégicos do canteiro de obra. 
 
Aspectos Gerais: 
 
• A conduta dos trabalhadores durante e fora dos horários de trabalho deverá ser 

exemplar. Em particular, deverá ser mantida uma relação educada e respeitosa com 
todos, não sendo admitidas condutas hostis à comunidade; 

• É proibida toda forma de discriminação em função de condição social ou de saúde, 
raça, sexo, idade ou religião; 

• Em todas as frentes de obra, no canteiro e nas demais instalações é terminantemente 
proibido o porte de armas de qualquer tipo; 

• É terminantemente proibido o consumo de bebidas alcoólicas, entorpecentes ou 
estimulantes; 

• Todo dano à propriedade de terceiros deverá ser prontamente comunicado ao 
supervisor imediato; 

• É proibida qualquer forma de vandalismo nas instalações do canteiro de obras, 
incluindo-se instalações e maquinário da construtora, da prefeitura ou de terceiros. 

 
Higiene e Segurança: 
 

• Todo trabalhador é obrigado a observar rigorosamente as normas de segurança do 
trabalho. Qualquer inobservância dessas normas poderá ser considerada falta grave a 
critério do Coordenador de Segurança do Trabalho; 

• É obrigatória a realização de exame médico admissional, assim como exame 
demissional ou para troca de função. Todo trabalhador que apresente sintomas de 
doença é obrigado a comunicar o fato imediatamente; 

• Todo trabalhador deverá observar boas práticas de higiene pessoal. Não será 
admitido o lançamento de lixo ou restos de alimentos fora dos recipientes destinados 
a essa finalidade. É obrigatória a utilização das instalações sanitárias da obra; 

• Os motoristas de máquinas e equipamentos que circulem fora da obra deverão 
respeitar rigorosamente os itinerários traçados e as normas de trânsito; 
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• Na utilização dos caminhos de serviço e vias públicas deverão ser sempre 
observados os limites de velocidade, assim como todas as instruções constantes na 
sinalização; 

• É vedada a circulação de qualquer pessoa nas dependências das obras sem 
identificação e sem a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

 
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural: 
 

• É terminantemente proibida a caça ou a pesca, assim como a derrubada de vegetação 
não autorizada. Qualquer trabalhador que incorra nessas faltas será sumariamente 
demitido; 

• É proibida a perambulação dentro de áreas habitadas fora dos limites de intervenção 
autorizados; 

• É terminantemente proibido acender fogueiras; 
• Qualquer artefato que se pareça com resto ou vestígio arqueológico ou histórico, 

porventura encontrado durante a execução das obras, deverá ser preservado no local, 
informando-se imediatamente o achado ao supervisor imediato. 
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P.01.5 – Programa de Cuidados Especiais com os Parques Natural 
Municipal do Pedroso e Estadual da Serra do Mar 
 
1. Introdução / Justificativa 
 
O traçado da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul intercepta a Zona de Recuperação do 
núcleo Itutinga-Pilões do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) e o Parque Natural 
Municipal do Pedroso. 
 
Todos os programas e medidas propostos e detalhados no presente PBA para prevenção 
e mitigação dos impactos potenciais decorrentes da implantação e operação do 
empreendimento abrangem também os trechos em que a faixa de servidão atravessa 
essas Unidades de Conservação. Entretanto, procedimentos específicos devem ser 
adotados durante as obras de forma a evitar ou minimizar possíveis impactos que 
possam colocar em risco a preservação dessas áreas ambientalmente sensíveis.  
 
De maneira geral, os cuidados especiais incluirão maior rigorosidade nas formas de 
registro das atividades. 
 
Ressalta-se que este programa foi incluído em atendimento à exigência nº 14 da LP Nº 
2189, emitida em 21 de dezembro de 2012. 
 
As medidas propostas são: 
 
• M.01.5.1 - Controle e mitigação dos processos de dinâmica superficial 
• M.01.5.2 - Controle de intervenções em vegetação e cuidados com a fauna 
• M.01.5.3 - Isolamento das áreas de trabalho e restrição de movimentação dos 

trabalhadores 
 
2. Objetivos 
 
O Programa de Cuidados Especiais com os Parques Natural Municipal do Pedroso e 
Estadual da Serra do Mar objetiva garantir que todas as atividades de implantação do 
empreendimento sejam executadas adequadamente, evitando ou minimizando a 
ocorrência de impactos decorrentes das obras. 
 
3. Metas  
 
Apesar de saber-se que não será possível obter índice zero de impactos nas áreas 
atravessadas no interior das Unidades de Conservação, uma vez que haverá redução da 
cobertura vegetal para implantação de algumas torres e acessos, estabelece-se como 
metas do Programa a manutenção da qualidade ambiental das áreas afetadas e o 
Registro das atividades realizadas e dos cuidados ambientais. 
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4. Âmbito de Aplicação  
 
Este Programa aplica-se a toda a área de intervenção necessária para construção da LT 
345 kV Alto da Serra – SE Sul no interior dos Parques Natural Municipal do Pedroso e 
Estadual da Serra do Mar e o público-alvo são todos os envolvidos nas obras. 
 
5. Ações / Atividades 
 
M.01.5.1 - Controle e mitigação dos processos de dinâmica superficial 
 
A otimização do projeto permitiu a minimização da necessidade de abertura de novo 
acesso para cada torre. 
 
No Parque Natural Municipal do Pedroso e, em geral no PESM, os acessos a serem 
utilizados são predominantemente existentes e os projetados apresentam extensões 
bastante reduzidas, com exceção do trecho entre o início do traçado e a Estrada Mogi 
das Cruzes, onde os caminhos existentes são escassos. 
 
Além das áreas ao longo dos acessos, a exposição do solo ocorrerá também nas praças 
de trabalho e de lançamento, que também tiveram as suas dimensões reduzidas para o 
estritamente necessário para a implantação das torres e lançamento dos cabos. 
 
Os procedimentos de controle ambiental de trabalhos de escavação e abertura de acessos 
incluirão a adoção de medidas preventivas, mitigadoras e corretivas que efetivamente 
impeçam o carreamento de solos para fora das áreas de intervenção e na direção de 
cursos d’água. Tais medidas se encontram detalhadas no Subprograma de Controle de 
Processos Erosivos e de Assoreamento (M.01.1.6) do Programa de Adequação 
Ambiental de Procedimentos Construtivos (P.01.1). 
  
M.01.5.2 - Controle de intervenções em vegetação e cuidados com a fauna 
 
O P.05 – Programa de Conservação de Flora e Fauna detalhado adiante prevê, entre 
outras ações, o resgate de germoplasma, o acompanhamento das atividades de supressão 
de vegetação e o afugentamento prévio de fauna por profissionais habilitados em 
manejo de fauna e florestal. 
 
Essas medidas serão implementadas em todas as áreas onde houver supressão de 
vegetação (florestal ou não florestal) para implantação da LT 345 kV Alto da Serra – SE 
Sul. 
 
No interior do Parque Natural Municipal do Pedroso e do Parque Estadual da Serra do 
Mar, serão utilizados recursos específicos, como filmagens das atividades realizadas 
para registro permanente dos cuidados ambientais. Uma cópia dessas filmagens será 
incluída ao Relatório Quadrimestral de acompanhamento das obras, de maneira a apoiar 
a fiscalização das obras por parte da equipe técnica da CETESB. 
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M.01.5.3 - Isolamento das áreas de trabalho e restrição de movimentação dos 
trabalhadores 
 
Conforme apresentado na M.01.1.3 - Medidas de sinalização de obra do P.01.1 – 
Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos, serão feitas 
marcações ambientais com fitas e estacas, que delimitarão claramente as áreas de 
trabalho. Caso seja necessário, também serão colocadas placas de “Não Ultrapasse”, 
entre outras julgadas pertinentes. 
 
O treinamento ambiental da mão-de-obra (P.01.4) incluirá esclarecimentos sobre o 
significado de Unidades de Conservação, os cuidados necessários para realização das 
obras nas áreas do Parque Natural Municipal do Pedroso e no Parque Estadual da Serra 
do Mar e sobre crimes ambientais. 
 
Os funcionários que demonstrarem comportamentos inadequados, que desobedecerem 
ou que não se atentarem à sinalização, serão punidos com advertência ou até demitidos. 
 
6. Distribuição de Responsabilidades 
 
A plena observância de todos os cuidados especiais a serem adotados no interior das 
Unidades de Conservação será de responsabilidade da construtora.  
 
Caberá a CTEEP, através da Área de Gestão Ambiental, com apoio, de empresa de 
gestão ambiental, a verificação da manutenção da qualidade ambiental nos trechos de 
obras no interior das Unidades de Conservação e pelas filmagens de acompanhamento 
das atividades de supressão de vegetação e afugentamento de fauna. 
 
A participação da fiscalização da CTEEP não limita de forma alguma a 
responsabilidade da construtora pela correta operacionalização das medidas, nem 
restringe a sua responsabilidade em casos de danos ambientais e/ou de responsabilidade 
civil. 
 
7. Relatórios 
 
A consolidação dos resultados do presente Programa será incorporada aos Relatórios de 
Acompanhamento da Implantação do PBA, produzidos com periodicidade 
quadrimestral. 
 
8. Cronograma 
 
O Programa inicia-se com a montagem da equipe da construtora e segue até o final das 
obras. 
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9. Recursos Humanos e Materiais a serem Alocados 
 
O presente programa não exigirá recursos humanos além daqueles já previstos para 
implementação dos outros programas. 
 
Serão necessários equipamentos de filmagem em quantidade suficiente para a cobertura 
das atividades de supressão de vegetação e afugentamento de fauna. 
 
10. Relação com Outros Programas 
 
O presente Programa tem relação com os seguintes: 

 
• P.01.1 – Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos 
• P.01.2 - Programa de Gestão Ambiental da Construção 
• P.01.4 – Treinamento Ambiental da Mão de Obra 
• P.05 – Programa de Conservação de Fauna e Flora 
 
11. Bibliografia 
 
Não há bibliografia específica relacionada a este Programa. 
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P.02 – Programa de Comunicação Social e Interação Social 
 
1. Introdução / Justificativa 
 
Constitui parte das responsabilidades do empreendedor manter a população informada 
sobre os impactos associados à construção da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul, com 
destaque para as interferências que poderão ocorrer direta ou indiretamente em seu 
cotidiano. O Programa de Comunicação Social e Interação Social visa a cumprir com 
esta responsabilidade de maneira proativa, estimulando a criação de um relacionamento 
de confiança entre o empreendedor, a opinião pública e as comunidades adjacentes. 
 
O esclarecimento à população sobre o empreendimento, o processo de licenciamento, os 
estudos e projetos realizados, as características das obras, seus impactos potenciais e 
resultantes e as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias a serem adotadas, 
permitirá que as comunidades tenham, no empreendedor, um interlocutor de suas 
demandas e aspirações, possibilitando, quando necessário, a reavaliação das ações 
ambientais empreendidas e em andamento. 
 
O Programa de Comunicação e Interação Social será implantado durante as fases de 
planejamento, construção e operação, e envolverá as medidas destinadas a prestar 
esclarecimentos à população local, primeiramente sobre as características das obras, e 
em um segundo momento, sobre os procedimentos de operação da LT. Na fase de 
construção, essas orientações estão associadas, por exemplo, à convivência entre a 
população e os trabalhadores e à necessidade de observância da sinalização de 
segurança a ser instalada. Na operação, as orientações estão associadas sobretudo às 
restrições de uso do solo na faixa de servidão e à segurança para a população mais 
próxima à LT. 
 
2. Objetivos  
 
O Programa de Comunicação Social objetiva, de modo geral, o planejamento das ações 
necessárias à veiculação de informações sobre a implantação e operação do 
empreendimento, garantindo que as informações transmitidas sejam suficientes, precisas 
e claras. Uma vez executadas, as ações previstas neste Programa devem contribuir para 
minimizar eventuais impactos sociais da etapa de construção que podem afetar 
comunidades próximas ao empreendimento.  
 
Além do objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são previstos dentro do 
escopo do Programa: 
 
• Planejar de maneira integrada todas as ações de comunicação social, visando a 

padronizar os procedimentos de comunicação sobre as obras; 
• Tornar públicas as informações referentes aos impactos socioambientais potenciais e 

às características do empreendimento, por meio da realização de audiências públicas 
nos municípios da AII (Santo André e São Bernardo do Campo), com ampla 
divulgação dos eventos através de veículos de comunicação locais; 

• Implantar um canal de comunicação para consultas e/ou reclamações; 
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• Apoiar outros Programas Ambientais nas suas necessidades de comunicação social; 
• Informar a população sobre as restrições ao uso da faixa de servidão e os riscos 

associados à operação do empreendimento. 
 
3. Metas 
 
• Realizar campanhas de divulgação antes do início das obras e durante as mesmas, de 

forma a manter a população informada sobre o cronograma de atividades; 
• Manter plenamente operacional o sistema de atendimento a consultas e reclamações, 

respeitando uma meta de encaminhamento de esclarecimentos e/ou providências de 
até dez (10) dias úteis. 

 
4. Âmbito de Aplicação  
 
Este programa é estruturado sobre três vertentes principais, sendo elas: 
 
a) Interlocução de informações ao público-alvo: conjunto de ações que objetivam 

comunicar ao publico informações sobre o andamento do empreendimento; 
b) Articulação de atividade de comunicação e interação social: conjunto de ações que 

objetivam estabelecer um relacionamento construtivo entre o empreendedor e o 
público-alvo; 

c) Monitoramento e avaliação de resultados: procedimento de acompanhamento das 
atividades e organização dos resultados, visando a agir sobre as principais 
reinvindicações do público em geral, bem como identificar a emergência de novos 
impactos socioambientais.  

 
Foram identificados como público-alvo deste Programa: 
 
• A população da Área de Influência Direta (AID), principalmente aquela localizada 

nas áreas adjacentes ao traçado da LT;  
• Os proprietários das áreas de passagem da faixa de servidão. 
 
Como a implementação do empreendimento não resultará na alteração do curso de 
desenvolvimento regional, a inclusão de ações para a população indiretamente afetada 
pelo empreendimento (AII) não é julgada necessária. Não obstante, a medida M.02.06 – 
Campanhas de Educação Ambiental, que integra este Programa, terá abrangência 
regional, uma vez são previstas ações em escolas pertencentes à região e não somente à 
AID. Adiciona-se a isso o fato do empreendimento apresentar uma escala reduzida, não 
justificando ações de comunicação e interação social que envolvam os municípios de 
Santo André e São Bernardo do Campo integralmente. 
 
Finalmente, este Programa deve direcionar-se também à sociedade civil, englobando 
diferentes grupos sociais da Zona Metropolitana de São Paulo. Organizações não 
governamentais (ONGs) e associações ambientalistas direcionadas à conservação de 
áreas de proteção ambiental deverão ser identificadas e subsequentemente informadas 
sobre a interferência do empreendimento em áreas protegidas, e as medidas preventivas, 
mitigadoras e compensatórias a serem adotadas para os impactos nas mesmas.    
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5.0 Ações e Atividades 
 
Este Programa será implementado em várias etapas, sendo uma primeira, de caráter 
informativo, no período que antecede a instalação do empreendimento, seguida de 
etapas a serem desenvolvidas durante as obras de implantação, até uma última, voltada 
para a inserção do Programa na dinâmica social local, após o início da operação da LT.  
 
As seguintes medidas são previstas para a execução do Programa de Comunicação e 
Interação Social: 
 
• M.02.1 - Divulgação Prévia da Implantação da LT e do Processo de Licenciamento 
• M.02.2 - Divulgação Dirigida Vinculada ao Processo de Estabelecimento da Faixa 

de Servidão 
• M.02.3 - Divulgação Local da Evolução de Frentes de Obra e Interferências com a 

População 
• M.02.4 - Atendimento a Consultas e Reclamações 
• M.02.5 - Comunicação Social Durante a Operação 
• M.02.6 - Campanhas de Educação Ambiental 
  
M.02.1 - Divulgação Prévia da Implantação da LT e do Processo de Licenciamento 
 
As ações de divulgação legalmente exigíveis como parte do processo de licenciamento 
ambiental, no caso, as audiências públicas, foram realizadas nos dias 31 de outubro e 01 
de novembro de 2012, nos municípios de São Bernardo do Campo e de Santo André, 
respectivamente. De maneira vinculada às audiências públicas, foram realizadas 
publicações em jornais e uma campanha de divulgação geral, com uso de faixas e 
boletins informativos em diversos meios de comunicação, contendo informações 
referentes às principais características da LT. 
 
Os questionamentos e solicitações feitos durante as audiências foram prontamente 
respondidos e as transcrições das audiências foram encaminhadas ao CONSEMA em 
21/11/2012. 
 
M.02.2 - Divulgação Dirigida Vinculada ao Processo de Estabelecimento da Faixa de 
Servidão 
 
O empreendedor atenderá ao disposto na Resolução ANEEL No 259/2003 quanto à 
divulgação de informações junto aos proprietários afetados para o estabelecimento da 
faixa de servidão administrativa. Para tanto, foi realizado o cadastro físico das 
propriedades afetadas (ver M.03.1 do P.03), os proprietários foram contatados e as 
negociações para constituição da faixa de servidão se encontram em andamento. 
 
M.02.3 - Divulgação Local da Evolução de Frentes de Obra e Interferências com a 
População 
 
Durante a fase de construção, serão divulgados aspectos técnicos e programáticos sobre 
a implantação da LT, informações sobre as medidas de controle de impactos e outros 
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aspectos exigíveis da construtora, além do esclarecimento de dúvidas das comunidades 
mais próximas às pelas frentes de obra. 
 
As atividades no âmbito desta medida incluirão: 
  
• Divulgação da abertura de frentes de obra e das interferências por meio da 

distribuição de panfletos, afixação de cartazes e contatos diretos com a população 
vizinha; 

• Divulgação prévia dos programas de uso de vias e acessos locais e alterações na 
circulação, utilizando os mesmos instrumentos citados anteriormente, com 
orientação para circulação de veículos e pedestres; 

• Divulgação sobre interrupções programadas no fornecimento de serviços públicos, 
caso ocorram; 

• Divulgação sobre as necessidades de mão de obra e procedimentos de recrutamento. 
 
Todas as frentes de obra deverão contar com um responsável pelo fornecimento de 
informações à população. Um livro de registro de consultas, reclamações, 
reinvindicações e providências para seu atendimento deverá ser mantido no local, com 
inclusão periódica das informações no banco de dados do sistema de atendimento a 
consultas e reclamações do empreendimento (ver M.02.4, a seguir).  
 
A fixação de cartazes e placas contendo informações sobre as frentes de obras e 
interferências no cotidiano da população adjacente, sobretudo no que diz respeito à 
utilização de vias locais, ficará sob responsabilidade da construtora. 
 
M.02.4 - Atendimento a Consultas e Reclamações 
 
Desde o início do Programa de Comunicação e Interação Social, o empreendedor 
disponibilizará um sistema de atendimento a consultas e reclamações, funcionando 
como uma ouvidoria específica para a implantação da LT. Serão fornecidos aos 
cidadãos um endereço convencional para envio de correspondência, um número de 
telefone para atendimento imediato e um endereço eletrônico para recebimento de 
demandas, consultas, reclamações e sugestões.   
 
O registro dos atendimentos será feito por meio de formulários padronizados que 
conterão a identificação da pessoa atendida, motivo do atendimento, data, horário e 
local do atendimento, nome do atendente, registro da reclamação ou sugestão, registro 
das informações prestadas e do encaminhamento da reivindicação, registro dos passos 
seguintes até o atendimento final da solicitação. 
 
Conforme disposto na Seção 3, estabelece-se como meta o encaminhamento de 
esclarecimentos e/ou providências, quando cabíveis, em até dez (10) dias úteis. 
 
Deverá ser criado um banco de dados com o fim de sistematizar o registro e o 
andamento das consultas e reclamações, permitindo sua avaliação. Esse sistema deverá 
proporcionar ferramentas para identificar a tipologia de demandas e reivindicações e 
locais de ocorrência e a eficiência do atendimento e equacionamento das solicitações. 
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As estatísticas consolidadas de consultas e reclamações serão periodicamente analisadas 
pelo empreendedor e, quando forem verificados problemas de desinformação, os 
responsáveis pela elaboração de conteúdos para divulgação serão acionados, de forma a 
adequar os mesmos. 
 
M.02.5 - Comunicação Social Durante a Operação 
 
Após a energização da LT, o empreendedor dará continuidade ao Programa de 
Comunicação e Interação Social, fornecendo informações a respeito das atividades 
desenvolvidas pela empresa, além de informações de segurança para a população 
próxima aos sistemas de transmissão. A interlocução destas informações será atingida, 
sobretudo, através da sinalização de segurança nos locais de maior risco. 
 
Em virtude da baixa interferência da LT sobre o cotidiano das comunidades lindeiras, 
esta fase do programa deverá ser simplificada, focando em responder a consultas e 
reclamações dentro do prazo definido na medida M.02.4. A equipe de manutenção e 
operação da LT será responsável por essa ação. 
 
M.02.6 - Campanhas de Educação Ambiental 
 
Concomitantemente às atividades de divulgação, o empreendedor promoverá 
campanhas de educação ambiental junto a escolas próximas à AID da LT. 
 
As campanhas terão formato de exposições itinerantes com material fotográfico 
descrevendo o traçado, o procedimento construtivo da LT e outros aspectos, e deverão 
tratar dos seguintes temas: 
 
• Alterações na paisagem: no caso da LT 345 kV Alto da Serra - Sul, estas são 

consideradas mínimas, já que o traçado acompanha em quase a sua totalidade LTs 
existentes. Ainda assim, a utilização de recursos visuais para representar a paisagem 
depois da implementação do empreendimento é recomendada; 

• Restrições de atividades próximas à LT e do uso e ocupação do solo na faixa de 
servidão; 

• Riscos associados a linhas de transmissão e explicações sobre as sinalizações de 
segurança; 

• Procedimentos em caso de acidentes ou emergências. 
 
Sugere-se também que a exposição trate sobre o tema energia em geral, discutindo o 
porquê da necessidade de implementação de LTs, de onde vem a energia e onde é 
utilizada. Exemplos ilustrativos como o consumo energético de diferentes atividades 
podem deixar a exposição mais atrativa para as crianças e contribuem para a 
sensibilização do consumo responsável de energia.  
 
Complementarmente à exposição itinerante, serão distribuídas cartilhas informativas às 
crianças para que levem para casa, visando a expandir o alcance da campanha. Os temas 
a serem abrangidos na campanha serão os mesmos que apresentados nas exposições 
itinerantes.  
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6. Distribuição de Responsabilidades 
 
A responsabilidade pelo presente Programa será do empreendedor, por meio da Área de 
Gestão Ambiental, podendo contar com apoio de empresa especializada a ser 
contratada, especialmente para as campanhas de educação ambiental.  
 
Durante a execução das campanhas de divulgação local, algumas ações serão de 
responsabilidade da construtora, como colocação de placas e/ou faixas em pontos 
estratégicos. A responsabilidade sob a divulgação local da evolução de frentes de obras 
e interferências com as comunidades localizadas ao seu entorno será dividida entre a 
construtora contratada e o empreendedor. 
 
Finalmente, o canal aberto para atendimento a consultas e reclamações da população 
será de responsabilidade do empreendedor. Também cabe ao empreendedor certificar-se 
que as consultas e reclamações endereçadas à construtora durante a construção estão 
sendo devidamente respondidas dentro do prazo estabelecido e que estão sendo 
devidamente repassadas ao banco de dados do sistema de consultas e reclamações do 
empreendimento.  
 
7. Relatórios  
 
Serão elaborados relatórios quadrimestrais do andamento das ações descritas, 
consolidando, de maneira unificada, as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa 
de Comunicação Social e Interação Social (P.02). Os relatórios de acompanhamento e 
avaliação versarão sobre: (i) as atividades realizadas; (ii) síntese das demandas, 
solicitações e reclamações, e respectivo atendimento; (iii) avaliação do alcance das 
metas e da adequação das ações realizadas; (iv) propostas de aperfeiçoamento dos 
instrumentos e ações do Programa.  
 
8. Cronograma 
 
O Programa de Comunicação e Interação Social foi iniciado na fase de Licenciamento 
Ambiental Prévio, que incluiu diversas atividades de divulgação e consulta pública. O 
Programa permanecerá ativo por todo o período de execução das obras, sendo que 
algumas ações terão continuidade na operação da LT.  
 
9. Recursos Humanos e Materiais a Serem Alocados 
 
A CTEEP manterá equipe profissional capacitada para o gerenciamento das atividades 
de divulgação previstas no âmbito do Programa de Comunicação e Interação Social, 
assim como equipe treinada para a recepção de consultas e reclamações.  
 
A equipe responsável será coordenada pela Gerência de Comunicação e contará com 
profissionais da área social, com participação de especialistas em comunicação e 
assessoria de imprensa para as ações voltadas à mídia. Para implementação do 
Programa o empreendedor poderá contar com o apoio de empresa especializada, 
principalmente para as campanhas de educação ambiental. 
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A empresa construtora deverá treinar e manter um profissional no canteiro da obra 
responsável por atender às consultas e reclamações das comunidades lindeiras. Este 
responsável deverá estar familiarizado com os procedimentos de encaminhamento de 
consultas e reclamações para o empreendedor.  
 
Além dos recursos humanos acima indicados, outros recursos materiais necessários para 
a realização dos procedimentos do Programa incluem material gráfico de divulgação, 
placas e sinalização de emergência e equipamento audiovisual para apresentações 
(audiências públicas). Os recursos materiais serão direcionados principalmente para as 
campanhas educacionais, propiciando a preparação de cartilhas educacionais e da 
exposição itinerante com fotografias. 

 
10. Relação com Outros Programas 
 
O Programa de Comunicação e Interação Social objetiva apoiar, de maneira direta ou 
indireta, todos os demais programas do PBA nas suas necessidades de relacionamento 
com a comunidade. No entanto, este Programa relaciona-se se forma mais direta com o 
P.03 – Programa de Estabelecimento de Faixa de Servidão Administrativa e de 
Indenizações.   
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P.03 – Programa para Estabelecimento da Faixa de Servidão 
Administrativa e de Indenizações 
 
1. Introdução / Justificativa 
 
O Programa para Estabelecimento da Faixa de Servidão Administrativa e de 
Indenizações agrupa todas as ações necessárias à liberação da faixa de servidão para as 
obras, incluindo o contato com os proprietários, o cadastramento das propriedades, a 
valoração de imóveis e benfeitorias (se houver), o fechamento de acordos indenizatórios 
(seja amigavelmente ou via desapropriação), e o estabelecimento de contratos e outros 
procedimentos legais para inscrição da servidão de passagem. Assim, as ações 
normalmente necessárias para implementação deste Programa são: 
 
• Realização do Cadastro Físico de Propriedades 
• Realização do Cadastro Social 
• Indenização de Propriedades e Benfeitorias 
 
Porém, considerando que a LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul não interferirá em 
moradias ou outras benfeitorias, não será necessária a realização de Cadastro Social. 
 
