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11 PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Neste volume, são apresentados os Programas Ambientais necessários para 

prevenir, mitigar ou compensar os impactos ambientais de natureza adversa e 

potencializar os impactos de natureza benéfica decorrente das fases de 

planejamento, implantação e operação da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) 

Vale do Leite. 

Os Programas Ambientais aqui propostos seguiram o recomendado pela 

Proposta de Termo de Referência para Elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para Energia Fonte 

Hídrica expedido pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz 

Roessler (FEPAM) no mês de maio/2019. Além disso, foram avaliados quanto à 

sua viabilidade e eficácia pela equipe multidisciplinar envolvida no presente 

estudo, tendo como base as legislações vigentes e as experiências diversas 

acumuladas em outros estudos que envolveram a implantação de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (PCHs). 

O objetivo final deste volume é que as observâncias dos programas aqui 

propostos venha permitir que a inserção do empreendimento se dê de maneira 

equilibrada e sustentável, promovendo ganhos ambientais significativos que 

compensem satisfatoriamente os impactos diagnosticados, servindo, inclusive, de 

subsídio para outros empreendimentos a serem instalados. 
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11.1. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

O Programa de Gestão Ambiental (PGA) visa estabelecer as diretrizes para 

que as intervenções no meio ambiente, durante as fases de implantação e 

operação da PCH Vale do Leite, possam ser minimizadas no que diz respeito aos 

potenciais danos associados, estabelecendo ações, medidas mitigadoras e de 

controle para prevenir e/ou minimizar os impactos ambientais identificados, além 

de acompanhar o atendimento às legislações e normas técnicas vigentes. 

11.1.1. Objetivo geral 

Este programa tem como objetivo geral supervisionar o mecanismo dos 

Programas instaurados para monitorar e controlar todos os processos que 

poderão gerar danos ambientais durante as fases de implantação e operação do 

empreendimento. 

Tem como objetivo principal assegurar, de forma integrada, que as ações 

ambientais propostas no EIA RIMA sejam implantadas adequadamente, de forma 

a zelar pela qualidade ambiental na região de abrangência das obras e da vida 

das comunidades envolvidas. 

11.1.1.1. Objetivos específicos 

 Promover a aplicação integrada dos Programas Ambientais propostos para 

a PCH Vale do Leite, respeitando os cronogramas estabelecidos e as 

legislações aplicáveis; 

 Supervisionar o andamento dos Programas previstos para cada fase do 

empreendimento. 

 Promover a integração dos aspectos ambientais com os de engenharia do 

empreendimento, de forma a melhorar o gerenciamento dos recursos 

humanos e financeiros; 

 Realizar acompanhamento ambiental das obras de implantação das PCH 

Vale do Leite, verificando o atendimento das condicionantes ambientais. 
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11.1.2. Justificativa 

Mediante a análise dos impactos e elaboração das medidas mitigatórias, 

foram estabelecidos Programas específicos para monitoramento dos aspectos 

ambientais inerentes às fases de implantação e operação do empreendimento. 

Sendo assim, de forma a gerenciar todo o escopo levantado para os Programas 

que atuarão durante as fases do empreendimento e estabelecer diretrizes para 

seu correto funcionamento, faz-se necessária à criação do Programa de Gestão 

Ambiental, a fim de coordenar toda a gestão ambiental dos processos realizados 

durante as fases de implantação e operação da PCH Vale do Leite. 

11.1.3. Métodos e procedimentos 

Este Programa deverá desenvolver treinamentos e orientações sobre as 

principais políticas ambientais que deverão ser consideradas para a correta 

gestão dos processos antrópicos sobre o meio ambiente. Todos os processos 

utilizados nas fases de implantação e operação deverão estar cientes dos 

impactos que podem incidir no meio ambiente, conhecendo os limites e 

restrições impostos pela legislação, assim como as condicionantes e restrições 

ambientais impostas. 

As orientações, de todas as fases acima descritas, serão passadas aos 

trabalhadores, de forma a conscientizar o cuidado com o meio ambiente na 

realização de cada tarefa e, principalmente no que tange o gerenciamento dos 

resíduos sólidos gerados. 

11.1.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa consiste em todos os trabalhadores da obra e 

prestadores de serviços, bem como as comunidades locais. 

11.1.5. Fase (s) de implementação 

O PGA deverá ser implementado durante a fase de implantação da PCH Vale 

do Leite. 
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11.1.6. Inter-relação com outros programas e planos 

 Plano Ambiental para Construção; 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Desapropriação e Indenização; 

 Programa de Reestruturação do Território e da Infraestrutura Afetada; 

 Programa de Apoio às Comunidades e aos Municípios Afetados; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Remoção de Estrutura e Desmatamento/Limpeza do 

Reservatório; 

 Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação; 

 Programa de Resgate/Transplante de Flora e Germoplasma; 

 Programa de Implantação e Monitoramento da APP; 

 Programa de Conservação das Espécies da Flora Ameaçada; 

 Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas Exóticas 

Invasoras; 

 Programa de Recuperação das Áreas Degradadas; 

 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 

Subterrâneas; 

 Programa de Monitoramento do Regime Hidrológico; 

 Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico; 

 Programa de Controle de Processos Erosivos; 

 Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna 

Terrestre; 

 Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Aquática.  
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11.2. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  

A instalação da PCH Vale do Leite, como qualquer outro empreendimento 

desse porte, interfere tanto no aspecto ambiental quanto no meio 

socioeconômico, podendo gerar dúvidas na população local.  

Neste sentido, a implantação de um sistema comunicacional é fundamental 

para o estabelecimento de relacionamento e integração entre o empreendedor, 

meio social e ambiental em que se encontra a obra. A comunicação, pensada 

numa perspectiva dinâmica de um sistema social mais amplo (sociopolítico e 

socioeconômico), será capaz de estruturar as apropriadas ligações entre os 

objetivos do empreendimento e as expectativas de seus públicos de interesse. 

O Programa de Comunicação Social (PCS) deverá focar no relacionamento e 

integração entre a empresa empreendedora e a comunidade, sanando as dúvidas 

e expectativas dos habitantes da região. 

11.1.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste Programa é promover meios adequados e relevantes 

de comunicação social, a fim de estabelecer diálogos construtivos e 

entendimento entre os públicos afetados direta e indiretamente pela implantação 

e operação da PCH Vale do Leite e os responsáveis pelo empreendimento. 

11.1.1.1. Objetivos específicos 

 Articular os diversos segmentos envolvidos no empreendimento, públicos 

afetados, instituições municipais, estaduais e privadas, a partir das ações 

e atividades de comunicação planejadas; 

 Estabelecer ferramentas de comunicação adequadas a cada segmento 

envolvido, a fim de mantê-los informados sobre as questões relacionadas 

ao empreendimento nas fases de implantação e operação; 

 Propiciar espaços de interação entre os públicos e o empreendedor 

durante todas as fases do empreendimento; 
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 Divulgar a importância estratégica do empreendimento para o 

desenvolvimento municipal, regional e nacional e as ações realizadas em 

todas as fases; 

 Identificar e monitorar as percepções dos públicos envolvidos com o 

empreendimento, a fim de prevenir o desencadeamento de conflitos em 

todas as fases; 

 Estabelecer canais diretos de comunicação entre os públicos afetados 

direta ou indiretamente com a implantação da obra e o empreendedor, 

com o objetivo de identificar as necessidades e esclarecer as dúvidas da 

população; 

 Divulgar normas de conduta e segurança para o público diretamente 

atingido pelo empreendimento e aos colaboradores da implantação do 

empreendimento. 

11.1.2. Justificativa 

O Programa justifica-se por garantir a participação da comunidade em todas 

as fases do empreendimento. A comunicação ampla evita conflitos de interesse 

gerados por desinformações, portanto a interação entre o empreendedor e a 

comunidade local irá promover uma troca de informações que irá auxiliar na 

manutenção das atividades locais com a PCH. 

11.1.3. Métodos e procedimentos 

A proposta do PCS é promover uma comunicação social participativa de 

diálogo permanente com esses públicos, propiciando feedback (ou 

retroalimentação) sobre as percepções, individuais ou coletivas, a respeito do 

empreendimento. A partir da retroalimentação é possível promover o ajuste das 

ações e atividades comunicacionais planejadas quando necessário. Processo 

imprescindível num contexto onde a mera disseminação de informação facilita a 

desinformação e a possível geração de conflitos entre os envolvidos. 

Igualmente, os públicos denominados “de interesse”, no PCS, são tanto os 

públicos afetados (direta ou indiretamente) pela execução do projeto, como os 
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que podem afetar (direta ou indiretamente) as decisões sobre o 

empreendimento. Desse modo, os públicos de interesse podem exercer influência 

positiva ou negativa, dependo do entendimento individual ou coletivo sobre os 

impactos e os benefícios associados à implantação do projeto, gerado a partir 

das informações divulgadas e da relação estabelecida entre as partes. 

11.1.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa consiste nas comunidades dos municípios 

afetados direta e indiretamente pelo empreendimento e os colaboradores 

envolvidos. 

11.1.5. Fase (s) de implementação 

O PCS deverá ser executado durante a fase de implantação da PCH Vale do 

Leite. 

11.1.6. Inter-relação com outros programas e planos 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Plano Ambiental para Construção; 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Desapropriação e Indenização; 

 Programa de Reestruturação do Território e da Infraestrutura Afetada; 

 Programa de Apoio às Comunidades e aos Municípios Afetados; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Remoção de Estrutura e Desmatamento/Limpeza do 

Reservatório; 

 Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação; 
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 Programa de Resgate/Transplante de Flora e Germoplasma; 

 Programa de Implantação e Monitoramento da APP; 

 Programa de Conservação das Espécies da Flora Ameaçada; 

 Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas Exóticas 

Invasoras; 

 Programa de Recuperação das Áreas Degradadas; 

 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 

Subterrâneas; 

 Programa de Monitoramento do Regime Hidrológico; 

 Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico; 

 Programa de Controle de Processos Erosivos; 

 Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna 

Terrestre; 

 Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Aquática. 
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11.3. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES 

Conforme observado neste estudo, grande parte das áreas que serão 

necessárias para a instalação da PCH Vale do Leite já foram adquiridas pelo 

empreendedor. No entanto, a preocupação da comunidade local estará 

fortemente ligada àquelas propriedades que serão atingidas pela implantação do 

empreendimento. Tendo isso em vista, será realizado o pagamento das 

indenizações, pela fração do terreno que será utilizado, para o funcionamento da 

PCH Vale do Leite. 

11.3.1. Objetivo geral 

Este Programa tem por objetivo descrever as diretrizes e os procedimentos 

necessários para as desapropriações e indenizações das benfeitorias que serão 

necessárias para a implantação do empreendimento, uma vez que há algumas 

áreas que não são de posse do empreendedor. 

11.3.2. Justificativa 

Em geral, as desapropriações ou indenizações resultam em perda de 

patrimônio por parte dos proprietários das áreas requeridas para proceder à 

implantação de um empreendimento, tanto na forma de área utilizada como de 

benfeitorias afetadas. Neste caso específico, é possível classificar as 

desapropriações ou indenizações em dois tipos: 

 Aquelas relativas a áreas cujo território receberá efetivamente algum 

tipo de intervenção direta, como inundação ou edificações; 

 Aquelas referentes às áreas de preservação permanente. 

