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1. APRESENTAÇÃO 

Este trabalho trata dos Planos de Acompanhamento, Monitoramento 

e Controle Ambiental da Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Salto Claudelino, 

aproveitamento localizado no Rio Chopim, no município de Clevelândia, estado 

do Paraná. 

Devido as atividades a serem realizadas para a conservação e 

adequação das estruturas, esperam-se algumas poucas interferências no meio 

ambiente devido a movimentação de máquinas e pessoas, afinal, os principais 

impactos foram gerados durante a construção, na década de 20 e estão 

estabilizados. 

Assim, apresenta-se detalhadamente as medidas e programas 

propostos no RAS que, se executadas, deverão prevenir ou mitigar os danos ao 

meio ambiente durante as atividades e, em alguns casos, gerar ganho ambiental 

decorrente de medidas como a geração de emprego, proteção da fauna, entre 

outras. 
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1.1. Empreendedor 

 

Empreendedor Cooperativa Agropecuária Tradição 

CNPJ 05.528.196/0015-00 

Sede Av. Nossa Senhora da Luz, 3269 

85530-000, Clevelândia, PR 

1.2. Empreendimento 

Empreendimento CGH Salto Claudelino 

Tipo Central Geradora Hidrelétrica ou CGH 

Potência 2.800 kW (ou 2,8 MW) 

Corpo hídrico Rio Chopim, sub-bacia do Rio Iguaçu, bacia do Rio Paraná 

Município, UF Clevelândia, PR 

Coordenadas UTM 

Sirgas 2000 

Barragem Margem Direita 22J 370.699.E 7.092.406.S 

Barragem Margem Esquerda 22J 370.558.E 7.092.486.S 

Casa de Força 22J 370.470.E 7.092.555.S 
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2. Programa de Gestão de Resíduos Sólidos ou PRGS 

2.1. Justificativa 

Durante as atividades de conversação, adequação e a operação da 

hidrelétrica, haverá a geração de uma gama reduzida de resíduos, sendo estes 

facilmente definidos, assim, deverá ser implantados procedimentos específicos 

para o correto acondicionamento temporário e a destinação final dos resíduos.  

A gestão dos resíduos deverá contemplar as seguintes etapas: 

implementação de dispositivos de acondicionamentos e métodos de coleta e 

disposição final; orientar os funcionários sobre a importância do correto 

acondicionamento e destino final dos resíduos. 

2.2. Objetivos 

• Reduzir a geração na fonte; 

• Reutilizar ou reciclar os resíduos ou reaproveitá-los sem que 

haja modificações na sua estrutura; 

• Implantar instalações adequadas para o Armazenamento 

Temporário dos Resíduos; 

• Conscientizar os funcionários sobre a redução na geração de 

resíduos e sua correta separação; 

• Criar ferramentas para o controle interno e externo dos 

resíduos segregados, através de ferramentas de controle e 

gestão. 

• Evitar contaminação do solo e águas superficiais 
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2.3. Atividades 

Dentre os problemas decorrentes do não gerenciamento dos resíduos 

podemos citar dois de maior relevância: a poluição do solo e a poluição das 

águas.  

Isto ocorrerá sempre que os resíduos, degradáveis ou não, atingirem 

esses ambientes, causando danos ao ecossistema local. Para se evitar isso, 

dever-se-á utilizar de 4 (quatro) procedimentos básicos: o armazenamento 

interno, o transporte interno (dentro das áreas da usina), o armazenamento 

externo (depósito) e a disposição final (aterro municipal).  

O armazenamento interno deverá acontecer nos locais de geração 

dos resíduos, como nos escritórios e sanitários. Nestes locais, deve-se utilizar 

basicamente três tipos de acondicionadores: um para os recicláveis, um para o 

orgânico, um para os contaminados. 

Os recipientes destinados aos recicláveis e comuns devem ser 

revestidos com sacos plásticos e com tampas. Os recipientes utilizados para o 

armazenamento do orgânico e contaminados devem ser reforçados, provido de 

alças e tampa com dispositivo de fechamento.  

 
Figura 1 – Modelos de acondicionadores interno 

O transporte interno dos sacos contendo os resíduos será do ponto 

de geração até o armazenamento temporário externo (depósito). Este transporte 
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deverá ser realizado diariamente e tomando os devidos cuidados para evitar a 

perda dos resíduos no percurso e para não perfurar a sacaria, evitando que 

vetores tenham acesso aos resíduos coletados, quando dispostos no depósito 

externo.  