A única exceção ocorre no cruzamento da faixa de servidão com o Caminho dos Vianas, 
onde há uma invasão. A desocupação da área da faixa está sendo efetivada através de 
pedido de reintegração de posse, onde obtivemos a Liminar da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Santo André do Estado de São Paulo, estabelecendo o prazo limite, de 15 
de fevereiro de 2013, para saída amigável de todos os invasores. Devido até o momento 
não ter ocorrido à desocupação voluntária desta área, ocorrerá à reintegração 
compulsória entre os dias 16 e 28 de fevereiro de 2013. Todas as 58 (cinquenta e oito) 
famílias invasoras já estão devidamente cadastradas pela Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação do município de Santo André e, por determinação do Juiz, a 
prefeitura de Santo André foi notificada para incluí-las no Programa Minha Casa Minha 
Vida. Para a remoção dessas famílias, foi contratada empresa especializada na limpeza 
da área (demolição), destinação adequada das sobras de materiais inertes (entulhos) e 
condução, se for o caso, dos bens das famílias desapropriadas para depósito de guarda 
volumes. 
 
A faixa ocupada irregularmente é de propriedade da AES Eletropaulo desde 1974, mas 
estende-se também à faixa de servidão da CTEEP, declarada de utilidade pública desde 
2009. A reintegração de posse deverá ser acompanhada pela Prefeitura de Santo André, 
através de sua Secretaria de Inclusão Social, onde a CTEEP auxiliará na logística de 
transferência dessa população. 
 
O traçado da LT interceptará duas Unidades de Conservação (Parque Natural Municipal 
do Pedroso e do Parque Estadual da Serra do Mar - PESM), cujas áreas a compor a faixa 
de servidão deverão ser objeto de desafetação, conforme Art. 22, § 7o, da Lei 9985/00. 
A desafetação das áreas dos parques deverá ser objeto de trâmites e instrumentos legais 
específicos, cada um no âmbito institucional correspondente, ou seja, desafetação no 
nível municipal para o Parque do Pedroso e no nível estadual para o PESM. 
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2. Objetivos 
 
O Programa para Estabelecimento da Faixa de Servidão Administrativa e de 
Indenizações tem como principais objetivos: 
 
• Estabelecer critérios e procedimentos básicos para as negociações com os 

proprietários; 
• Garantir a liberação da faixa de servidão para a execução dos trabalhos, após a 

correta aplicação de todas as medidas previstas; 
• Coordenar todos os procedimentos técnicos e jurídicos necessários para a liberação 

da área de intervenção de acordo com as normas técnicas e procedimentos legais 
aplicáveis e dentro dos prazos impostos pelo cronograma de obras; 

• Aplicar as medidas necessárias para garantir a justa indenização aos proprietários 
afetados. 

 
3. Metas 
 
A principal meta deste Programa é o estabelecimento de acordos amigáveis em 100% 
dos processos e procedimentos indenizatórios, antes do início previsto das obras. 
 
4. Âmbito de Aplicação 
 
Este Programa aplica-se a todos os proprietários dos imóveis interceptados pela faixa de 
servidão do empreendimento, cuja identificação dar-se-á com a realização do cadastro 
físico das propriedades afetadas. O cadastro preliminar das propriedades afetadas pelo 
traçado da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul resultou na listagem apresentada no 
Quadro 4.a, a seguir. 
 
Quadro 4.a 
Cadastro preliminar das propriedades ao longo do traçado da LT e respectivos 
proprietários  

Nº Proprietário Propriedade Torres 

1 
CTEEP – Companhia de Transmissão de 
Energia Elétrica Paulista 

SE SUL 55 - 54 - 53 

2 A AES Eletropaulo / CTEEP   - 
3 Avenida dos Vianas   - 

2 B AES Eletropaulo / CTEEP   52 -51 -50 
4 Rua Caminho dos Vianas   - 

2 C AES Eletropaulo / CTEEP   - 
5 Estrada Municipal   - 

2 D AES Eletropaulo / CTEEP   49 
6* Governo do Estado de São Paulo   48 - 47 - 46 
7 A Prefeitura Municipal de Santo André Parque Regional e Jardim Botânico do Pedroso 45 - 44 -43 
8 Estrada do Montanhão   - 

7 B Prefeitura Municipal de Santo André Parque Regional e Jardim Botânico do Pedroso 42 - 41 
9 Estrada do Montanhão   - 

7 C Prefeitura Municipal de Santo André Parque Regional e Jardim Botânico do Pedroso 40 - 39 
10 A* Governo do Estado de São Paulo   38 

11 Estrada do Montanhão   - 
10 B* Governo do Estado de São Paulo   37 

12  AES Eletropaulo 
ETD – Estação Transformadora de Distribuição - Rio 
Grande 

- 
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Quadro 4.a 
Cadastro preliminar das propriedades ao longo do traçado da LT e respectivos 
proprietários  

Nº Proprietário Propriedade Torres 

10 C* Governo do Estado de São Paulo   - 
13 Rodoanel Mário Covas (SP-21)   - 

14 
DERSA - Desenvolvimento Rodoviário 
S.A. 

Parque Riacho Grande 36 - 35 - 34 

15 A 
EMAE - Empresa Metropolitana de 
Águas e Energia S.A. 

Escritura: SB-758 - Remanescente. Registro: 11802 - 6ª 
Circ. 

32 

15 B EMAE  Escritura: SB-758 - Reservatório. Registro: 11802 - 6ª Circ. - 
16 EMAE Escritura SB-719 - Reservatório. Registro: 9054 - 6ª Circ. - 
17 Governo do Estado de São Paulo Antigo eixo do Rio Grande ou Jurubatuba - 

18 EMAE 
Escritura: SB - 38 (12ª) - Reservatório. Registro: 37388 - 3ª 
Circ. 

- 

19 EMAE 
Escritura: SB-262 (6ª) 4 - Reservatório. Registro: 63220 - 
1ª Circ. 

- 

20 A EMAE 
Escritura: SB-552 (10ª) - Reservatório. Registro: 772 - 6ª 
Circ. 

31 

21 AES Eletropaulo Faixa de servidão da LT 88kV Henrry Borden - Sul - 

20 B EMAE 
Escritura: SB-552 (9ª) - Reservatório. Registro: 772 - 6ª 
Circ. 

30 - 29 

22 Estrada Velha Ribeirão Pires   - 

20 C EMAE 
Escritura: SB-552 (9ª) - Reservatório. Registro: 772 - 6ª 
Circ. 

30 - 29 

23* Governo do Estado de São Paulo Área alagada   

24 EMAE 
Escritura: SB-262 (6ª) 2 - Reservatório. Registro: 63220 - 
1ª Circ. 

  

25 EMAE 
Escritura: SB-202 (3ª) - Reservatório. Registro: 61244 - 1ª 
Circ. 

28 

26 Estrada da Cocaia   - 
27 Yoshiyuki Ono    27 

28 
Koniz Empreendimentos Imobiliarios 
LTDA 

São Bernardo do Campo, 1° CRI, Mat. 13848. 26 

29 Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031)   - 

30* Governo do Estado de São Paulo   
25 - 24 - 23 - 

22 - 21 

31 A EMAE 
Escritura: SB-314 (1ª) - Reservatório. Registro: 455 - 1ª 
Circ. 

20 

32 A Manoel Castilho de Freitas Pousada dos Pescadores 19 

31 B EMAE 
Escritura: SB-314 (1ª) - Reservatório. Registro: 455 - 1ª 
Circ. 

- 

32 B Manoel Castilho de Freitas Pousada dos Pescadores 19 

31 C EMAE 
Escritura: SB-314 (1ª) - Reservatório. Registro: 455 - 1ª 
Circ. 

- 

32 C Manoel Castilho de Freitas Pousada dos Pescadores - 
33 Maria do Rosário Candida Clube Campestre 18 - 17 

34 A* Governo do Estado de São Paulo Parque Estadual da Serra do Mar - 

31 D EMAE 
Escritura: SB-314 (1ª) - Reservatório. Registro: 455 - 1ª 
Circ. 

- 

34 B* Governo do Estado de São Paulo Parque Estadual da Serra do Mar 16 

31 E EMAE 
Escritura: SB-314 (1ª) - Reservatório. Registro: 455 - 1ª 
Circ. 

- 

34 C* Governo do Estado de São Paulo Parque Estadual da Serra do Mar 15 
35 Rua Galenbeck   - 

34 D* Governo do Estado de São Paulo Parque Estadual da Serra do Mar 14 - 13 

36 EMAE 
Escritura: SB-707 (1º) - Reservatório. Registro: 6902 - 6ª 
Circ. 

- 

34 E* Governo do Estado de São Paulo Parque Estadual da Serra do Mar 12 
37 Estrada de Mogi das Cruzes   - 

38 A EMAE 
Escritura: SB-626 (1º) - Pq. Estadual. Registro: 2288 - 6ª 
Circ. 

- 

39 AES Eletropaulo Faixa de servidão da LT 88kV Henrry Borden - Sul - 
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Quadro 4.a 
Cadastro preliminar das propriedades ao longo do traçado da LT e respectivos 
proprietários  

Nº Proprietário Propriedade Torres 

38 B EMAE 
Escritura: SB-626 (1º) - Pq. Estadual. Registro: 2288 - 6ª 
Circ. 

10 -09 - 08 - 
07 - 06 - 05 - 
04 - 03 - 02 - 

01 

* Área pendente de confirmação de propriedade 

 
 
5. Ações / Atividades  
 
Conforme mencionado na Seção 1, as ações destinadas à liberação da faixa de servidão 
incluem: (i) o contato prévio com os proprietários (e/ou ocupantes, posseiros); (ii) o 
levantamento, a avaliação do terreno, de eventuais benfeitorias e plantios (para efeito de 
indenização, em conformidade com a NBR 14.653); (iii) o levantamento da 
documentação da propriedade; e (iv) a negociação do valor indenizatório destinado ao 
estabelecimento de acordo. Somente nos eventuais casos em que o acordo não se 
mostrar possível, a servidão será efetivada de acordo com a legislação aplicável. 
 
Cabe lembrar que, em função dos estudos iniciais executados para minimização de 
interferências com população local, por ocasião do EIA (Estudo de Alternativas de 
Traçado), as interferências com benfeitorias foram eliminadas. O traçado também não 
interfere com culturas temporárias e/ou permanentes, interceptando áreas com 
vegetação arbórea, herbácea e reflorestamentos.  
 
Em casos em que a área apresente problemas de titularidade, com a sua ocupação sendo 
feita através de posse, buscar-se-á a forma justa de repor as eventuais perdas decorrentes 
da implantação da faixa de servidão.  
 
Para o controle do processo e o respaldo tanto ao empreendedor quanto aos 
proprietários, prevê-se a utilização dos seguintes instrumentos: 
 
• Autorização de Passagem - obtida em entendimentos com o proprietário, em 

documento específico onde constarão os objetivos da obra e o compromisso da 
concessionária em ressarcir todos os danos e prejuízos que venham a ser causados 
no imóvel. Todos os proprietários deverão ser contatados. Aqueles que se recusarem 
a assinar a autorização de passagem serão novamente contatados na etapa de 
avaliação e negociação da indenização e formalização de acordo. Na oportunidade, 
o proprietário será informado, também, dos critérios e procedimentos a serem 
adotados em função da passagem do empreendimento, bem como das etapas da 
obra, seus serviços e consequências sobre o imóvel, indenizações, cortes de árvores, 
remoção de benfeitorias (se houver), entre outros; 

• Levantamento e Laudo - corresponde ao documento no qual o avaliador colhe as 
informações das benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas na faixa de servidão. 
Este documento serve de base ao posterior processo de indenização; 
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• Termo de Acordo - corresponde ao documento no qual o proprietário concorda com 
a instituição de servidão de parte das terras de sua propriedade e com o valor da 
avaliação; 

• Recibo - corresponde à quitação cedida pelo proprietário e/ou ocupante ao 
empreendedor, no qual ratifica indenização recebida referente à área indenizada – 
valor acordado, avaliado; 

• Contrato Particular de Servidão - corresponde a documento que formaliza a 
instituição de servidão a favor do empreendedor para acesso perpétuo à faixa, bem 
como a manutenção da mesma. 

 
Visto tratar-se, em alguns trechos do traçado, de interferência direta sobre patrimônio 
particular, o início da execução de atividades em propriedade privada será previamente 
comunicado aos proprietários, os quais deverão estar de acordo com a entrada da equipe 
do empreendedor para execução dos serviços.  
 
Para tanto, no âmbito do Programa de Comunicação e Iteração Social (M.02.2 - 
Divulgação Dirigida Vinculada ao Processo de Estabelecimento da Faixa de Servidão) 
deverão ser apresentados, aos proprietários, esclarecimentos quanto à abrangência do 
empreendimento e suas interfaces junto às propriedades inseridas no traçado da obra.  
 
Solicitar-se-á ao proprietário, ou representante deste, a Autorização de Passagem para 
os trabalhadores envolvidos na obra. Para maior respaldo de ambas as partes, a equipe 
de comunicação deverá portar a carta de Autorização de Passagem. O proprietário, ou 
representante deste, deverá assinar a autorização, ficando uma via desta com o 
empreendedor e outra com o proprietário. 
 
Em caso da não permissão de passagem pela propriedade, o processo dar-se-á via legal 
(processo judicial – solicitação de passagem para obra de utilidade pública).  
 
As ações a serem desenvolvidas no âmbito deste Programa são descritas a seguir, 
agrupadas em três medidas. 
 
M.03.1 - Realização do Cadastro Físico de Propriedades 
 
Os proprietários ao longo da faixa de servidão que serão afetados pela constituição da 
mesma serão contatados preliminarmente para os esclarecimentos pertinentes e para 
obter a necessária autorização de acesso às propriedades. Esse contato inicial será 
realizado por equipe devidamente treinada, com apoio de folhetos e/ou cartilhas 
explicativas, segundo pertinente. 
 
Todas as propriedades a serem afetadas pela LT 345 kV Alto da Serra - SE Sul serão 
objeto de um Cadastro Físico, que quantificará a área total a ser interceptada pela faixa 
de servidão, assim como as benfeitorias porventura existentes nela, incluindo 
construções, instalações, cercas e mourões, além de culturas temporárias e permanentes, 
se houver.  
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Para tanto, será realizado levantamento junto a Cartórios e demais órgãos pertinentes da 
situação fundiária da terra, a fim de elaborar um mapa cadastral das propriedades em 
área da faixa de servidão, e de seus limites. Dependendo da natureza de cada imóvel a 
ser cadastrado serão realizadas diligências junto aos Cartórios Imobiliários, 
Tabelionatos, Serviço do Patrimônio da União (SPU), Departamento Nacional da 
Produção Mineral (DNPM), Prefeituras Municipais (Setor de Cadastro Imobiliário), 
Juntas Comerciais, Associações Comerciais e outras entidades 
 
Então, a partir de cruzamento de informações oriundas de levantamento em campo e de 
dados de registro de cartório, serão identificados os beneficiários do processo de 
indenização, por direito. 
 
Na sequência, será elaborado cadastro físico de cada propriedade e/ou benfeitorias 
identificadas na área da faixa de servidão, bem como a caracterização do patrimônio a 
ser indenizado, a partir do qual se estimará o valor indenizatório a ser negociado. Para 
assegurar a transparência do processo, o proprietário e/ou ocupante (ou representante 
dos mesmos) deverá dar sua anuência às características atribuídas ao patrimônio em 
avaliação. 
 
O nível de detalhamento das informações cadastrais será importante para viabilizar a 
avaliação das propriedades de acordo com o estipulado pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, através das seguintes normas: 
 
• NBR-14.653-1/2001: Avaliação de Bens – Procedimentos Gerais; 
• NBR-14.653-2/2004: Avaliação de Bens – Imóveis Urbanos; 
• NBR-14.653-3/2004: Avaliação de Bens – Imóveis Rurais; 
• NBR-14.653-4/2004: Avaliação de Bens – Empreendimentos.  
 
O Cadastro Físico também avaliará a regularidade legal e dominial das propriedades. As 
propriedades com titulação imperfeita e os casos de direitos dominiais em litígio serão 
claramente identificados por afetar o procedimento indenizatório. 
 
M.03.2 - Valoração e Indenização de Propriedades e Benfeitorias 
 
A avaliação dos imóveis atingidos pela faixa de servidão tomará por base o Cadastro 
Físico, aplicando os critérios definidos nas normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT - para Avaliação de Bens NBR-14.653/04. De acordo com essa 
norma, a avaliação da terra nua deve ser realizada com base em valores de mercado, 
enquanto as benfeitorias (se houver) devem ser avaliadas com base em custo de 
reposição, considerando seu estado de manutenção e os níveis de depreciação 
acumulada. 
 
As benfeitorias reprodutivas são avaliadas com base na composição individual dos 
custos de reprodução, contemplando os preços de materiais e mão de obra, acrescidos 
de benefício de despesas indiretas, encargos e leis sociais. Em caso de culturas 
atingidas, o que não ocorre na LT em questão, os valores são determinados por meio do 
método do custo de reposição (formação da lavoura) acrescido do valor econômico da 
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plantação (conforme NBR-14.653-3/04 – Avaliação de Bens – Imóveis Rurais). 
 
Para determinação do valor de mercado da terra nua pretende-se utilizar, conforme 
previsto na NBR-14653/04, o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, 
através da investigação científica, com tratamento de dados por análise estatística 
inferencial por regressão linear. 
 
A partir da obtenção do valor total dos imóveis a afetar (terra nua e benfeitorias), o 
valor indenizatório será determinado com base na “perda de potencial de uso” das 
propriedades. Essa perda poderá ser total em alguns casos (por exemplo, lotes urbanos 
sem possibilidade de receber edificações), e parcial em outros (por exemplo, 
propriedades rurais onde o plantio de algumas culturas na faixa de servidão continuará a 
ser viável no futuro). 
 
A jurisprudência em casos de determinação judicial dos valores de indenização de 
propriedades em faixas de servidão de linhas de transmissão será consultada para 
estabelecer os valores a serem propostos pelo empreendedor. 
 
Uma vez apresentadas as propostas indenizatórias, o empreendedor procederá à 
discussão das mesmas individualmente com cada proprietário afetado. Somente após 
esgotar as possibilidades de negociação amigável (dentro de um prazo limite a ser 
previamente especificado), é que o empreendedor poderá requerer, da ANEEL, a 
promulgação de um Decreto de Utilidade Pública (DUP). O DUP deverá viabilizar a 
instauração de procedimentos de desapropriação para adquirir não somente as 
propriedades sem acordo amigável de preço, mas também aquelas em que existam 
litígios sobre a titularidade dominial ou outras situações que gerem dúvidas legais sobre 
quem deve ser o beneficiário da indenização. 
 
Propriedades com titulação imperfeita, mas sem questionamento da titularidade ou 
posse, serão avaliadas da mesma forma que as propriedades legalmente regulares e 
poderão ser indenizadas pelo empreendedor através do mecanismo da negociação 
amigável. 
 
Nos casos de desapropriação, serão seguidos os procedimentos estabelecidos pela Lei 
Federal No 3.365/41 e suas complementações, incluindo: 
 
1. Distribuição da ação; 
2. Depósito da oferta inicial; 
3. Nomeação de perito judicial; 
4. Citação; 
5. Intimação do perito; 
6. Imissão provisória de posse; 
7. Laudo divergente; 
8. Audiência de tentativa de conciliação; 
9. Laudo definitivo; 
10. Audiência de instrução e julgamento; 
11. Alegações finais; 
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12. Sentença; 
13. Recurso; 
14. Liquidação da sentença; 
15. Execução; 
16. Inscrição no Cartório. 
 
Por meio da Carta CT/EE/03247/2012, de 09 de outubro de 2012 (Processo DNPM 
48402-921806/2012 – 85), o empreendedor já comunicou ao DNPM as interferências do 
traçado sobre áreas de lavra e solicitou o bloqueio da faixa de servidão para novos 
pedidos de exploração. 
 
M.03.3 – Procedimentos para Desafetação das Áreas da Faixa de Servidão dentro de 
Unidades de Conservação 
 
Para instituição da faixa de servidão dentro dos limites das Unidades de Conservação 
interceptadas pelo traçado, no caso o Parque Natural Municipal do Pedroso e o Parque 
Estadual da Serra do Mar (PESM), as áreas interceptadas deverão ser objeto de 
desafetação, conforme Art. 22, § 7o, da Lei Nº 9985/00 (SNUC). 
 
Para isso, a desafetação das áreas dos Parques coincidentes com a faixa de servidão 
deverá ser objeto de trâmites e instrumentos legais específicos, cada um no âmbito 
institucional devido, ou seja, desafetação no nível municipal para o Parque Natural 
Municipal do Pedroso e no nível estadual para o PESM. 
 
Para efeitos de licenciamento, os pedidos de desafetação deverão tramitar entre as 
instituições intervenientes, tais como o empreendedor, os órgãos licenciadores e as 
instituições representativas dos órgãos estadual e municipal responsáveis pelos Parques. 
 
6. Distribuição de Responsabilidades 
 
A CTEEP é responsável pela implantação deste Programa. 
 
7. Relatórios 
 
Os registros dos processos de estabelecimento da Faixa de Servidão serão compostos 
pelos laudos, termos de acordo, contratos de servidão e demais documentos inerentes 
aos processos. 
 
8. Cronograma 
 
Este Programa terá início antes da instituição da faixa de servidão e das obras, através 
de seu vínculo com o Programa de Comunicação e Iteração Social. A obtenção de 
autorizações, as negociações e as indenizações estender-se-ão por todo o período de 
implantação da LT. 
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9. Recursos Humanos e Materiais a Serem Alocados 
 
Os recursos necessários para a realização do programa incluem a contratação de 
empresa especializada e recursos financeiros destinados às indenizações.  
10. Relação com Outros Programas 
 
O presente Programa encontra-se estreitamente vinculado ao Programa de Comunicação 
e Iteração Social (P.02), e tem relação também com o Plano de Gestão Ambiental da 
Obra (P.01). 
 
11. Bibliografia 
 
• ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14.653-
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Resolução ANEEL No 259/03 e estabelece os procedimentos gerais para 
requerimento de declaração de utilidade pública (DUP), para fins de desapropriação 
ou instituição de servidão administrativa, de áreas de terras necessárias à 
implantação de instalações elétricas. 

• BRASIL. Decreto-Lei No 3.365, de 21 de junho de 1.941. Dispõe sobre 
desapropriações por utilidade pública. 
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P.04 – Programa de Prospecção, Resgate Arqueológico e Preservação 
do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural 
 
1. Introdução / Justificativa 
 
É consenso internacional que os bens arqueológicos constituem o legado das gerações 
passadas às gerações futuras, não tendo as gerações presentes o direito de subtrair a 
herança aos seus legítimos herdeiros. Nesse sentido, os bens arqueológicos, no Brasil, 
são considerados bens da União, conforme Artigo XX da Constituição Federal do Brasil 
e protegidos por lei específica (Lei No 3.924/61), que obriga seu estudo antes de 
qualquer obra que possa danificá-los. 
 
Em cumprimento à Portaria IPHAN No 230/2002 apresenta-se o presente Programa, que 
contém o projeto de levantamento prospectivo e avaliação da situação do Patrimônio 
Arqueológico nas áreas de intervenção da LT. Esse projeto justifica-se pela necessidade 
de agir preventivamente, eliminando os riscos de interferência sobre o patrimônio local, 
durante as atividades de escavação e terraplenagem de acessos e da própria LT, como 
medida mitigatória para a fase de Licença de Instalação, conforme sugerido pelo 
“Diagnóstico da arqueologia regional, avaliação de impactos sobre o patrimônio 
arqueológico e medida mitigadora: LT 345 kV Alto da Serra – Sul”, realizado por 
ocasião do EIA-RIMA.  
 
Considerando a possibilidade de exposição de vestígios de interesse arqueológico 
durante as atividades de escavação e terraplanagem, o Programa proposto estabelece as 
atividades a serem seguidas para a prospecção prévia e também no caso de achados 
fortuitos durante as obras, incluindo os procedimentos de escavação e resgate do 
material encontrado, assim como a divulgação dos resultados, no âmbito do proposto 
pela Portaria IPHAN No 230/02. 
 
2. Objetivos 
 
Este Programa tem como objetivos programáticos fundamentais: 
 
• Obter informações sobre os sistemas regionais de povoamento indígena e das frentes 

de expansão da sociedade nacional, considerando as expressões materiais da cultura 
contidas nos registros arqueológicos da área de influência do empreendimento, 
incorporando-se à memória regional e nacional, evitando as perdas patrimoniais em 
face de sua construção. 

• Registrar, do ponto de vista da arqueologia, o ambiente e o território de manejo de 
recursos ambientais dos sistemas regionais de povoamento indígena e das frentes de 
expansão da sociedade nacional, reconhecendo a sucessão das paisagens produzidas 
no cenário da área de influência do empreendimento. 

• Fomentar a inclusão social da arqueoinformação gerada, fornecendo subsídios 
técnicos e científicos para a formulação de políticas públicas relacionadas ao 
patrimônio arqueológico. 
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3. Metas 
 
O Programa de Preservação do Patrimônio Cultural, Histórico e Arqueológico 
apresenta, como metas: 
 
• Prospectar todos os locais da Área Diretamente Afetada (ADA), imediatamente após 

sua delimitação pela equipe de topografia e anteriormente a qualquer ação que possa 
colocar bens arqueológicos em risco; 

• Vistoriar todos os traçados de acessos novos, anteriormente à sua abertura, para 
evitar danos a eventuais sítios arqueológicos; 

• Em todos os casos acima, caso encontrados sítios arqueológicos, estudar alternativas 
locacionais para evitá-los e, na impossibilidade, promover o resgate de todos os bens 
em risco; 

• Incluir, nos contratos de construção da LT, o Procedimento de Achados Fortuitos 
incluído em anexo a este Programa (Anexo 1 do P.04); 

• Aplicação dos procedimentos regulamentares em 100% dos casos de achados 
fortuitos ao longo do período de obras; 

• Implementar, em caso de resgate de sítios arqueológicos, Projeto de Educação 
Patrimonial, a ser aplicado aos trabalhadores da obra e junto à população escolar das 
escolas mais próximas à Área de Influência Direta (AID). 

 
4. Âmbito de Aplicação 
 
O Programa de Prospecção, Resgate Arqueológico e Preservação do Patrimônio 
Arqueológico, Histórico e Cultural do Trecho Norte da LT 345 kV Alto da Serra – SE 
Sul será executado na fase de implantação do empreendimento, realizando atividades de 
prospecção, resgate e curadoria de materiais arqueológicos na ADA e áreas de apoio, 
além de ações de educação patrimonial voltadas para os trabalhadores do 
empreendimento e para o público escolar das escolas mais próximas à AID. 
 