Implantar um Programa de Desapropriação e Indenização torna o processo 

transparente, deixando claro para os envolvidos os critérios de indenização para 

se chegar ao valor justo pela desapropriação. Essa ação culmina em uma boa 

relação entre o empreendedor e os proprietários atingidos pela barragem. A 

intenção desse programa é mostrar aos atingidos pelo empreendimento o cálculo 
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para aquisição das terras, para que essas pessoas não se sintam prejudicadas 

diante de outras áreas já adquiridas. 

11.3.3. Métodos e procedimentos 

Uma vez que a maioria das áreas necessárias ao empreendimento já é de 

propriedade do empreendedor e já tendo sido cadastrado os proprietários de 

terras na área afetada, o procedimento previsto é o levantamento topográfico 

detalhado das áreas faltantes para posterior negociação direta com o proprietário 

para busca de entendimento quanto ao valor da negociação. 

11.3.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa consiste na população diretamente atingida 

pela implantação do empreendimento, bem como o empreendedor e o poder 

público local. 

11.3.5. Fase (s) de implementação 

O Programa de Desapropriação e Indenizações deverá ser implementado 

durante as fases de planejamento e implantação da PCH Vale do Leite. 

11.3.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Plano Ambiental para Construção; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Reestruturação do Território e da Infraestrutura Afetada; 

 Programa de Educação Ambiental. 
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11.4. PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO E DA 
INFRAESTRUTURA AFETADA 

O barramento de um rio com a decorrente inundação de parte de um 

território pelo alargamento do mesmo e de seus afluentes repercutem em toda a 

região. São detectados inúmeros reflexos nas relações sociais e de produção e no 

acesso e utilização da infraestrutura e dos serviços de saúde, educação, 

comércio, cultura, lazer e religiosos, entre outros. Isto se dá porque o território 

transformado, continuamente, pelas atividades humanas, mais que o meio onde 

essas trocas se realizam, é o sustentáculo dessas intrincadas e complexas 

relações. A interferência em um dos fatores gera um desequilíbrio que dá início a 

uma alteração em cadeia, exigindo outras ações, num processo interligado 

(ECSA, 2003). 

A implantação e operação da PCH Vale do Leite compreenderá um alto 

investimento de material humano, desenvolvendo melhorias em toda a 

infraestrutura da região. 

11.4.1.1. Objetivo geral 

O objetivo principal deste Programa é analisar os pontos de infraestrutura 

que necessitam de melhorias para aprimorar a área de entorno do 

empreendimento, ou que possam sofrer alterações em sua qualidade, fruto da 

movimentação de transportes nas diferentes fases do empreendimento. 

11.4.1.2. Justificativa 

A implantação deste Programa justifica-se pela perda de qualidade das 

estradas do entorno do empreendimento provocada pela movimentação de 

cargas pesadas e pela insegurança causada por esta atividade. Além disso, 

eventualmente, alguns acessos podem ser afetados pelo reservatório ou área de 

preservação permanente sendo necessária sua relocação, caso se mantenham 

em uso. Desta forma, há necessidade de rearticular a região afetada para 

permitir a continuidade das atividades cotidianas de seus usuários, além de 

favorecer, sempre que possível, as relações comunitárias e de vizinhança.  
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11.4.1.3. Métodos e procedimentos 

Este Programa promoverá um acompanhamento dos aspectos que 

possibilitarão um incremento nas políticas locais voltadas para o meio social, com 

a finalidade de desenvolver um mecanismo de monitoramento e ação das 

condições de infraestrutura relacionadas às atividades do empreendimento na 

região local. 

Para atenuar os impactos sociais causados pelas atividades do 

empreendimento na região, são recomendadas as medidas mitigadoras que 

seguem: 

 Recomposição paisagística observando, sempre que possível, suas 

características originais e de acordo com a comunidade afetada;

 Estabelecer mecanismos no sentido de evitar o conflito espaço viário x 

espaço rural;

 Sugerir e colaborar com a municipalidade para o desenvolvimento ou 

reavaliação das áreas afetadas direta e indiretamente;

 Colaborar com a municipalidade na obtenção de recursos para a 

implantação da infraestrutura urbana e rural.

As alterações observadas pela ocupação do solo, em razão da construção do 

empreendimento, deverão contar com a participação da comunidade para evitar 

que os impactos tragam danos ao ambiente, bem como o agravamento de 

problemas de segurança ou sociais decorrentes do trânsito nas vias locais. 

11.4.1.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa consiste na população dos municípios 

atingidos, moradores e proprietários das áreas rurais, instituições públicas e 

privadas, empreendedor e empresa consultora. 
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11.4.1.5. Fase (s) de implementação 

O Programa de Reestruturação do Território e da Infraestrutura Afetada 

deverá ser executado na fase de implantação da PCH Vale do Leite. 

11.4.1.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Plano Ambiental para Construção; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Desapropriação e Indenização; 

 Programa de Apoio às Comunidades e aos Municípios Afetados; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Remoção de Estrutura e Desmatamento/Limpeza do 

Reservatório. 
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11.5. PROGRAMA DE APOIO ÀS COMUNIDADES E AOS MUNICÍPIOS 
AFETADOS 

A implementação do Programa de Apoio às Comunidades e aos Municípios 

Afetados se justifica não somente em função dos impactos ambientais 

identificados, mas também pela necessidade de promover uma contrapartida às 

novas configurações socioeconômicas, culturais e ambientais trazidas às 

localidades pela implantação da PCH Vale do Leite. Com isso, estabelecem-se 

diretrizes de ações em prol do apoio ao desenvolvimento municipal como forma 

de compensação e/ou mitigação dos impactos socioambientais do 

empreendimento em sua área de influência. 

11.5.1. Objetivo geral 

Este Programa tem como objetivo mitigar e/ou compensar os impactos 

socioeconômicos advindos da implantação da PCH Vale do Leite, no que tange às 

questões relativas às ações públicas relacionadas ao tecido socioeconômico 

desenvolvidos e/ou planejados pelos poderes públicos municipais. 

11.5.2. Justificativa 

Este Programa deverá atuar junto aos potenciais atores sociais dos 

municípios de Pouso Novo e Coqueiro Baixo e primar pelo princípio da realização 

de ações integradas às demandas e às iniciativas locais já em andamento, 

privilegiando o caráter participativo.  

Os municípios de Pouso Novo e Coqueiro Baixo possuem população, 

predominantemente, rural, e as atividades cotidianas são voltadas para esse 

meio. A inserção de uma PCH nestas cidades promoverá um acréscimo de receita 

que possibilitará a melhoria de todos os setores que impactam na infraestrutura 

da região. Contudo, as atividades que possam causar impactos relacionados à 

interação das atividades do empreendimento com a infraestrutura local devem 

ser tratadas como prioridade no contexto social. 
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11.5.3. Métodos e procedimentos 

A execução deste Programa será delineada de forma a atender às 

características do mesmo, privilegiando a elaboração de diagnósticos 

participativos, reuniões institucionais e vistorias de campo, com a utilização de 

questionários semiestruturados a serem aplicados com os gestores públicos e 

lideranças comunitárias.  

Além disso, serão fortalecidos os canais de negociação e entendimento entre 

o empreendedor, os gestores públicos e as lideranças comunitárias para definir 

conjuntamente as ações a serem desenvolvidas em função das intervenções 

decorrentes da implantação do empreendimento. 

11.5.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa consiste nos gestores públicos e as 

populações residentes nos municípios de Pouso Novo e Coqueiro Baixo, bem 

como o empreendedor e a empresa consultora. 

11.5.5. Fase (s) de implementação 

O Programa de Apoio às Comunidades e aos Municípios Afetados deverá ser 

executado na fase de implantação e continuar na fase de operação da PCH Vale 

do Leite. 

11.5.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Desapropriação e Indenizações; 

 Programa de Reestruturação do Território e da Infraestrutura Afetada. 
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11.6. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Programa de Educação Ambiental (PEA) é um conjunto integrado de 

proposições, ações e metodologias para o desenvolvimento de atividades 

educativas relativas ao empreendimento. Assim, será estruturado no contexto da 

Educomunicação, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Educação 

Ambiental (ProNEA, 2005). 

11.6.1. Objetivo geral 

As atividades de Educação Ambiental têm como objetivo promover a 

sensibilização, mobilização e capacitação dos trabalhadores, de modo que os 

mesmos estejam aptos a contribuir no processo de minimizações dos problemas 

ambientais dentro e fora da obra. 

11.6.1.1. Objetivos específicos 

 Promover o bom convívio social entre os trabalhadores e as comunidades 

afetadas pelo empreendimento, de modo que as ações dos trabalhadores, 

dentro e fora do horário de trabalho, gerem as mínimas interferências no 

cotidiano das comunidades. Uma vez influenciados pela aprendizagem que 

tiveram durante o período da obra, os trabalhadores poderão se sentir 

incentivados a buscarem soluções para problemas com os quais se 

deparam em sua comunidade; 

 Promover a conscientização ambiental através de trabalhos educativos, de 

modo a informar os trabalhadores sobre a importância do respeito ao meio 

ambiente; 

 Incentivar o público-alvo a se comprometer com políticas ambientais, 

motivando-os a atuar na preservação do meio ambiente. 

11.6.2. Justificativa 

Os trabalhadores envolvidos na obra estarão constantemente em contato com 

o ambiente e com o desenvolvimento de atividades no local, portanto a aplicação 
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de um programa de educação ambiental é de suma importância, até mesmo para 

garantir o andamento adequado das obras. É importante que os funcionários 

tenham noções básicas de preservação ambiental e de como agir ao se 

depararem com determinadas situações. 

A educação ambiental, nesse caso, não atuará como um elemento 

fiscalizador, mas como um meio de ensino que traz o conhecimento necessário 

para que os funcionários tomem decisões conscientes, mudando, assim, seu 

comportamento. 

11.6.3. Métodos e procedimentos 

As atividades realizadas com o público-alvo serão divulgadas 

antecipadamente através de diferentes veículos de comunicação. Deste modo, 

sugere-se que o Programa focalize as atividades de caráter educativo nas ações 

não formais, além dos espaços escolares, a fim de contribuir para ampliação da 

percepção ambiental dos envolvidos. 

Para o desenvolvimento do Programa, deverão ser elaborados materiais 

próprios aos diferentes públicos para a realização de um trabalho comprometido 

e focado nas especificidades de cada grupo. Para as atividades informativas e de 

ensino, deverão ser utilizados recursos audiovisuais como: folhetos informativos, 

cartazes, faixas, fotos, vídeos, entre outros. O programa também poderá 

proporcionar visitas ao empreendimento na fase de operação, possibilitando uma 

forma complementar de educação na área ambiental. 

11.6.3.1. Projeto de identificação da flora 

11.6.3.1.1. Objetivo geral 

Este Projeto tem como objetivo promover o conhecimento sobre as espécies 

de flora presentes na região, além de incentivar a preservação e conservação da 

fauna e flora, com o auxílio de professores e alunos da rede pública de ensino 

dos municípios de Pouso Novo e Coqueiro Baixo. 

 



  

26 

Avenida Farrapos, 3270/301 - Porto Alegre/RS - CEP: 90.220-002 - Fone/FAX: (051) 3073 2850 

11.6.3.1.2. Justificativa 

O desenvolvimento do Projeto de Identificação da Flora através do Programa 

de Educação Ambiental levará conhecimento à população acerca da vegetação 

localizada nas áreas do empreendimento, além de divulgar práticas de 

preservação e conservação da fauna e flora nas escolas da rede pública de 

ensino. 