O armazenamento externo deverá ser em um local fechado, com piso 

impermeável, cobertura e porta com tela fina. Este local deverá possuir duas 

unidades tipo box, uma para os recicláveis e outra para os comuns, cada uma 

com no mínimo 12 m² de área. Com isso, espera-se condições de acumulação 

de resíduos por até 5 dias, minimizando as viagens até o aterro e centro de 

reciclagem.  

O destino final ocorrerá da seguinte maneira: os recicláveis deverão 

ser destinados a alguma entidade ou associação de catadores no município e os 

comuns e orgânicos, terão como destino o aterro municipal mais próximo.  

Os resíduos contaminados deverão ter destino especial, enviado para 

empresas devidamente qualificada para o transporte e destino final de Resíduos 

Classe I. 

2.4. Acompanhamento  

Para que seja possível classificar e manter uma rotina de avaliação 

dos resultados do gerenciamento de resíduos, deve-se, quinzenalmente, ocorrer 

a organização e limpeza de todos os setores geradores de resíduos sólidos, 

assim como, o local de armazenamento temporário. 

Desta maneira, um funcionário do setor de gerência, ou algum 

designado por ele, ficará responsável por vistoriar todos os locais geradores de 

resíduos e a disposição dos resíduos e, sempre que necessário, fazer o 

encaminhamento ao local de armazenamento temporário a sua disposição final. 

2.5. Efeitos 

Esta medida tem magnitude baixa, de abrangência local, de natureza 

negativa (no caso da geração dos resíduos) e é preventiva. 
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2.6. Sinergia 

• Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais 

• Programa Monitoramento da Fauna Aquática 

• Programa Comunicação Social 

• Programa de Educação Ambiental 

2.7. Cronograma 

As atividades são permanentes. 

2.8. Orçamento 

Aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) para criação do 

depósito, compra dos acondicionadores. 

2.9. Responsável 

Empreendedor através de empresa consultora ambiental contratada. 
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3. Plano de Gestão Esgotamento Sanitário 

3.1. Justificativa 

Os sanitários e a cozinha geram águas servidas e por sua natureza 

potencialmente poluidora, não podem ser lançadas diretamente no corpo hídrico 

ou no solo sem tratamento prévio. 

As águas residuais possuem elevada carga orgânica e coliforme 

fecais, totais, etc, que podem contaminar a águas dos corpos hídricos, fazendo-

se necessário o tratamento destes de forma a evitar os seus possíveis impactos 

negativos. 

3.2. Objetivos 

• Evitar a propagação de doenças 

• Evitar a poluição do corpo hídrico e solos. 

3.3. Atividades 

Através de vistoria técnica realizada no empreendimento, foi 

verificado que o esgoto sanitário proveniente de uma instalação hidro sanitária e 

de uma cozinha não é adequado conforme a legislação atual. 

Assim, o empreendedor irá realizar a interdição do banheiro e a 

instalação de um banheiro químico para atender os funcionários da usina. 

Quanto a cozinha, já interditada, se manterá permanentemente nesta 

situação, sendo expressamente proibida o seu uso. 

3.5. Acompanhamento  

O empreendedor deverá monitorar o funcionamento e eficiência deste 

sistema, com a manutenção periódica do banheiro químico. 
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3.6. Efeitos 

Esta medida tem magnitude baixa, frente a quantidade de resíduos 

gerados, de abrangência local, de natureza positiva e é permanente/  

3.7. Sinergia 

• Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais 

• Programa Monitoramento da Fauna Aquática 

3.8. Cronograma 

Este programa deve iniciar assim que a licença for liberada e é 

permanente. 

3.9. Orçamento 

Indeterminado. 

3.10. Responsável 

Empreendedor  
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4. Plano de Contensão de Vazamentos de Óleos 

4.1. Justificativa 

Os transformadores instalados em subestações utilizam óleo para fins 

de resfriamento, ou seja, tem como função o isolamento elétrico e a troca de 

calor com o ambiente externo. 

Além destes, os geradores e turbinas instaladas na casa de força 

também possuem óleos que auxiliam na redução do atrito mecânico. 

Para prevenir danos ao meio ambiente decorrentes de vazamentos 

de óleo, deve-se adotar a construção de bacias de contenção, que possuem a 

função de armazenar e escoar o óleo e a água pluvial para uma caixa separadora 

de água e óleo, com placas coalescentes, que retém o óleo e permite que no 

lançamento esteja dentro dos padrões ou, até mesmo, que fique armazenado 

até que possa ser coletado por empresa especializada em resíduos Classe I. 

Dessa forma, evita-se a contaminação do solo e subsolo pelo 

derramamento eventual de óleo vazado dos equipamentos, além de reduzir o 

risco de incêndio a uma área controlada. 