5. Ações / Atividades 
 
Este Programa será implementado através de duas medidas específicas, conforme segue: 
 
M.04.1 - Prospecção e Resgate Arqueológico 
 
• Prospecção arqueológica nas áreas a serem diretamente afetadas 

 
O processo analítico adotado durante o Diagnóstico permitiu caracterizar 
compartimentos topomorfológicos e paisagísticos que sugerem potencial arqueológico 
positivo, marcado pela presença de geoindicadores de antigos sistemas de assentamento 
humanos. No entanto, parcelas de terreno não apresentaram condições de acesso e 
visibilidade suficientes para garantir a inexistência de materiais arqueológicos na cota 
zero ou em cotas negativas. Devido às boas condições de preservação da região, 
preservada graças à existência de Unidades de Conservação, indica-se a realização de 
prospecções arqueológicas, que objetivam: 
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• Aprofundar a busca de dados relacionados com a arqueoinformação regional 
considerando as fontes secundárias disponíveis, o levantamento de peças 
arqueológicas em museus e instituições regionais e os dados primários obtidos na 
fase de Licença Prévia (LP). 

• Definir e caracterizar compartimentos topomórficos de acordo com o potencial 
arqueológico, equacionando as interpretações temáticas compatíveis 
(geoindicadores arqueológicos, fontes etno-históricas e históricas). 

• Intensificar o reconhecimento da paisagem e de terreno nos compartimentos com 
potencial arqueológico positivo, convergindo para os procedimentos de 
levantamento prospectivo e prospecção nos módulos de terreno com grande 
potencial arqueológico. 

• Avaliar os resultados, propondo, alternativamente: 
− O encerramento do estudo de arqueologia preventiva, na ausência de 

materiais arqueológicos na ADA; 
− O monitoramento arqueológico das frentes de obras, considerando que o 

potencial da região favorece a existência de achados fortuitos; 
− O resgate dos sítios arqueológicos por meio de escavações arqueológicas; 

neste caso, o perímetro de cada sítio será georreferenciado e interditado até 
que se executem os procedimentos de coleta sistemática de materiais 
arqueológicos e amostras geoarqueológicas e arqueométricas. 

 
Para cumprir os objetivos, a técnica exige a execução de sondagens controladas na 
matriz de sustentação, em princípio arqueologicamente estéril, mas sob a suspeita da 
presença de evidências arqueológicas (especialmente considerando os geoindicadores e 
indícios arqueológicos). 
 
As prospecções serão objeto de aprovação prévia do IPHAN e auxiliarão a diminuir ou 
mesmo evitar a necessidade de paralisação de frentes de obras em razão de achados 
fortuitos durante a limpeza do terreno. Os seus resultados poderão indicar a necessidade 
de uma reavaliação pontual do traçado definitivo e o eventual deslocamento de torres.  
 
• Monitoramento das frentes de obra / resgate dos sítios arqueológicos identificados 
 
Se a avaliação da situação do patrimônio arqueológico resultante dos procedimentos de 
levantamento prospectivo exigir, por medida cautelar, o prosseguimento dos estudos de 
arqueologia preventiva, deverá ser realizado monitoramento arqueológico, que é o 
procedimento técnico que acompanha as frentes de obras, com o objetivo de detectar e 
avaliar a ausência ou a presença de materiais arqueológicos estratificados ou não. 
 
Assim, durante a fase de instalação da LT, a qualquer momento pode ser indicada a 
necessidade de interdição temporária de áreas onde forem identificados materiais 
arqueológicos para que os mesmos possam ser resgatados. Para isso, define-se um 
perímetro de interdição, que deverá ser respeitado até que a ocorrência seja avaliada. 
 
Todo o material coletado será armazenado em instituição conveniada aprovada pelo 
IPHAN. A curadoria dos materiais arqueológicos incluirá tanto o processamento das 
amostras geoarqueológicas e arqueométricas, como a integração dos dados resultantes. 
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As atividades de resgate precisam ser autorizadas pelo IPHAN. 
 
• Divulgação dos Resultados 

 
Outra ação prevista é a divulgação dos resultados acerca do patrimônio regional, tanto 
arqueológico como histórico-cultural, coletados em função do projeto. Esta divulgação 
levará em consideração as mídias adequadas a cada segmento da sociedade regional e 
das comunidades locais e prevê ações como: 
 
− Palestras ao público em geral; 
− Comunicação multimídia; 
− Exposições e mostras itinerantes; 
− Publicações técnico-científicas especializadas. 
 
A divulgação dos resultados deste Programa poderá servir de subsídio ao planejamento 
municipal no âmbito das políticas públicas de gestão e manejo do patrimônio 
arqueológico, histórico e cultural, abrangendo os municípios que compõem a AII 
enquanto unidades geográficas de gestão patrimonial e deverão ser contempladas como 
parte das atividades do Programa de Comunicação e Interação Social (P.02). 
 
M.04.2 – Educação Patrimonial 
 
Será protocolado no IPHAN um projeto de Educação Patrimonial para a LT, que deverá 
adotar estratégia educacional voltada aos trabalhadores da obra, durante o levantamento 
prospectivo, bem como durante a etapa de monitoramento arqueológico. Em caso de 
continuidade das ações, sugere-se a expansão das atividades de Educação Patrimonial, 
trabalhando a temática junto aos professores e alunos do ensino fundamental de escolas 
da região mais próxima ao empreendimento. 
 
Assim, aos trabalhadores da obra, de modo a instruí-los em assuntos relacionados com a 
identificação de vestígios arqueológicos, fortuitos ou in situ, serão realizadas as 
seguintes atividades: 
 
• Elaboração de folder com informações básicas sobre os propósitos da arqueologia. 
• Preleção de palestras de integração voltadas para os trabalhadores da obra, com 

apresentação e manejo de kit de materiais arqueológicos. 
• Organização de diálogos sobre arqueologia preventiva, nos moldes dos DDDs – 

diálogos diários de segurança, envolvendo os trabalhadores e o pessoal da equipe 
em campo.  

 
Aos professores e alunos são propostas atividades diferenciadas. Um curso será 
direcionado a professores da rede pública da região mais próxima à AID do 
empreendimento. Com essa estratégia, buscar-se-á prolongar a ação educativa, dando 
ferramenta aos mesmos para o trabalho da temática arqueológica em sala de aula. Os 
principais objetivos do curso são: 

 
• Instrumentalizar professores da rede pública para atuarem como multiplicadores da 
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Educação Patrimonial; 
• Discutir a importância da memória e do patrimônio cultural para a o exercício da 

cidadania; 
• Elaborar sequência didática, visando à inclusão da Educação Patrimonial no 

currículo do Ensino Fundamental. 
 
Para os alunos do Ensino Fundamental da região, deverão ser dirigidas Oficinas, que 
terão como objetivos: 
 
• Sensibilização dos alunos para a importância do patrimônio cultural; 
• Simulação de escavação arqueológica e conhecimento do trabalho do arqueólogo; 
• Despertar nos alunos o interesse pela cultura local; 
• Conhecimento da história local através de dinâmica com cartões informativos; 
• Compreensão da importância da preservação do patrimônio cultural. 
 
6. Distribuição de Responsabilidades 
 
As atividades de prospecção nos sítios identificados serão desenvolvidas por equipe 
especializada, coordenada por um arqueólogo que assume as responsabilidades técnicas 
do trabalho junto ao IPHAN. 
 
As atividades de monitoramento nas frentes de obra devem ser realizadas por 
arqueólogos treinados. Caso seja necessário resgate de algum sítio, o mesmo será 
realizado por uma equipe especializada, que trabalhará de maneira intensiva, de forma a 
realizá-lo em cronograma compatibilizado com as frentes de obra. 
 
As atividades de Educação Patrimonial voltadas aos trabalhadores da obra poderão ser 
realizadas pelos próprios arqueólogos envolvidos nos trabalhos, mas as atividades com 
professores e alunos do ensino fundamental devem ser coordenadas por um educador 
patrimonial. 
 
7. Relatórios 
 
As atividades e resultados da etapa de prospecção serão consolidados em Relatório 
Técnico que deve ser aprovado pelo IPHAN, atendendo às legislações específicas, como 
a Lei Federal Nº 3.924/61, a Resolução CONAMA No 001/86, e a Portaria IPHAN Nº 
230/02. Junto com este é encaminhado o Relatório das atividades de Educação 
Patrimonial com trabalhadores da obra. 
 
Em caso de realização de atividades de resgate, os seus resultados também devem ser 
sistematizados em Relatório Técnico, que segue o mesmo encaminhamento 
anteriormente citado. Junto com este é encaminhado o Relatório das atividades de 
Educação Patrimonial com professores e alunos da rede pública. 
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8. Cronograma 
 
As atividades deste Programa serão compatibilizadas com o cronograma das obras. A 
prospecção arqueológica deve iniciar antes do início das obras de implantação da LT, de 
forma a possibilitar o resgate de eventual achado arqueológico antes que o mesmo seja 
destruído pelas atividades construtivas. 
 
9. Recursos Humanos e Materiais a Serem Alocados 
 
Para o desenvolvimento do Programa são necessários os seguintes recursos humanos 
especializados: arqueólogos, técnicos e/ou auxiliares de campo, técnicos de laboratório, 
técnico de geoprocessamento, educadores. 
 
Em relação aos materiais necessários, além dos equipamentos de proteção individual 
(EPI – luvas, calças e camisas compridas, botas, caneleiras), serão utilizados materiais 
de pesquisa em campo, laboratório e gabinete, entre os quais caminhonetes, bússolas, 
GPS, trenas, peneiras, baldes, pás de lixo, cavadeiras, enxadas, pincéis, colher de 
pedreiro, fita zebrada e material administrativo e de apoio (facão). 
 
10. Relação com outros Programas 
 
O presente programa possui interface com o Programa de Comunicação e Interação 
Social (P.02). 
 
11. Bibliografia 
 
Relatório Técnico – Diagnóstico da Arqueologia Regional. Avaliação de Impactos sobre 
o Patrimônio Arqueológico. Medida Mitigatória. ArqGeo Arqueologia e Patrimônio 
Cultural. 2012. 
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Anexo 1 do P.04 - Procedimento de Achados Fortuitos 
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Procedimento para Casos de Achados Fortuitos 
 
Os achados fortuitos são definidos como objetos, características, sítios (arqueológicos 
ou paleontológicos) de propriedade cultural potencial, que são identificados durante a 
construção, geralmente enquanto são executadas as atividades de supressão de 
vegetação e/ou remoção do solo vegetal. Ainda que menos provável, também é possível 
que ocorram achados fortuitos mais profundos enquanto se realizam as escavações. 
 
Os achados fortuitos usualmente incluem partes de objetos e, muito poucas vezes, 
objetos completos. Os objetos podem incluir:  
 
• Fragmentos cerámicos; 
• Flechas e outros objetos de pedra; 
• Ossos; 
• Esqueletos; 
• Objetos metálicos;  
• Tecidos; 
• Fragmentos de vidro; 
• Restos de animais e plantas; 
• Depósitos de lixo; 
• Chaminés; 
• Túmulos, cemitérios; 
• Restos arqueológicos; 
• Outros.  
 
Os objetos recentes encontrados, incluindo os enterrados, bem como outros artefatos 
isolados, não são classificados como achados fortuitos; no entanto, é necessário que 
sejam verificados por um especialista em patrimônio cultural. 
 
No caso da identificação de restos humanos recentes, os mesmos devem ser deixados no 
local, e as obras devem ser paralisadas na área até que as autoridades locais sejam 
notificadas e que se realize a devida inspeção. 
 
Alguns artefatos podem indicar a probabilidade da existência de sítios culturais 
superficiais ou subterrâneos nas imediações. O especialista em patrimônio cultural será 
o responsável por estabelecer os limites da área para a qual será dada a ordem de 
paralisação das obras. 
 
O procedimento de achados fortuitos está focado na proteção dos sítios de patrimônio 
cultural em si, e não nos artefatos individuais. 
 
Os achados fortuitos podem ser identificados pelo especialista em patrimônio cultural 
durante o monitoramento sistemático das frentes de obra, ou pela mão de obra de 
construção. Neste último caso, as obras serão imediatamente paralisadas, o supervisor 
da obra será avisado e a área do achado preliminarmente delimitada, até que o 
especialista em patrimônio cultural seja contatado e possa inspecionar os artefatos 
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identificados e confirmar se os mesmos constituem ou não patrimônio cultural. 
 
Uma vez que sejam confirmados os achados fortuitos, o especialista em patrimônio 
cultural marcará a área a ser evitada, onde será aplicada a ordem de paralisação das 
obras. Então o empreendedor e o IPHAN serão notificados.  
 
Posteriormente, proceder-se-á à avaliação das estratégias adicionais de proteção da 
propriedade cultural, que podem incluir: 
 
• Alterações no Projeto, se possível, tais como modificações no traçado dos acessos e 

da linha de transmissão, deslocamento de torres, ou outras mudanças; 
• Adoção de técnicas de construção especializadas para minimizar alterações; 
• Resgate de artefatos e restos. 
 
As escavações de resgate e recuperação deverão continuar somente se for necessário e 
após da emissão da licença pela autoridade governamental competente. De qualquer 
forma, serão realizadas todas as ações possíveis para minimizar o material recolhido em 
relação aos Achados Fortuitos. 
 
Uma vez que tenha sido concluído o trabalho de resgate, proceder-se-á à inspeção a 
cargo do especialista em patrimônio cultural (com a participação de um representante do 
IPHAN, se necessário). 
 
Depois de concluído o resgate e todas as investigações de campo necessárias 
(escavações), será permitida retomada da construção na área. 
 
Todos os procedimentos de achados fortuitos serão minuciosamente documentados por 
meio de fotografias, anotações e mapas. Todos os artefatos resgatados serão codificados 
e catalogados. Serão conservados registros de monitoramento diário, assinalando as 
áreas de recuperação e os objetos encontrados. 
 
Todos os artefatos, uma vez que tenham sido documentados e catalogados, serão 
entregues à instituição indicada pelo IPHAN para custódia do material resultante deste 
Programa. 
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P.05 – Programa de Conservação de Flora e Fauna  
 
1. Introdução e Justificativa  
 
Conforme descrito no EIA, para a implantação da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul o  
corte raso da vegetação será restrito apenas às áreas de implantação das torres, praças de 
lançamento e vias de acesso. O lançamento dos cabos será realizado preferencialmente 
sem abertura de picada com corte de vegetação arbórea, optando-se por alternativas 
técnicas que implicam em corte, na picada, da vegetação de sub bosque da mata (porte 
arbustivo e arvoretas com diâmetro inferior a 3 cm), e rebaixamento da vegetação 
herbácea, permitindo a regeneração natural após o término das atividades de 
lançamento. Se necessário, poderá ser utilizado helicóptero para lançamento do cabo 
guia. 
 
Mesmo optando-se por alternativas técnicas que implicam na minimização das áreas de 
supressão, o presente Programa prevê medida de conservação da flora por meio da 
coleta e preservação de germoplasma, contribuindo para a identificação e a preservação 
de espécies, principalmente as ameaçadas de extinção, raras e/ou endêmicas, com 
especial atenção aos fragmentos de Floresta Ombrófila Densa em estágio médio de 
regeneração interceptados pela LT. 
 
Conforme o Artigo 7º da Instrução Normativa IBAMA Nº 06/2009, a execução do 
salvamento ou resgate de germoplasma vegetal é exigida em áreas de desmatamento que 
contenham espécies constantes de lista oficial da flora brasileira ameaçada de extinção e 
dos anexos da CITES. De acordo com o EIA do empreendimento, na área de 
implantação da LT foram registradas 290 morfoespécies, sendo 19 delas constantes 
nessas e em outras listas de ameaça consultadas. Portanto, a implantação da medida 
resgate de germoplasma faz-se necessária, para o resgate dessas espécies e de outras que 
poderão ser utilizadas na recuperação de áreas degradadas ou na recomposição florestal. 
 
Para viabilizar a implantação da LT será necessário suprimir cerca de 6,05 ha de 
vegetação nativa, constituídos principalmente por Floresta Ombrófila Densa Montana, 
sendo menos de 3,0 ha em estágio médio de regeneração, além das árvores isoladas que 
ocupam os acessos e as áreas onde serão instaladas as torres. Esse desmatamento 
possibilitará o acesso a diversas formas de vida que compõem a comunidade vegetal 
local, com destaque para espécimes arbóreos férteis, epífitas e hemiepífitas. Além de 
conter significativa parte da diversidade local, esse material biológico, que a princípio 
seria perdido, tem grande valor científico para o conhecimento e a conservação da flora.  
 
Segundo Walter et al. (2005), coleta de germoplasma é o conjunto de atividades que 
visam à obtenção de unidades físicas vivas que contenham a composição genética de 
um organismo, ou amostra populacional de determinada espécie, com habilidade de se 
reproduzir. Bancos de germoplasma são coleções de material vivo, em forma de 
sementes, pólen, tecidos ou indivíduos cultivados, que visam à conservação da 
diversidade genética das espécies de plantas (GRIBEL et al., s.d.) e que podem ser 
destinados para o “uso” imediato ou serem preservados para uso futuro (VEIGA, 1999). 
São especialmente indicados para espécies com potencial socioeconômico que estejam 
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ameaçadas pela erosão genética, como a causada pela super-exploração ou destruição do 
habitat, bem como para aquelas que demandem ações para o melhoramento genético. 
 
No que diz respeito à fauna, este Programa visa, de forma geral, a promover operações 
de acompanhamento e afugentamento prévio da fauna previamente à supressão de 
vegetação para a implantação do empreendimento, de forma a diminuir sua mortalidade 
e reduzir o grau dos impactos incidentes sobre os grupos faunísticos. 
 
Além disso, o Programa de Conservação de Flora e Fauna incluirá, em cumprimento à 
solicitação nº 10 da LP Nº 2189, o monitoramento de todos os grupos de vertebrados 
terrestres. 
 
2. Objetivos 
 
A medida Resgate de Flora tem como objetivo geral mitigar o impacto relacionado à 
perda de cobertura vegetal pela implantação da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul. Para 
isso, são definidos os seguintes objetivos específicos: 
 
• Contribuir para a minimização da perda de biodiversidade vegetal por meio do 

salvamento de germoplasma vegetal, principalmente das espécies consideradas 
prioritárias encontradas nas áreas de intervenção para implantação da LT; 

• Promover o enriquecimento de fragmentos florestais próximos às áreas de 
intervenção, por meio da reintrodução e/ou realocação do germoplasma resgatado; 

• Destinar parte do material resgatado a instituições de pesquisa, de ensino e 
prefeituras municipais, caso mostrem interesse;  

• Contribuir para o conhecimento e a conservação das espécies da flora local, 
principalmente das espécies prioritárias, ou seja, aquelas ameaçadas de extinção, 
raras, endêmicas, com potencial para serem utilizadas em plantios de recomposição 
vegetal, interesse socioeconômico e científico. 

 
Quanto às medidas relacionadas à fauna, os objetivos do Programa são: 
 
• Afugentar a fauna silvestre previamente à supressão de vegetação, utilizando 

métodos passivos não invasivos; 
• Resgatar eventuais animais feridos ou acidentados pelas atividades das obras e 

encaminhar a Centro de Zoonoses da região. 
• Encaminhar, para Instituições de Pesquisa, os animais que porventura vierem a óbito 

durante as atividades de supressão de vegetação; 
• Monitorar todos os grupos de vertebrados terrestres. 
 
3. Metas 
 
As principais metas da medida Resgate de Flora são: 
 

• Resgatar a maior quantidade possível de germoplasma, principalmente das espécies 
prioritárias, antes, durante e depois da supressão de vegetação nas áreas das torres, 
praças de lançamento de cabos e acessos para implantação da LT 345 kV Alto da 
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Serra – SE Sul;  
• Realocar o germoplasma coletado na etapa de resgate em fragmentos florestais do 

entorno ou encaminhá-los a viveiros existentes ou a instituições de pesquisa, e 
prefeituras municipais para utilização em formação de viveiros experimentais, na 
arborização urbana, em programas de educação ambiental e em replantio. 

 
Para as medidas relacionadas à fauna, as principais metas são: 
 
• O afugentamento do maior número possível de espécimes para áreas do entorno que 

não serão afetadas pela obra, reduzindo a mortalidade durante as atividades de 
supressão de vegetação; 

• Identificar, por meio de metodologias específicas, a abundância de vertebrados 
terrestres na área de estudo e identificar os impactos negativos sobre suas 
populações.  

 
4. Âmbito de Aplicação 
 
O programa deverá ser executado em todas as áreas onde haverá supressão de vegetação 
para a implantação das torres, das praças de lançamento, dos acessos e na picada para 
lançamento de cabos da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul, que somam cerca de 6,05 
ha, dos quais menos de 3,00 ha são em estágio médio de regeneração.  
 
O monitoramento da fauna será realizado nos mesmos pontos identificados no Laudo de 
Fauna, elaborado pela Pró-Ambiente – Assessoria Ambiental. 
 
5. Base Legal e Normativa 
 
A elaboração da medida Resgate de Flora visa a minimizar o dano ao meio ambiente, o 
qual é um direito difuso (BRASIL, 1988), diminuindo a perda da biodiversidade 
existente nas formações vegetais afetadas com a implantação do empreendimento. A 
principal ferramenta para cumprir essa meta será o resgate de espécies da flora, 
principalmente consideradas prioritárias, como as ameaçadas de extinção. Desse modo, 
a presente medida foi desenvolvida de modo a atender requisitos constantes em vários 
diplomas legais, como segue. 
 
A Constituição da República Federativa do Brasil, em especial seu Artigo 225, 
preconiza 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 a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações”, devendo o poder público “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade”. 
 
A Instrução Normativa IBAMA Nº 06 , de 07 de abril de 2009, considera a 
necessidade de garantir o controle da exploração e transporte no resgate de espécimes 
da flora, em especial o Artigo 7º, que prevê o Programa de Salvamento de 
Germoplasma Vegetal em áreas previstas para supressão de vegetação com espécies 



 

 

111 

constantes de lista oficial da flora brasileira ameaçada de extinção e dos anexos da 
CITES. O Artigo 9º estabelece a necessidade de o empreendedor requerer a AUMPF 
para fins de aproveitamento de espécimes da flora quando do resgate de flora das 
espécies constantes da lista oficial de flora brasileira ameaçada de extinção e dos anexos 
da CITES. 
 
A Instrução Normativa MMA Nº 06, de 23 de setembro de 2008, dispõe sobre a Lista 
Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção e da Lista de Espécies 
da Flora Brasileira com Deficiência de Dados, a qual será a base para definir quais 
espécies deverão ser prioritariamente resgatadas.  
 
A Resolução SMA Nº 48, de 21 de setembro de 2004, publica a lista oficial das 
espécies da flora do Estado de São Paulo ameaçadas de extinção, seguindo 
recomendação do Instituto de Botânica de São Paulo. 
 
Também será considerada a Instrução Normativa MMA Nº 01, de 09 de dezembro de 
2010, a qual publica as listas das espécies incluídas nos Anexos I, II e III da Convention 
on International Trade in Endangered Species (Convenção sobre o Comércio 
Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção) – CITES. 
Complementarmente, será consultada a lista das espécies vegetais ameaçadas de 
extinção com ocorrência no estado, publicada pela International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)1. 
 
O presente Programa segue também a Instrução Normativa (IN) do IBAMA Nº 146, de 
10 de janeiro de 2007, que considera o Art. 225º, parágrafo 1º, inciso VII da 
Constituição da República Federativa do Brasil; o Artigo 1º da Lei nº 5.197, de 03 de 
janeiro de 1967; o Artigo 1º, inciso III, e o Artigo 6º, inciso I, item b, da Resolução 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) Nº 001, de 23 de janeiro de 1986; o 
Artigo 4º, parágrafo 2º, da Resolução CONAMA Nº 237, de 16 de dezembro de 1997; e 
o Artigo 15º do Decreto Nº 5.718, de 13 de março de 2006. Além disso, a IN 146/2007 
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 considerados efetiva ou potencialmente causadores de 
impactos à fauna sujeitos ao licenciamento ambiental, como definido pela Lei N° 
6.938/81 e pelas Resoluções CONAMA N° 001/86 e N° 237/97. 
 
6. Ações / Atividades 
O presente Programa será implementado através de três medidas, listadas e detalhadas a 
seguir: 
 
• M.05.1 - Resgate de Flora 
• M.05.2 - Subprograma de Controle da Supressão de Vegetação 
• M.05.3 - Subprograma de Monitoramento e Salvaguarda da Fauna 
 
  

                                                           
1 http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search. 
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M.05.1 - Resgate da Flora 
 
A Medida Resgate da Flora será constituída basicamente pelas seguintes atividades: 
salvamento do germoplasma vegetal das áreas de supressão de vegetação; realocação ou 
destinação do material coletado.  
 
Os seguintes destinos poderão ser dados ao germoplasma resgatado: 
 
• Realocação em formações vegetais adjacentes, de mesma fisionomia das áreas onde 

foram resgatados;  
• Doação às prefeituras municipais e instituições de ensino para utilização em 

formação de viveiros experimentais, na arborização urbana, em programas de 
educação ambiental e em replantio, caso mostrem interesse;  

• Destinação a bancos de germoplasma ou a coleções de plantas vivas, como 
epifitários, de instituições de pesquisa ou ensino, caso mostrem interesse; 

• Utilização nos plantios compensatórios que serão realizados em decorrência do 
empreendimento.  

 
Espécies prioritárias para o resgate de germoplasma 
 
Em princípio, todas as espécies da flora são importantes para o resgate do germoplasma 
na implantação de um empreendimento que implica em supressão de vegetação nativa. 
Embora a área de intervenção para implantação das praças de torres, de lançamento de 
cabos e das vias de acesso seja relativamente pequena, é quase impossível empreender o 
resgate de todo germoplasma dessas áreas. Dessa forma, um conjunto de espécies, aqui 
denominado de prioritárias, terá seu resgate priorizado durante as atividades de 
liberação das áreas de intervenção. Vale ressaltar que isso não restringe o resgate de 
germoplasma somente às espécies prioritárias.  
 
São consideradas mais importantes para compor o grupo de espécies prioritárias para 
resgate de germoplasma as espécies da flora com as seguintes características: 
 
• Espécies ameaçadas de extinção; 
• Espécies raras; 
• Espécies endêmicas; 
• Espécies com potencial para serem utilizadas no “Programa de Plantio e 

Enriquecimento Compensatório”; 
• Espécies de interesse socioeconômico (medicinais, frutíferas, ornamentais, 

madeireiras, etc.); 
• Espécies de interesse científico.  
 