11.6.3.1.3. Métodos e procedimentos 

Serão elaborados materiais educativos contendo as informações das espécies 

da flora da região, além de serem distribuídas mudas de espécies nativas aos 

alunos e professores da rede pública de ensino durante a execução do Programa 

de Educação Ambiental. Também serão realizadas palestras e oficinais com o 

intuito de disseminar o conhecimento sobre a vegetação da região, bem como 

apresentar as espécies imunes e/ou ameaçadas de extinção e a importância de 

sua preservação. 

11.6.4. Público-alvo 

Durante as obras da PCH Vale do Leite, cada frente de trabalho será formada 

por uma provável ação sobre o meio ambiente. Inicialmente, existe uma 

abordagem geral que afeta todos os funcionários como, por exemplo, a 

separação do lixo e o tratamento de efluentes e a necessidade de evitar atitudes 

nocivas ao meio ambiente. Outras são mais específicas, como a orientação dos 

operadores de máquinas, já que eles conduzem de forma diferenciada as 

atividades de corte de terrenos e o controle dos processos erosivos. 

Este Programa abrangerá também os funcionários envolvidos na manutenção 

da PCH e da LT já em seu período de operação. 

11.6.5. Fase (s) de implementação 

O PEA deverá ser executado na fase de implantação e continuar na fase de 

operação da PCH Vale do Leite. 
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11.6.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Plano Ambiental para Construção; 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Desapropriação e Indenização; 

 Programa de Reestruturação do Território e da Infraestrutura Afetada; 

 Programa de Apoio às Comunidades e aos Municípios Afetados; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Remoção de Estrutura e Desmatamento/Limpeza do 

Reservatório; 

 Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação; 

 Programa de Resgate/Transplante de Flora e Germoplasma; 

 Programa de Implantação e Monitoramento da APP; 

 Programa de Conservação das Espécies da Flora Ameaçada; 

 Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas Exóticas 

Invasoras; 

 Programa de Recuperação das Áreas Degradadas; 

 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 

Subterrâneas; 

 Programa de Monitoramento do Regime Hidrológico; 

 Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico; 

 Programa de Controle de Processos Erosivos; 

 Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna 

Terrestre; 
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 Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Aquática. 
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11.7. PROGRAMA DE REMOÇÃO DE ESTRUTURAS E 
DESMATAMENTO/LIMPEZA DO RESERVATÓRIO 

A implantação de estruturas responsáveis pela geração de energia, como 

PCHs, que necessitam da formação de reservatórios (bacia de acumulação), 

como é o caso da PCH Vale do Leite, acabam por gerar como consequência, a 

necessidade da limpeza da área referente ao futuro reservatório e estruturas de 

apoio através da remoção de estruturas e desmatamento/limpeza do 

reservatório. 

11.7.1. Objetivo geral  

Este Programa tem como objetivo apresentar normas e procedimentos que 

orientem a remoção de estruturas e desmatamento/limpeza da área destinada 

ao reservatório da PCH Vale do Leite, definir as atividades a serem realizadas 

durante a execução do presente Programa e orientar as atividades de forma a 

obter um melhor resultado no que tange a fauna e flora da região. 

11.7.1.1. Objetivos específicos 

 Impedir o acúmulo de material orgânico, através da retirada da vegetação 

das áreas inundáveis e remoção de benfeitorias; 

 Evitar o processo de eutrofização das águas no reservatório; 

 Eliminar possíveis focos de contaminação por organismos patogênicos nos 

recursos hídricos superficiais e nos aquíferos antes do início do enchimento 

do reservatório; 

11.7.2. Justificativa 

Em virtude da remoção da vegetação para implantação do empreendimento, 

se torna necessário apresentar orientações acerca dos procedimentos 

operacionais para realização das atividades de supressão vegetal. Estas 

atividades necessitam de medidas de monitoramento e controle para minimizar o 
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risco de acidentes com trabalhadores, contaminação das águas e mitigar a 

degradação ambiental. 

No caso dos reservatórios, o corte e a retirada da vegetação de forma 

ordenada implicam em menores impactos quanto ao surgimento de processos 

que possam acarretar o assoreamento e o carreamento de resíduos, assim como 

o acúamulo de matéria orgânica que favorece o surgimento de agentes 

patogênicos, aumentando a acidez e turbidez da água. 

11.7.3. Métodos e procedimentos 

A execução deste Programa se dividirá em três (03) fases e utilizará métodos 

específicos para cada etapa de sua execução: 

 Remoção de estruturas: consistirá em atividades relativas à remoção 

de estruturas como a demolição e remoção; 

 Recomendação para supressão e retirada da cobertura vegetal: 

consistirá na demarcação das áreas de supressão, acompanhamento e 

resgate de fauna e flora, corte e derrubada de árvores e demais 

formas de vegetação, entre outros; 

 Recomendação para o controle da supressão: consistirá na 

quantificação volumétrica posterior à supressão. 

11.7.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa é composto pelo empreendedor, a empresa 

consultora, os trabalhadores e as comunidades afetadas pelo empreendimento. 

11.7.5. Fase (s) de implementação 

O Programa de Remoção de Estruturas e Desmatamento/Limpeza do 

Reservatório deverá ser implementado durante a fase de implantação da PCH 

Vale do Leite. 
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11.7.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Plano Ambiental para Construção; 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Programa de Desapropriação e Indenização; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação; 

 Programa de Resgate/Transplante de Flora e Germoplasma; 

 Programa de Implantação e Monitoramento da APP; 

 Programa de Conservação das Espécies da Flora Ameaçada; 

 Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas Exóticas 

Invasoras; 

 Programa de Recuperação das Áreas Degradadas; 

 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 

Subterrâneas; 

 Programa de Controle de Processos Erosivos; 

 Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna 

Terrestre; 

 Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Aquática. 
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11.8. PROGRAMA DE INTERVENÇÃO E MANEJO DA VEGETAÇÃO 

A supressão da vegetação é uma das atividades previstas durante a 

implantação da PCH Vale do Leite, culminando na alteração da vegetação 

existente na área. Com vistas a compensar os impactos causados pelas 

atividades de supressão da cobertura vegetal, se faz fundamental o seu 

respectivo acompanhamento. Cabe salientar que, sempre que necessário, serão 

realizados os transplantes das espécies imunes ao corte e também o resgate de 

bromeliáceas, orquidáceas e epífitas em geral. Ressalta-se ainda que, ao realizar 

a supressão de vegetação nos moldes do Programa, será possível auxiliar no 

afugentamento da fauna associada para outros locais em que não ocorrerão 

intervenções. 

11.8.1. Objetivo geral 

O objetivo do Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação é orientar a 

supressão da vegetação, a quantificação de madeira suprimida, a destinação 

adequada dos produtos florestais gerados e facilitar o deslocamento da fauna 

para áreas apropriadas. Além disso, é objetivo ainda deste programa garantir a 

compensação adequada a supressão com os projetos de Reposição Florestal 

Obrigatória. 

11.8.2. Justificativa 

Este Programa justifica-se devido à necessidade de minimizar e compensar os 

impactos causados pela necessidade de supressão de vegetação para a 

implantação da PCH Vale do Leite.  

11.8.3. Métodos e procedimentos 

A primeira etapa do presente Programa antecede o início das atividades de 

supressão e consiste no planejamento das atividades com a delimitação em 

campo das áreas de intervenção realizando a supressão de vegetação nas áreas 

estritamente necessárias e autorizadas. Além disso, deve- se definir as datas de 
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início e término das atividades, buscando preservar o período reprodutivo das 

espécies da fauna. 

A execução da supressão deve ser realizada de forma organizada e 

coordenada com os programas de afugentamento e resgate de fauna e resgate 

de Germoplasma. 

Após a supressão, toda a madeira deverá ser removida da área desmatada, 

sendo devidamente empilhada e realizada cubagem para posterior destinação, 

junto ao Documento de Origem Florestal (DOF). 

11.8.3.1. Projeto de reposição florestal pela supressão 

A supressão de vegetação nativa, conforme determina a legislação, requer a 

compensação através da Reposição Florestal Obrigatória. De acordo com a 

Instrução Normativa SEMA 01/2018, a qual estabelece procedimentos a serem 

observados para a Reposição Florestal Obrigatória no Estado do Rio Grande do 

Sul, esta pode se dar de três (03) formas: 

 Compensação Ambiental Por Área Equivalente; 

 Compensação Por Plantio De Mudas; e 

 Compensação Ambiental Por Conversão Em Projetos, Nos Casos De Obra 

De Utilidade Pública. 

De acordo com a Instrução Normativa, a reposição florestal obrigatória deve-

se dar, prioritariamente, pela compensação por área equivalente e na 

impossibilidade da execução do plantio de mudas. 

A compensação por área equivalente deve-se dar em extensões com 

superfície equivalente à suprimida, na mesma bacia hidrográfica e com as 

características ecológicas do Bioma, podendo contemplar a regularização 

fundiária de áreas inseridas em Unidades de Conservação conforme a Instrução 

Normativa.  
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11.8.3.1.1. Compensação ambiental por área equivalente 

A área de supressão de vegetação da PCH Vale do Leite totaliza 34,99 ha 

inserido no Bioma Mata Atlântica com vegetação em estágio médio e avançado 

de regeneração.  

Sendo esta a forma prioritária de compensação, recomenda-se que seja 

realizada, preferencialmente, em áreas contiguas a APP da PCH Vale do Leite, 

potencializando a preservação ambiental na área da futura PCH Vale do Leite. 

 Área de Supressão: 34,99 hectares (ha); 

 Área para compensação: 34,99 ha em áreas contiguas a APP da PCH Vale 

do Leite. 

11.8.3.1.2. Compensação ambiental por plantio de mudas 

A reposição florestal pelo plantio de mudas se dá de acordo com a Instrução 

Normativa 01/2018 com base na volumetria de supressão conforme os critérios a 

seguir: 

 Para exemplares com DAP (Diâmetro Acima do Peito) igual ou superior a 

15 cm, na proporção de 15 mudas para cada exemplar; 

 Para exemplares com DAP menor que 15 cm na proporção de 10 mudas 

para cada metro estéreo de lenha gerado. 

Na área da PCH Vale do Leite, com base no inventário florestal realizado, está 

previsto a supressão de 29.696 indivíduos com DAP superior a 15 cm nos 34,99 

ha de supressão e 859 mst de lenha gerado dos indivíduos com DAP inferior a 15 

cm. Com isso, a estimativa de Reposição Florestal Obrigatória (RFO) por plantio 

de mudas é de 454.030 mudas. 

Assim, a Reposição Florestal prevista é de 34,99 ha para compensação por 

área equivalente ou 454.030 mudas por plantio de mudas. 

Tendo em vista a disponibilidade de áreas no entorno da APP do futuro 

reservatório, que atende aos requisitos da Instrução Normativa SEMA RS 

01/2018, a RFO da PCH Vale do Leite deve se dar através da compensação por 

área equivalente. 
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11.8.3. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa é composto pelo empreendedor, o órgão 

ambiental, a empresa consultora e os trabalhadores da obra. 

11.8.4. Fase (s) de implementação 

O Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação deverá ser implantado 

durante a fase de implantação da PCH Vale do Leite. 