4.2. Objetivos 

• Evitar a contaminação do solo e subsolo por óleos oriundos dos 

transformadores, geradores e turbinas; 

• Evitar a contaminação das águas próximas ao 

empreendimento; 

• Proteger o meio ambiente  

4.3. Atividades 

Deverá ser projetado a bacia coletora embaixo da subestação e dos 

geradores e turbinas da casa de força onde, a água e óleo devem direcionadas 

para a caixa separadora de água e óleo. 
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O sistema deve possuir resistência a corrosão e fogo e, capacidade 

mínima correspondente ao volume do óleo vertido do equipamento acrescido do 

volume de água pluvial da área de coleta da bacia. 

De forma a obter o seu dimensionamento adequado da área requerida 

e volume da bacia de contenção, será necessário seguir a Norma de 

Procedimento Técnico 047 de janeiro de 2012 do Corpo de Bombeiros do Paraná 

e a NBR 12.231/05. 

Ressalta-se que a responsabilidade pelo projeto executivo e a 

execução da bacia de contenção é da empresa e seus respectivos responsáveis 

técnicos. 

A instalação deve permitir meios que possibilitem a inspeção interna 

e a fácil retirada do óleo isolante drenado, a saída da água sem contaminantes 

para fora do sistema 

4.4. Memorial de Cálculo  

4.4.1. Dados de Entrada 

• Volume de Óleo: 8.000 litros 

• Dimensões transversais do Trafo: 3,25 m x 4,50 m. 

4.4.2. Determinação do Volume Requerido 

• Volume de Óleo no Trafo: 8,0 m³ 

• Vazão de água pluvial incidente na área, sendo: 

o Tempo de recorrência = 2 anos; e, tempo de chuva/dia 

= 1.440 seg.; logo: 

▪ 𝑸𝒄𝒉𝒖𝒗𝒂 = 0,00001 𝑚3/𝑠 

o Considerando uma chuva de 12 horas, teríamos: 
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▪ 𝑽𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆 = 0,43 𝑚3 

• Assim, o volume total requerido, resultou em: 

o 𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑉𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 + 𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒  

o 𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 8,0 + 0,43 = 𝟖, 𝟒𝟑 

4.4.3. Determinação da área/volume 

• A (secção transversal considerando um afastamento de 0,40 

m para ambos os lados) = 17,9 m²; 

• Altura (atribuído) = 0,5 m 

• Volume Total = 8,9 m² 

4.4.4. Considerações Finais 

Desta forma, o valor do volume obtido, ou seja, 8,9 m³, deverá atender 

a necessidade requerida para o acondicionamento do volume de óleo e a fração 

da água pluvial contribuinte (8,43 m³). 

Ressalta-se que a responsabilidade pelo projeto executivo e a 

execução da bacia de contenção é da empresa e seus respectivos responsáveis 

técnicos, todavia, alerta-se para o seguinte: 

• O sistema todo deve ser impermeabilizado e executado em 

concreto armado; 

• A bacia deve ser preenchida com pedra brita nº 4 lavada; 

• A bacia deve possuir fundo inclinado (2%) em direção ao 

Sistema Separador de Água e Óleo (SAO); 

• Deve ser implantado um dreno com DN 75 mm, que interligará 

a bacia de contenção ao SAO. 

• Deve possuir duas vigas e trilhos de ferro, em perfil “I”, de forma 

a facilitar a colocação e retirada do transformador, sendo que, 
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o sentido destas vigas fica a critério do executor, a ser 

determinado em função dos acessos para descarga; 

• No momento da execução dos trilhos, atentar para o 

afastamento das rodas bidirecionais do trafo, de forma que as 

mesmas encaixem-se perfeitamente; 

• As vigas de concreto, trilho, base e laterais da bacia devem 

possuir resistência para assimilar a carga total do trafo, ou seja, 

aproximadamente 21,5 toneladas; 

• A bacia deve ser executada de forma que fique 30 cm acima do 

nível da atual base (isso facilitará a instalação do sistema SAO 

e evita a entrada de água e poluentes sólidos externos). 

• O separador de água e óleo deve ser tipo modelo industrial, 

com placas coalescentes, com capacidade para no mínimo 

2000litros/hora;  

 
Figura 2 - Exemplo de Projeto de Contensão de Vazamentos 
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4.5. Acompanhamento  

O acompanhamento se dará por meio do registro fotográfico e a 

inspeção mensal da caixa separadora de água e óleo. 