Dentre as espécies ornamentais e com grande importância ecológica, destacam-se as 
epífitas e hemiepífitas, como orquídeas, bromélias, cactáceas e aráceas.  
 
Nos levantamentos florísticos realizados para o EIA da LT 345 kV Alto da Serra – SE 
Sul foram registradas 19 espécies consideradas ameaçadas de extinção e indicadas para 
o resgate da flora, as quais são apresentadas na Tabela 5.a. 
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Todas as espécies que apresentarem material fértil e estiverem enquadradas nos critérios 
de seleção serão alvo de resgate, mesmo não tendo sido registradas no levantamento 
florístico. Vale ressaltar que o resgate de material fértil (frutos e sementes) estará sujeito 
à sua disponibilidade no momento de execução dessa atividade, dada a grande variedade 
no período de frutificação das espécies tropicais. Em virtude disso, essa fase da medida 
deverá iniciar com a máxima antecedência possível em relação à supressão de 
vegetação, respeitadas as fases do licenciamento ambiental. 
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Tabela 5.a 
Espécies ameaçadas encontradas nos levantamentos da vegetação 

Família Nome Científico IN MMA 
Nº 06/08 

IN MMA Nº 06/08 
com deficiência de 

dados 

Resolução SMA 
Nº 48/2004 

IUCN 
para São Paulo CITES 

Annonaceae Duguetia salicifolia R.E.Fr. - Consta na lista Vulnerável - - 
Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Consta na lista - Vulnerável Criticamente em risco - 

Arecaceae Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret - - - 
Baixo risco/menor 

preocupação 
- 

Arecaceae Euterpe edulis Mart. Consta na lista - - - Apêndice II 
Cyatheaceae Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin - - - - Apêndice II 
Cyatheaceae Cyathea delgadii Sternb. - - - - - 

Lacistemaceae Lacistema lucidum Schnizl. - - - Dados deficientes - 
Lauraceae Nectandra barbellata Coe-Teixeira - - - Vulnerável - 
Lauraceae Ocotea catharinensis Mez Consta na lista - - Vulnerável - 
Lauraceae Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer Consta na lista - - - - 
Meliaceae Cedrela odorata L. - - - - Apêndice III 
Myrtaceae Eugenia brasiliensis Lam. - - Vulnerável - - 

Podocarpaceae Podocarpus sellowii Klotzsch ex Endl. - - - Dados deficientes - 
Proteaceae Roupala sculpta Sleumer - - Vulnerável - - 
Salicaceae Xylosma glaberrimum Sleumer - - - Dados deficientes - 

Sapindaceae Cupania furfuracea Radlk. - - Em Perigo - - 

Sapotaceae Chrysophyllum flexuosum Mart. - - - 
Baixo risco/dependente de 

conservação 
- 

Sapotaceae 
Micropholis crassipedicellata (Mart. ex Eichler) 

Pierre 
- - - 

Baixo risco/dependente de 
conservação 

- 

Solanaceae Solanum granulosoleprosum Dunal - - - 
Baixo risco/dependente de 

conservação 
- 
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Resgate de germoplasma vegetal 
 
• Locais de execução do resgate de germoplasma 
 
O resgate de germoplasma será realizado em todas as áreas onde houver supressão de 
vegetação (florestal ou não florestal) para implantação da LT 345 kV Alto da Serra – SE 
Sul. 
 
• Período de resgate de germoplasma 
 
O resgate de germoplasma deverá ser iniciado o quanto antes possível ao início da 
supressão de vegetação, de modo a abranger o período fértil de várias espécies, 
aumentando as chances de se encontrar material fértil adequado para o resgate. Esta fase 
deverá se estender até o momento da supressão da vegetação. Após o corte das árvores, 
será realizado um repasse nas áreas a fim de resgatar o germoplasma localizado nas 
copas das árvores derrubadas. 
 
• Material a resgatar 
 
Encontra-se no escopo do resgate de germoplasma todo material fértil (frutos e 
sementes) e/ou vegetativo (indivíduos inteiros, estacas, mudas, etc.), principalmente das 
espécies prioritárias presentes em todas as formações vegetais afetadas com a 
implantação do empreendimento. Assim, poderão ser resgatados principalmente frutos e 
sementes de árvores e arbustos, estacas, plântulas, epífitas e hemiepífitas (orquídeas, 
bromélias, cactáceas e aráceas) e outras formas de propágulos. 
 
• Atividades durante o resgate de germoplasma 
 
A equipe responsável pelo resgate de germoplasma deverá percorrer previamente as 
áreas de supressão de vegetação, a fim de localizar material adequado para o resgate. 
Após o corte das árvores será realizado um repasse nas áreas de supressão, a fim de 
resgatar o germoplasma localizado nas copas das árvores derrubadas. 
 
Todo material coletado terá sua localização original identificada (georreferenciada em 
coordenada UTM), sendo feito posteriormente o mesmo procedimento para o destino 
final (realocação, viveiro, coleção botânica, herbário, etc.). Também será registrada a 
quantidade do material resgatado, a data, a identificação botânica, o hábito, além de 
fotografias dos exemplares e da atividade. 
 
Deverá ser realizado o registro botânico completo da espécie coletada para permitir a 
formação de uma coleção testemunha da flora das áreas de intervenção do 
empreendimento nos relatórios de consolidação deste Programa. Para tanto, amostras da 
flora com material botânico fértil serão coletadas para herborização e incluídas em 
herbários de instituições de pesquisa, caso mostrem interesse. Essas coletas botânicas 
serão acompanhadas de anotações como: informações do espécime coletado, localização 
e data da coleta, descrição de características que podem se perder durante o processo de 
herborização, como cor, odor, entre outras informações necessárias para a inclusão em 



 

 

116 

herbários, nome/número do coletor, família, espécie e nome popular.  
 
A coleta de sementes deverá abranger o maior número possível de exemplares da 
mesma espécie, o que contribuirá para aumentar a variabilidade genética do 
germoplasma resgatado. 
 
O germoplasma resgatado será encaminhado a viveiros existentes na região, para 
triagem, beneficiamento, armazenamento ou produção de mudas. As plantas epífitas e 
hemiepífitas também poderão ser realocadas em áreas próximas aos locais de resgate. 
 
As equipes de desmatamento serão orientadas quanto aos procedimentos de resgate de 
flora para que possam contribuir com a atividade. 
 
• Técnicas de resgate de germoplasma 
 
O resgate de plântulas e exemplares juvenis de árvores e palmeiras será efetuado por 
meio de ferramentas apropriadas, que mantenham o torrão de terra agregado ao sistema 
radicular da planta. Os espécimes resgatados serão embalados com jornal umedecido e 
encaminhados ao viveiro ou ao local de realocação. Plântulas e propágulos de plantas 
com outras formas de vida que sejam de interesse para a conservação também serão 
resgatados, tomando-se todos os cuidados necessários a fim de assegurar sua 
propagação e cultivo até o momento de sua reintrodução na natureza. 
 
Será resgatado o germoplasma constituído por epífitas e hemiepífitas (bromélias, 
orquídeas, cactáceas, aráceas e outras) localizado no solo e em troncos de árvores nas 
áreas onde haverá supressão da vegetação. As epífitas encontradas serão retiradas dos 
troncos das árvores ou pedras, manualmente ou com o auxílio de um facão ou espátula, 
quando então a casca externa será também removida. 
 
Para estimar a diversidade de epífitas existentes nas áreas de supressão, os morfotipos 
resgatados serão diferenciados dos demais por meio das principais características 
morfológicas, tais como tipo de nervura, aspectos da folha, forma do pseudobulbo, 
tamanho, etc. Espera-se que ao final do trabalho seja possível inferir, ao menos de 
maneira genérica, quantas espécies foram resgatadas e quantas ocorrem na área de 
intervenção. 
 
As epífitas e hemiepífitas resgatadas serão transplantadas para árvores nos fragmentos 
de floresta próximos ao empreendimento ou enviadas ao viveiro. Prioritariamente, os 
locais de destino para o transplante de epífitas e hemiepífitas de hábito aéreo serão 
forquilhas, cicatrizes e cascas de troncos, bem como árvores com ritidoma mais espesso 
e rugoso, características que permitem reter mais umidade e contribuir para a fixação 
das raízes das plantas transplantadas. Sempre que possível, serão priorizadas árvores 
localizadas em locais sombreados e úmidos, próximos a cursos d’água. 
 
A fixação das epífitas aos troncos das árvores selecionadas será feita preferencialmente 
com sisal. O número de epífitas a serem transplantadas em cada árvore poderá variar 
consideravelmente, tendo em vista o porte das árvores, o tamanho das epífitas, as 
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condições do tronco, entre outras características. Após cada transplante será anotada a 
localização, o número de epífitas de cada espécie ou morfotipo e as fotos dos 
exemplares transplantados e da atividade. 
 
As amostras botânicas serão prensadas (em jornal e papelão) e desidratadas em estufa 
com temperatura de 45º a 60º, por um período de 4 a 6 dias, seguindo os procedimentos 
descritos por Fidalgo & Bononi (1984). O material botânico desidratado será 
identificado previamente e acondicionado em armário, em local seco e livre de fungos 
até sua destinação para os herbários das instituições credenciadas para o recebimento do 
material coletado e conveniadas ao Programa de Conservação da Flora e Fauna.  
 
Será criado um banco de dados cadastrais do material coletado, contendo as 
informações das amostras botânicas coletadas. As fotos das amostras botânicas também 
serão incluídas no banco de dados. Serão impressas fichas com as informações das 
plantas coletadas para serem incluídas no caso de montagem de exsicatas. 
 
• Cultivo e propagação de plântulas de árvores e de palmeiras e outros materiais 

vegetativos resgatados 
 
Plântulas de árvores e de palmeiras e outros tipos de materiais vegetativos resgatados 
nas áreas de desmatamento, como bulbos e raízes, serão transplantados diretamente para 
sacos pretos de polietileno de tamanho adequado a cada espécie, tomando-se a 
precaução para manter o torrão de terra agregado ao sistema radicular. Posteriormente, 
esses materiais serão colocados em canteiros revestidos por telas sombrite 50%. As 
mudas de árvores coletadas no campo serão separadas em lotes por espécie e colocados 
em locais com luminosidade variada, de acordo com a demanda de cada espécie 
(heliófita, semi-heliófita ou ombrófila). 
 
• Cultivo de epífitas e hemiepífitas 
 
As epífitas e hemiepífitas serão transferidas para casa de vegetação apropriada (estufa) e 
acomodadas em placas/vasos de fibras de coco, onde serão cultivadas até o momento de 
sua reintrodução na natureza, caso não tenham sido realocadas nas formações vegetais 
adjacentes às áreas de intervenção. 
 
M.05.2 - Subprograma de Controle da Supressão de Vegetação 
 
A partir do mapeamento e da avaliação das unidades de vegetação presentes na AID da 
LT foi realizado o cálculo da cobertura vegetal e quantificada a vegetação a ser 
suprimida para implantação do empreendimento. Foi considerado o corte raso na área 
de implantação das torres e praças de lançamento, para abertura dos acessos, com 3,6 
metros de largura, e para o alargamento de caminhos existentes, a ser executado 
considerando 0,75 m para cada lado dos limites atuais. Além disso, as torres serão 
alteadas para minimização da necessidade de podas para manutenção da distância de 
segurança entre os cabos e o topo da vegetação. 
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Serão implantadas 54 torres autoportantes, com área de limpeza da base (valores 
médios) de 500 m2 (20 x 25 m) para as estruturas do tipo AA e AT, e de 900 m2 (30 x 
30 m) para as estruturas do tipo SN. Haverá também 7 praças de lançamento de cabos, 
cada uma com área de limpeza de 900 m2 (30 x 30 m). 
 
A implantação do empreendimento demandará supressão de vegetação nativa de 6,05 
ha, para torres, acessos e praças de lançamento.  
 
A seguir são descritos os procedimentos que devem ser adotados para controle da 
supressão de vegetação. 
 
• Marcação Prévia das Áreas de Supressão de Vegetação 
 
Nos trechos de mata serão adotados cuidados especiais para garantir que os limites do 
desmatamento respeitem o limite de intervenção autorizado nos documentos do 
licenciamento ambiental (Licença de Instalação e Autorização para Supressão de 
Vegetação Arbórea e/ou Intervenção em APP). 
 
As áreas de mata a serem suprimidas serão previamente marcadas com fita plástica 
sinalizadora (zebrada) colorida, de modo a permitir a rápida visualização, em campo, 
das árvores a serem cortadas. A marcação das áreas a serem limpas será realizada por 
equipe de topografia. 
 
• Corte de Vegetação 
 
O corte de árvores será realizado por equipe especialmente treinada, que contará com 
encarregados, operadores de motosserra e ajudantes, todos munidos dos EPIs 
necessários e obrigatórios, radiocomunicadores e equipamentos e ferramentas 
adequados. 
 
A equipe obrigatoriamente terá consigo, a todo o momento, uma cópia da Autorização 
para Supressão de Vegetação Arbórea e/ou Intervenção em APP, inclusive com o mapa 
dos limites da área de intervenção liberada para a obra. 
 
• Proteção da Vegetação Remanescente 
 
Os seguintes cuidados serão adotados como forma de proteção da vegetação 
remanescente: 
 

− A supressão de vegetação será feita somente com a autorização da CETESB, e 
dentro dos limites e das condições autorizados; 

− A preferência será sempre para a simples poda das árvores, sendo a supressão 
completa da árvore reservada para situações muito específicas onde a primeira 
solução não surtir efeito; 

− As árvores que, devido às suas dimensões ou estado, representarem situação de 
risco à operação e manutenção do sistema, serão preferencialmente podadas, 
mas não se descarta a necessidade de supressão; 
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− Os serviços de supressão de vegetação serão sempre realizados com motosserra, 
não sendo permitido o uso de trator com corrente. O destocamento limitar-se-á 
ao estritamente necessário; 

− As motosserras utilizadas devem ser licenciadas no IBAMA (Licença para Porte 
e Uso de Motosserra); 

− Não será permitido o uso de fogo; 
− A queda das árvores será orientada sempre na direção da área já desmatada e 

nunca na direção do maciço florestal. No entanto, serão adotados cuidados 
especiais ou procedimentos diferentes nos trechos em que houver lateralidade 
com linha de transmissão existente, de maneira a garantir a segurança dos 
trabalhadores e do sistema; 

− Será observada a presença de cipós, trepadeiras e outras plantas semelhantes 
antes da derrubada das árvores. O emaranhado de cipós nas copas das árvores 
pode ocasionar a queda não desejada de árvores, com consequente ampliação da 
área desmatada e ocorrência de acidentes com os trabalhadores. Os cipós e 
trepadeiras nestas condições devem ser cortados previamente à continuidade do 
desmatamento; 

− O material lenhoso ficará no local, disperso aleatoriamente e/ou utilizado para 
disciplinar as águas pluviais e para conter eventuais processos erosivos;  

− Material de galhada deverá ser picotado e espalhado próximo ao local onde o 
corte foi realizado. 

 
M.05.3 – Subprograma de Monitoramento e Salvaguarda da Fauna 
 
Afugentamento Prévio da Fauna Silvestre 
 
Esta atividade objetiva afugentar passivamente a fauna com maior capacidade de 
deslocamento para as áreas no entorno, antes das atividades da supressão da vegetação, 
sem a necessidade de capturas. Nesse caso estão incluídos os grupos como mamíferos 
de médio e grande porte, herpetofauna e as aves. Para tanto, deverá ser feita uma análise 
prévia das áreas objeto de afugentamento prévio. Na sequência, uma hora antes do 
início das atividades da supressão da vegetação nas áreas determinadas, a equipe de 
afugentamento deverá seguir na mesma direção, emitindo ruídos estridentes e 
verificando a efetividade do afugentamento de aves, primatas e demais vertebrados 
terrestres com maior capacidade de deslocamento.  
 
Para tanto, a equipe deverá estar munida de apitos, buzinas e demais materiais que 
emitam ruídos estridentes e também poderão ser utilizados rojões para o afugentamento 
de grandes vertebrados silvestres.  
 
As atividades deverão permitir aos animais a chance de deslocamentos passivos para as 
áreas do entorno. No entanto, para salvaguarda de animais com pouca mobilidade, de 
possíveis animais feridos ou eventualmente acidentados pelas atividades das obras, os 
mesmos deverão ser resgatados por equipe capacitada e encaminhados a uma Instituição 
de pesquisa parceira.  
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Caso a equipe visualize pequenos animais, como lagartos, anfíbios, serpentes, 
quelônios, roedores ou marsupiais ou invertebrados na área a ser afetada, os mesmos 
deverão ser capturados e mantidos em caixas de transporte ventiladas e umidificadas até 
que possam ser soltos em áreas próximas não afetadas. Como esses animais possuem 
pouco poder de deslocamento, a aplicação do método do afugentamento prévio não é 
eficiente para esses grupos.  Cabe lembrar que para esse procedimento será necessária a 
autorização de captura, coleta e transporte de fauna emitida pelo Departamento de 
Fauna Silvestre (DeFau) pertencente a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, 
seguindo a Instrução Normativa Federal nº 146/2007.  
 
Monitoramento da Fauna 
 
Conforme Laudo de Fauna da empresa Pró-Ambiente – Assessoria Ambiental, referente 
à primeira campanha de fauna realizada para o EIA (Anexo 10 do EIA), dentro dos 
limites do Parque Estadual da Serra do Mar, na área de influência da LT, foi 
identificada a espécie ameaçada de extinção Leopardus pardalis. 
 
Como medida preventiva, o laudo supracitado recomenda o monitoramento específico 
da jaguatirica (Leopardus pardalis). No entanto, em cumprimento à exigência nº 10 da 
LP Nº 2189, o monitoramento se estenderá a todos os grupos de vertebrados terrestres. 
O monitoramento dos demais grupos de vertebrados terrestres como aves, mamíferos e 
herpetofauna justifica-se, pois esses grupos incluem representantes considerados 
bioindicadores da qualidade ambiental como as espécies de aves que apresentam baixa, 
média e alta sensibilidade as alterações ambientais (STOTZ et al., 1996), a herpetofauna 
que inclui espécies dependentes de ambientes mais preservados como anfíbios que 
apresentam dependência direta; e os mamíferos de médio e grande porte que utilizam 
uma grande área de vida, e assim podem representar a macro-escala ambiental.  
 
Para monitorá-los serão necessários o uso de técnicas não invasivas, portanto, sem a 
necessidade de requerimento de Autorização de captura, coleta e transporte de fauna 
silvestre emitida pela Secretaria do Meio Ambiente – Coordenadoria de Biodiversidade 
e Recursos Naturais (Departamento de Fauna Centro de Manejo de Fauna Silvestre).  
 
As campanhas de monitoramento serão realizadas quadrimestralmente durante as obras, 
com duração de 5 dias por campanha e, especificamente para a jaguatirica, 
quadrimestralmente durante os dois primeiros anos da operação, também em campanhas 
de 5 dias. 
 
Os métodos e as zonas amostrais serão os mesmos aplicados durante a fase de 
diagnóstico (Laudo de Fauna), de forma a tornar possível a comparação entre as etapas 
do empreendimento. Dessa forma, propõe-se os seguintes métodos: 
 
• Observação por visualização direta; 
• Observação direta com utilização de binóculos; 
• Observação de pegadas, ninhos e vestígios; 
• Identificação de vocalização e 
• Captura fotográfica com Câmeras Trap. 
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As Figuras 05.3.a e 05.3.b apresentam a localização das Zonas Amostrais para o 
Monitoramento da Fauna Silvestre. 
 
Conforme o Laudo de Fauna, a área dentro da propriedade particular de um pesqueiro 
com margens para represa Billings foi selecionada para realização da busca de aves e 
mamíferos com hábitos noturnos. A área apresenta ainda, várias lagoas permitindo a 
existência de habitats para anfíbios. Ainda durante o levantamento de fauna, foram 
selecionados cinco transectos (TR1, TR2, TR3, TR4 e TR5), sendo que os transectos 
TR3, TR4 e TR5 estão inseridos dentro do Parque da Serra do Mar (ver Figura abaixo).  
 
Figura 05.3.a 
Transectos (TR) e Busca Ativa (BA) 

 
 
 
Nesse contexto, para o monitoramento de fauna cada transecto será percorrido uma vez 
ao dia nos períodos manhã ou tarde durante os 5 dias de monitoramento. Para o 
monitoramento de anfíbios e demais espécies de hábitos noturnos, será realizada busca 
ativa (BA) na área denominada como BA1 (ver Figura acima), que objetiva visualizar 
os espécimes através de caminhadas durante o período crepuscular e noturno, a partir 
das 17:30 h até às 21:30 h, totalizando 4 horas de busca por campanha Para essa 
atividade será necessária a utilização de lanternas, GPS, gravador herpetológico e 
máquina fotográfica. 
 
Para o monitoramento por meio de armadilhas fotográficas (AF) serão implantadas nas 
áreas apresentadas na Figura 05.3.b abaixo, seguindo as mesmas localizações do Laudo 
de Fauna. A justificativa para a escolha das áreas refere-se a comparação dos resultados 
antes do início das obras com o acompanhamento das populações de vertebrados 
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terrestres de médio e grande porte durante as atividades. A comparabilidade é muito 
importante em campanhas de monitoramento, pois permite determinar a situação das 
populações monitoradas durante as atividades antrópicas.  
 
Figura 05.3.b 
Localizações das armadilhas fotográficas (AF) 

 

 
 
 
Cabe lembrar que as armadilhas fotográficas são equipamentos que funcionam por meio 
de sensores de movimento, sendo possível o registro fotográfico do espécime sem a 
necessidade de capturas invasivas e altamente estressantes. Para atrair os espécimes 
deverão ser colocadas iscas atrativas compostas por uma mistura contendo pasta de 
amendoim, banana amassada, farinha de milho, sardinha; além de frutas como mamão, 
goiaba, maracujá, pedaços de frango, ovos cru, mel, essência de baunilha, etc.  
 
Em cada área de monitoramento deverão ser instaladas 5 (cinco) armadilhas 
fotográficas que permanecerão ativas por 04 (quatro) noites consecutivas, totalizando 20 
armadilhas por área de monitoramento. Como cada espécime apresenta diferenças na 
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pelagem, é possível individualizar esses animais, sendo possível identificar a sua 
abundância.  
 
As parcelas de areia, conhecidas também como camas de areia, são armadilhas não 
invasivas construídas com areia de construção fina, com tamanho de 50 cm x 50 cm e 
altura de 3 cm, e iscadas no centro para a atração de mamíferos de médio e grande 
porte. 
 
A identificação da espécie é feita por meio de registros de pegadas deixadas no 
substrato de cada parcela. É importante lembrar que esse métodoémuito útil e eficiente 
para mamíferos de médio e grande porte. Em cada área de monitoramento deverá ser 
instalada uma trilha contendo 20 parcelas de areia que permanecerão ativas por 4 
(quatro) noites consecutivas, totalizando 80 armadilhas por campanha. Ao contrário da 
armadilha fotográfica, não é possível individualizar os registros de pegadas, porém será 
possível contabilizar os registros de pegadas nas parcelas, sendo possível individualizar 
os registros pelas diferenças de tamanhos dos rastros (adulto, jovem).  
 
Ainda, serão realizadas ações junto aos trabalhadores da obra, visando a impedir a caça 
e o manejo inadequado de espécies silvestres na área, sendo tais atividades previstas no 
P.01.4 – Treinamento Ambiental da Mão de Obra. 
 
7. Distribuição de Responsabilidades 
 
A implementação do presente Programa será de responsabilidade da CTEEP, que se 
apoiará em empresas e/ou instituições especializadas.  
 
Eventuais ações de manejo que venham a ser executadas no âmbito do Programa 
poderão envolver parcerias com outras instituições / entidades. 
 
Ao Centro de Manejo de Fauna Silvestre - Departamento de Fauna da Secretaria do 
Meio Ambiente/CBRN/DeFau/CMFS caberá a responsabilidade de autorizar qualquer 
ação de manejo com a fauna silvestre, incluindo especialmente todas as medidas que 
envolvam reintroduções, capturas ou cativeiros. 
 
8. Relatórios 
 
A equipe de gerenciamento da Medida de Resgate da Flora elaborará os seguintes 
relatórios: 
 
• Relatórios Parciais: estes relatórios descreverão as atividades executadas pela equipe 

responsável pelo resgate de germoplasma vegetal, incluindo as quantidades e tipos 
de materiais resgatados, transplantados e encaminhados ao viveiro. 

 
• Relatório de Consolidação Final: a ser enviado órgão ambiental competente, após a 

conclusão das atividades. Este relatório consolidará os resultados finais das 
atividades do resgate e transplante de germoplasma vegetal como um todo, 
avaliando se os objetivos da medidaforam cumpridos. 
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Quanto às medidas relacionadas à fauna, os Relatórios a serem elaborados são:  
 
• Relatórios Parciais: estes relatórios descreverão as atividades executadas pela equipe 

responsável pelo afugentamento prévioe pelo monitoramento da fauna, incluindo as 
atividades desenvolvidas, as áreas de ação, os métodos, esforço amostral e os 
resultados obtidos.  

 
• Relatório de Consolidação Final: deverá ser enviado ao órgão ambiental competente 

e incluirá a conclusão das atividades relacionadas à fauna silvestre para cada fase do 
empreendimento (construção e operação). Este documento deverá avaliar se os 
objetivos das medidas foram cumpridos. 

 
9. Cronograma 
 
A medida de Resgate da Flora iniciará com a definição das áreas a serem contempladas 
com o resgate, ou seja, os locais onde haverá desmatamento para a implantação da LT 
345 kV Alto da Serra – SE. As atividades de resgate de germoplasma deverão anteceder 
o início da fase de supressão da vegetação, assim que houver a estrutura física 
necessária para abrigar o material resgatado. 
 
As etapas e as atividades para o resgate de flora serão as seguintes: 
 
• Contratação e capacitação de pessoal para desempenhar as atividades previstas nas 

medidas; 
• Aquisição de equipamentos para o resgate de germoplasma e as coletas botânicas; 
• Resgate de germoplasma nas áreas a serem desmatadas; 
• Realocação de parte do material vegetal coletado nas matas do entorno; 
• Destinação do material vegetal não realocado, para prefeituras, instituições e ensino 

ou pesquisa; 
• Desmobilização da equipe; 
• Elaboração de relatórios. 
 
As açõesparaAfugentamento da Faunadeverão ser realizadas anteriormente às atividades 
de supressão da vegetação. No entanto, a equipe deverá acompanhar o desmatamento 
para garantir a salvaguarda de espécimes com pouca mobilidade e aqueles porventura 
encontrados feridos. 
 
O monitoramento da fauna será realizado durante as obras, em campanhas 
quadrimestrais, de 5 dias consecutivos. Durante a operação, o monitoramento da 
jaguatirica terá continuidade, sendo realizado quadrimestralmente durante os dois 
primeiros anos da operação, também em campanhas de 5 dias consecutivos. 
 