11.8.5. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Plano Ambiental para Construção; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Remoção de Estrutura e Desmatamento/Limpeza do 

Reservatório; 

 Programa de Resgate/Transplante de Flora e Germoplasma; 

 Programa de Implantação e Monitoramento da APP; 

 Programa de Conservação das Espécies da Flora Ameaçada; 

 Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas Exóticas 

Invasoras; 

 Programa de Recuperação das Áreas Degradadas; 

 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 

Subterrâneas; 

 Programa de Controle de Processos Erosivos; 

 Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna 

Terrestre; 

 Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Aquática.  
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11.9. PROGRAMA DE RESGATE/TRANSPLANTE DE FLORA E GERMOPLASMA 
DE TODOS OS HÁBITOS 

A conservação das espécies vegetais seja in situ como ex situ, através do 

resgate e dos transplantes, torna-se uma medida compensatória aos impactos 

causados pela supressão de vegetação sobre as populações vegetais e, 

consequentemente, à fauna associada. Cabe ressaltar, que várias outras 

espécies vegetais, que não se encontram ameaçadas de extinção, são 

representativas da flora local e possuem papéis importantes nos ecossistemas da 

região constituindo recurso alimentar e propiciando abrigos para a fauna, sendo 

importantes para a recuperação de áreas desmatadas (POLAR, 2015). 

Nos transplantes, após a retirada das espécies dos locais de origem, estas 

serão remanejadas para outros locais para o adensamento de florestas, uso 

paisagístico e na recuperação de área degradas. Em caso de resgate de epífetas, 

as espécies serão retiradas de seus forófitos (árvores que servem de suporte 

para epífitas), e serão amarradas em outras árvores. Tendo em vista o alto grau 

de sucesso nas realocações, irão integrar-se novamente com a floresta, servindo 

também como fonte de diversidade genética (POLAR, 2015). 

O resgate e o transplante de espécimes vegetais serão uma forma de 

compensar impactos sobre a flora pela instalação do empreendimento, 

conferindo a possibilidade deles darem continuidade à sua função ecológica. 

Entre os impactos, destacam-se a alteração da cobertura vegetal e perda de 

fragmentação de hábitat para flora. 

Além destes, deverá ser realizado o resgate de germoplasma que visa 

minimizar a perda de genótipos de espécies identificadas como prioritárias para 

conservação (espécies raras, ameaçadas de extinção, endêmicas e as de 

primeira referência para a região). Dessa maneira, o resgate dessa base física 

garante a integridade genética das espécies ocorrentes no ambiente que será 

objeto de intervenção dos empreendimentos (POLAR, 2015). 
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11.9.1. Objetivo geral 

O principal objetivo deste Programa é realizar o resgate de espécies com alto 

valor de importância ecológica presentes nos remanescentes florestais da área 

afetada pela implantação do empreendimento, além de preservar o material 

fitológico de espécies típicas da região, principalmente, das de flora que estejam 

ameaçadas e/ou protegidas por lei (POLAR, 2015). É importante salientar que, 

caso seja necessário, serão realizados transplantes das espécies imunes ao corte 

e o resgate de bromeliáceas, orquidáceas e epífitas em geral, além do 

germoplasma. 

11.9.2. Justificativa 

O resgate de espécies arbustivas e arbóreas protegidas, epífitas em geral e 

germoplasma, é realizado devido ao alto grau de importância ecológica desses 

organismos, contribuindo para que não ocorra a perda da biodiversidade, além 

da diminuição da variabilidade genética do local onde será instalado o 

empreendimento. Uma vantagem é que as epífitas apresentam facilidade de 

sobrevivência ao transplante, além de servirem como indicadoras do grau de 

desenvolvimento da floresta. O presente Programa contribui ainda com a 

minimização dos impactos ocorrentes da implantação da PCH Vale do Leite sobre 

as populações com distribuição da área de influência direta (AID) do 

empreendimento, e também a contribuição para o conhecimento da diversidade 

de famílias botânicas na flora do Estado. 

11.9.3. Métodos e procedimentos 

Este Programa deverá ser iniciado antes das atividades de supressão vegetal, 

na fase de implantação do empreendimento. Os vegetais a serem transplantados 

e resgatados deverão ser marcados em campo e realocados no mesmo dia em 

que forem retirados do seu local de origem. Depois das atividades de transplante 

e resgate, os organismos deverão ser monitorados por tempo determinado. 
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11.9.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa é composto pelo empreendedor, a empresa 

consultora e os trabalhadores do empreendimento. 

11.9.5. Fase (s) de implementação 

O Programa de Resgate/Transplante de Flora e Germoplasma de todos os 

hábitos deverá ser implementado durante a fase de implantação da PCH Vale do 

Leite. 

11.9.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Remoção de Estrutura e Desmatamento/Limpeza do 

Reservatório; 

 Programa de Implantação e Monitoramento da APP; 

 Programa de Conservação das Espécies da Flora Ameaçada; 

 Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas Exóticas 

Invasoras; 

 Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna 

Terrestre. 
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11.10. PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA APP 

As Áreas de Preservação Permanente (APP) são instituídas pelo Código 

Florestal – Lei nº 12.651/2012 – e consistem em espaços territoriais legalmente 

protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou 

privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa 

(BOURSCHEID, 2017). 

A recuperação ou a regeneração natural de uma APP é um processo dinâmico, 

envolvendo diversos fatores, que se processa de médio a longo prazo. Nesse 

sentido, quando se pretende recompor formações florestais, é fundamental que 

se tenha em mente a distribuição das espécies em determinada área. Ela é 

determinada pela adaptação dessas condições de fitogeografia de uma dada 

região (SILVA, 2019). 

11.10.1. Objetivo geral 

O objetivo principal deste Programa é garantir a implantação e proteção da 

APP na AID do empreendimento, promovendo a revegetação da APP nas áreas 

desprovidas de vegetação. A área da APP deverá ter largura de 50 metros e ser 

contínua. Além de atender as legislações vigentes, a implantação da APP 

propiciará a proteção dos recursos hídricos contra assoreamento e o surgimento 

de processos erosivos, melhorando a qualidade ambiental local. 

11.10.1.1. Objetivos específicos 

 Garantir as condições de implantação, proteção e manutenção da APP; 

 Garantir que as ações de conservação, proteção e manutenção na APP 

sejam realizadas de acordo com as legislações ambientais vigentes; 

 Proteger o solo prevenindo a ocorrência de erosão; 

 Proteger os corpos d’água, evitando a contaminação e assoreamento do 

rio; 
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 Garantir a função ecológica de refúgio para a fauna e de corredores 

ecológicos que facilitam o fluxo gênico de fauna e flora. 

11.10.2. Justificativa 

A conservação da APP torna-se extremamente necessária para a manutenção 

da biota regional, visto que essas áreas apresentam índices de diversidade 

elevada com espécies de flora ameaçadas de extinção e uma grande proporção 

de árvores frutíferas, utilizadas como alimento pelas espécies de fauna que 

ocorrem na região. 

Com a implantação da PCH Vale do Leite, o impacto sobre a vegetação é 

significativo frente às condições atuais da cobertura vegetal na AID e na área 

diretamente afetada (ADA). No entanto, a supressão da vegetação será 

amplamente compensada com o reflorestamento necessário para recomposição 

da APP do futuro reservatório da PCH, requisito essencial para que o órgão 

ambiental licencie a obra. 

11.10.3. Métodos e procedimentos 

As atividades previstas para este Programa começarão depois da obtenção da 

Licença de Instalação (LI), sendo executadas de acordo com cada fase de 

supressão da vegetação e de condicionantes dos Alvarás de Licenciamento 

Florestal emitidos pelo órgão ambiental competente. Essas atividades incluem 

vistorias em campo, revisões e análises no cálculo do montante de mudas a 

serem repostas, definição e/ou planejamento das áreas para reposição, 

verificação de disponibilidade de mudas em viveiros, entre outras. 

11.10.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa é composto pelo empreendedor, a empresa 

consultora e os trabalhadores do empreendimento. 
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11.10.5. Fase (s) de implementação 

O Programa de Implantação e Monitoramento de APP deverá ser 

implementado durante a fase de implantação da PCH Vale do Leite. 

11.10.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Plano Ambiental para Construção; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação; 

 Programa de Resgate/Transplante de Flora e Germoplasma; 

 Programa de Conservação das Espécies da Flora Ameaçada; 

 Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas Exóticas 

Invasoras; 

 Programa de Recuperação das Áreas Degradadas; 

 Programa de Controle de Processos Erosivos; 

 Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna 

Terrestre. 
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11.11. PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DA FLORA 
AMEAÇADA DE EXTINÇÃO 

Para a implantação da PCH Vale do Leite está prevista a supressão da 

vegetação de porte florestal, o que poderá incrementar a fragmentação na 

região. Os efeitos da supressão da vegetação para a implantação do 

empreendimento vão além da área diretamente afetada para a formação do 

reservatório, das estruturas físicas da PCH e das áreas de instalação e apoio.  

11.11.1. Objetivo geral 

Este Programa tem como objetivo identificar as espécies ameaçadas de 

extinção e/ou imunes ao corte na área de intervenção do empreendimento, além 

de avaliar a viabilidade de transplante de exemplares conforme legislação 

específica e acompanhar o desenvolvimento dos exemplares transplantados até o 

seu completo estabelecimento. 

11.11.2. Justificativa 

Além das medidas mitigadoras e compensatórias para os impactos negativos 

ocasionados pelo empreendimento sobre a flora, aspectos complementares e 

interligados ao contexto do empreendimento e seus impactos no bioma Mata 

Atlântica justificam e reforçam a necessidade deste Programa. Além disso, a 

conservação das espécies ameaçadas de extinção e/ou imunes ao corte é de 

grande importância para a preservação da qualidade ambiental das matas e da 

biodiversidade local. 

Na área da PCH Vale do Leite foram identificadas cinco (05) espécies com 

algum grau de ameaça a nível regional, sendo estas as de maior interesse na 

preservação, conforme pode ser visualizado no Quadro 1. 
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Quadro 1: Espécies ameaçadas de extinção presentes na área da PCH Vale do Leite. 

ESPÉCIE STATUS DE CONSERVAÇÃO 

Araucaria angustifolia  VU 

Erythrina falcata  VU 

Apuleia leiocarpa  CR 

Myrocarpus frondosus  VU 

Picrasma crenata  VU 

Gleditsia amorphoides EN 

Legenda: VU: vulnerável; CR: criticamente em perigo; EN: em perigo. 

11.11.3. Métodos e procedimentos 

Deverão ser realizadas atividades de orientação aos funcionários envolvidos 

no corte da vegetação sobre os cuidados necessários durante a execução das 

atividades, visando à conservação das espécies. 

A coleta do material a ser transplantado deverá ser realizada antes do corte 

da vegetação, de forma a causar o menor impacto possível sobre os exemplares. 

Estes deverão ser acondicionados em um local abrigado do sol para que sejam 

identificados e posteriormente transplantados. 

O resgate da flora epífita na área deverá ser direcionado para as áreas APP’s 

já identificadas, ou para os remanescentes florestais próximos. Os exemplares de 

epífitas serão amarrados ao caule das plantas com o uso de barbante. 

Espécies desconhecidas, ou mesmo consideradas novas para região, deverão 

ser encaminhadas às instituições responsáveis para identificação do material e, 

se possível, provocar sua reprodução. 

As plântulas coletadas deverão ser plantadas em sacos plásticos ou outro 

recipiente adequado para o desenvolvimento. As mesmas deverão ser 

depositadas em um local próximo ao canteiro de obras, em área sombreada, mas 

que receba sol pleno em determinados períodos do dia. 
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11.11.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa consiste na empresa consultora, o 

empreendedor e os trabalhadores da obra.  

11.11.5. Fase (s) de implementação 

O Programa Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção deverá ser 

implementado durante a fase de implantação da PCH Vale do Leite. 