4.6. Efeitos 

Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza 

positiva, é permanente, a incidência é direta, é remediável, pois visa conter 

eventuais vazamentos, trata-lo para posterior lançamento final ou ser coletado 

por empresa especializada. 

4.7. Sinergia 

• Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais 

• Programa Monitoramento da Fauna Aquática 

• Programa Comunicação Social 

4.8. Cronograma 

Implantação: deve ser realizado logo após a obtenção da licença 

ambiental; 

Monitoramento: periódico 

Limpeza: trimestral (ou quando necessário) 

4.9. Orçamento 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

4.10. Responsável 

Empreendedor através de empresa contratada. 
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5. Plano de Instalação de Dispositivo de Vazão Sanitária 

5.1. Justificativa 

A vazão ecológica ou vazão sanitária, corresponde à descarga 

mínima que deve ser mantida no leito do rio de maneira a atender às 

necessidades de demanda ditas mínimas ou de estiagem no trecho de vazão 

reduzida. 

No Estado do Paraná, os licenciamentos têm tomado como base o 

valor de referência igual a 50% da Q7,10 (vazão mínima de sete dias de duração 

e 10 anos de recorrência). 

Assim, evita-se danos a comunidade aquática, principalmente no que 

concerne a mortalidade de peixes que ficam presos em poças devido a redução 

da vazão do rio. 

Além disto, por se tratar de um projeto antigo, na época não havia a 

preocupação e/ou conhecimento dos impactos à fauna devido a construção de 

barragens e mudança do fluxo da água. Acredita-se que devido a isso, não foram 

planejados dispositivos de vazão sanitária na barragem direita que, agora 

propõe-se a correção. 

5.2. Objetivos 

• Evitar o secamento do rio à margem direta do barramento. 

5.3. Atividades 

Deverão ser criadas aberturas na barragem direita que possibilite a 

passagem da água à montante do barramento ao trecho de vazão reduzida em 

situações de estiagens, em que, a água não esteja vertendo. 

O dimensionamento deverá ser dado através de estudos específicos, 

respeitando o valor de referência igual a 50% da Q7,10. 
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5.4. Acompanhamento  

O acompanhamento se dará por meio de registro fotográfico após a 

instalação dos dispositivos. 

5.5. Efeitos 

Esta medida tem magnitude alta, de abrangência local, de natureza 

positiva, é permanente, a incidência é direta, e mitigatória, pois visa restaurar a 

vazão no trecho ensecado. 

5.6. Sinergia 

• Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais 

• Programa Monitoramento da Fauna Aquática 

• Programa Comunicação Social 

5.7. Cronograma 

Implantação: deve ser realizado logo após a obtenção da licença 

ambiental; 

5.8. Orçamento 

Dependerá do dispositivo adotado e projeto. 

5.9. Responsável 

Empreendedor. 
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6. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais 

6.1. Justificativa 

Quando há empreendimento próximas a rios, lagos ou lagoas, pode 

ocorrer o lançamento de resíduos dentro do corpo hídrico, como por exemplo, 

esgoto sanitário (seja com ou sem tratamento), lixos, adubos, agrotóxicos, etc., 

ocasionando alterações na qualidade da água. 

Desta forma, monitoramento dos parâmetros físico-químico e 

microbiológicos da água servirá para acompanhar as alterações e identificar 

eventuais danos ao ecossistema. Assim, será possível realizar ações para 

minimizar os impactos negativos.  

Além disto, a implementação de regramentos e uso do solo no 

entorno, isolamento do perímetro, e a conscientização ambiental poderá trazer 

benefícios a qualidade deste corpo hídrico, pelo menos no trecho diretamente 

afetado. 

6.2. Objetivos 

• Realizar coletas de amostras em pontos próximo à casa de 

força e na barragem; 

• Elaborar relatórios de monitoramento com o cunho de 

identificar eventuais processos degradadores ou alterações na 

qualidade da água, no âmbito físico, químico e microbiológico 

na ADA. 

• Na obtenção de laudos que indiquem poluição deverá ser 

identificado os pontos geradores de poluição e a abrangência 

destes, de forma a evitar uma redução significativa na 

qualidade do corpo hídrico, o que viria a prejudicaria a 

sobrevivência da fauna aquática.  
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• Monitorar e identificar focos poluidores e criar ferramentas para 

mitigação. 

6.3. Atividades 

As coletas deverão ser realizadas com frequência semestral realizada 

por técnico devidamente qualificado, sendo de responsabilidade deste a 

preservação da integridade da amostra até o laboratório, que pode ser próprio 

ou terceirizado. 

As coletas deverão serem realizadas em dois pontos, sendo: um à 

montante da barragem e outra a jusante, próximo a casa de força. 