As atividades a serem realizadas são as seguintes: 
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• Contratação e capacitação de pessoal para desempenhar as atividades previstas na 
medida de afugentamento prévio; 

• Treinamento da equipe auxiliar de afugentamento prévio da fauna; 
• Palestras de sensibilização e conhecimento da fauna para todos os envolvidos na 

atividade de supressão da vegetação; 
• Atividades de afugentamento prévio; 
• Possíveis resgates da fauna acidentada; 
• Destinação de animais não aptos à soltura para Instituições parceiras; 
• Contratação de equipe para o monitoramento da fauna; 
• Aquisição de equipamentos e montagem dos transectos para o monitoramento da 

fauna; 
• Monitoramento da fauna durante a fase de construção, em campanhas com 5 dias de 

duração e periodicidade quadrimestral; 
• Monitoramento específico da jaguatirica durante a fase de operação (nos dois 

primeiros anos), em campanhas com 5 dias de duração e periodicidade 
quadrimestral; 

• Elaboração de relatórios. 
 
10. Recursos Humanos e Materiais a Serem Alocados 
 
Para viabilizar a implementação do resgate de flora será necessário estruturar uma 
equipe de gerenciamento que deverá não somente supervisionar a execução do resgate, 
mas também conduzir os trabalhos de reintrodução dos espécimes resgatados. Para 
tanto, haverá a necessidade de controle e/ou monitoramento dos indivíduos realocados, 
doados e que possam ser encaminhados a outras atividades correlatas. Esta equipe de 
gerenciamento deverá contar com um coordenador (biólogo, agrônomo ou engenheiro 
florestal) com experiência em supervisão de desmatamento, resgate e armazenamento 
de germoplasma vegetal. Deverá contar com equipe capacitada e adequadamente 
dimensionada para o resgate de germoplasma vegetal durante a supressão da vegetação 
nativa para implantação da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul. 
 
Será necessário estabelecer convênio com instituições que possuam viveiro de mudas, 
para recebimento do material resgatado. 
 
Os recursos materiais da equipe de gerenciamento incluem veículo 4x4, equipamentos e 
insumos para as atividades de resgate de germoplasma, além de equipamentos e 
insumos de escritório para trabalhos de gabinete. A listagem geral descrevendo os 
recursos mínimos para a implantação da medida é apresentada a seguir. Entretanto, 
deve-se considerar também a eventual necessidade de outros recursos que possam vir a 
ser necessários para o desenvolvimento e o sucesso das atividades previstas. 
 
Os recursos para o resgate de germoplasma incluirão: 
 
• Veículo 4x4;  
• Câmera fotográfica digital; 
• GPS; 
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• Binóculos; 
• Ferramentas de coleta botânica (tesoura de poda, alicate, podão, hastes extensoras 

para o podão, facão, pá, etc.); 
• Caderneta de campo e fichas de campo; 
• Material para herborização e elaboração de exsicatas (estufa, prensa, placas de 

alumínio corrugado, placas de papelão, jornal, sacos de coleta, lápis, caneta de 
escrita permanente, fita crepe, cartolina, cola, corda/barbante, entre outros); 

• Equipamento de proteção individual (EPI).  
 
Para as medidas relacionadas à fauna, os recursos necessários são: 
 
• Buzinas, apitos e outros materiais que emitam sons estridentes; 
• Armadilhas fotográficas, GPS, binóculos; 
• Areia (camas de areia), alimentos para as iscas; 
• Ganchos, laços, caixas plásticas e de madeira para a contenção de animais 

peçonhentos; 
• Caixas de contenção diversas para o transporte de eventuais animais encontrados 

feridos; 
• Preparação de apresentação em Power point para a equipe envolvida na supressão da 

vegetação. 
 
11. Relação com Outros Programas 
 
O Programa de Conservação de Flora e Fauna tem interface com os seguintes 
programas ambientais propostos para a implantação da LT 345 kV Alto da Serra – SE 
Sul: 
 
• P.01.1 – Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos; 
• P.06 – Programa de Plantio e Enriquecimento Compensatório. 
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P.06 – Programa de Plantio e Enriquecimento Compensatório 

 
1. Introdução e Justificativa 
 
A Lei Federal N° 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), em seu artigo 17, estabelece que 
o corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária do Bioma Mata Atlântica, 
quando autorizada pelo órgão governamental competente, fica condicionada à 
compensação ambiental, a ser realizada em área com as mesmas características 
ecológicas do local onde ocorreu a supressão. 
 
As intervenções previstas no EIA da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul incluem a 
supressão de vegetação secundária de Floresta Ombrófila Densa nos estágios médio, 
inicial e pioneiro de regeneração secundária, dentro e fora de áreas legalmente 
protegidas, como áreas de preservação permanente (APP) e unidades de conservação. 
 
Dessa maneira, em cumprimento ao disposto na Lei Federal N° 11.428/2006, o 
Programa de Plantio e Enriquecimento Compensatório proposto no EIA visa a 
compensar os impactos que serão causados pela supressão de vegetação nativa na Área 
Diretamente Afetada (ADA) para sua implantação. O Programa prevê o plantio de 
mudas e/ou o enriquecimento de fragmentos florestais degradados utilizando espécies 
nativas da região. 
 
Os cálculos da compensação ambiental pelas intervenções na vegetação nativa e nas 
APPs foram baseados na Resolução SMA N° 86/2009, que dispõe sobre os parâmetros 
para a compensação ambiental no Estado de São Paulo, e na Resolução SMA N° 
18/2007, que disciplina os procedimentos para corte de árvores isoladas no Estado de 
São Paulo. Os procedimentos descritos no presente Programa foram desenvolvidos de 
maneira a cumprir as especificações técnicas constantes na Resolução SMA N° 
08/2008. 
 
O presente documento constitui o detalhamento do Programa de Plantio e 
Enriquecimento Compensatório proposto no EIA do empreendimento, o qual previu três 
medidas:  
 
M.06.1 – Identificação de áreas para Plantios Compensatórios; 
M.06.2 – Elaboração e aprovação de Projetos de Revegetação Compensatória; e 
M.06.3 – Supervisão dos Plantios Compensatórios e Monitoramento da sua 
Consolidação. 
 
Nas seções a seguir serão apresentadas as estratégias de implantação deste Programa, 
bem como o detalhamento de todas as atividades e procedimentos a serem considerados 
na elaboração dos projetos específicos de recuperação florestal, constituindo uma 
diretriz à elaboração dos mesmos. 
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2. Objetivos 
 
O presente Programa objetiva, de modo geral, garantir uma coordenação adequada de 
todas as atividades necessárias à realização dos plantios e enriquecimentos florestais 
compensatórios. Com a sua correta implantação e a adoção dos procedimentos 
propostos nos projetos específicos, espera-se o sucesso no estabelecimento dos plantios 
e a restauração da cobertura florestal das áreas selecionadas. 
 
Desse modo, os objetivos específicos do Programa de Plantio e Enriquecimento 
Compensatório são os seguintes: 
 
• Planejar adequadamente a recomposição da vegetação das áreas selecionadas; 
• Detalhar as atividades e procedimentos a serem considerados na elaboração dos 

projetos específicos de recuperação florestal (Anexo 1 do P.06); 
• Adotar os métodos mais adequados de recuperação da cobertura florestal (condução 

da regeneração secundária, plantio de mudas ou enriquecimento com espécies de 
interesse) de acordo com as particularidades de cada área; 

• Apresentar levantamento de áreas potenciais para a implantação dos projetos 
específicos de recuperação florestal, discriminando as diferentes práticas a serem 
adotadas; 

• Promover a recomposição vegetal das áreas degradadas em decorrência da 
implantação do empreendimento, incluindo acessos provisórios a serem desativados; 

• Compensar a supressão de vegetação nativa e o corte de árvores isoladas dentro e 
fora das APPs e do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) e do Parque Natural 
Municipal do Pedroso; 

• Destinar o material proveniente do resgate de germoplasma à recuperação florestal 
das áreas selecionadas objeto do presente Programa; 

• Contribuir para o estabelecimento de habitats atrativos para a fauna de ambientes 
florestais na região do empreendimento e, quando cabível, com o estabelecimento 
de corredores ecológicos; 

• Garantir a qualidade dos serviços de recomposição, mediante a operacionalização de 
uma equipe de supervisão técnica com condições de verificar o cumprimento de 
todas as especificações constantes nos projetos específicos de recuperação florestal e 
de exigir as ações corretivas pertinentes; 

• Garantir a consolidação da recuperação florestal, prevendo a realização de tarefas de 
manejo e manutenção, além de adequações ou alterações na estratégia de 
recuperação em caso de ineficiência da estratégia adotada inicialmente; 

• Gerenciar e supervisionar a recuperação florestal, mediante a centralização dessas 
responsabilidades em uma única equipe especializada. 

 
3. Metas 
 
As metas do Programa de Plantio e Enriquecimento Compensatório são: 
 
• Identificar as áreas de plantio e enriquecimento até o 3º mês após a obtenção da 

Licença de Instalação (LI) ou início das obras; 
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• Apresentação dos respectivos projetos específicos de recuperação florestal à 
CETESB até o 6º mês após a obtenção da LI ou início das obras; 

• Implantação dos projetos específicos de recuperação florestal e outras práticas de 
restauração florestal até o 12º mês após a obtenção da LI ou início das obras; 

• Garantir a consolidação dos plantios e enriquecimentos compensatórios até o 2º ano 
após a conclusão de sua implantação; 

• Apresentar todos os relatórios de acompanhamento do Programa nos devidos prazos 
estabelecidos. 

 
4. Âmbito de Aplicação 
 
O Programa de Plantio e Enriquecimento Compensatório abrangerá áreas degradadas 
em decorrência da implantação do empreendimento, como acessos temporários a serem 
desativados e praças de lançamento. Também se encontram no escopo deste Programa 
as áreas degradadas, de interesse para recuperação, ou com presença de vegetação 
exótica localizadas no interior do PESM e do Parque Natural do Pedroso, caso a 
recuperação seja de interesse dos seus respectivos gestores, além de outras áreas 
degradadas localizadas nos municípios que abrangem a AII do empreendimento. 
Poderão ser contempladas áreas de terceiros fora dessas já citadas, como as APPs de 
cursos d’água ou nascentes existentes na mesma sub-bacia hidrográfica, porém sujeito a 
negociação com os respectivos proprietários. 
 
As áreas serão quantificadas conforme sua origem, e poderão ser recuperadas com a 
utilização de variados métodos como, por exemplo, plantios de espécies nativas, 
condução da regeneração secundária, ou o consórcio de ambos os métodos. 
 
5. Base Legal e Normativa 
 
A Lei Federal N° 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) estabelece em seu artigo 17º que 
o corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio e 
avançado de Mata Atlântica fica condicionado à compensação ambiental, com extensão 
equivalente à área desmatada, a ser realizada na mesma bacia hidrográfica. 
 
A Lei Federal N° 12.651/2012 (novo Código Florestal, alterado pela Medida Provisória 
Nº 571/2012), bem como a Instrução Normativa MMA N° 06/2006 e o Decreto Federal 
N° 5.975/2006, dentre outros aspectos, definem a necessidade de reposição florestal 
para a pessoa física ou jurídica que detenha autorização de supressão de vegetação 
nativa. 
 
O novo Código Florestal (Lei N 12.651/2012, Art. 4º) estabelece como Áreas de 
Preservação Permanente (APP), entre outras, as margens de cursos d’água, o entorno de 
reservatórios naturais e artificiais, o entorno de nascentes e olhos d’água. O artigo 8º 
determina que a intervenção ou supressão de vegetação nativa em APP somente poderá 
ser autorizada em casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 
ambiental. 
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O artigo 5º da Resolução CONAMA N° 369/2006 determina que o órgão ambiental 
competente deve estabelecer previamente à emissão da autorização para a intervenção 
ou supressão de vegetação em APPs, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e 
compensatório, que deverão ser adotadas pelo requerente. No Artigo 5º, parágrafo 1º, é 
estabelecido que “para os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento 
ambiental, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, previstas neste 
artigo, serão definidas no âmbito do referido processo de licenciamento, sem prejuízo, 
quando for o caso, do cumprimento das disposições do artigo 36 da Lei Nº 9.985 de 18 
de julho de 2000”. 
 
O parágrafo 2º do mesmo Artigo determina ainda que “as medidas de caráter 
compensatório de que trata este artigo consistem na efetiva recuperação ou 
recomposição de APP e deverão ocorrer na mesma sub-bacia hidrográfica, e 
prioritariamente: I - Na área de influência do empreendimento, ou II - Nas cabeceiras 
dos rios”. 
 
O cálculo da compensação ambiental foi baseado na Resolução SMA Nº 86/2009, que 
dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas objeto de 
pedido de autorização para supressão de vegetação nativa no Estado de São Paulo. O 
artigo 5º determina que o cálculo da compensação ambiental deverá considerar as 
escalas de classificação presentes no mapa das “Áreas para Incremento da 
Conectividade do Estado de São Paulo”.  
 
A Resolução SMA Nº 18/2007 dispõe sobre os procedimentos para autorização de 
supressão de árvores nativas isoladas e estabelece os parâmetros de compensação 
ambiental. O artigo 8º determina o plantio de, no mínimo, 25 mudas de espécies 
arbóreas nativas para cada árvore suprimida, sendo 50:1 no caso de exemplares arbóreos 
ameaçados de extinção ou considerados relevantes. 
 
As propostas metodológicas para recuperação da cobertura florestal foram baseadas nos 
seguintes diplomas legais:  
 
1) Instrução Normativa MMA Nº 05/2009, a qual dispõe sobre os procedimentos 
metodológicos para restauração e recuperação de APPs e da Reserva Legal;  
 
2) Resolução CONAMA Nº 429/2011, que dispõe sobre a metodologia de recuperação 
de APPs. De acordo com o seu Art. 3º, a recuperação de APP poderá ser feita pelos 
seguintes métodos: I - condução da regeneração natural de espécies nativas; II - plantio 
de espécies nativas; e III - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da 
regeneração natural de espécies nativas. Os Artigos 4º e 5º apresentam os requisitos e 
procedimentos a serem seguidos para cada um desses métodos de recuperação. 
 
3) Resolução SMA Nº 08/2008, que fixa as orientações para o reflorestamento 
heterogêneo de áreas degradadas no Estado de São Paulo. O Artigo 3º estabelece 
algumas áreas que devam ser priorizadas para o reflorestamento, entre elas as APPs e as 
zonas de amortecimento de unidades de conservação. O Artigo 6º estabelece 
porcentagens mínimas em relação ao número de indivíduos por espécie a serem 
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utilizados nos projetos específicos de recuperação florestal. 
 
A implantação deste programa também está sujeita às exigências da Norma Técnica 
ABNT NBR 5.422/1985, que estabelece o distanciamento mínimo de segurança entre a 
vegetação e as estruturas que compõem o sistema de transmissão e distribuição de 
energia elétrica (como cabos e torres). 
 
6. Ações / Atividades 
 
Metodologia 
 
Conforme previsto na Instrução Normativa MMA Nº 05/2009 e na Resolução SMA Nº 
08/2008, dependendo das condições das áreas a serem recuperadas por ocasião de sua 
liberação para as atividades e detalhamento do projeto específico, poderão ser adotados 
diferentes procedimentos metodológicos ou métodos para restauração e recuperação da 
cobertura florestal, como segue: 
 
• Método I: plantio de mudas de espécies nativas em área total na densidade 1.667 

mudas por hectare; 
• Método II:  condução da regeneração secundária, promovendo o enriquecimento do 

fragmento florestal por meio do plantio de espécies arbóreas nativas dos estágios 
finais de sucessão. 

 
Todas as áreas a serem contempladas com a recuperação da cobertura florestal deverão 
ser objeto de projetos específicos de recuperação florestal, elaborados com base nas 
diretrizes gerais estabelecidas no Anexo 1 do P.06. Como estratégia básica, deverá ser 
utilizado o processo sucessional e considerados aspectos da diversidade biológica; 
utilização de espécies nativas da região; utilização de espécies ameaçadas de extinção; 
utilização de espécies provenientes do resgate de germoplasma; escolha e combinação 
de espécies; origem e qualidade das mudas e aspectos de manejo do plantio e 
manutenção, entre outros. 
 
Na seleção dos locais de implantação dos projetos específicos de recuperação florestal, 
serão considerados, primeiramente, aspectos de segurança na operação das estruturas 
definitivas do empreendimento (torres, cabos, etc.). 
 
Atividades a serem desenvolvidas 
 
As seguintes atividades encontram-se no escopo do Programa de Plantio e 
Enriquecimento Compensatório: 
 

• Estruturação da equipe de gerenciamento do Programa; 
• Estabelecimento de contatos institucionais com os órgãos gestores das unidades de 

conservação e com as prefeituras locais para a seleção de locais prioritários para 
recuperação ambiental; 

• Estabelecimento de contratos ou convênios para o plantio compensatório e outras 
práticas de restauração florestal nas áreas de domínio público; 
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• Em caso de áreas a recuperar pertencentes a terceiros, realizar acordos com 
proprietários das mesmas, nos quais serão claramente estabelecidas as 
responsabilidades de cada parte; 

• Elaboração da caracterização ambiental das áreas de recuperação florestal e 
elaboração dos projetos específicos baseados nessas informações; 

• Contratação de empresa(s) apta(s) a fazer os plantios ou condução da regeneração, 
de acordo com as especificações constantes nos projetos específicos; 

• Desmobilização das obras e providência da limpeza geral e práticas de manejo do 
solo das áreas a recuperar, propiciando condições para implantação dos projetos; 

• Averiguação da existência de processos erosivos para a aplicação de medidas de 
contenção e estabilização ou a adoção de técnicas de conservação do solo; 

• Realização do preparo do solo para a efetuação dos plantios; 
• Aquisição das mudas, disponibilização de plântulas resgatadas ou mudas compradas 

e realização do plantio propriamente dito; 
• Realização de atividades de manutenção e de monitoramento da recuperação 

florestal, avaliando a necessidade de readequações nos projetos; 
• Transmissão das adequações necessárias para as empresas executoras das atividades 

ou implantação dos projetos; 
• Avaliação final para assegurar a adequada recuperação florestal das áreas e 

possíveis intervenções; 
• Emissão de relatórios de andamento das atividades (parciais e final) ao órgão 

ambiental responsável pelo licenciamento. 
 
A compactação do solo deverá ser avaliada para julgar a necessidade ou não de uma 
descompactação mecânica, tanto das áreas a serem recuperadas com o manejo da 
regeneração secundária como das áreas em que haverá plantio de mudas de espécies 
arbóreas. Há a possibilidade de realizar a descompactação do solo apenas na cova de 
plantio. 
 
Deverá ser feito o controle das espécies infestantes que possam competir em espaço e 
nutrientes com as mudas que serão plantadas ou regeneradas, o que possibilitará 
também uma melhor avaliação das condições do solo. Antes dos plantios e durante sua 
manutenção, o controle das espécies infestantes deverá ser realizado com o cuidado de 
preservar as eventuais mudas que surgirem da regeneração natural, provenientes de 
propágulos de exemplares arbóreos próximos ou dos remanescentes florestais 
adjacentes. 
 
Todas estas medidas visam à criação de condições favoráveis para o estabelecimento da 
regeneração secundária ou do plantio.  
 
Monitoramento dos Projetos de Recuperação Florestal 
 
Dado que o principal objetivo do Programa é a recuperação da vegetação florestal das 
áreas selecionadas, o monitoramento das atividades e o acompanhamento do 
desenvolvimento da cobertura florestal em regeneração terão importância especial. O 
foco da supervisão, durante essa fase dos projetos, será a verificação do processo de 
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consolidação dos plantios ou da condução da regeneração secundária, assim como as 
práticas adequadas para minimizar possíveis impactos ambientais e proteção dos 
mesmos. Os métodos de recuperação adotados também serão avaliados, visando a 
assegurar o desenvolvimento da vegetação nativa e a recuperação da área, prevendo-se 
inclusive alterações ou adequações em caso de ineficiência da estratégia adotada 
inicialmente. 
 
O monitoramento da recuperação florestal das áreas contempladas focará 
principalmente a observância dos seguintes aspectos: 

 
• Manutenção de cercas e aceiros, caso sejam necessários; 
• Realização de irrigação periódica; 
• Proteção do solo contra processos erosivos e ressecamento (uso de palhada); 
• Controle de espécies infestantes e competidoras, por meio de roçada ou capina 

química; 
• Controle de formigas cortadeiras ou de outras pragas; 
• Controle do estado fitossanitário das mudas, com realização de adubação de 

cobertura; 
• Acompanhamento do crescimento das mudas e da taxa de mortalidade, com 

manutenção do tutoramento e realização de replantio;  
• Proteção dos indivíduos regenerantes;  
• Avaliação da recuperação florestal, prevendo inclusive a alteração do método de 

recuperação caso não haja êxito no método adotado inicialmente. 
 
Complementarmente, a gestão verificará o cumprimento do cronograma de implantação 
do Programa, identificando eventuais atrasos e solicitando ações corretivas pertinentes. 
 
O monitoramento dos plantios consistirá de vistorias em frequência adequada com o 
andamento dos trabalhos, nas quais serão documentados aspectos positivos e negativos 
das atividades em execução. Quando identificadas situações não conformes com as 
diretrizes propostas, será indicado o procedimento para melhoria ou adequação, sempre 
visando ao rápido desenvolvimento dos plantios.  
 
Toda inspeção será documentada e cada situação não conforme gerará uma solicitação 
de ação corretiva, de acordo com os procedimentos e formatos que venham a ser 
definidos. 
 
7. Distribuição de Responsabilidades 
 
A Área de Gestão Ambiental da CTEEP deverá estruturar uma equipe para 
gerenciamento deste Programa, a qual será responsável pela identificação dos locais de 
plantio, incluindo a obtenção da anuência do responsável pela área e da CETESB; pela 
elaboração de projetos de recuperação florestal específicos para cada local, 
acompanhando sua análise e aprovação, podendo contar com apoio de empresa 
especializada a ser contratada; pela gestão da execução dos plantios. Essa equipe 
também será responsável pela elaboração de relatórios periódicos a respeito do 
andamento das atividades, que deverão ser encaminhados à CETESB. Para execução 
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dos plantios, o empreendedor contratará empresa especializada. 
 
8. Relatórios 
 
Todas as vistorias que compõem o monitoramento das atividades e da situação de 
recuperação da cobertura florestal serão documentadas nos seguintes tipos de relatórios: 
 
• Relatórios Parciais: produzidos com periodicidade mensal ao longo do primeiro ano, 

sendo destinados ao empreendedor, contendo a descrição das atividades executadas, 
os principais problemas enfrentados e as gestões realizadas; 

 
• Relatórios de Consolidação Quadrimestral: intercalados com os Relatórios Parciais 

(o Relatório Quadrimestral substitui um Relatório Parcial), serão destinados a 
atualizar o órgão ambiental responsável pelo licenciamento quanto à situação de 
implantação do Programa; 

 
• Relatório de Consolidação Final: produzido ao fim de implantação do Programa e 

destinado ao órgão ambiental responsável pelo licenciamento, no qual serão 
consolidadas as informações desde o início de implantação do Programa até a 
situação final das áreas em recuperação, com avaliação do cumprimento dos 
objetivos.  

 
9. Cronograma 
 
As etapas de implantação do Programa de Plantio e Enriquecimento Compensatório 
foram descritas no item de metodologia. 
 
10. Recursos Humanos e Materiais a Serem Alocados 
 
A equipe de gestão do Programa deverá contar com um coordenador (biólogo, 
agrônomo ou engenheiro florestal) com ampla experiência em projetos de 
reflorestamento e/ou de recuperação de áreas degradadas, incluindo a totalidade do ciclo 
de implantação dos mesmos (planejamento – projeto – implantação – monitoramento). 
Esse profissional deverá envolver-se no Programa desde o seu início e poderá contar 
com apoio de auxiliares de campo nas atividades de monitoramento. 
 
Os recursos materiais da equipe de gestão incluem veículo, equipamentos e insumos 
para serviços de campo e equipamentos e insumos de escritório para trabalhos de 
gabinete. 
 
Os recursos para campo incluirão: 
 
• Veículo 4x4; 
• Câmara fotográfica digital; 
• Rádio e/ou telefone celular; 
• GPS; 
• Trena; 
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• Fichas de campo; 
• Equipamento de proteção individual (EPI). 
 
Os recursos de escritório incluirão: 
 
• Computador; 
• Telefone; 
• Impressora/copiadora; 
• Software de uso geral; 
• Software de geoprocessamento; 
• Bases cartográficas com as áreas contempladas com a recuperação florestal. 
 
11. Relação com Outros Programas 
 
O Programa de Plantio e Enriquecimento Compensatório tem relação com as seguintes 
medidas e Programas do PBA: 
 
• M.01.1.1 - Elaboração das Instruções de Controle Ambiental (ICAs), inserida no 

P.01.1 – Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos Construtivos; 
• M.01.2.1 – Gestão Ambiental das Obras, inserida no P.01.2 - Programa de Gestão 

Ambiental da Construção;  
• M.05.1 - Resgate de Flora, inserida no P.05 - Programa de Conservação da Flora e 

Fauna. 
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Anexo 1 do P.06 - Diretrizes para Elaboração dos Projetos Específicos 
de Recuperação Florestal 
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Diretrizes para Elaboração dos Projetos Específicos de Recuperação 
Florestal do Programa de Plantio e Enriquecimento Compensatório 

(P.06) da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul 
 
1.0 
Introdução 
 
O presente documento apresenta as diretrizes a serem seguidas na elaboração dos 
projetos específicos de recuperação florestal das áreas de apoio (acessos provisórios, 
praças de lançamento, etc.) e demais áreas destinadas à compensação em virtude da 
supressão de vegetação para a implantação da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul.  
 
2.0 
Recomendações de Recuperação Ambiental 
 
Os projetos deverão ser implantados em etapas e seguir como estratégia básica de 
recuperação florestal o processo sucessional, considerando aspectos de diversidade 
biológica, utilização de espécies ameaçadas de extinção, escolha e combinação de 
espécies, origem e qualidade das mudas e aspectos de manejo. Além dessas 
considerações, os procedimentos deverão ser compatibilizados com as características 
ambientais nas áreas de intervenção, incluídos os aspectos antrópicos, micro-climáticos, 
edáficos e bióticos.  
 
O detalhamento desses procedimentos permitirá que a empresa especializada contratada 
execute as atividades de forma a atingir os objetivos do Programa. No entanto, ressalta-
se que o sucesso das medidas prescritas depende do envolvimento do empreendedor, da 
qualidade dos serviços prestados e da excelência do material vegetal utilizado. 
 