11.11.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação; 

 Programa de Resgate/Transplante de Flora e Germoplasma; 

 Programa de Implantação e Monitoramento da APP; 

 Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas Exóticas 

Invasoras; 

 Programa de Recuperação das Áreas Degradadas; 

 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 

Subterrâneas. 
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11.12. PROGRAMA DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE ESPÉCIES DE 
PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS 

As invasões biológicas constituem a ameaça mais significativa para 

conservação da biodiversidade, além de serem responsáveis por perdas 

econômicas significativas decorrentes de pragas nas culturas, pastagens e nas 

áreas florestais (MALLMANN, 2018). 

11.12.1. Objetivo geral 

Este Programa tem por objetivo fornecer noções claras e aplicadas do que 

pode ser feito na prática para controle e erradicação de espécies exóticas na APP 

existente na área de influência do empreendimento. 

11.12.2. Justificativa 

Espécies exóticas invasoras configuram a segunda maior causa mundial de 

perda de diversidade biológica. É fundamental que planos de ação para controle 

sejam elaborados e implementados de acordo com as prioridades estabelecidas a 

partir do levantamento das ocorrências dessas espécies e da caracterização do 

grau de invasão. 

11.12.3. Métodos e procedimentos 

Os impactos ambientais de espécies exóticas variam de acordo com as 

características biológicas de cada espécie, que definem sua capacidade de 

adaptação às condições físicas e biológicas locais, do ambiente no qual a espécie 

se estabeleceu. Para o controle de espécies vegetais são conhecidos métodos de 

controle: mecânico, químico e biológico. 

O levantamento e o mapeamento das ocorrências de espécies exóticas são o 

primeiro passo na elaboração de um programa. O mapeamento pode ser feito 

com o auxílio de GPS, em que devem ser georreferenciadas todas as ocorrências 

de populações e/ou indivíduos isolados de espécies exóticas, além da análise 

sobre o tipo de ambiente invadido e a densidade em cada ponto de ocorrência. 
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Todas as espécies exóticas localizadas deverão ser marcadas para que facilite 

a identificação por parte da equipe executora do manejo. 

11.12.3.1. Técnica de manejo 

Para o manejo das espécies exóticas existentes na área do empreendimento, 

recomenda-se o controle mecânico que consiste na remoção física por arranquio, 

por remoção da parte subterrânea, por corte e/ou anelamento. Esta técnica tem 

eficácia como método isolado apenas para plantas que não apresentam 

reprodução vegetativa ou capacidade de rebrota. 

Durante a fase de implantação, exemplares exóticos, em especial de espécies 

invasoras, serão suprimidos ainda que não interfiram na implantação da PCH 

Vale do Leite. 

11.12.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa é composto pelo empreendedor, a empresa 

consultora e os trabalhadores do empreendimento. 

11.12.5. Fase (s) de implementação 

O Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas Exóticas 

Invasoras deverá ser implementado durante a fase de implantação e operação 

da PCH Vale do Leite. 

11.12.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Plano Ambiental para Construção; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação. 
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11.13. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E 
ALTERADAS (PRADA) 

A implantação de uma PCH envolve uma série de intervenções antrópicas 

potencialmente causadoras de alterações ambientais inerentes à sua implantação 

e operação. Esse Projeto visa à recuperação das áreas degradadas e alteradas, 

propondo medidas de reabilitação do ambiente nas áreas do canteiro de obra, 

bota-foras, taludes, acessos e demais locais necessários para a implantação da 

PCH Vale do Leite. O PRADA irá conter uma série de diretrizes a serem seguidas 

com vistas a correções de impactos possíveis durante fases de implantação e 

operação.  

11.13.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste Projeto é estabelecer técnicas e procedimentos das 

medidas indicadas para a recuperação de áreas degradadas para serem 

reintegradas ao ambiente da melhor forma possível, além de realizar 

treinamento da equipe de trabalho buscando uma conservação, remediação e 

regeneração dos locais alterados. 

11.13.1.1. Objetivos específicos 

 Garantir a recuperação e reintegração das áreas utilizadas durante a 

implantação da PCH Vale do Leite, executando medidas que visem a 

reincorporação destas áreas ao entorno; 

 Cumprir com as exigências legais, com a proteção, conservação e/ou 

preservação dos recursos naturais, com qualidade e segurança do 

empreendimento, visando o desenvolvimento dos demais programas 

ambientais; 

 Proteger o solo dos processos erosivos e os mananciais hídricos contra o 

assoreamento; 

 Promover medidas corretivas capazes de reintegrar convenientemente as 

áreas degradadas à paisagem típica da região; 
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 Promover a reintegração paisagística dessas áreas (revegetação natural ou 

reintegração ao processo produtivo) em especial das áreas de canteiro e 

base das estruturas; 

 Eliminar bacias de acumulação, atenuar taludes íngremes que possam 

gerar instabilidade das encostas e reordenar a configuração do terreno de 

forma a reintegrar o local à paisagem, evitando os processos erosivos. 

 Garantir a integridade do próprio empreendimento, evitando a exposição 

das estruturas da PCH Vale do Leite, principalmente, aos processos 

erosivos. 

11.13.2. Justificativa 

A instalação da PCH Vale do Leite irá alterar frações de terra nas imediações 

da obra e, visando amenizar ou impedir o início de qualquer impacto, as 

diretrizes estabelecidas nesse programa devem ser cumpridas. Os requisitos 

técnicos básicos e legais serão elaborados para auxiliar na prevenção com intuito 

de gerar o mínimo possível de passivo ambiental. Os programas devem ser 

implementados conforme forem sendo consolidadas as estruturas previstas com 

ações preventivas, corretivas e de recomposição ambiental.  

11.13.3. Métodos e procedimentos 

As técnicas usuais devem ser sobrepostas pelas ações que visam causar 

menores danos ao ambiente. Os serviços constam basicamente de 

recondicionamento topográfico, recomposição e proteção do solo, sistemas de 

drenagem e recomposição da cobertura vegetal, que serão definidos em função 

dos seguintes princípios básicos: 

 Todo funcionário deverá receber treinamento de meio ambiente; 

 Deverão ser utilizados equipamentos adequados, com pessoal 

devidamente habilitado à atividade, quando da execução das ações 

corretivas e preventivas; 
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 Levantar os tipos de processos erosivos existentes ou sua iminência e 

aplicar medidas preventivas e corretivas de contenção da erosão, por meio 

de métodos de enrocamento, reconformação do solo e implantação de 

cobertura vegetal adequada ao local a ser recuperado; 

 Observar e monitorar todos os preceitos do revolvimento de terra no que 

se refere às estradas de serviço a serem construídas no entorno da área a 

ser manejada, fazendo com que haja sistema de drenagem que conduza 

as águas superficiais para as drenagens naturais, de modo a impedir o 

surgimento de processos erosivos. 

Para a recuperação das áreas degradadas e alteradas, serão desenvolvidas 

medidas diferenciadas em cada caso de acordo com a área degradada. As 

principais medidas a serem desenvolvidas para execução deste Programa são: 

 Limpeza da área; 

 Recondicionamento topográfico; 

 Recomposição dos solos; 

 Obras de drenagens;  

 Recomposição da vegetação. 

11.13.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa é composto pelo empreendedor e a empresa 

consultora. 

11.13.5. Fase (s) de implementação 

O PRADA deverá ser implementado durante as fases de implantação e 

operação da PCH Vale do Leite. 

11.13.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 
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 Plano Ambiental para Construção; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Controle de Processos Erosivos. 
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11.14. PLANO DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL 

O Plano de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial 

(PACUERA) tem como objetivo apresentar diretrizes básicas para utilização do 

entorno do reservatório conforme a resolução CONAMA n° 302 de março de 

2002. Este planejamento deverá prever ainda, mecanismos de gestão e uso 

múltiplo das águas, de monitoramento e avaliação da sua qualidade e meios de 

implantação de projetos para a correção de desvios nos parâmetros de 

normalidade. Tanto o planejamento quanto a gestão devem ser feitos de forma 

participativa, contando com a possibilidade de abrir espaços para discussões e 

análises integradas que norteiam as medidas de manejo a serem adotadas. Com 

tais resultados, será possível definir o zoneamento ambiental da área do entorno 

do reservatório e APP, em zonas de modo a garantir o efetivo planejamento e 

gestão do espaço. Com isso, se definirá as diretrizes de uso do solo, visando a 

qualidade e quantidade do lago a ser formato (POLAR, 2015). 

A Resolução CONSEMA nº 388, de 08 de novembro de 2018, dispõe sobre os 

critérios e diretrizes gerais, bem como define os estudos ambientais e os 

procedimentos básicos a serem seguidos no âmbito do licenciamento ambiental 

de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Centrais Geradoras Hidrelétricas – 

CGHs, apresenta um conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de 

disciplinar a conservação, recuperação, o uso e ocupação da APP, criada no 

entorno de reservatório artificil, denominado Plano Ambiental de Conservação e 

Uso do Entorno de Reservatório Artificil (PACUERA). O Art. 21 desta Resolução 

prevê a possibilidade de dispensa da apresentação do PACUERA caso o 

empreendedor seja proprietário de toda a faixa de APP, criada no entorno do 

reservatório artificial, e comprove, mediante caracterização detalhada da área, a 

inexistenta de qualquer uso, assim como assegure total restrição de uso e acesso 

à APP. 

Tendo isso em vista, apresenta-se a seguir informações relevantes 

demostrando que a PCH Vale do Leite se enquadra no aspecto citado pelo Art. 21 

da Resolução CONSEMA nº 388 e assim, o empreendimento seja dispensado da 

elaboração de um programa ambiental para disciplinar os usos do entorno. 
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11.14.1. APP da PCH Vale do Leite 

11.14.1.1. Usos existentes 

Na APP da PCH Vale do Leite não existe outros usos que não o da preservação 

ambiental. Nesta, não há áreas de lazer ou áreas de navegação, por exemplo. 

As áreas do entorno da APP é pouco povoada, o limite da APP (100 metros) 

está envolto por vegetação nativa de médio e grande porte consolidada (Foto 1 e 

Foto 2), restringindo o acesso de gado na área da APP (Figura 1).  
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Figura 1: Futuro reservatório da PCH Vale do Leite. 
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Foto 1: Vista aérea da 

vegetação da APP. 

 

 

Foto 2: Vista aérea da 

vegetação da APP. 

11.14.1.2. Restrição de acesso 

A área da APP da PCH Vale do Leite não possui cercamento, delimitando os 

100 metros. No entanto, cabe ressaltar que a vegetação presente na APP é 

densa e consolidada restringido o acesso das criações presentes nas 

propriedades vizinhas à área da PCH. 
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11.14.1.3. Fiscalização e controle 

O empreendedor manterá o controle e a fiscalização do acesso à área da APP, 

realizando ações junto aos moradores do entorno. Sendo assim, serão instaladas 

placas de restrições de uso ao longo de toda a APP. 

A seguir, apresentam-se exemplos de placas restritivas a serem instaladas na 

APP do reservatório da PCH Vale do Leite. 

 
Figura 2: Exemplo de placa de restrição. 

 
Figura 3: Exemplo de placa de indicando área de preservação permanente. 
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11.14.1.4. Posse das áreas da APP 

A Certel Vale do Leite Geração de Energia S.A. detém a posse de grande 

parte das áreas de APP, conforme pode ser visualizado no Volume IV, e objetiva 

adquirir as que não estão em posse do empreendedor. Cabe salientar que estas 

tratativas estão em andamento e que não estão previstas outros usos para esta 

área a não ser a de preservação. 