Os parâmetros analisados são aqueles estipulados e exigidos pela 

Resolução CONAMA 357 de 2005. Dentro deste rol há parâmetros físicos, 

químicos e biológicos, conforme Tabela que segue, devendo os resultados estar 

dentro dos limites para Rio Classe II (Tabela 1).  

Tabela 1 – Parâmetros e limites a serem analisados  

Parâmetros Limites Classe II Unidade 

DQO  - mg/L O2 
DBO  <5 mg/L O2 

pH  6 a 9 U pH 
Sólidos sedimentáveis  - mL/l/h 
Fósforo total  0,05 mg/L P 

Nitrogênio Total  - mg/L N 
Nitrogênio Amoniacal  3,7 mg/L N-NH3 

Sólidos Dissolvidos  500,00 mg/L 
Sólidos Totais  - mg/L 
Nitratos  10,0 mg/L N-NO3 

Nitritos  1,0 mg/L NO2 
Cloretos  250,0 mg/L Cl- 
Turbidez  100,0 UNT 

Sulfatos  250,0 mg/L SO4 
Oxigênio Dissolvido  >5,0 mg/L O2 

Coliformes Totais  - UFC/100mL 
Coliformes termotolerantes  1000 UFC/100mL 
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6.4. Acompanhamento  

O acompanhamento se dará por meio de relatórios anuais com a 

análise dos resultados obtidos com os padrões de limite para rio Classe II da 

CONAMA nº 357 de 2005, além de incluir a modelagem matemática IQA-NSF 

desenvolvida por Sperling (2007)[1]. 

6.5. Efeitos 

Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza 

positiva, é permanente, a incidência é direta, é mitigável, pois pode identificar 

alterações e definir tomada de providências. 

6.6. Sinergia 

• Programa de Gestão de Resíduos Sólidos ou PRGS 

• Plano de Gestão Esgotamento Sanitário 

• Plano de Contensão de Vazamentos de Óleos 

• Plano de Instalação de Dispositivo de Vazão Sanitária 

• Programa Monitoramento da Fauna Aquática 

• Programa Comunicação Social 

• Programa de Educação Ambiental 

6.7. Cronograma 

Coletas: Semestrais. 

Entrega de Relatório: Anual 

 
1 VON SPERLING, M. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias. Volume 7. Estudos e modelagem da qualidade da 
água de rios. 1. ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – UFMG, 2007 
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6.8. Orçamento 

O valor para a realização de cada ensaio ficará na ordem de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 

6.9. Responsável 

Empreendedor através de empresa consultora ou laboratório 

contratado.  
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7. Programa Monitoramento da Fauna Aquática 

7.1. Justificativa 

A mudança de regime hídrico pode gerar impactos ecológicos devido 

a influência da redução ou aumento da vazão dos rios, ou mesmo, na mudança 

do fluxo do ambiente (lêntico para lótico ou vice-e-versa).  

Dessa forma, devido a implantação dos sistemas de vazão sanitárias 

à barragem direita do empreendimento, será necessário acompanhar as 

alterações ocorridas no ecossistema e, se possível realizar ações para minimizar 

os impactos negativos.  

7.2. Objetivos 

• Efetuar um diagnóstico das áreas do rio afetadas pelo 

empreendimento; 

• Criar um desenho amostral para as capturas e coletas da 

comunidade aquática; 

• Elaborar um procedimento de análise de dados, baseado nos 

princípios de ecologia de comunidades; 

7.3. Atividades 

Para este estudo, serão delimitadas áreas para o monitoramento da 

fauna, utilizando os seguintes critérios: (1) limites dentro da área de impacto – 

nesse caso o trecho de vazão reduzida; (2) posse da área por parte do 

empreendedor ou acordo de livre acesso com terceiros; (3) facilidade de acesso 

e para colocar o barco no rio.  
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Deverão ser monitoradas os seguintes grupos de fauna com, no 

mínimo, os procedimentos informados: 

• Carcinofauna 

o Coletor tipo Surber: consiste em uma armação dobrável 

em aço, com tela de nylon e uma abertura frontal, por 

qual, passa-se a água e aprisiona os espécimes.; 

• Ictiofauna 

o Redes de Emalhe: consiste em um aparelho de pesca 

que funciona de forma passiva, pois os peixes ficam 

presos (ou seja, emalhados) em suas malhas devido ao 

seu próprio movimento. Possui sua forma básica de 

retângulo em rede com flutuadores em uma 

extremidade e pesos na oposta; 

Os espécimes de peixes coletados serão marcados via Implante 

Visual de Elastômero Fluorescente (IVE) que, consiste em um polímero líquido 

pastoso fluorescente que é aplicado na camada subcutânea do animal por meio 

de seringas, que, após um tempo solidifica-se, porém, se mantendo flexível e 

visível (Figura 3, p.25). 