Antes do início da recuperação florestal propriamente dita, todos os fatores impactantes 
presentes que possam comprometer o adequado desenvolvimento das mudas deverão ser 
considerados nos projetos, para serem eliminados. Desse modo, a recuperação florestal 
somente deverá ser iniciada após a finalização de qualquer movimentação do terreno em 
função das obras, trânsito de máquinas e pessoas, a estabilização de processos erosivos 
e dinâmica do escoamento superficial, a remoção de entulhos e materiais contaminantes, 
controle de espécies infestantes e demais fatores que possam comprometer a 
recuperação das áreas.  
 
Deverá ser realizada a caracterização dos solos de todas as áreas degradadas, a fim de 
definir a necessidade de adubação e o manejo que será adotado nas atividades de 
recuperação florestal. A compactação do solo deverá ser avaliada para julgar a 
necessidade ou não de uma descompactação na área total onde serão plantadas as mudas 
de espécies arbóreas ou se apenas nas covas de plantio, assim como ações de 
conservação do solo. 
 
A implantação dos projetos deverá ser realizada respeitando as épocas apropriadas para 
as operações de implantação e manutenção, com base nos dados climáticos da região. 
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Antes do plantio ou indução da regeneração deverá ser realizado o controle das espécies 
infestantes que possam competir em espaço e nutrientes com as mudas, o que 
possibilitará também uma melhor avaliação das condições do solo. O controle das 
espécies infestantes deverá ser realizado com o cuidado de preservar as eventuais mudas 
da regeneração natural, provenientes de propágulos de exemplares arbóreos próximos 
ou dos fragmentos florestais adjacentes. 
 
Todas estas medidas visam à criação de condições favoráveis para ser iniciado o plantio 
das mudas ou sementes de espécies arbóreas nativas ou a regeneração secundária nas 
áreas a recuperar. 
 
3.0 
Conteúdo Mínimo dos Projetos Específicos de Recuperação Florestal 
 
Na elaboração dos projetos específicos de recuperação florestal as áreas deverão ser 
caracterizadas ambientalmente, para auxiliar na definição das intervenções necessárias. 
Isso contribuirá com a padronização do conteúdo dos projetos específicos, o que 
permitirá acompanhar o cumprimento dos objetivos e metas do Programa.  
 
Com auxílio da caracterização ambiental, será possível identificar e definir as ações 
necessárias à recuperação das áreas degradadas. Cada uma das áreas degradadas 
cadastradas deverá ser avaliada individualmente, para que sejam traçadas as estratégias 
e a escolha do método de recuperação ambiental. 
 
Desse modo, as seguintes etapas deverão constar de maneira clara e prática nos projetos 
específicos de recuperação florestal: 
 
• Caracterização ambiental das áreas a recuperar; 
• Intervenções prévias necessárias (descompactação do solo, correção de erosões, 

adição de camada orgânica, etc.); 
• Preparo do solo (gradagem, aragem, sulcagem, calagem, abertura de covas, 

adubação, etc.) e demais atividades necessárias para permitir o plantio ou início da 
regeneração (roçada, roçada seletiva, coroamento, etc.); 

• Método de recuperação (espaçamento, espécies a serem utilizadas, mixagem de 
espécies, etc.); 

• Manutenção das áreas (irrigação, coroamento, roçada periódica, replantio, adubação, 
podas de condução, controle de formigas, etc.); 

• Cronograma de implantação das atividades previstas nos projetos. 
 
3.1 
Caracterização ambiental das áreas a recuperar 
 
A descrição das características ambientais da área a ser recuperada deverá conter, no 
mínimo, as seguintes informações: 
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Localização e tamanho da área a ser recuperada 
 
Indicar a localização exata e o tamanho das áreas a serem recuperadas. Áreas grandes 
requerem intervenções mais intensas, com o plantio de mudas ou semeadura 
mecanizada. Por outro lado, áreas pequenas podem ser recuperadas apenas com o 
favorecimento da regeneração secundária da vegetação, dependendo das suas 
características e do entorno, como a proximidade a fragmentos florestais. 
 
Vegetação atual na área a ser recuperada 
 
Descrição do uso e ocupação do solo e a cobertura vegetal atual na área a ser 
recuperada. Essa informação é fundamental na definição do método de recuperação a 
ser adotado. Basicamente, nos locais em que a regeneração secundária da vegetação já 
se encontrar em andamento, as intervenções poderão consistir apenas no enriquecimento 
da mesma.  
 
Características do entorno 
 
Descrição do uso e ocupação do solo e da cobertura vegetal do entorno próximo da área 
selecionada para a implantação dos projetos. A regeneração secundária é facilitada nas 
áreas cujo entorno há ocorrência de fragmentos florestais, que constituem rica fonte de 
propágulos.  
 
Histórico de degradação 
 
Detalhamento do histórico de antropização da área selecionada, informando, quando 
possível, as atividades antrópicas que contribuíram para a degradação da área e o 
período de desenvolvimento das mesmas. O histórico de degradação do solo é 
importante para definir as ações necessárias para dar condições ao início da recuperação 
florestal das áreas. Podem ocorrer problemas de compactação do solo acarretados pela 
atividade pecuária (pisoteamento por parte dos animais) ou trânsito intenso de 
caminhões e tratores; remoção da camada orgânica do solo nas áreas de empréstimo; 
ateamento de fogo para manejo de pastagens podem causar a perda do horizonte 
orgânico; instalação de processos erosivos nas áreas mais dissecadas e desprovidas de 
florestas; e assoreamento dos cursos d’água, com consequente lavagem do horizonte 
orgânico e desestruturação do solo. 
 
Ações para melhorar essas condições do solo envolvem principalmente a 
descompactação mecânica, a correção de erosão, a adição de camada orgânica do solo 
armazenado, o plantio de adubos verdes, entre outros. 
 
Características do solo 
 
Informações sobre as características físico-químicas do solo, obtidas por meio de 
análises laboratoriais e informações bibliográficas, auxiliam na avaliação da 
necessidade de adubação e calagem, no caso da opção por plantios de mudas, bem como 
na determinação do manejo a ser adotado. 
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Insolação 
 
Este aspecto é importante na determinação das espécies a serem utilizadas e a direção 
das linhas de plantio conforme o movimento diário do sol (sentido leste-oeste), visto 
que a insolação é determinada pela orientação das vertentes, as quais variam conforme 
as condições topográficas do terreno.  
 
Relevo 
 
A declividade do relevo é aspecto de grande importância na definição da necessidade de 
ações preventivas de conservação do solo e possíveis restrições de técnicas de manejo 
do solo (tradicional ou manejo mínimo). 
 
Outra característica importante para a qual se deve atentar é se as áreas a serem 
recuperadas estão sujeitas a encharcamento do solo ou inundações. Nesses casos, é 
necessário usar espécies adaptadas a essas condições.  
 
Condições climáticas 
 
A definição das variáveis climáticas regionais (pluviosidade, temperatura e umidade) 
durante a determinação do cronograma de atividades é de fundamental importância para 
o sucesso da implantação do projeto, pois as mesmas devem ser conciliadas com os 
períodos mais propícios. O plantio, por exemplo, deverá ser realizado nos períodos 
chuvosos ou próximos a estes, e o preparo do solo nos períodos mais secos. 
 
3.2 
Intervenções prévias e preparo do solo 
 
Com base na caracterização ambiental das áreas a recuperar, é possível definir as 
intervenções necessárias no sentido de melhoria das condições de solo, estabilização do 
terreno, remoção de resíduos e entulhos (pré-existentes ou derivados das obras do 
empreendimento).  
 
Outras intervenções prévias ao início das atividades de plantio e enriquecimento 
também podem ser necessárias, dependendo das condições ambientais do local e o uso e 
ocupação do solo do entorno. Essas atividades estão descritas a seguir. 
 
Isolamento e proteção das áreas a serem recuperadas 
 
Caso seja identificado risco de invasão do local de plantio/enriquecimento por animais 
domésticos (como gado, cavalos, etc.) e pela população do entorno, a implantação do 
projeto deverá ser iniciada com a demarcação e o isolamento das áreas destinadas à 
recuperação com cercas de arame liso ou farpado. Esta medida visa a reduzir eventuais 
quebras ou depredação das mudas. Recomenda-se o georreferenciamento dos vértices 
das cercas com utilização de GPS. 
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Também deverá ser providenciada a construção de aceiros na face da área a ser 
recuperada voltada para locais onde o fogo é comumente utilizado como método de 
limpeza de terrenos, caso essa atividade seja identificada no local. Os aceiros deverão 
conter, no mínimo, de quatro a cinco metros de largura. Como forma de dificultar o 
avanço do fogo entre o aceiro e a área a ser recuperada, poderão ser plantadas espécies 
vegetais que tem a capacidade de armazenar água ou resistentes ao fogo.  
 
Limpeza prévia e roçada seletiva 
 
Esta atividade deverá ser realizada preferencialmente nas áreas de plantio; porém, 
também poderá ser adotada nas áreas em regeneração, quando identificadas situações 
em que as espécies infestantes estão impedindo o estabelecimento da vegetação nativa. 
 
Antes do plantio, as áreas deverão ser limpas, removendo-se qualquer lixo, entulho e 
restos de obra que existam. Após essa limpeza, deverá ser realizado o controle das 
espécies exóticas ou nativas infestantes, que possam competir com as mudas a serem 
plantadas. Isso vale também para as áreas onde será realizado o método de 
favorecimento da regeneração secundária da vegetação nativa. 
 
Os arbustos e árvores jovens de espécies nativas já estabelecidas na regeneração natural 
deverão ser preservados e incorporados aos plantios ou à própria vegetação em 
regeneração, respeitando-se os padrões de densidade e diversidade propostos. Essa 
medida visa a acelerar a recuperação da área. Dessa forma, as equipes responsáveis pelo 
serviço de roçada deverão ser treinadas para identificar os indivíduos arbustivos e 
arbóreos existentes a serem preservados. 
 
Após a identificação das plantas nativas, deverá ser realizada a roçada seletiva das áreas 
de intervenção, de maneira a desenraizar herbáceas infestantes que possam competir 
com as mudas que serão plantadas e regularizar o terreno para o plantio. Esse trabalho 
deverá ser feito por meio de capina com roçadeiras costais semi-mecanizadas ou trator 
com roçadeira. O material vegetal resultante deverá ser deixado na própria área de 
intervenção para decomposição e incorporação da camada orgânica do solo. 
 
Preparo do solo 
 
Nos locais em que o substrato mostre-se excessivamente compactado deverão ser 
realizados trabalhos de descompactação do horizonte superficial (20 a 30 cm) com a 
gradagem ou aragem do solo. Caso a compactação não esteja excessiva, a 
descompactação poderá ser realizada somente na cova de plantio. 
 
A calagem do solo deverá ser feita, no mínimo, 40 dias antes do plantio e da adubação, 
concomitante à descompactação do solo. Porém, caso isso não seja cumprido, poderá 
ser realizada no momento de abertura e preparação das covas. A aplicação deverá ser 
feita a lanço, na área total ou em cada cova de plantio. As quantidades de calcário 
somente deverão ser indicadas a partir da análise físico-química do solo ou substrato.  
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Também podem ocorrer áreas que necessitem de trabalho mais intenso de recuperação 
do solo, que exijam a reconformação do terreno, estabilização hidrodinâmica, adição de 
camada orgânica de solo para dar condições à recuperação florestal, entre outros. Esses 
casos específicos somente poderão ser elencados após a identificação exata das áreas a 
serem recuperadas. 
 
Abertura e preparo das covas 
 
No caso das covas de plantio, deverá ser respeitado, no mínimo, 30 cm de diâmetro por 
30 cm de profundidade. Caso o solo da área seja muito raso, pedregoso ou seco, as 
dimensões da cova podem ser de até 60 cm de diâmetro por 60 cm de profundidade. As 
covas poderão ser abertas manualmente, com uso de ferramentas ou broca-motorizada, 
ou com broca acoplada no trator. 
 
Assim que abertas, será misturada à terra retirada a quantidade de calcário calculada, 
caso não tenha sido realizada anteriormente, devendo-se fechá-la novamente, sem 
compactar a terra. Deve-se fixar um tutor de bambu ou material equivalente junto à 
borda da cova. Em seguida, a área da cova deverá ser coberta com uma camada de 
composto orgânico ou serragem e ficará disponível para plantio tão logo sejam 
terminados os trabalhos de preparação no setor. 
 
Adubação 
 
A necessidade de adubação deverá ser determinada após a análise físico-química do 
solo. Ressalta-se que a adubação poderá ser química ou orgânica. As aplicações das 
adubações não devem coincidir com os períodos de intensas chuvas e nem quando os 
níveis de umidade do solo estiverem muito baixos. 
 
A adubação poderá ser complementada com o plantio de espécies forrageiras nas 
entrelinhas das mudas (adubação verde) que, além de propiciar rápida cobertura e 
fertilização do solo, promove condições de sombreamento para as mudas do plantio. 
 
3.3 
Método de recuperação vegetal 
 
As características ambientais das áreas a serem recuperadas serão determinantes na 
definição do método de recuperação da cobertura florestal a ser adotado, principalmente 
em relação ao poder de resiliência (regeneração da vegetação), que está diretamente 
ligado à distância aos grandes remanescentes de florestas nativas. A seguir são listados e 
descritos os métodos possíveis de serem adotados. Ressalta-se que também poderá ser 
adotado o consórcio entre vários métodos, visando ao melhor desenvolvimento e 
rapidez da recuperação florestal, conforme avaliação na elaboração dos projetos ou 
durante o monitoramento. 
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Plantio de mudas de espécies nativas em área total na densidade de 1.667 mudas por 
hectare (Método I) 
 
O plantio em área total na densidade de 1.667 mudas por hectare deverá ser empregado 
nas áreas em que predomina uma vegetação não arbórea e onde há necessidade de 
recobrimento rápido em sua totalidade. 
 
O método de plantio adotado deverá ser o reflorestamento heterogêneo de espécies 
nativas, com padrão de densidade de 1.667 mudas por hectare, com espaçamento 
homogêneo aproximado de 3 m x 2 m (6 m2) entre as mudas. 
 
Nesse tipo de plantio, haverá preferencialmente proporção entre espécies pioneiras 
(adaptadas ao crescimento a pleno sol) e não pioneiras (adaptadas ao crescimento à 
sombra) de 1:1 ou 50% de cada, com a disposição das mudas seguindo o esquema 
apresentado a seguir, ou seja, cada muda de espécie pioneira deverá ser intercalada com 
uma muda de espécie não pioneira. Será tolerado o limite mínimo de 40% para qualquer 
dos grupos. 
 
A lista proposta de espécies a serem utilizadas encontra-se no Anexo 2 do P.06. 
 
Esquema de plantio: 
 

 
 
 
Esse modelo propõe um distanciamento de 6 a 9 metros entre espécies não-pioneiras, 
com a distância entre pioneiras e não pioneiras variando de 2 a 3 metros. Dessa forma, o 
crescimento das espécies pioneiras promoverá rapidamente proteção, sombreamento e 
alterações físico-químicas no solo, favorecendo aquelas de desenvolvimento mais lento 
e mais exigentes em nutrientes. Recomenda-se que o plantio seja realizado sem 
alinhamento ao longo do terreno, a fim de produzir mata semelhante à natural. 
 
Conforme disposições da Resolução SMA N° 08/2008, as seguintes exigências deverão 
ser cumpridas na seleção das espécies arbóreas nativas a serem utilizadas nos plantios 
das áreas a serem recuperadas: 
 
• Utilizar um mínimo de 80 de espécies arbóreas das formações vegetais de 

ocorrência regional; 
• Ao menos 5% do total das mudas implantadas deverão ser de espécies ameaçadas de 

extinção; 
• Ao menos 20% do total das mudas implantadas deverão ser de espécies atrativas 
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para a fauna; 
• Nenhuma espécie pioneira deverá ultrapassar o limite máximo de 20% das mudas 

utilizadas no plantio; 
• Nenhuma espécie não pioneira deverá ultrapassar o limite máximo de 10% das 

mudas utilizadas no plantio; 
• No máximo 10% das espécies implantadas pode ter menos de 12 indivíduos. 
 
Ressalta-se que o reflorestamento deverá ser objeto de replantio com espécies não 
pioneiras na medida do necessário.  
 
Favorecimento da regeneração secundária de espécies nativas, prevendo o 
enriquecimento com plantio de mudas (Método II) 
 
O favorecimento da regeneração secundária deverá ser realizado em áreas de uso 
antrópico abandonado (como pastagens e plantios sem manutenção) e que possuem 
poder de resiliência, por se encontrarem próximas a remanescentes de vegetação nativa, 
com a possibilidade de chegada de propágulos dispersos pelo vento ou, principalmente, 
pela fauna nativa. 
 
Nessas áreas podem ser necessárias intervenções mecânicas, como a descompactação de 
solos, calagem, controle de espécies infestantes, além do isolamento por leiras, cercas e 
aceiros contra incêndios e adição de composto orgânico proveniente dos resíduos do 
desmatamento. 
 
As áreas objeto desse método de recuperação deverão ser frequentemente percorridas 
com o intuito de avaliar a necessidade de novas intervenções, como, por exemplo, um 
plantio ou semeadura de enriquecimento, ou até mesmo a alteração do método adotado, 
caso o processo de regeneração secundária não esteja se estabelecendo devidamente. 
 
Nas áreas em que o processo de regeneração secundária já se iniciou naturalmente, 
poderá ser realizado o enriquecimento do fragmento por meio do plantio de espécies 
não pioneiras nativas da região. Além do plantio, a área deverá ser isolada por meio da 
construção de cercas e aceiros, para garantir sua proteção contra incêndios e depredação 
por terceiros. Esses locais também deverão ser frequentemente percorridos com o 
objetivo de avaliar a necessidade de novas intervenções, como o plantio de novas mudas 
e o controle de espécies infestantes. 
 
3.4 
Aspectos relacionados à implantação e manutenção das áreas 
 
Seleção das mudas 
 
No Anexo 2 do P.06 é apresentada uma lista de espécies nativas ocorrentes na região da 
área de influência do empreendimento, selecionadas do anexo da Resolução SMA N° 
08/2008. Para cada espécie são indicados os nomes populares, a classe sucessional 
(pioneira ou não pioneira), a síndrome de dispersão e se a mesma é considerada 
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ameaçada de extinção (ou quase). Nessa lista são indicadas também algumas espécies 
que foram registradas pelo Inventário Florestal realizado para a elaboração do EIA.  
 
As mudas utilizadas no plantio deverão ter altura mínima de 20 cm. Poderão ser 
provenientes do resgate de germoplasma a ser realizado nas áreas desmatadas para a 
implantação da LT e de viveiros da região, o que aumenta as possibilidades de 
utilização de material genético compatível. Além do tamanho, também deverá ser 
observada a qualidade das mudas, descartando-se a utilização de plantas doentes ou 
malformadas. 
 
Vale ressaltar que existe a possibilidade do germoplasma resgatado estar disponível 
para plantio antes da liberação das áreas a serem recuperadas. Nesse caso, o 
germoplasma resgatado, constituído por plântulas, mudas (aráceas, orquídeas, 
bromélias, etc.), frutos e sementes, poderá ser armazenado em viveiro até que haja local 
liberado para o plantio. 
 
Plantio das mudas 
 
As mudas deverão ser plantadas de acordo com a proporção e a densidade de plantio 
previstas nos projetos específicos. Após a abertura das covas, os lotes de mudas 
previamente arrumadas em travessas de acordo com a mixagem especificada, de modo 
que não ocorram duas mudas da mesma espécie lado a lado, deverão ser levados a 
campo para o plantio propriamente dito. 
 
O plantio deverá ser condicionado às condições meteorológicas da época, devendo ser 
realizado preferencialmente durante ou imediatamente após dias chuvosos, admitindo-se 
a solução técnica da irrigação quando houver necessidade e possibilidade. 
 
No ato do plantio deverá ser retirada a embalagem (saquinho ou tubete) que envolve a 
muda, procurando-se evitar a quebra do torrão e que a muda fique com a raiz exposta. 
Caso as raízes tenham crescido demais dentro do vasilhame e se enrolado ao redor do 
torrão, elas deverão ser podadas rentes a este, o que proporcionará um melhor 
desenvolvimento estrutural da muda. Se o enovelamento for frequente nos lotes de 
mudas, os mesmos deverão ser trocados por lotes de mudas menores, tendo em vista que 
o enovelamento das raízes prejudica fortemente o desenvolvimento das mudas. 
 
Preparada, a muda deverá ser colocada na cova sobre uma pequena porção de terra já 
misturada ao adubo químico. A seguir, deverá ser adicionada terra ao redor da mesma, 
tomando-se o cuidado para que a muda fique firme na cova. O colo da muda, ao final do 
plantio, deverá estar rente à superfície do solo, ficando o torrão original da muda 
coberto com uma pequena camada de terra. 
 
O excesso da terra retirado da cova, agora ocupada com a muda, deverá ser espalhado 
num raio de aproximadamente 30 cm formando uma bacia e propiciando, assim, o 
maior armazenamento das águas das chuvas. 
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O tutoramento das mudas deverá ser efetuado com estacas de bambu de cerca de 1,5 m 
de comprimento, dos quais 50 cm devem ser fincados no terreno para evitar quebra do 
tronco ou mau desenvolvimento causados pelo vento ou chuvas intensas, além de uma 
melhor visualização das mudas nos trabalhos de roçada. A amarração da muda ao tutor 
deverá ser feita com fios de sisal, em forma de um “oito” amarrado no tutor e livre no 
caule da muda. 
 
As mudas com copas exageradamente desenvolvidas deverão ser podadas 
imediatamente após o plantio, de forma a direcionar o desenvolvimento estrutural da 
parte aérea e diminuir a perda de água por transpiração, até que as raízes garantam a 
absorção ideal. 
 
Recobrimento com composto orgânico 
 
Após o plantio das mudas, poderá ser adicionada uma camada de composto orgânico ou 
serragem curtida de 5 a 10 cm de espessura em cada coroa de muda. Essa camada 
permitirá uma regulação da temperatura e umidade do solo na coroa da muda, além de 
fornecer nutrientes durante a sua decomposição, estimulando seu crescimento. O 
composto orgânico utilizado poderá ser originário do material lenhoso decomposto ou 
da picotagem dos resíduos vegetais provenientes do desmatamento do empreendimento. 
 
Posteriormente, o material vegetal proveniente das capinas para controle das espécies 
infestantes deverá ser disposto sobre o terreno e as coroas das mudas. 
 
Irrigação 
 
Após o plantio das mudas ou sementes, dependendo das condições climáticas, deve ser 
prevista a necessidade de irrigação das áreas em recuperação, de modo a evitar a 
mortalidade excessiva nos plantios. Poderão ser utilizados tratores com tanque, 
caminhões-pipa ou mesmo moto-bombas para fazer a irrigação. 
 
Monitoramento e manutenção do plantio 
 
Todas as atividades de recuperação de áreas degradadas deverão ser objeto de 
supervisão sistemática por equipe técnica especializada. Essa supervisão garantirá que 
as medidas de recuperação sejam implantadas de acordo com as especificações 
constantes em projeto, identificando eventuais desvios e exigindo a sua correção. A 
supervisão técnica participará dos procedimentos de recepção de obra, garantindo que a 
totalidade das medidas de recuperação aplicáveis sejam, de fato, implantadas durante as 
atividades de construção e operação do empreendimento. 
 
Durante o período de implantação dos procedimentos de recuperação ambiental, 
poderão ser verificadas situações não previstas que exijam a sua modificação. Caberá à 
equipe de supervisão técnica a identificação oportuna de tais necessidades, agindo junto 
aos responsáveis pela execução dos trabalhos, para que os mesmos sejam devidamente 
contemplados. 
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A manutenção das cercas e dos aceiros é necessária para garantir a proteção das áreas 
em recuperação. 
 
Durante os dois primeiros anos após o plantio poderá ser realizada poda de formação 
nas mudas, isto é, poderão ser podados os brotos-ladrões. O desenvolvimento das 
mudas, a ocorrência de doenças e a taxa de mortalidade deverão ser avaliados por meio 
das atividades de monitoramento, verificando a necessidade de realização de adubação 
de cobertura. 
 
O monitoramento das formigas, pragas, trepadeiras e ervas daninhas e a substituição das 
mudas mortas (replantio) deverão ser atividades permanentes de manutenção e 
monitoramento das áreas de plantio em processo de consolidação. 
 
Deverá ser realizado um plano de monitoramento da população de formigas e, 
eventualmente, caso necessário, um controle através da utilização de iscas granuladas, 
com certificação da ANVISA. Esse plano de controle deverá abranger todas as áreas em 
recuperação e olheiros localizados no entorno, tendo início pelo menos dois meses antes 
do plantio das mudas, estendendo-se até o terceiro ano após o plantio, quando as mudas 
já terão porte suficiente para suportar eventuais desfolhamentos. 
 
É necessário prever a realização de irrigação dos plantios durante períodos mais secos. 
 
Caso a taxa de mortalidade em determinada área ou de determinada espécie ultrapasse 
10% nos primeiros 60 dias após o plantio, deverá ser feita a avaliação das causas dessa 
mortalidade, seguida de correção, se possível, dos fatores que levaram a tal mortalidade, 
e replantio. Nesse caso, deverá ser feita a determinação das espécies que apresentaram 
menor mortalidade naquela situação específica, seguida de replantio, em que deverão 
ser empregadas exclusivamente as espécies melhor adaptadas. 
 
Ao longo dos dois primeiros anos do plantio deverão ser realizadas, no mínimo, três 
capinas ou coroamentos anuais, sempre que ocorrer reinfestação das áreas trabalhadas 
por gramíneas ou outras espécies daninhas, com cuidado redobrado para não atingir as 
mudas implantadas ou regeneradas pelos propágulos oriundos do próprio banco de 
sementes ou da “chuva” de sementes promovida por espécies das matas próximas aos 
plantios. Como já descrito, esse material vegetal proveniente das capinas deverá ser 
disposto no terreno e nas coroas das mudas. As entrelinhas deverão ser mantidas 
vegetadas e baixas. Depois que os locais apresentarem maior sombreamento, a 
infestação por essas espécies infestantes e daninhas tende a diminuir. 
 
Ademais, é necessário atentar para o surgimento de indivíduos regenerantes de espécies 
nativas, que devem ser poupadas nas atividades de capina, sendo preferencialmente 
tutoradas. 
 