Futuramente, serão elaborados relatórios detalhados referente as áreas de 

APP demonstrando que não há usos, além da preservação e conservação, e 

comprovar a posse do empreendedor de toda a área da APP do reservatório da 

PCH Vale do Leite. 

Tendo isso em vista e conforme o Art. 21 da Resolução CONSEMA nº 388, 

pede-se dispensa do PACUERA. 
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11.15. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 
E SUBTERRÂNEAS 

Programas de Monitoramento das Águas Superficiais e Subterrâneas são 

usuais em empreendimentos de geração de energia elétrica, sejam usinas 

hidrelétricas, termelétricas ou nucleares, pois permitem a identificação de 

eventuais alterações na qualidade do corpo hídrico cujas águas são utilizadas no 

processo de geração, e dão subsídios para a elaboração e quantificação de 

medidas corretivas (ECOLOGY BRASIL, 2007). 

A formação de lagos artificiais interfere no comportamento das águas 

subterrâneas, podendo propiciar o acréscimo da suscetibilidade a processos de 

instabilização de encostas, criação de áreas úmidas e alagadas, aumento da 

vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação, afloramentos e surgências d’água, 

acréscimo na disponibilidade das águas subterrâneas, interferências em 

estruturas enterradas e poços, bem como o afogamento radicular da vegetação 

adjacente. 

11.15.1. Objetivo geral 

O presente Programa visa identificar eventuais processos atuantes na 

alteração da qualidade do corpo hídrico, relacionado especificamente com o 

empreendimento em questão, além da análise dos efeitos do empreendimento na 

qualidade dos recursos hídricos locais, bem como a variação do aquífero, 

objetivando adotar um conjunto de ações destinadas ao controle dos impactos 

ambientais referentes à área de interferência da implantação e operação da PCH 

Vale do Leite. 

11.15.1.1. Objetivos específicos 

 Aprofundar o conhecimento sobre a qualidade da água do Rio Forqueta 

nas condições atuais, anteriores à implantação do empreendimento; 

 Acompanhar a evolução da qualidade da água no rio, assim como no 

reservatório projetado durante as fases de execução das obras, 

enchimento do reservatório e operação do empreendimento; 
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 Monitorar as áreas previamente identificadas a fim de apontar medidas 

preventivas e/ou servir como subsídio ao planejamento do uso e ocupação 

do solo; 

 Contribuir, do ponto de vista técnico, para a normalização do 

abastecimento de água da população atingida que utiliza os poços rasos 

pela eventual alteração do lençol freático. 

11.15.2. Justificativa 

A eventual ocorrência de alteração dos padrões de qualidade dos recursos 

hídricos e seu entorno, induzidas pela execução das obras e na operação da PCH 

Vale do Leite, quando identificados de imediato, possibilita melhor recuperação 

do ambiente, tal como o controle da fonte geradora do impacto. Além disso, o 

monitoramento das oscilações do aquífero é de elevada importância para 

melhorias na eficiência de gestão dos recursos hídricos subterrâneos, tendo em 

vista que essa variação resulta em interferências de disponibilidade e qualidade 

de água devido às interações entre as mesmas. 

11.15.3. Métodos e procedimentos 

Para este Programa deverá ser realizado o monitoramento das alterações dos 

parâmetros físicos, químicos e microbiológicos de qualidade da água decorrentes 

da movimentação de sedimento e suspensão de material potencialmente 

contaminado próximo a área da casa de máquinas e na construção do 

barramento, em razão do processo de remobilização do sedimento lagunar. 

Já o monitoramento das águas subterrâneas, bem como do aquífero, será 

realizado através de coletas de amostras em pontos e períodos especificados, 

sendo analisadas por laboratório especializado devidamente cadastrado pela 

FEPAM. 

As interpretações dos resultados das análises serão apresentadas em tabelas. 

A partir disso, serão elaborados gráficos com análise individual dos parâmetros, 

considerando a data das coletas e os pontos amostrados. Essa metodologia visa 
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uma melhor comparação dos dados e a simplificação das interpretações dos 

resultados das análises. 

11.15.3.1. Subprograma de monitoramento das macrófitas aquáticas 

A composição de espécies, abundância e biomassa das macrófitas são 

parâmetros importantes para o controle e monitoramento da qualidade da água, 

considerando principalmente a capacidade de algumas espécies de proliferação 

excessiva em situações de média a elevada eutrofização da água (WETZEL, 

1993; MELZER, 1999). A proliferação excessiva de espécies de macrófitas do 

gênero Eichhornia, por exemplo, podem ser indicadores de ambiente eutrofizado, 

além de Lemna, Pistia, Salvinia e Trapa (BEYRUTH, 1992; POLAR, 2015). 

11.15.3.1.1. Objetivo geral 

O objetivo deste Subprograma é contribuir para a conservação e mensuração 

das modificações na comunidade de macrófitas aquáticas, advindas das 

transformações do ambiente, em decorrência das fases de implantação e 

operação da PCH Vale do Leite. Subsidiando ainda, a adoção de medidas de 

controle, no caso de proliferação excessiva de espécies indesejáveis. 

11.15.3.1.2. Justificativa 

A existência de ambientes favoráveis à colonização de macrófitas aquáticas é 

uma característica de ambientes aquáticos que sofrem alteração. Nesses 

ambientes, o crescimento excessivo das macrófitas aquáticas pode causar 

diversos problemas ambientais, além de prejuízos à geração de energia e 

navegação, entre outros (JUNK et al., 1981; POLAR, 2015). Além das questões 

relacionadas à proliferação excessiva de macrófitas aquáticas, destaca-se 

também a sua importância no fluxo energético das comunidades aquáticas, isso 

porque, além de produtoras primárias, as macrófitas aquáticas constituem 

substrato para colonização de epifíton, e podem ser utilizadas como abrigos para 

algumas espécies de peixe (POLAR, 2015). 
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11.15.3.1.3. Métodos e procedimentos 

O monitoramento de macrófitas aquáticas deverá ser realizado nas áreas de 

influência direta e indireta da PCH Vale do leite, através de campanhas de 

amostragem periódicas. Entre as metas e atividades que deverão ser realizadas 

ao longo do monitoramento, inclui-se a seleção dos pontos amostrais. 

Nos pontos de amostragem deverão ser mensurados: composição das 

comunidades de macrófitas flutuantes e submersas; cobertura; frequência de 

ocorrência de cada espécie na comunidade; biomassa de cada espécie presente 

na comunidade; riqueza e dominância e identificação taxonômica. 

11.15.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa é composto pelo empreendedor, trabalhadores 

do empreendimento e empresa consultora. 

11.15.5. Fase (s) de implementação 

O PMQA deverá ser implementado durante as fases de implantação e 

operação da PCH Vale do Leite. 

11.15.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Remoção de Estrutura e Desmatamento/Limpeza do 

Reservatório; 

 Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação; 

 Programa de Implantação e Monitoramento da APP; 

 Programa de Recuperação das Áreas Degradadas; 

 Programa de Monitoramento do Regime Hidrológico; 
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 Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico; 

 Programa de Controle de Processos Erosivos; 

 Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna 

Terrestre; 

 Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Aquática. 
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11.16. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO REGIME HIDROLÓGICO 

O monitoramento dos níveis e vazões tem como objetivo registrar as 

variações, tanto espaciais como temporais, que ocorrerão no reservatório da PCH 

Vale do Leite, no trecho de jusante do barramento. Deste modo, será possível 

estabelecer com maior precisão, a extensão das superfícies inundadas em função 

das vazões afluentes e do nível d’água no barramento. Durante a fase de 

operação, esse monitoramento será de vital importância para a determinação 

precisa das áreas inundadas e avaliação dos volumes do reservatório (AMBIENTE 

BRASIL, 2018).  

11.17.1. Objetivo geral 

O objetivo deste Programa é permitir a avaliação mais detalhada da superfície 

inundada no trecho do Rio Forqueta, verificando a variabilidade nas superfícies 

de inundações. 

11.17.2. Justificativa 

O monitoramento do regime hidrológico faz-se necessário pela importância 

de ampliar o conhecimento sobre a qualidade e quantidade de água no Rio 

Forqueta para fins de controle da disponibilidade hídrica, com vistas à 

manutenção das vazões, evitando conflito pelo uso dos recursos hídricos. 

Como normalmente ocorre em aproveitamentos hidrelétricos, os impactos, 

que poderão ser provocados pela PCH Vale do Leite sobre os recursos hídricos, 

estão relacionados principalmente com a formação do reservatório. 

11.17.3. Métodos e procedimentos 

Para execução deste Programa deverão ser instalados postos fluviométricos 

na margem do rio, em local protegido de erosões, para que não haja 

comprometimento de sua estabilidade e, consequentemente, alteração na 

qualidade dos dados. 
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O Programa será implantado conforme a Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº3, 

de 10 de agosto de 2010, que estabelece as condições e os procedimentos a 

serem observados pelos concessionários e autorizados de geração de energia 

hidrelétrica para a instalação, operação e manutenção de estações hidrométricas 

visando ao monitoramento pluviométrico, limnimétrico, fluviométrico, 

sedimentométrico e de qualidade da água associado a aproveitamentos 

hidrelétricos, e dar outras providências. 

O tipo de monitoramento e o prazo para início da operação dos pontos de 

monitoramento são: 

 Pluviométrico: até 180 dias após o início das obras da usina 

 Limnimétrico: até 30 dias antes do início do enchimento 

 Fluviométrico: até 180 dias após o início das obras da usina 

 Sedimentométrico: até180 dias após o início das obras da usina 

11.17.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa é composto pelo empreendedor, a empresa 

consultora, comunidade lindeira e o órgão ambiental. 

11.17.5. Fase (s) de implementação 

O Programa de Monitoramento do Regime Hidrológico deverá ser 

implementado antes da fase de implantação da PCH Vale do Leite. 

11.17.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Programa de Comunicação Social. 

 Projeto de Recuperação das Áreas Degradas e Alteradas (PRADA); 

 Programa de Controle de Processos Erosivos; 
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 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 

Subterrâneas; 

 Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Aquática. 
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11.17. PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOLÓGICO 

O aporte sedimentar no meio ambiente depende fundamentalmente de 

causas naturais, estando relacionadas com alguns agentes antrópicos. 

Destacam-se a estruturação geológica da rocha- fonte (mineralogia, presença de 

planos de fraqueza e vacúolos, etc.), as condições climáticas (precipitação 

pluviométrica, ação eólica e taxas de insolação), a topografia, a natureza da rede 

de drenagem, as características hidráulicas dos canais, o uso e ocupação dos 

solos, a existência de áreas desmatadas e outros que, em maior ou menor 

escala, contribuem para a desagregação das rochas e consequente formação de 

sedimento (ECOLOGY BRASIL, 2011). 

A redução da velocidade das correntes, em decorrência do estabelecimento 

do barramento, favorece a deposição gradual de sedimentos ao longo do 

reservatório, diminuindo gradativamente sua capacidade de armazenamento. 

Além disso, os sedimentos aportantes, que não são retidos no reservatório e 

passam pelo vertedouro e pelos condutos, podem causar abrasão nas estruturas, 

comportas, tubulações e turbinas (ECOLOGY BRASIL, 2011). 

11.18.1. Objetivo geral 

Este Programa tem como objetivo fornecer informações referentes às taxas 

de aporte e deposição sedimentar, assim como localizar os principais pontos de 

deposição. 