 
Figura 3 - Marcação com o uso de IVE em peixes 
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Esse método será utilizado em indivíduos passiveis de marcação e, 

em cada campanha deverá ser utilizado uma coloração diferente do elastômero 

para que, no caso de recaptura, seja possível identificar em qual campanha o 

espécime ocorreu. 

Para cada espécime capturado deverão ser marcados os seguintes 

parâmetros: 

Data da coleta Nome comum Local de marcação (se aplicável) 

Campanha Peso em gramas 
Técnica de captura / armadilha 

/ malha 

Área de Monitoramento Comprimento em milímetros 
Coordenadas em UTM Sirgas 

2000 

Espécie (menor táxon possível) 
Técnica de marcação (se 

aplicável) 
Destinação 

Família Cor do elastômero (se aplicável) 
Registro do tombamento (se 

aplicável) 

Ao final das campanhas, os dados deverão ser planilhadas e servirão 

como registro para os relatórios e base para as análises estatísticas. 

Além disto, alguns espécimes, à critério do técnico responsável, 

deverá ser fotografado para eventual identificação, comparação e comprovação 

da captura/trabalho. 

As campanhas de monitoramento da fauna deverão ocorrer de forma 

semestral com no mínimo 2 (dois) dias efetivos para os invertebrados e 

ictiofauna. 

7.4. Acompanhamento  

O acompanhamento se dará pela tabulação dos dados e relatórios 

semestrais, com as devidas as análises estatísticas e status de conservação de 

cada espécie. 
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7.5. Efeitos 

Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza 

positiva, é temporária, a incidência é direta, é mitigável, pois poderá, com as 

informações e apresentação dos procedimentos que estão sendo tomados, 

minimizar a rejeição quanto a operação do empreendimento, e, até mesmo, 

participar efetivamente na melhoria ambiental do entorno. 

7.6. Sinergia 

• Plano de Gestão Esgotamento Sanitário 

• Plano de Contensão de Vazamentos de Óleos 

• Plano de Instalação de Dispositivo de Vazão Sanitária 

• Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais 

• Programa Comunicação Social 

• Programa de Educação Ambiental 

7.7. Cronograma 

Monitoramento: Semestral; 

Entrega de Relatório: Anual; 

7.8. Orçamento 

Estima-se em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por campanha. 

7.9. Responsável 

Empreendedor através de empresa consultora ambiental contratada. 
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8. Programa Comunicação Social 

8.1. Justificativa 

A comunicação social deve primar por criar ferramentas de interação 

simples, com a finalidade de levar a população em geral às informações a usina 

e sua história e, os programas e planos que estão sendo implantados. 

Com isso, a criação de um canal de comunicação é importante para 

a interação entre o empreendimento e os moradores locais, principalmente 

aqueles lindeiros a usina. 

8.2. Objetivos 

• Repassar informações à população residente no município, 

especialmente, as propriedades do entorno, levando notícias sobre 

suas etapas de licenciamento, execução e as principais mudanças 

socioeconômicas e ambientais decorrentes, bem como sobre os 

programas ambientais e sobre as mudanças temporárias e 

permanentes; 

• Esclarecer a população sobre os impactos (positivos e negativos) 

do empreendimento; 

• Receber e tratar as informações da comunidade, suas expectativas 

e possíveis insatisfações; 

• Criar ferramentas de interação, de forma que a população possa 

manifestar-se seja com sugestões ou críticas; 

• Criar política de visitação da usina por interessados; 

8.3. Atividades 

Apresentam-se as atividades que a serem tomadas com intuito de 

fornecer acesso as informações sobre a usina a população:  
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• Orientar os trabalhadores sobre a conveniência dos cuidados ao 

meio ambiente; 

• Criar um site e manter sempre atualizado com as informações 

sobre a usina e o andamento dos programas ambientais; 

• Interagir com professores municipais para que possam ser agentes 

disseminadores das informações e de responsabilidade 

socioambiental; 

8.4. Acompanhamento  

O acompanhamento se dará pela elaboração de um relatório 

constando as atividades realizadas e o público alvo atingido. 