Nas áreas em que será realizada a condução da regeneração secundária da vegetação 
nativa deverá ser avaliada a necessidade de intervenções como, por exemplo, um plantio 
de enriquecimento, ou até mesmo a alteração do método adotado, caso o processo de 
recuperação florestal não esteja se estabelecendo devidamente. 
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3.5 
Cronograma de atividades 
 
Os projetos específicos de recuperação florestal deverão contar com cronograma de 
atividades, a fim de compatibilizá-las com as variáveis climáticas regionais, 
disponibilidade de insumos, maquinários e mão de obra. 
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Anexo 2 do P.06 - Lista de Espécies Arbóreas Nativas Propostas para o 
Plantio  
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Lista de espécies arbóreas nativas propostas para utilização nos projetos específicos de recuperação florestal. As espécies 
indicadas abaixo foram selecionadas com base nas informações a respeito de sua ocorrência natural nos ecossistemas e regiões 
ecológicas do Estado de São Paulo informadas no anexo da Resolução SMA N° 08/2008, elaborado pelo Instituto de Botânica da 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

Família Nome Científico ¹ Nome Popular ² Classe sucessional ² Síndrome de dispersão ² Categoria de ameaça ³ IF 4  
Anacardiaceae Astronium graveolens Guaritá Não Pioneira Anemocórica 

 
 

Anacardiaceae Lithraea molleoides Aroeira-brava Pioneira Zoocórica 
 

 
Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Aroeira-pimenteira Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Peito-de-pomba Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Annonaceae Annona cacans Araticum Pioneira Zoocórica 

 
 

Annonaceae Annona mucosa Biribá Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Annonaceae Duguetia lanceolata Pindaíva Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Annonaceae Guatteria nigrescens Pindaúva-preta Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Annonaceae Porcelia macrocarpa Louro-branco Não Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Annonaceae Xylopia brasiliensis Pau-de-mastro Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Apocynaceae Aspidosperma olivaceum Guatambu/ Guatambu-mirim Não Pioneira Anemocórica 

 
IF 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Peroba-rosa Não Pioneira Anemocórica SMA 08/08 (QA)  
Apocynaceae Aspidosperma ramiflorum Guatambu/ Guatambu-amarelo Não Pioneira Anemocórica 

 
 

Apocynaceae Rauvolfia sellowii Casca-d'anta Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Aquifoliaceae Ilex theezans Caúna Não Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Araliaceae Dendropanax cuneatus Maria-mole Pioneira Zoocórica 
 

 
Araliaceae Schefflera morototoni Mandioqueiro Pioneira Zoocórica 

 
 

Araucariaceae Araucaria angustifolia Araucária/ Pinheiro-do-paraná Não Pioneira Autocórica/ Zoocórica 
SMA 08/08 e SMA 48/08 (VU), 

MMA06/08 
IF 

Arecaceae Astrocaryum aculeatissimum Brejaúva/ Palmeira-brejaúva Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Arecaceae Attalea dubia Palmeira-indaiá-açu Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Arecaceae Bactris setosa Palmeira-coco-de-natal Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 

Arecaceae Euterpe edulis Palmito-juçara Não Pioneira Zoocórica 
SMA 08/08 e SMA 48/04 (VU) | 

MMA 06/08 
 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana Jerivá Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Asteraceae Baccharis dracunculifolia Alecrim-do-campo Pioneira Anemocórica 

 
 

Asteraceae Gochnatia polymorpha Cambará Pioneira Anemocórica 
 

IF 
Asteraceae Piptocarpha angustifolia Vassourão-branco Pioneira Anemocórica 

 
 

Asteraceae Piptocarpha axillaris Vassourão-branco Pioneira Anemocórica 
 

IF 
Asteraceae Vernonanthura discolor Vassourão-preto Pioneira Anemocórica 

 
 

Bignoniaceae Handroanthus albus Ipê-amarelo-da-serra Não Pioneira Anemocórica 
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Lista de espécies arbóreas nativas propostas para utilização nos projetos específicos de recuperação florestal. As espécies 
indicadas abaixo foram selecionadas com base nas informações a respeito de sua ocorrência natural nos ecossistemas e regiões 
ecológicas do Estado de São Paulo informadas no anexo da Resolução SMA N° 08/2008, elaborado pelo Instituto de Botânica da 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

Família Nome Científico ¹ Nome Popular ² Classe sucessional ² Síndrome de dispersão ² Categoria de ameaça ³ IF 4  

Bignoniaceae Handroanthus chrysotrichus 
Ipê-amarelo-da-mata/ Ipê-do-
campo/ Ipê-amarelo-cascudo 

Não Pioneira Anemocórica 
 

IF 

Bignoniaceae Handroanthus impetiginosus Ipê-roxo Não Pioneira Anemocórica 
 

 
Bignoniaceae Handroanthus ochraceus Ipê-amarelo Não Pioneira Anemocórica 

 
 

Bignoniaceae Jacaranda micrantha Caroba-miúda Pioneira Anemocórica 
 

 

Bignoniaceae Jacaranda puberula 
Carobinha/ Caroba-do-cerrado/ 
Carova-do-brejo 

Não Pioneira Anemocórica 
 

IF 

Boraginaceae Cordia ecalyculata Café-de-bugre/ Claraíba Não Pioneira Zoocórica SMA 08/08 (QA) IF 
Boraginaceae Cordia sellowiana Chá-de-bugre Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Boraginaceae Cordia trichotoma Louro-pardo Não Pioneira Anemocórica 
 

 
Burseraceae Protium heptaphyllum Almecega Não Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Burseraceae Protium kleinii Almecega-branca Não Pioneira Zoocórica SMA 08/08 (VU) | SMA 48/04 (VU)  

Cannabaceae Trema micrantha 
Crindiúva/ Pau-pólvora/ 
Candiúba 

Pioneira Zoocórica 
 

IF 

Celastraceae Maytenus evonymoides Maytenus Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Chrysobalanaceae Licania octandra Farinha-seca Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Clusiaceae Clusia criuva Manguerana/ Clusia Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Combretaceae Buchenavia kleinii Buchenavia Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Elaeocarpaceae Sloanea guianensis Sloanea Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum Fruta-de-pomba Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Euphorbiaceae Alchornea sidifolia Tapiá-guaçu Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Euphorbiaceae Alchornea triplinervia Tapiá Pioneira Zoocórica 

 
 

Euphorbiaceae Aparisthmium cordatum Pasu-taquara Não Pioneira Autocórica 
 

IF 
Euphorbiaceae Croton floribundus Capixingui Pioneira Autocórica 

 
 

Euphorbiaceae Croton piptocalyx Caixeta-mole/ Caixeta Pioneira Autocórica 
 

IF 
Euphorbiaceae Croton urucurana Sangra-d'água Pioneira Autocórica 

 
 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum Pau-de-leite Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Fabaceae Anadenanthera colubrina Angico-branco Não Pioneira Autocórica 

 
 

Fabaceae Bauhinia forficata Pata-de-vaca Pioneira Autocórica 
 

 
Fabaceae Cassia ferruginea Cássia-fistula Não Pioneira Autocórica 

 
IF 

Fabaceae Cassia leptophylla Falso-barbatimão Não Pioneira Autocórica 
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Lista de espécies arbóreas nativas propostas para utilização nos projetos específicos de recuperação florestal. As espécies 
indicadas abaixo foram selecionadas com base nas informações a respeito de sua ocorrência natural nos ecossistemas e regiões 
ecológicas do Estado de São Paulo informadas no anexo da Resolução SMA N° 08/2008, elaborado pelo Instituto de Botânica da 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

Família Nome Científico ¹ Nome Popular ² Classe sucessional ² Síndrome de dispersão ² Categoria de ameaça ³ IF 4  
Fabaceae Copaifera langsdorffii Óleo-de-copaíba/ Copaíba Não Pioneira Zoocórica SMA 08/08 (QA) IF 
Fabaceae Dalbergia brasiliensis Caroba-brava Não Pioneira Anemocórica 

 
 

Fabaceae Erythrina speciosa 
Mulungu-do-litoral/ Suinã-
vermelho 

Pioneira Autocórica 
 

 

Fabaceae Hymenaea courbaril Jatobá-miúdo Não Pioneira Zoocórica SMA 08/08 (QA)  

Fabaceae Inga laurina 
Ingá-mirim/ Ingá-do-pantanal/ 
Ingá/ Ingá-verde/ Ingá-miúdo 

Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 

Fabaceae Inga marginata Ingá-feijão Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Fabaceae Inga sellowiana Ingá Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Fabaceae Lonchocarpus muehlbergianus 
Embira-de-sapo/ Feijão-cru/ 
Rabo-de-bugio/ Imbira-de-
sapo 

Não Pioneira Autocórica 
 

IF 

Fabaceae Machaerium aculeatum Jacarandá-bico-de-pato Pioneira Anemocórica 
 

 
Fabaceae Machaerium brasiliense Pau-sangue Não Pioneira Anemocórica 

 
 

Fabaceae Machaerium nyctitans 
Bico-de-pato/ Jacarandá-
bicode-pato 

Não Pioneira Anemocórica 
 

IF 

Fabaceae Machaerium stipitatum Sapuva/ Sapuvinha Não Pioneira Anemocórica 
 

IF 
Fabaceae Mimosa scabrella Bracatinga Pioneira Autocórica 

 
 

Fabaceae Myroxylon peruiferum 
Cabreúva/ Cabreúva-vermelha/ 
Bálsamo 

Não Pioneira Anemocórica SMA 08/08 (VU) | SMA 48/04 (VU)  

Fabaceae Ormosia arborea 
Olho-de-cabra/ Olho-de-cabra-
vermelho 

Não Pioneira Autocórica/ Zoocórica 
 

IF 

Fabaceae Piptadenia gonoacantha Pau-jacaré Pioneira Autocórica 
 

 
Fabaceae Platymiscium floribundum Sacambu Não Pioneira Anemocórica 

 
 

Fabaceae Platypodium elegans Jacarandá-do-campo Não Pioneira Anemocórica 
 

 
Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-do-campo Não Pioneira Anemocórica 

 
 

Fabaceae Schizolobium parahyba Guapuruvu Pioneira Autocórica 
 

 
Fabaceae Senegalia polyphylla Monjoleiro Pioneira Autocórica 

 
 

Fabaceae Senna macranthera Manduirana Pioneira Autocórica 
 

 
Fabaceae Senna multijuga Pau-cigarra Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Fabaceae Swartzia langsdorffii Pacová-de-macaco Não Pioneira Zoocórica SMA 08/08 (QA)  
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Lista de espécies arbóreas nativas propostas para utilização nos projetos específicos de recuperação florestal. As espécies 
indicadas abaixo foram selecionadas com base nas informações a respeito de sua ocorrência natural nos ecossistemas e regiões 
ecológicas do Estado de São Paulo informadas no anexo da Resolução SMA N° 08/2008, elaborado pelo Instituto de Botânica da 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

Família Nome Científico ¹ Nome Popular ² Classe sucessional ² Síndrome de dispersão ² Categoria de ameaça ³ IF 4  
Fabaceae Zollernia ilicifolia Zolernia Não Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Hypericaceae Vismia brasiliensis Pau-de-lacre Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Lamiaceae Aegiphila integrifolia Tamanqueiro/ Caiuia Pioneira Zoocórica 

 
 

Lamiaceae Vitex megapotamica Tarumã/ Azeitona-do-mato Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Lamiaceae Vitex polygama Tarumã/ Tarumã-do-cerrado Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Lauraceae Aniba firmula Canela-de-cheiro Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Lauraceae Cinnamomum stenophyllum Canela-vassoura Não Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Lauraceae Nectandra barbellata Canela/ Canela-amarela Não Pioneira Zoocórica SMA 08/08 (QA)  
Lauraceae Nectandra lanceolata Canela-amarela Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Lauraceae Nectandra oppositifolia Canela-amarela Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Lauraceae Ocotea divaricata Canela Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Lauraceae Ocotea elegans Canela-sassafrás-do-campo Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Lauraceae Ocotea odorifera Canela-sassafrás Não Pioneira Zoocórica MMA 06/08 IF 
Lauraceae Ocotea porosa Imbuia/ Canela-imbuia Não Pioneira Zoocórica MMA 06/08  

Lauraceae Ocotea pulchella 
Canela-preta/ Canela-lageana/ 
Nhumirim 

Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis Jequitibá-branco Não Pioneira Anemocórica SMA 08/08 (QA)  
Lecythidaceae Cariniana legalis Jequitibá-vermelho Não Pioneira Anemocórica SMA 08/08 (QA)  

Lythraceae Lafoensia pacari Dedaleiro Não Pioneira Anemocórica 
 

 
Malvaceae Bastardiopsis densiflora Algodoeiro Pioneira Autocórica 

 
 

Malvaceae Ceiba speciosa Paineira Não Pioneira Anemocórica 
 

 
Malvaceae Eriotheca pentaphylla Sapobemba Não Pioneira Anemocórica 

 
IF 

Malvaceae Guazuma ulmifolia 
Mutamba-preta/ Mutambo/ 
Fruta-de-macaco 

Pioneira Zoocórica 
 

 

Malvaceae Heliocarpus popayanensis 
Jangada-brava/ Pau-jangada/ 
Algodoeiro 

Pioneira Anemocórica 
 

 

Malvaceae Luehea divaricata 
Açoita-cavalo/ Açoita-cavalo-
miúdo 

Não Pioneira Anemocórica 
 

 

Malvaceae Luehea grandiflora 
Açoita-cavalo/ Açoita-cavalo-
graúdo 

Não Pioneira Anemocórica 
 

IF 

Melastomataceae Miconia cabucu Jacatirão Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
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Lista de espécies arbóreas nativas propostas para utilização nos projetos específicos de recuperação florestal. As espécies 
indicadas abaixo foram selecionadas com base nas informações a respeito de sua ocorrência natural nos ecossistemas e regiões 
ecológicas do Estado de São Paulo informadas no anexo da Resolução SMA N° 08/2008, elaborado pelo Instituto de Botânica da 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

Família Nome Científico ¹ Nome Popular ² Classe sucessional ² Síndrome de dispersão ² Categoria de ameaça ³ IF 4  
Melastomataceae Miconia cinnamomifolia Jacatirão Não Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Melastomataceae Tibouchina granulosa Quaresmeira-roxa Pioneira Anemocórica 
 

 
Melastomataceae Tibouchina mutabilis Manacá-da-serra Pioneira Anemocórica 

 
IF 

Meliaceae Cabralea canjerana Canjerana Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Meliaceae Cedrela fissilis Cedro Não Pioneira Anemocórica SMA 08/08 (QA)  
Meliaceae Cedrela odorata Cedro-rosa Não Pioneira Anemocórica SMA 08/08 (QA) IF 
Meliaceae Guarea guidonia Marinheiro Não Pioneira Zoocórica SMA 08/08 (QA)  
Meliaceae Guarea macrophylla Café-bravo Não Pioneira Zoocórica SMA 08/08 (QA) IF 
Meliaceae Trichilia catigua Catiguá Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Meliaceae Trichilia hirta Catiguá-arco-de-peneira Não Pioneira Zoocórica SMA 08/08 (VU) | SMA 48/04 (VU)  
Meliaceae Trichilia silvatica Catiguá-branco Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Moraceae Brosimum gaudichaudii Maminha-cadela Não Pioneira Zoocórica SMA 08/08 (QA)  
Moraceae Ficus eximia Figueira Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Moraceae Ficus insipida Figueira-branca Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Moraceae Maclura tinctoria Taiuva/ Taiuveira Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Myristicaceae Virola bicuhyba Bicuíba Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Myrtaceae Blepharocalyx salicifolius Murta/ Murta-brasileira Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Myrtaceae Calyptranthes clusiifolia Araçarana Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Myrtaceae Calyptranthes concinna Guamirim-facho Não Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Myrtaceae Campomanesia eugenioides Guabirobeira Não Pioneira Zoocórica SMA 08/08 (QA)  
Myrtaceae Campomanesia guazumifolia Sete-capotes/ Araçá-do-mato Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Myrtaceae Campomanesia phaea Cambuci Não Pioneira Zoocórica SMA 08/08 (QA)  
Myrtaceae Campomanesia pubescens Gabiroba/ Guabiroba Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa Gabiroba-árvore Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 

Myrtaceae Eugenia brasiliensis 
Grumixama/ Grumixama-
amarela 

Não Pioneira Zoocórica SMA 08/08 (VU) | SMA 48/04 (VU) IF 

Myrtaceae Eugenia dodonaeifolia Eugenia Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Myrtaceae Eugenia florida Pitanga-preta Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Myrtaceae Eugenia handroana Eugenia Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 

Myrtaceae Eugenia involucrata 
Cereja-do-rio-grande/ 
Cerejeira 

Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
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Lista de espécies arbóreas nativas propostas para utilização nos projetos específicos de recuperação florestal. As espécies 
indicadas abaixo foram selecionadas com base nas informações a respeito de sua ocorrência natural nos ecossistemas e regiões 
ecológicas do Estado de São Paulo informadas no anexo da Resolução SMA N° 08/2008, elaborado pelo Instituto de Botânica da 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

Família Nome Científico ¹ Nome Popular ² Classe sucessional ² Síndrome de dispersão ² Categoria de ameaça ³ IF 4  
Myrtaceae Eugenia kleinii Eugenia Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Myrtaceae Eugenia ligustrina Eugenia Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Myrtaceae Eugenia myrcianthes Pêssego-do-mato/ Azedinha Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Myrtaceae Eugenia prasina Eugenia Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Myrtaceae Eugenia pyriformis Uvaia Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Myrtaceae Eugenia speciosa Laranjinha-do-mato Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Myrtaceae Eugenia sulcata Murta Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Myrtaceae Eugenia uniflora Pitanga/ Pitangueira Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Myrtaceae Myrcia hebepetala Batitô-grande/ Batinga Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Myrtaceae Myrcia multiflora Cambuí Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Myrtaceae Myrcia splendens Coração-tinto Não Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Myrtaceae Myrcia tomentosa Goiaba-brava Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Myrtaceae Myrcianthes pungens Guabiju Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Myrtaceae Myrciaria tenella Cambuí Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Myrtaceae Pimenta pseudocaryophyllus Louro-cravo/ Cataia Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Myrtaceae Plinia rivularis Cambucá-peixoto/ Piúna Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Myrtaceae Psidium cattleianum Araçá-amarelo/ Araçá-da-praia Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Myrtaceae Psidium guineense Araçá Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Nyctaginaceae Guapira nitida Maria-mole Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Nyctaginaceae Guapira opposita Flor-de-pérola Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Nyctaginaceae Pisonia ambigua Maria-faceira Não Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Ochnaceae Ouratea semisserrata Castanheira Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Peraceae Pera glabrata Tamanqueira Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Polygonaceae Coccoloba mollis Folha-de-bolo Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Polygonaceae Ruprechtia laxiflora Marmeleiro Não Pioneira Anemocórica 

 
 

Primulaceae Cybianthus brasiliensis Tapororoca-rosa Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Primulaceae Myrsine guianensis Capororoca-branca Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Primulaceae Myrsine umbellata Capororoca-da-folha-grande Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Primulaceae Myrsine coriacea Capororoca Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Proteaceae Roupala montana Carvalho Não Pioneira Anemocórica 
 

IF 
Rosaceae Prunus myrtifolia Pessegueiro-bravo/ Marmelo Não Pioneira Zoocórica 

 
IF 
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Lista de espécies arbóreas nativas propostas para utilização nos projetos específicos de recuperação florestal. As espécies 
indicadas abaixo foram selecionadas com base nas informações a respeito de sua ocorrência natural nos ecossistemas e regiões 
ecológicas do Estado de São Paulo informadas no anexo da Resolução SMA N° 08/2008, elaborado pelo Instituto de Botânica da 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

Família Nome Científico ¹ Nome Popular ² Classe sucessional ² Síndrome de dispersão ² Categoria de ameaça ³ IF 4  

Rubiaceae Amaioua intermedia 
Marmelada/ Guruguva-
verdadeira 

Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 

Rubiaceae Bathysa australis Quina-de-santa-catarina Não Pioneira Autocórica 
 

 
Rubiaceae Coutarea hexandra Quina Não Pioneira Anemocórica 

 
 

Rubiaceae Guettarda viburnoides Veludo Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Rubiaceae Ixora gardneriana Ixora-arbórea Não Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Rubiaceae Posoqueria acutifolia 
Baga-de-macaco/ Laranja-de-
macaco 

Não Pioneira Zoocórica 
 

 

Rubiaceae Posoqueria latifolia Laranja-de-macaco Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Rubiaceae Psychotria carthagenensis Erva-de-gralha Não Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Rutaceae Balfourodendron riedelianum Pau-marfim Não Pioneira Anemocórica SMA 08/08 (QA)  
Rutaceae Dictyoloma vandellianum Tingui-preto Pioneira Anemocórica 

 
 

Rutaceae Esenbeckia febrifuga Mamoninha-do-mato Não Pioneira Autocórica 
 

 
Rutaceae Esenbeckia grandiflora Guaxupita Não Pioneira Autocórica 

 
IF 

Rutaceae Esenbeckia leiocarpa Guarantã Não Pioneira Autocórica 
 

 
Rutaceae Metrodorea nigra Chupa-ferro/ Caputuna-preta Não Pioneira Autocórica 

 
 

Rutaceae Pilocarpus pennatifolius Jaborandi Não Pioneira Autocórica 
 

 

Rutaceae Zanthoxylum caribaeum 
Mamica-fedorenta/ 
Mamiqueira-fedorenta 

Não Pioneira Zoocórica 
 

 

Rutaceae Zanthoxylum fagara Tembetari Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Rutaceae Zanthoxylum monogynum Juvá Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium 
Mamica-de-porca/ Laranjeira-
brava 

Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 

Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Mamica-de-porca/ Tembetari Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Salicaceae Casearia gossypiosperma Espeteiro/ Pau-de-espeto Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Salicaceae Casearia obliqua Caseária Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Salicaceae Casearia sylvestris Guaçatonga/ Erva-de-lagarto Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Sapindaceae Allophylus petiolulatus Chal-chal Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Sapindaceae Cupania oblongifolia Pau-magro/ Cuvatã Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Sapindaceae Cupania vernalis Arco-de-peneira/ Camboatã Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Sapindaceae Dodonaea viscosa Vassoura-vermelha Pioneira Anemocórica 
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Lista de espécies arbóreas nativas propostas para utilização nos projetos específicos de recuperação florestal. As espécies 
indicadas abaixo foram selecionadas com base nas informações a respeito de sua ocorrência natural nos ecossistemas e regiões 
ecológicas do Estado de São Paulo informadas no anexo da Resolução SMA N° 08/2008, elaborado pelo Instituto de Botânica da 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

Família Nome Científico ¹ Nome Popular ² Classe sucessional ² Síndrome de dispersão ² Categoria de ameaça ³ IF 4  
Sapindaceae Matayba elaeagnoides Camboatã-branco/ Camboatã Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Sapindaceae Matayba juglandifolia Camboatã-branco Não Pioneira Zoocórica 
 

 

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum 
Caxeta-amarela/ Guatambu-de-
sapo 

Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 

Sapotaceae Chrysophyllum marginatum Aguaí Não Pioneira Zoocórica SMA 08/08 (QA)  
Sapotaceae Pouteria caimito Abiu/ Abiu-amarelo Não Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Sapotaceae Pouteria torta 
Abil/ Abiu/ Guapeva/ Abiu-
piloso 

Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 

Sapotaceae Pouteria venosa Bapeba-pêssego Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Siparunaceae Siparuna guianensis Siparuna Não Pioneira Zoocórica 

 
IF 

Solanaceae Acnistus arborescens Marianeira/ Fruta-de-sabiá Pioneira Zoocórica 
 

 
Solanaceae Brunfelsia uniflora Manacá-de-cheiro Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Solanaceae Solanum granulosoleprosum Gravitinga/ Joá Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Solanaceae Solanum paniculatum Jurubeba Pioneira Zoocórica 

 
 

Solanaceae Solanum pseudoquina Quina-de-são-paulo/ Canema Pioneira Zoocórica 
 

IF 

Thymeliaceae Daphnopsis racemosa 
Embira-branca/ Embira-de-
sapo 

Não Pioneira Zoocórica 
 

IF 

Thymelaeaceae Daphnopsis schwackeana Embira/ Embira-branca Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Thymelaeaceae Daphnopsis sellowiana Embira-branca/ Embirinha Não Pioneira Zoocórica 

 
 

Urticaceae Cecropia glaziovii Embaúva-vermelha Pioneira Zoocórica 
 

 
Urticaceae Cecropia pachystachya Embaúba-branca Pioneira Zoocórica 

 
 

Urticaceae Coussapoa microcarpa Figueira/ Figueira-mata-pau Não Pioneira Zoocórica 
 

 
Verbenaceae Aloysia virgata Cambará-de-lixa/ Lixeira/ Lixa Pioneira Anemocórica 

 
 

Verbenaceae Citharexylum myrianthu Pau-viola/ Pombeiro Pioneira Zoocórica 
 

IF 
Vochysiaceae Qualea dichotoma Pau-terra-mirim/ Pau-terra Não Pioneira Anemocórica 

 
 

Vochysiaceae Vochysia bifalcata Pau-de-vinho/ Guaricica Não Pioneira Anemocórica 
 

 
Vochysiaceae Vochysia magnifica Pau-novo Não Pioneira Anemocórica 
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Lista de espécies arbóreas nativas propostas para utilização nos projetos específicos de recuperação florestal. As espécies 
indicadas abaixo foram selecionadas com base nas informações a respeito de sua ocorrência natural nos ecossistemas e regiões 
ecológicas do Estado de São Paulo informadas no anexo da Resolução SMA N° 08/2008, elaborado pelo Instituto de Botânica da 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

Família Nome Científico ¹ Nome Popular ² Classe sucessional ² Síndrome de dispersão ² Categoria de ameaça ³ IF 4  
Vochysiaceae Vochysia oppugnata Rabo-de-tucano Não Pioneira Anemocórica 

 
 

Vochysiaceae Vochysia tucanorum 
Pau-de-tucano/ Cinzeiro/ 
Tucaneiro 

Não Pioneira Anemocórica 
 

IF 

¹ A listagem de espécies indicadas para utilização nos projetos foi baseada nas espécies que ocorrem no ecossistema Floresta Ombrófila Densa da Região Ecológica Sudeste do Estado de 
São Paulo, conforme anexo da Resolução SMA N° 08/2008. 

² Informações retiradas do anexo da Resolução SMA N° 08/2008. 
³ Categoria de ameaça: SMA 08/08 = Resolução SMA N° 08/2008, QA = Quase ameaçada, VU = Vulnerável; SMA 48/04 = Resolução SMA N° 48/2004, VU = Vulnerável; MMA 06/08 

= Consta na Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção da Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente N° 06/2008. 
4 Espécies registradas pelo Inventário Florestal na área de influência do empreendimento, realizado no âmbito do EIA. 
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P.07 – Programa de Compensação Ambiental 
 
1. Introdução / Justificativa 
 
Conforme determina o Artigo 36 da Lei Federal No 9.985/00, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), os impactos negativos do 
empreendimento deverão ser compensados por meio da aplicação de recursos na criação 
e/ou manutenção de unidades de conservação do grupo de proteção integral, ou seja: 
Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional (Estadual ou Natural 
Municipal), Monumento Natural ou Refúgio de Vida Silvestre.  
 