11.18.2. Justificativa 

Programas hidrossedimentológicos são usuais em empreendimentos de 

geração de energia elétrica, sejam pequenas ou grandes centrais hidrelétricas, 

termelétricas ou nucleares. Eles permitem o monitoramento das eventuais 

alterações no regime fluvial e no transporte de sedimentos do corpo hídrico, 

cujas águas são utilizadas no processo de geração e/ou refrigeração e, 

eventualmente, dão subsídios para a elaboração e quantificação de medidas 

corretivas. 
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Como normalmente ocorre em aproveitamentos hidrelétricos, os impactos, 

que poderão ser provocados pela PCH Vale do Leite sobre os recursos hídricos, 

estão relacionados principalmente com a formação do reservatório. 

11.18.3. Métodos e procedimentos 

Para execução deste Programa deverá ser instalado um posto fluviométrico 

no Rio Forqueta, para realização das medições. O Programa será implantado 

conforme a Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº3, de 10 de agosto de 2010, que 

estabelece as condições e os procedimentos a serem observados pelos 

concessionários e autorizados de geração de energia hidrelétrica para a 

instalação, operação e manutenção de estações hidrométricas visando ao 

monitoramento pluviométrico, limnimétrico, fluviométrico, sedimentométrico e 

de qualidade da água associado a aproveitamentos hidrelétricos, e dar outras 

providências. 

O tipo de monitoramento e o prazo para início da operação dos pontos de 

monitoramento são: 

 Pluviométrico: até 180 dias após o início das obras da usina 

 Limnimétrico: até 30 dias antes do início do enchimento 

 Fluviométrico: até 180 dias após o início das obras da usina 

 Sedimentométrico: até180 dias após o início das obras da usina 

Nos locais de monitoramento fluviométrico e sedimentométrico deverão ser 

realizadas, no mínimo, 4 medições no decorrer do ano para fins de definição e 

atualização das curvas de descarga líquida e sólida, respectivamente. 

11.18.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa é composto pelo empreendedor, a empresa 

consultora, comunidade lindeira e o órgão ambiental. 
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11.18.5. Fase (s) de implementação 

O Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico deverá ser 

implementado antes da fase de implantação da PCH Vale do Leite. 

11.18.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Programa de Comunicação Social. 

 Projeto de Recuperação das Áreas Degradas e Alteradas (PRADA); 

 Programa de Controle de Processos Erosivos; 

 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 

Subterrâneas; 

 Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Aquática. 
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11.18. PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS 

Erosão é o desprendimento e posterior arraste de partículas sólidas em 

superfície ou subsuperfície a partir da ação da chuva, do vento, gravidade, gelo e 

atividade humana. Possui magnitude variável, sendo influenciada, 

principalmente, pelo padrão de precipitação, pelas condições de drenagem e 

infiltração, topografia do terreno, cobertura vegetal e atributos físico químicos do 

solo. Dentre as consequências mais evidentes do processo erosivo, destacam-se 

o assoreamento dos corpos hídricos, alterações no potencial da aptidão agrícola 

dos solos, eutrofização de reservatórios e risco de acidentes (ECOLOGY BRASIL, 

2011). 

A implantação da PCH Vale do Leite requer a execução de atividades como 

supressão da vegetação, escavação para instalação das fundações e das 

ombreiras do barramento e outra com grande potencial para deflagração de 

processos erosivos na região afetada. 

11.19.1. Objetivo geral 

Este Programa tem por objetivo definir as medidas a serem implementadas 

para estabilização das áreas fragilizadas e/ou afetadas para prevenção de novas 

ocorrências, visando o controle de processos erosivos. 

11.19.2. Justificativa 

As alterações que ocorrem no solo na fase de enchimento de um reservatório 

modificam as condições de equilíbrio natural das margens. Isto acontece, 

principalmente, porque a saturação modifica as propriedades de coesão e adesão 

do solo, podendo resultar na ocorrência de escorregamentos e deslizamentos de 

massa, mesmo que em operação com pouca variação diária.  

A ocorrência de processos erosivos no entorno do reservatório resulta no seu 

assoreamento, visto que eles interceptam a maior parte das descargas sólidas 

transportadas na rede fluvial, diminuindo a vida útil do empreendimento e a 
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capacidade de armazenamento do reservatório, além de comprometer a 

eficiência dos projetos ambientais, especificamente o reflorestamento ciliar. 

11.19.3. Métodos e procedimentos 

Os procedimentos metodológicos indicados deverão obedecer às etapas 

correspondentes às fases de implantação e operação do empreendimento. Além 

disso, serão previstas posteriormente etapas e propostas que deverão ser 

realizadas e/ou acompanhadas por um Gestor Ambiental ou profissional 

capacitado para tal atividade, em que os focos erosivos serão monitorados 

periodicamente. 

Recomenda-se que ao planejar as aberturas de vias de acesso, jazidas e 

áreas de bota-fora, tente-se, sempre que possível, evitar a alocação de grandes 

estruturas, como cortes, aterros e terraplanagens em áreas sensíveis do ponto 

de vista erosivo e deposicional. Quando tal atividade for inevitável, será 

necessária a análise mais detalhada das condições do solo, a fim de caracterizar 

as feições erosivas porventura existentes e planejar as medidas adequadas para 

estabilização dos solos antes de se realizar a intervenção proposta. 

11.19.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa é composto pelo empreendedor, a empresa 

consultora e o órgão ambiental. 

11.19.5. Fase (s) de implementação 

O Programa de Controle de Processos Erosivos deverá ser implementado 

durante as fases de implantação e operação da PCH Vale do Leite. 

11.19.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Plano Ambiental para Construção; 
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 Programa de Remoção de Estrutura e Desmatamento/Limpeza do 

Reservatório; 

 Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação; 

 Programa de Recuperação das Áreas Degradadas. 
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11.19. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO, RESGATE E 
MONITORAMENTO DE FAUNA TERRESTRE 

Projetos de monitoramento de fauna constituem-se em mecanismos 

fundamentais para o estabelecimento de estratégias de conservação de espécies 

e ambientes, uma vez que permitem conhecer tendências ao longo do tempo 

(ANTUNES et al., 2012).  

As pequenas centrais hidrelétricas, como a PCH Vale do Leite, são 

caracterizadas por um período construtivo relativamente curto e interferências 

ambientais menos impactantes que grandes usinas hidrelétricas. Como principais 

características deste empreendimento relevantes à fauna e flora terrestres, 

temos um reservatório com cerca de 49,33 hectares que necessitará de uma 

área de supressão de vegetação estimada em 34,99 hectares e, 

consequentemente, um tempo de enchimento aproximado de 3,5 dias. 

11.20.1. Objetivo geral 

Este Programa tem como objetivo avaliar o comportamento das espécies 

visando a identificação das relações entre os indivíduos e seu habitat, de modo a 

detectar possíveis modificações comportamentais causadas pelo 

empreendimento. 

11.20.1.1. Objetivo específico 

 Avaliar as alterações qualitativas e quantitativas dos vertebrados 

terrestres e alados durante a implantação e operação do empreendimento; 

 Levantar as espécies que utilizam as áreas da PCH Vale do Leite como 

habitat; 

 Monitorar a sazonalidade das espécies nos diferentes grupos de 

vertebrados; 

 Resgatar e translocar espécies presentes nos locais de frente de obra, 

quando necessário; 
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 Monitorar as espécies que compõem a comunidade da área de influência 

do empreendimento, comparando a riqueza da comunidade nos diferentes 

períodos; 

 Estimar a abundância relativa das espécies sempre que possível. 

11.20.2. Justificativa 

As atividades que darão início às obras para a implantação da PCH Vale do 

Leite modificarão e restringirão parte dos ambientes ocupados pela fauna local. 

Muitas espécies de vertebrados são indicadoras de distúrbios no habitat. 

Algumas são, especialmente, sensíveis, sendo consideradas, portanto, excelentes 

modelos para estudos de diagnóstico ambiental. Entre a fauna terrestre, ainda 

existe aquela em risco de extinção, processo que muitas vezes ocorre por ação 

antrópica. 

Para evitar que isso ocorra, o Programa de Monitoramento, Afugentamento, 

Resgate e Transporte de Fauna Terrestre identificará e analisará as espécies 

existentes no local, estudando alternativas para que estas não sofram com a 

implantação do empreendimento. 

11.20.3. Métodos e procedimentos 

A execução de programas de monitoramento da fauna silvestre constitui 

importantes mecanismos de mitigação de impactos sobre a biota. Estes 

programas permitem avaliações e, sempre que necessárias mudanças das ações 

em curso, buscam a conservação das espécies faunísticas (NARITA et al., 2010). 

11.20.3.1. Subprograma de resgate e afugentamento da fauna terrestre 

O estado de conservação dos remanescentes de vegetação natural determina 

as comunidades de uma dada região, tornando evidente que as alterações de 

habitats produzidas nesses locais repercutirão diretamente sobre a fauna 

silvestre residente. A área do empreendimento já se encontra bastante alterada 

por impactos antrópicos. Apesar disso, os ambientes estão sendo utilizados pela 
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fauna generalista da região e até mesmo por espécies ameaçadas de extinção. 

As espécies com baixa capacidade de dispersão e áreas de vida (como os 

anfíbios, pequenos répteis e roedores) precisarão de ações de resgate de fauna, 

principalmente, nos locais onde serão implantados o canteiro de obras, as áreas 

de bota-fora e a abertura de acessos (POLAR, 2015). 

Algumas atividades do processo de implantação da PCH Vale do Leite poderão 

gerar ruídos interferindo nas comunidades faunísticas ocorrentes, que tendem a 

se deslocar para trechos com menor interferência. Sendo assim, a fauna 

terrestre com maior capacidade de dispersão, naturalmente, será afugentada 

pelo movimento de maquinários e demais veículos de transporte de materiais. 

11.20.3.1.1. Objetivo geral 

O Subprograma busca minimizar os impactos sobre a fauna, oriundos das 

alterações de habitat que ocorrerão na área de instalação do empreendimento. 

Entre os objetivos deverão constar: 

 Resgatar os animais encontrados;

 Soltar em local apropriado e predefinido;

 Coletar de representantes sem condição física de soltura, exóticos, que 

vierem a óbito, ou de exemplares de interesse específico para utilização 

em estudos de finalidade científica e/ou atividade didática;

 Afugentar os animais com capacidade de voo e/ou de dispersão e da fauna 

aquática presente na área diretamente afetada.

11.20.3.1.2. Justificativa 

A implantação de empreendimentos modifica e restringe o ambiente ocupado 

pela fauna. Além disso, o resgate de fauna se constituirá em uma oportunidade 

singular para auxiliar a fauna afetada na busca de novos habitats, tornando-se 

também uma fonte de conhecimentos sobre a fauna regional. Dessa forma, a 

implantação de um programa de resgate direcionado minimizará o número de 

mortes de indivíduos e o impacto causado ao hábitat. 
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11.20.3.1.3. Métodos e procedimentos 

O Subprograma deverá ser executado na fase de implantação do 

empreendimento, acompanhando as etapas de supressão dos habitats utilizados 

pela fauna terrestre. Estão incluídas as atividades de supressão da vegetação e 

as demais inerentes à implantação da PCH Vale do Leite. 

De acordo com o grupo de fauna, diferentes procedimentos de captura 

deverão ser utilizados quando necessários. As áreas de soltura deverão ser 

definidas e autorizadas previamente pelo órgão ambiental competente. 

11.20.3.2. Subprograma de monitoramento da fauna terrestre 

Muitas espécies de vertebrados são indicadoras de distúrbios no habitat.  