8.5. Efeitos 

Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza 

positiva, é temporária, a incidência é direta, é mitigável, pois poderá, com as 

informações e apresentação dos procedimentos que estão sendo tomados, 

minimizar a rejeição quanto do empreendimento, e, até mesmo, propiciar a 

participação da comunidade na melhoria ambiental do entorno. 
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8.6. Sinergia 

• Programa de Gestão de Resíduos Sólidos ou PRGS 

• Plano de Contensão de Vazamentos de Óleos 

• Plano de Instalação de Dispositivo de Vazão Sanitária 

• Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais 

• Programa Monitoramento da Fauna Aquática 

• Programa de Educação Ambiental 

8.7. Cronograma 

Periodicidade: Semestral (exceto a atualização do site que deve ser 

realizada sempre que necessária). 

Entrega de Relatório: Anual 

8.8. Orçamento 

Estima-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) por ano, considerando a 

manutenção do site e outras atividades. 

8.9. Responsável 

Empreendedor através de empresa contratada. 
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9. Programa de Educação Ambiental 

9.1. Justificativa 

Saber como os indivíduos percebem o ambiente em que vivem, suas 

fontes de satisfação e insatisfação é de fundamental importância, pois só assim, 

será possível a realização de um trabalho com bases locais, partindo da 

realidade do público alvo.  

Nesse contexto a Educação Ambiental é muito relevante, pois além 

de fornecer informações, ela promove reflexões, metodologias e experiências 

que objetivam construir novas bases de conhecimentos, atitudes ecológicas, 

políticas, socioeconômicas e postura ética, principalmente no ambiente escolar. 

Nas escolas, a interdisciplinaridade pode de muitas maneiras 

propiciar um pensamento crítico quanto as questões socioambientais na geração 

de energia e, os alunos assim poderão aprender quanto da importância de 

energia limpa para o mundo. 

9.2. Objetivos 

• Realização de oficinas pedagógicas para os alunos da região com 

objetivo de instigar a percepção crítica quanto ao ambiente onde 

estão inseridos.   

• Entrega de material de apoio referentes aos impactos gerados pela 

hidrelétrica e suas medidas mitigatórias e compensatórias. 

9.3. Atividades 

A usina deverá desenvolver atividades e produzir materiais com intuito 

de gerar no público-alvo a percepção de inserção no ambiente. Trata-se de uma 

educação que visa não só a utilização racional dos recursos naturais, mas 

basicamente uma visão crítica socioambiental, levando em consideração os 

aspectos vivenciados no dia a dia de cada cidadão, assim, propõe-se: 
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• Elaboração de materiais de apoio, com linguagem adequada a 

faixa etária, impressos em forma de Gibi em que personagens 

adotarão a problemática ambiental, de forma que prenda a 

curiosidade do público e desta maneira possa trazer resultados 

positivos, pela empresa consultora, com recursos do 

empreendedor. 

• Realização de oficinas pedagógicas em escolas públicas, com 

objetivo de instigar a percepção crítica dos alunos quanto ao 

ambiente onde estão inseridos.   

• Entrega de material de apoio e de capacitação para a todos 

participantes, referentes aos impactos gerados pelas hidrelétricas 

e suas medidas mitigatórias e compensatórias. 

9.4. Acompanhamento  

O acompanhamento se dará pelo registro do número de participantes 

nas oficinas realizadas em listas especificas; comprovante de entrega do 

material de apoio e registro fotográfico. 

Os dados extraídos da execução do programa permitirão a verificação 

do cumprimento das ações e seus resultados principais, permitindo que se façam 

ajustes na possível replicação, correções e atividades futuras deste programa 

Ao final do programa, será elaborado um relatório final de execução 

do programa à ser entregue ao órgão ambiental.  

9.5. Efeitos 

Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza 

positiva, é temporária, a incidência é direta, e compensatório. 
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9.6. Sinergia 

• Programa de Gestão de Resíduos Sólidos ou PRGS 

• Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais 

• Programa Monitoramento da Fauna Aquática 

• Programa de Comunicação Social 

9.7. Cronograma 

Após a emissão da licença, seguirá as seguintes atividades: 

• 1º semestre: a empresa contratada para realização das 

oficinas deverá no primeiro semestre realizar os agendamentos 

nas escolas públicas para a execução do programa, bem 

como, preparar o material de apoio. 

• 2º semestre: realização as oficinas pedagógicas e a entrega do 

material. 

• 3º semestre: entrega e protocolo do relatório final 

9.8. Orçamento 

Estima-se em R$ 15.000,00 

9.9. Responsável 

Empreendedor através de empresa consultora contratada. 
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10. CONCLUSÃO 

Apesar se tratar de segmento de geração de energia, os impactos 

serão mínimos, uma vez que, as alterações ao ecossistema foram ocasionadas 

em um momento passado na fase de implantação da hidrelétrica e as 

adequações não trarão mudanças relevantes. 