O Artigo 33 do Decreto Federal No 4.340/02, que regulamenta esta lei, permite que os 
recursos também sejam alternativamente aplicados em unidades de conservação de uso 
sustentável como Reservas Particulares do Patrimônio Natural, Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico ou Áreas de Proteção Ambiental, desde que se restrinjam ao custeio 
das seguintes atividades:  
 

“I - elaboração do Plano de Manejo ou atividades de proteção da unidade; 
II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada 

a aquisição de bens e equipamentos permanentes; 
III - implantação de programas de educação ambiental; e 
IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos 

recursos naturais da unidade afetada.” 
 
O Decreto No 6.848/09, que altera o Decreto Federal No 4.340/02, define que a 
compensação deverá basear-se no grau de impacto (GI) do empreendimento, sendo 
calculada multiplicando-se o somatório dos investimentos necessários para implantação 
do empreendimento pelo grau de impacto nos ecossistemas, este último podendo atingir 
valores de 0 a 0,5%. Assim, 0,5% dos custos do empreendimento, estipulado na Lei Nº 
9.985/00, passa a ser o teto para a compensação. 
 
Cabe ao órgão ambiental licenciador estabelecer o grau de impacto a partir dos estudos 
ambientais realizados quando do processo de licenciamento ambiental, considerando 
para tanto os impactos negativos e não mitigáveis (Art. 31, Decreto Nº 4.340/02).  
 
A compensação foi estabelecida em 0,5% dos custos do empreendimento. Isso resulta 
em recursos da ordem de R$ 79.658,06 (setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito 
reais e seis centavos) a serem destinados à Compensação Ambiental pela implantação 
da LT 345 kV Alto da Serra - SE Sul. 
 
Para viabilização das ações de apoio às UCs, os recursos destinados à compensação (R$ 
79.658,06) serão aplicados em uma conta, para disponibilização pela Câmara de 
Compensação Ambiental (CCA) do Estado, a quem, em conjunto com o CONSEMA, 
caberá a decisão sobre quais UCs deverão receber os recursos. 
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É importante ressaltar que, como medida compensatória pela supressão de vegetação 
nativa no interior das UCs, será realizado Plantio Compensatório, como previsto no 
Programa P.06 – Programa de Plantios Compensatórios. 
 
O Programa de Apoio a Unidades de Conservação define objetivos, metas, 
procedimentos e responsabilidades, e contempla a seguinte medida: M.07.1 - 
Compensação Ambiental nas Unidades de Conservação de Proteção Integral 
Diretamente Interceptadas pelo Empreendimento. 
 
2. Objetivos 
 
O objetivo central do Programa de Apoio a Unidades de Conservação é detalhar as 
ações relacionadas à compensação ambiental dos impactos decorrentes da implantação 
LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul, de forma a atender ao disposto no Artigo 36 da Lei 
Federal No 9.985/00, cuja implementação será viabilizada por meio da aplicação do 
montante destinado à compensação em um fundo, para que Câmara de Compensação 
Ambiental (CCA) o destine às UCs contempladas. 
 
3. Metas 
 
A meta principal do Programa de Apoio a Unidades de Conservação é garantir que o 
total dos recursos destinados à compensação ambiental em UCs pela implantação da LT 
345 kV Alto da Serra – SE Sul, que definiu-se em R$ 79.658,06 (setenta e nove mil, 
seiscentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), correspondente a 0,5% do 
investimento, seja disponibilizado no fundo para utilização pela Câmara de 
Compensação Ambiental (CCA), durante o prazo de execução das obras. 
 
4. Âmbito de Aplicação 
 
O Programa de Apoio a Unidades de Conservação refere-se exclusivamente à 
implantação dos compromissos compensatórios assumidos pela CTEEP para 
atendimento ao Artigo 36 da Lei Federal No 9.985/00 com relação ao empreendimento. 
 
5. Ações / Atividades 
 
As atividades desenvolvidas no âmbito do Programa de Apoio a Unidades de 
Conservação estão incorporadas na medida M.07.01 – Compensação Ambiental nas 
Unidades de Conservação de Proteção Integral Diretamente Interceptadas pelo 
Empreendimento, detalhada a seguir. 
 
M.07.1 – Compensação Ambiental nas Unidades de Conservação de Proteção Integral, 
Diretamente Influenciadas pelo Empreendimento 
 
Interface Institucional: empreendedor, CETESB e CCA 
 
Trata-se de ação elementar para o desenvolvimento do Programa de Apoio a Unidades 
de Conservação e que deve subsidiar o desenvolvimento das ações seguintes, 
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notadamente no que se refere à tomada de decisão quanto ao encaminhamento dos 
recursos para unidades existentes ou para criação de novas UCs.  
 
A interface institucional ocorrerá nos foros adequados, sobretudo por meio de reuniões 
e apresentações técnicas. Como parte da atividade e da interface implementada, será 
estabelecido um Termo de Compromisso de Compensação Ambiental entre 
empreendedor e CETESB/CCA.  
 
Proposição de áreas para aplicação dos recursos da compensação 
 
Constitui ação que prioritariamente deve ser desenvolvida simultaneamente à interface 
do empreendedor com a CETESB e a CCA, dando suporte aos entendimentos iniciais 
com os mesmos. Trata-se de levantamento prévio com o objetivo de nortear as fases 
seguintes do Programa, direcionando os esforços para a compensação em UCs 
existentes ou para levantamentos visando à criação de novas. 
 
Tendo em vista o montante dos recursos da compensação e por se tratar de um 
empreendimento de baixo impacto, cuja supressão de vegetação a ser realizada no 
interior das Unidades de Conservação deverá ser compensada por meio do plantio ou 
enriquecimento previsto no âmbito do P.06 (Programa de Plantio ou Enriquecimento 
Compensatório), considerou-se inviável a aplicação dos recursos para criação de uma 
nova Unidade de Conservação.  
 
Seguindo o sentido geral do programa formulado no EIA-RIMA, sugere-se que os 
recursos financeiros da compensação ambiental pela implantação da LT, R$ 79.658,07 
(setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), sejam 
prioritariamente destinados ao apoio na gestão das UCs de Proteção Integral 
interceptadas pelo traçado, o Parque Natural Municipal do Pedroso e o PESM.  
 
Nesse aspecto, o objetivo principal desta ação é o de propor, a partir de análise técnica 
inicial, as alternativas de destinação dos recursos, contemplando a verificação das 
características dessas UCs (conflitos, pressões, infraestrutura, importância ou relevância 
ambiental, existência de Plano de Manejo). 
 
A proposta, no entanto, deverá ser analisada pela CETESB, e posteriormente submetida 
à apreciação da CCA, que decidirá sobre a destinação desses recursos. 
 
6. Distribuição de Responsabilidades 
 
A implementação do Programa de Apoio a Unidades de Conservação será de 
responsabilidade da CTEEP. 
 
Os recursos do fundo a ser criado pela CTEEP serão destinados pela Câmara de 
Compensação Ambiental (CCA) aos Órgãos Gestores das unidades a serem 
contempladas. 
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Caberá às entidades gestoras participar, conjuntamente com a Área de Gestão 
Ambiental, da CTEEP, de todas as tarefas técnicas necessárias à implementação do 
Programa, incluindo todas as ações previstas nas UCs beneficiadas com os recursos do 
Programa. 
 
A elaboração de todos os relatórios da aplicação das medidas indicadas pela CCA será 
de responsabilidade de cada um dos executores das medidas (gestores das UCs), que 
deverão encaminhar uma cópia à Área de Gestão Ambiental da CTEEP. A Área de 
Gestão Ambiental deverá compor uma equipe de monitoramento da execução das 
medidas indicadas pela CCA e consolidará os resultados das atividades desempenhadas 
em cada medida. 
 
A elaboração de todos os relatórios do Programa será de responsabilidade da Área de 
Gestão Ambiental. 
 
7. Relatórios 
 
As atividades desenvolvidas no escopo do Programa de Apoio a Unidades de 
Conservação deverão ser resumidas em Relatórios de Andamento e também 
consolidadas nos Relatórios de Acompanhamento da Implantação do PBA, com 
periodicidade quadrimestral. 
 
Os relatórios de Andamento de cada atividade devem ser enviados pelos gestores das 
UCs para consolidação à Área de Gestão Ambiental da CTEEP, que deve incorporar aos 
relatórios o resultado de suas próprias vistorias de monitoramento da aplicação dos 
recursos/execução das medidas determinadas pela CCA.  
 
Por ocasião da solicitação da Licença de Ambiental de Operação (LO), será apresentado 
um relatório de consolidação, detalhando as ações e os resultados obtidos e 
apresentando a previsão de eventuais ações futuras. 
 
8. Cronograma 
 
O presente Programa deverá ser iniciado concomitantemente à emissão da primeira 
Licença de Instalação (LI) e deverá ter as suas atividades consolidadas para a emissão 
da LO.  
 
9. Recursos Humanos e Materiais a Serem Alocados 
 
As atividades de coordenação rotineira do Programa serão executadas pela equipe 
técnica da Área de Gestão Ambiental da CTEEP, sem necessidade de alocação de 
recursos humanos e materiais específicos. 
 
Todas as atividades técnicas (projetos, Planos de Manejo, obras) serão contratadas pelos 
gestores das UCs contempladas. 
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10. Relação com Outros Programas 
 
Este Programa se relaciona com o Programa P.06 – Programa de Plantio ou 
Enriquecimento Compensatório 
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P.08 – Programa de Gestão Socioambiental da Operação 
 
1. Introdução / Justificativa 
 
Este Programa justifica-se pela necessidade de gerenciar potenciais impactos ambientais 
decorrentes da operação da LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul e de agir rapidamente 
frente a situações emergenciais que possam pôr em risco a segurança da população 
lindeira e as estruturas da LT. Para tanto, foram propostas, no EIA-RIMA, as seguintes 
medidas de controle: 
 
M 08.01 Acompanhamento do Cumprimento de Todas as Exigências Vinculadas à 
Licença de Operação 
M 08.02 Recuperação dos Acessos Provisórios 
M.08.03 Manutenção e Controle de Erosão em Caminhos de Serviço 
M.08.04 Proteção da Faixa de Servidão 
 
Adicionalmente, no presente Programa incluem-se as medidas M.08.5 - Treinamento 
ambiental da equipe de manutenção e M.08.6 - Segurança do Trabalho e Saúde 
Ocupacional na Operação, este último com ações complementares de segurança 
pertinentes em função das características e particularidades dos procedimentos de 
operação da LT. 
 
2. Objetivos 
 
Gerenciar os impactos ambientais decorrentes da operação da LT, considerando 
especialmente a erosão nos caminhos de serviço e as condições da faixa de servidão no 
que diz respeito à manutenção das áreas de forração herbácea.  
 
Especificamente para os trechos da LT que interceptam o Parque Natural Municipal do 
Pedroso e o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), pretende-se avaliar a necessidade 
de manter abertos os caminhos de serviço na fase de operação, de forma a reduzir a 
facilitação de penetração às áreas das UCs.  
 
3. Metas 
 
O Programa de Gestão Socioambiental da Operação tem como meta principal assegurar 
que os impactos ambientais decorrentes da operação do empreendimento sejam 
adequadamente gerenciados e mitigados. Mais especificamente, espera-se atingir as 
seguintes metas: 
 
• Atendimento a todas as condicionantes vinculadas à concessão da LO; 
• Recuperação da maior parte dos acessos implantados para as obras, principalmente 

nas áreas do Parque Natural Municipal do Pedroso e do PESM, mantendo apenas 
aqueles essenciais à manutenção da LT; 

• Implementação de medidas de controle ou remediação de passivos de erosão; 
• Realização de inspeções periódicas para proteção da faixa de servidão; 
• Obter índice zero de acidentes decorrentes da operação do empreendimento. 
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4. Âmbito de Aplicação  
 
Este Programa aplica-se a todas as entidades e trabalhadores que estiverem envolvidos 
com a operação da LT, e à população em geral. 
 
5. Ações / Atividades 
 
Segue o detalhamento das cinco medidas que compõem o Programa de Gestão 
Socioambiental da Operação:  
 
M.08.1 - Acompanhamento do Cumprimento de Todas as Exigências Vinculadas à 
Licença de Operação 
 
Conforme determina a Resolução CONAMA No 237/97, a Licença de Operação (LO) 
deverá ser requerida pelo empreendedor 120 dias antes da energização da LT. Quando 
da emissão da LO, a CETESB definirá medidas e programas ambientais específicos, 
podendo incluir aspectos complementares ao proposto no EIA e no presente PBA. 
 
Assim que tomar conhecimento das condicionantes, a CTEEP designará um 
coordenador ambiental para a fase de operação, cujas principais atribuições são: 
 
• Assessorar o empreendedor no processo de seleção e contratação de empresas e/ou 

consultores especializados, ou no aditamento de contratos em vigor no caso de 
Programas Ambientais da fase de construção que deverão ter continuidade na fase 
de operação; 

• Acompanhar a execução de todas as campanhas e demais atividades integrantes dos 
Programas Ambientais da fase de operação, garantindo o cumprimento das 
condicionantes incluídas na LO; 

• Identificar desvios com relação ao previsto na LO e coordenar as ações necessárias 
para corrigi-los; 

• Avaliar os resultados de cada Programa Ambiental, incluindo a verificação da sua 
suficiência e/ou pertinência e a condução de gestões junto à CETESB, quando se 
mostrar necessária à adequação do seu escopo ou especificações técnicas; 

• Produzir, com a periodicidade a ser definida pela CETESB, os Relatórios de 
Acompanhamento dos Programas Ambientais da Fase de Operação, de acordo com 
os procedimentos padronizados e normas de documentação definidos na fase de 
construção. 

 
M.08.2 – Recuperação de Acessos Provisórios 
 
Alguns acessos abertos para implantação das estruturas da LT serão mantidos na fase de 
operação, para realização das atividades de manutenção e reparação do sistema. No 
entanto, os acessos abertos em áreas de vegetação mais preservada, especialmente 
aqueles localizados no interior do Parque Natural do Pedroso e no Parque Estadual da 
Serra do Mar, serão preferencialmente desativados.  
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A desativação e a recuperação dos caminhos abertos em meio aos fragmentos de 
vegetação mais preservados impedirão o acesso indevido de pessoas, minimizando o 
risco de incêndios, caça, desmatamento, entre outras atividades. 
 
As técnicas mais comumente empregadas na recuperação das áreas desmatadas são a 
regeneração natural e o plantio de sementes e mudas. 
 
A regeneração natural consiste na recuperação de áreas degradadas através da sucessão 
secundária, sendo necessário apenas o abandono da área a ser restaurada para que esta, 
naturalmente, se desenvolva através da regeneração natural (ENGEL & PARROTTA, 
2003). No entanto, para que isso ocorra, é necessário verificar a existência de certos 
fatores que possam atuar como barreiras para a regeneração natural, como a ausência ou 
a baixa disponibilidade de propágulos (sementes) para a colonização do local, a falha no 
recrutamento de plântulas e jovens (predação de sementes e plântulas e/ou ausência de 
um microclima favorável), falta de simbiontes (micorrizas e rizobactérias) e 
polinizadores e dispersores.  
 
O plantio direto de sementes é considerado uma técnica versátil e pode ser usada na 
maioria dos locais e, principalmente, em situações onde a regeneração natural e o 
plantio de mudas não são viáveis (MATTEI, 1995 apud FERREIRA et al., 2009). Essa 
técnica supera uma das barreiras da regeneração natural, pois os propágulos são 
diretamente lançados no local a ser restaurado, mas seu sucesso depende de haver 
condições mínimas para que ocorra o recrutamento das plântulas e dos juvenis e da 
manutenção das interações para a funcionalidade do ecossistema (FERREIRA et al., 
2009).  
 
O plantio de mudas de espécies nativas de rápido crescimento apresenta alta eficácia na 
restauração, por aumentar as chances de sucesso do desenvolvimento das plântulas e 
diminuir a perda das sementes. Com o passar do tempo, ocorre o desenvolvimento de 
espécies vegetais de outros níveis de sucessão e a atração de animais frugívoros 
dispersores de sementes, contribuindo positivamente para o sucesso do plantio 
(CAVALHEIRO et al., 2002). 
 
As espécies a serem utilizadas na recuperação das áreas serão selecionadas a partir da 
lista de espécies de ocorrência registrada na AID do empreendimento elaborada com 
base no inventário florestal e levantamento florístico, cujos resultados foram 
apresentados no EIA. Também serão levantados dados secundários, por meio de 
pesquisa bibliográfica específica da região. 
 
As atividades de resgate de germoplasma, que realizará a coleta de organismos inteiros, 
inclusive plântulas, sementes e outras formas de propágulos, servirá de subsídio para a 
implementação desta medida. Serão alvo de resgate espécimes de epífitas e 
hemiepífitas, plântulas, sementes e outras formas de propágulos. 
 
Outros aspectos que devem ser considerados são os seguintes: 
 
• Limpeza geral de todos os resíduos das obras; 
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• Recuperação do material orgânico reestabelecendo a camada superficial das áreas 
impactadas; 

• Reafeiçoamento e sistematização do terreno; 
• Incorporação de adubos e corretivos de acordo com o solo; 
• Seleção e implantação da vegetação a ser utilizada, quando aplicável. 
 
M.08.3 - Manutenção e controle de erosão em caminhos de serviço 
 
O controle de erosão deverá ser uma atividade contínua durante a fase de operação, ao 
longo de todos os caminhos de serviço, em especial aqueles implantados em função das 
obras. 
 
Problemas de erosão poderão surgir não somente em função de situações induzidas 
pelos próprios caminhos de serviço, mas também em função de situações com origem 
em áreas lindeiras com impacto na estabilidade dos mesmos.  
 
Neste contexto, é importante ressaltar algumas situações diferenciadas quanto à 
distribuição de responsabilidades pela manutenção de caminhos de serviço.  
 
A responsabilidade pela manutenção de caminhos no interior da faixa de servidão será 
exclusivamente do empreendedor. Esse também será o caso nos caminhos de serviço 
fora da faixa de servidão (em áreas de terceiros) que foram implantados em função da 
implantação da LT, não se descartando, no entanto, a possibilidade de 
compartilhamento das responsabilidades de manutenção quando a utilização do 
caminho não for exclusivamente do empreendedor. 
 
A responsabilidade de manutenção de alguns caminhos de serviço pré-existentes em 
áreas de terceiros lindeiras à faixa de servidão, utilizados durante as obras e que devem 
continuar a ser utilizados para e manutenção da LT, mas que são utilizados 
frequentemente por seus proprietários e/ou por terceiros, deverá a princípio continuar 
com estes. 
 
Em função do exposto, as equipes de manutenção realizarão vistorias periódicas em 
todos os caminhos de serviço definitivos. A programação dessas vistorias será ajustada, 
sempre que necessário, levando em conta a ocorrência de chuvas de grande intensidade 
ao longo de determinados subtrechos e eventuais comunicações sobre processos 
erosivos recebidas de proprietários lindeiros e/ou usuários das vias. 
 
Durante essas vistorias, todos os processos erosivos incipientes serão identificados e 
imediatamente estabilizados de maneira provisória. Essas intervenções poderão incluir a 
execução de pequenas obras, como o desvio do escoamento de água sobre as áreas 
instabilizadas, a colocação de pedra rachão no curso preferencial das águas, serviços de 
estabilização em sacaria ou trabalhos similares.  
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M.08.4 - Proteção da faixa de servidão 
 
No caso da LT em questão, a proteção será focada principalmente no trecho onde a 
faixa de servidão aproxima-se da área urbana de Santo André. Em função das 
características do uso do solo nesse trecho, são esperados problemas de pressão 
antrópica que possam resultar em invasões irregulares da faixa de servidão. Sem 
prejuízo disto, qualquer situação que exija a remoção de famílias ou pessoas carentes 
será sempre conduzida com participação das prefeituras locais e autoridades, segundo 
pertinente. 
 
Todas as inspeções da faixa de servidão, realizadas por qualquer membro da equipe da 
CTEEP, incluirão verificação de eventuais atividades ou usos irregulares no interior da 
faixa. Os procedimentos de notificação ao responsável (proprietário lindeiro ou outros) 
serão definidos caso a caso.  
 
A cobertura vegetal na faixa de servidão poderá ser constituída por espécies herbáceas, 
ou por remanescentes florestais que foram preservados durante as obras. Neste segundo 
caso, deverá ser realizada a poda seletiva periódica, mantendo a distância de segurança 
entre os cabos e a copa das árvores, de forma a que a vegetação não coloque em risco a 
LT e seus componentes (recomendações da NBR 5.422/1985). 
 
As equipes de manutenção da faixa de servidão irão remover lixo, entulho ou outros 
materiais jogados por terceiros na faixa. 
 
M.08.5 - Treinamento ambiental da equipe de manutenção 
 
Os funcionários encarregados da manutenção da LT receberão orientações técnicas 
quanto à adequação dos procedimentos de rotina em relação às diretrizes de 
minimização do impacto ambiental, e serão informados sobre as consequências 
ambientais potenciais da execução de serviços sem as precauções cabíveis. Especial 
atenção será dada em relação aos cuidados com remanescentes de vegetação nativa na 
faixa de servidão e áreas lindeiras, assim como o controle de focos de incêndio. 
Similarmente, será dada prioridade à capacitação na identificação prévia de áreas 
instáveis e na implementação de medidas provisórias (emergenciais) e definitivas de 
estabilização de processos erosivos na faixa de servidão e em caminhos de serviço. 
 
M.08.6 - Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional na Operação  
 
Elaboração do PPRA e Detalhamento dos Procedimentos de Trabalho Seguro 
 
O PPRA para a operação da LT será desenvolvido considerando-se todas as situações de 
risco inerentes à operação e tendo em vista as características do traçado e as condições 
geográficas e climáticas locais. Dentre as atividades de risco, as seguintes deverão 
contar com Procedimentos de Trabalho Seguro detalhados no PPRA: 
 
• Transporte, movimentação e manuseio de materiais e insumos; 
• Armazenagem e manuseio de combustíveis e inflamáveis; 
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• Trabalho em altura; 
• Corte de árvores; 
• Trabalho com risco elétrico. 
 
Os procedimentos de trabalho seguro (PTS) deverão incluir minimamente 
especificações quanto aos seguintes aspectos: 
 
• Sequenciamento de atividades; 
• Proteção contra incêndio; 
• Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a utilizar; 
• Identificação dos riscos ambientais, incluindo ruído, vibração, temperaturas 

anormais, agentes químicos, agentes biológicos e agentes mecânicos; 
• Identificação de condições de insalubridade e periculosidade; 
• Especificação das necessidades de sinalização de segurança; 
• Condicionantes ergonômicas. 
 
Constituição e Operação do SESMT e CIPA(s) para a Fase de Operação 
 
O SESMT do empreendedor será instituído no início da operação, de maneira a 
incorporar as questões de segurança e medicina do trabalho, relativas ao pessoal de 
operação, nas suas rotinas e planos de trabalho. 
 
Similarmente será criada a CIPA, com seus membros iniciais submetidos a treinamento 
específico. 
 
Treinamento em Segurança do Trabalho 
 
O treinamento das equipes de operação da LT será realizado de duas formas. Durante o 
processo admissional, todos os trabalhadores receberão treinamento de integração em 
questões de segurança do trabalho. Posteriormente, serão realizadas palestras mensais. 
 
A ênfase do treinamento será nos PTS, incluindo o uso de EPIs. Algumas palestras 
mensais serão direcionadas a grupos específicos de trabalhadores e focarão 
detalhadamente os PTS das atividades de risco a serem desenvolvidas pelos mesmos. 
 
Em casos de ocorrência de acidentes e/ou verificação, pelo técnico responsável pela 
segurança do trabalho, de problemas crônicos de inobservância de algum procedimento 
de segurança, palestras específicas serão programadas. 
 
Elaboração e Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) 
 
O PCMSO será desenvolvido no início da fase de operação, sendo previstos, no mesmo, 
todos os procedimentos determinados pela legislação, incluindo exames médicos 
obrigatórios, acompanhamento de grupos de trabalhadores sujeitos a riscos específicos, 
elaboração e guarda dos Atestados de Saúde Ocupacional, emissão dos Comunicados de 
Acidentes de Trabalho, elaboração do Relatório Anual, entre outros. 
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Supervisão da Conformidade de Prestadores de Serviços que Apoiarão a Operação com 
a Legislação de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 
 
Todo prestador de serviços a ser envolvido nas atividades de operação da LT deverá 
comprovar conformidade com as Normas Legais relativas à segurança do trabalho e 
saúde ocupacional. A verificação dessa conformidade será de responsabilidade do 
empreendedor, com apoio do técnico de segurança do trabalho. 
 
6. Distribuição de Responsabilidades 
 
A implementação deste Programa será de responsabilidade da CTEEP.  
 
7. Relatórios  
 
Durante a operação da LT serão elaborados relatórios anuais de monitoramento 
ambiental, contendo os informes de conformidade ambiental, que resumirão os 
principais problemas ambientais identificados, as ações corretivas adotadas e as 
recomendações pertinentes. 
 
O atendimento às Condicionantes da Licença de Operação será acompanhado por meio 
de relatórios semestrais, a serem elaborados pela Área de Gestão Ambiental do 
empreendedor e encaminhados à CETESB. 
 
8. Cronograma  
 
O Programa de Gestão Ambiental da Operação deverá ser iniciado imediatamente após 
a emissão da Licença de Operação e permanecerá ativo durante toda a operação. 
 
9. Recursos Humanos e Materiais a Serem Alocados 
 
As equipes fixas da Área de Gestão Ambiental do empreendedor serão alocadas para 
atendimento a este Programa. Caso seja necessário, serão contratadas empresas 
especializadas para a execução de tarefas específicas. 
 
Dentre os recursos materiais a serem alocados, destaca-se a necessidade de câmeras 
digitais, equipamentos de telecomunicação e computadores equipados com AutoCAD. 
As empresas especializadas que porventura vierem a ser contratadas deverão dispor de 
equipamento próprio para a execução de suas atividades. 
 
10. Relação com Outros Programas 
 
O Programa de Gestão Socioambiental da Operação, em virtude da abrangência do 
âmbito de aplicação, dá continuidade ao Programa de Gestão Ambiental da Construção 
(P1.02), e interage com o Programa de Comunicação Social e Interação Social, que 
também possui atividades previstas para a fase de operação.  
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3.0 
Equipe Técnica 
 

Profissional Formação Registro 
Profissional 

Cadastro Técnico 
Federal – IBAMA 

    
Fabrizia Oliverii Mola Enga Civil CREA 5061223894 1031925 
Renata Cristina Moretti Enga Civil CREA 5060276362 1031904 
Talisson Rezende Capistrano Biólogo CRBio 74464/01-D 2106286 
Adriana Akemi Kuniy  Bióloga CRBio 31908/01-D 285903 
Marcia Eliana Chaves  Socióloga DRT 979/87 2492389 
    
 