Assim, tem-se a perspectiva de com o decorrer dos anos, desde a sua 

instalação e de operação, os impactos gerados se estabilizaram e o ecossistema 

encontrou um equilíbrio nesta nova configuração. 

Desta forma, se aplicados os programas e planos descritos neste 

relatório, propiciaremos um ganho ambiental e social significativo, decorrente 

das medidas compensatórias, mitigatórias e de proteção. 

Estes ganhos dar-se-ão principalmente no âmbito da proteção da 

fauna e flora, monitoramento da qualidade da água, aumento do conhecimento 

cientifico, programa de comunicação social e de educação ambiental, proteção 

contra vazamento de óleos e, correção da vazão na margem direita da barragem. 

Desta forma, se bem gerenciado as ferramentas de estudo, 

monitoramento e execução das medidas de controles, pode-se inferir que as 

adequações poderão trazer benefícios ao meio ambiente.  
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11. RESPONSABILIDADE 

Este relatório foi elaborado pela Recitech Engenharia e Soluções 

Ambientais, setor ambiental (Tabela 2), uma empresa criada em 2001, com sede 

em Guarapuava (Paraná).  

Tabela 2 – Dados da empresa responsável pela elaboração 

 

Empresa Recitech Engenharia e Soluções Ambientais  

Razão Social J. Danieli & Cia Ltda - ME 

CNPJ 22.297.819/0001-03 

Endereço: Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 

85035-310 – Guarapuava – PR 
https://goo.gl/maps/nHNpy 

 

Contato +55 (42) 3263-0054 ou +55 (42) 3626-2680 

recitech@recitechambiental.com.br 

www.recitechambiental.com.br 

Responsável 
Técnico 

Eng. Junior Danieli 

CREA SC 55235/D Visto PR 63300 
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A RECITECH dispõe de uma equipe multidisciplinar, com técnicos 

especializados em diversas áreas do conhecimento (Tabela 3), podendo assim 

oferecer uma gama variada de serviços com qualidade e confiabilidade, 

atendendo demandas de segmentos diversos do mercado, indústria, setores 

público e privado. 

Tabela 3 – Corpo técnico  

Técnico  Assinatura 

Junior Danieli, eng. sanitarista e ambiental 
Auditor ambiental pela EARA/IEMA 

Especialista em gestão ambiental e direito ambiental 

CREA-SC 55235/D, Visto-PR 63300; CRQ 09302311, CTF IBAMA 759080 

lattes.cnpq.br/5664306600459123 

Atividades: Coordenação (ART 1720194709195) 

Tiago Elias Chaouiche, biólogo.  
CRBIO-PR 83383/07-D, CTF IBAMA 5680582 
lattes.cnpq.br/7462249879388542 

Atividades: Elaboração do plano (ART 07-2230/19) 

Edison Carlos Buss, economista 
CORECON-PR 3107, 6ª região, CTF IBAMA 7415570 

Atividade: Proposição dos planos sociais. 

Lucas Agostinhak, biólogo 
CRBIO-PR 108467/07-D, CTF IBAMA 6095896 
http://lattes.cnpq.br/7789119030855456 

Atividade: Proposição dos estudos de manejo da fauna (ART 07-2228/19) 

Adalberto da Silva Penteado, biólogo. 
CRBIO-PR 83549/07-D, CTF IBAMA 5198688 
lattes.cnpq.br/6174430131827218 

Atividade: Proposição dos estudos de manejo da fauna (ART 07-2232/19) 

Apoio Técnico   

Andressa Karina Silvestri, bióloga. 
CRBIO-PR 108449/07-D 
 

Keila Regina da Silva Faria, bióloga. 
CRBIO-PR 108166/07-D 
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Anexo 1 – ART do Engenheiro Sanitarista e Ambiental Junior Danieli 
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Anexo 2 – ART do biólogo Tiago Elias Chaouiche 
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Anexo 3 – ART do biólogo Adalberto da Silva Penteado Neto 
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Anexo 4 – ART do biólogo Lucas Agostinhak 
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Anexo 5 – Registro no CORECON do Edison Carlos Buss, economista. 
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Anexo 6 – CTF do Engenheiro Sanitarista e Ambiental Junior Danieli 
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Anexo 7 – CTF do biólogo Tiago Elias Chaouiche 
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Anexo 8- CTF do biólogo Adalberto da Silva Penteado 
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Anexo 9- CTF do biólogo Lucas Agostinhak 
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Anexo 10- CTF do economista Edison Carlos Buss 

 

 