Algumas são especialmente sensíveis, sendo consideradas, portanto, excelentes 

modelos para estudos de diagnóstico ambiental. Dos mais citados, nesse sentido, 

destacam-se várias espécies de mamíferos e aves, no entanto podemos 

considerar também os anfíbios e os répteis por sua baixa mobilidade, 

requerimentos fisiológicos, especificidades de habitat e facilidade de estudos, e 

os peixes por sua íntima, obrigatória e recíproca relação com o meio circundante 

(POLAR, 2015). 

Entre a fauna terrestre ainda existe aquela em risco de extinção, ou seja, 

cujas populações estão diminuindo rapidamente, podendo desaparecer. Os 

principais motivos de extinção são a destruição, degradação ou perturbação de 

hábitats; invasão de espécies exóticas em novas áreas geográficas e sobre-

exploração, sendo esta última uma prática comum desde os tempos pré-

históricos, onde muitos animais de grande porte foram extintos por ação 

antrópica (POLAR, 2015). 

11.20.3.2.1. Objetivo geral 

Este Subprograma prevê o conhecimento e o monitoramento da fauna de 

vertebrados terrestres (mamíferos, aves, répteis e anfíbios) na AID e AII da PCH 

Vale do Leite. Além disso, deve-se propor projetos específicos com espécies-

chave, com o objetivo de responder questões relevantes sobre a influência do 

empreendimento no local. Desse modo, serão gerados dados capazes de indicar 



  

75 

Avenida Farrapos, 3270/301 - Porto Alegre/RS - CEP: 90.220-002 - Fone/FAX: (051) 3073 2850 

a qualidade ambiental, o uso do hábitat e as tendências de aumento ou declínio 

de populações, frente às pressões geradas pelo empreendimento. Tais 

informações irão compor a base de dados para futuras atividades de manejo 

e conservação, incluindo o estabelecimento de parâmetros para minimizar os 

impactos adversos das atividades de implantação do empreendimento sobre 

diferentes grupos animais. 

11.20.3.2.2. Justificativa 

Projetos de monitoramento da fauna são ferramentas fundamentais para o 

estabelecimento de estratégias de conservação de espécies e ambientes, uma 

vez que permitem conhecer tendências ao longo do tempo. Os resultados 

também geram subsídios para avaliar a estrutura, a transformação e a 

destruição da paisagem, a viabilidade das populações locais, bem como propor 

medidas para reduzir o impacto humano (WILSON, 1997).  

No entanto, o monitoramento de fauna requer uma sólida compreensão e 

entendimento das relações ecológicas e da história natural dos animais da área 

estudada (BRUSSARD, 1991). As respostas das espécies frente ao habitat podem 

depender das diferenças no tamanho, dieta, habilidades de dispersão, grau de 

especialização nas exigências de habitat ou nos tipos de interações com outras 

espécies (COX et al., 2003). 

11.20.3.2.3. Métodos e procedimentos 

O monitoramento de fauna deverá ser realizado nas áreas de influência direta 

e indireta da PCH Vale do Leite, através de campanhas trimestrais de 

amostragem sazonais. Entre as metas e atividades que deverão ser realizadas ao 

longo do monitoramento, inclui-se, primeiramente, a seleção dos pontos 

amostrais. Após essa etapa, se dará início às atividades de levantamento quali-

quantitativo das espécies e seu monitoramento. 

11.20.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa é composto pelo empreendedor, a empresa 

consultora e o órgão ambiental. 
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11.20.5. Fase (s) de implementação 

O Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna Terrestre 

deverá ser implementado durante a fase de implantação da PCH Vale do Leite. 

11.20.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Plano Ambiental para Construção; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação; 

 Programa de Implantação e Monitoramento da APP. 
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11.20. PROGRAMA DE RESGATE E MONITORAMENTO DA FAUNA 
AQUÁTICA 

A biota aquática possui importante função ecológica no meio aquático por ser 

um ambiente de alta produtividade e servir de berçário e criadouro para diversas 

espécies de moluscos, crustáceos e peixes. Além disto, a biota tem grande 

importância econômica e social, sendo imprescindível para a pesca e atividades 

de esportes e lazer da região (POLAR, 2015). 

A integridade biológica de uma comunidade de peixes é um indicador sensível 

do estresse direto e indireto do ecossistema aquático, tendo grande aplicação em 

monitoramentos biológicos para avaliar a degradação ambiental (FAUSCH et al., 

1990). 

11.21.1. Objetivo geral 

Este Programa tem como objetivo resgatar a ictiofauna durante as atividades 

de implantação da PCH Vale do Leite, além de monitorar a fauna aquática 

durante as fases de implantação e operação do empreendimento, visando avaliar 

as influências do empreendimento na comunidade aquática do Rio Forqueta. 

11.21.2. Justificativa 

O estudo da comunidade de peixes é um componente essencial de muitos 

programas de avaliação da qualidade da água, uma vez que os peixes são 

indicadores particularmente sensíveis às condições da qualidade da água e às 

influências humanas, como variações químicas ou modificações físicas no habitat. 

Da mesma forma, o fitoplâncton, o zooplâncton e os macroinvertebrados 

bentônicos são ótimos indicadores de qualidade ambiental, além de 

desenvolverem papel fundamental no processamento da matéria orgânica e na 

ciclagem de nutrientes. Esses organismos podem ser utilizados como 

bioindicadores de qualidade de água, pois normalmente são abundantes e 

apresentam tolerância diferente a distintos graus de contaminação ou impacto 

ambiental. 
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11.21.3. Métodos e procedimentos 

Deverão ser definidos pontos para realização de amostragens trimestrais 

(representando as diferentes estações do ano) da fauna ictiológica dos 

fitoplânctons, zooplânctons e macroinvertebrados aquáticos AID e AII do 

empreendimento. Os resultados obtidos a partir dessas amostragens deverão ser 

analisados quali-quantitativamente e comparados anualmente visando à 

observação de eventuais alterações na composição e abundância de espécies 

ocorrentes. 

11.21.3.1. Subprograma de resgate da fauna aquática 

Alterações antrópicas diretas em ecossistemas aquáticos, como os impactos 

originados pelo uso do potencial energético do rio na construção de barramentos, 

ocasionam modificações na estrutura e nos processos dos ecossistemas, podendo 

interferir na capacidade de sobrevivência das diferentes espécies da comunidade 

aquática (COSTA, 2006). A maior ameaça à diversidade biológica está centrada 

na perda de habitat e na fragmentação isolada de habitats similares, o que pode 

criar barreiras para o processo normal de dispersão, colonização e alimentação 

(ENERGY BRASIL, 2011). 

11.21.3.1.1. Objetivo geral 

Este Subprograma tem como objetivo resgatar os peixes confinados nas 

ensecadeiras de desvio do Rio Forqueta, em empoçamentos durante a fase de 

implantação e durante toda a fase de operação do empreendimento, caso 

necessário. Além disso, objetiva realizar o manejo da ictiofauna no sentido de 

relocação, solturas e/ou envio para as instituições de ensino e pesquisa, 

autorizados pelo órgão ambiental. 

11.21.3.1.2. Justificativa 

Eventualmente, durante a fase de enchimento do reservatório, pode ocorrer a 

exposição de ambientes isolados que promovem o confinamento de alguns 

animais, em especial daqueles de menor porte. O desvio do rio e o enchimento 

do reservatório implicam, respectivamente, na interrupção e na diminuição do 
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fluxo de água no trecho à jusante da ensecadeira em um curto intervalo de 

tempo. A redução da vazão natural de um rio, geralmente, ocasiona o 

aprisionamento de peixes no leito exposto (ENERGY BRASIL, 2011). 

De uma maneira geral, tenta-se minimizar o estresse da ictiofauna 

aprisionada nestes trechos através de operações de resgate, um procedimento 

de suma importância como medida de manutenção da diversidade original 

desses animais. Para tanto, é fundamental o conhecimento da estrutura da 

comunidade de peixes e as principais características do trecho a ter o fluxo de 

água diminuído, evitando-se, desta forma, possíveis mortandades (AGOSTINHO 

et al., 2007; ENERGY BRASIL, 2011). 

11.21.3.1.3. Métodos e procedimentos 

Durante o desvio do rio para formação das ensecadeiras, além do fechamento 

da comporta para enchimento do reservatório, uma equipe de ictiólogos deverá 

permanecer em campo para execução deste Subprograma. As espécies coletadas 

serão devolvidas em área apropriada. 

Os peixes resgatados vivos serão liberados no leito do rio, nos locais com 

volume e fluxo de água satisfatório. Quando estas condições não estiverem 

presentes, deverão ser mantidos em recipientes adequados e posteriormente 

transpostos para a área de montante (reservatório em formação). 

Amostras dos exemplares mortos serão preservadas para utilização em 

estudos e também para depósito como material de testemunho da fauna local. 

Cabe salientar que, nestas ocasiões, são registradas espécies de difícil captura 

através de métodos convencionais de amostragem. 

11.21.3.2. Subprograma de monitoramento da fauna aquática  

Alterações locais na abundância das espécies, com proliferação excessiva de 

algumas e redução ou mesmo eliminação de outras, são eventos inevitáveis e 

inerentes à alteração de habitats por represamentos. A intensidade desses 

eventos pode, no entanto, ser atenuada se medidas de manejo forem tomadas 

no momento oportuno e com base em amplo conhecimento do sistema. Deste 

modo, faz-se necessário o desenvolvimento de estudos e monitoramentos que 
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forneçam informações sobre a estrutura e o funcionamento do sistema e ao 

mesmo tempo demonstrem a efetividade do manejo (ENERGY BRASIL, 2011). 

11.21.3.2.1. Objetivo geral 

O monitoramento tem por objetivo avaliar a integridade da biota aquática, 

inserida na área de influência do empreendimento em questão, através do 

acompanhamento da riqueza das espécies ocorrentes durante a instalação e 

operação, bem como abundância relativa das mesmas. 

11.21.3.2.2. Justificativa 

Algumas atividades referentes à implantação e operação da PCH Vale do Leite 

poderão gerar ruídos e alterar a qualidade e fluxo das águas, interferindo, assim, 

nas comunidades bióticas ocorrentes, que tendem a se deslocar para trechos 

com menor interferência. Neste sentido, o monitoramento da biota aquática 

possibilitará o acompanhamento dessas modificações ocorridas e a mitigação de 

impactos inerentes a elas. 

11.21.3.2.3. Métodos e procedimentos 

Deverão ser definidos pontos para realização de amostragens trimestrais 

(representando as diferentes estações do ano) da fauna ictiológica dos 

fitoplânctons, zooplânctons e macroinvertebrados aquáticos na AID e AII do 

empreendimento. Os resultados obtidos, a partir dessas amostragens, deverão 

ser analisados quali-quantitativamente e comparados anualmente visando à 

observação de eventuais alterações na composição e abundância de espécies 

ocorrentes. 

11.21.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Programa é composto pelo empreendedor, a empresa 

consultora e o órgão ambiental. 
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11.21.5. Fase (s) de implementação 

O Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Aquática deverá ser 

implementado durante as fases de implantação e operação da PCH Vale do Leite. 

11.21.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Plano Ambiental para Construção; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental. 
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11.21. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS) 

O gerenciamento e disposição adequada de resíduos constituem-se em um 

conjunto de recomendações e procedimentos que visam reduzir a um mínimo a 

geração de resíduos e traçar as diretrizes para o manejo e disposição destes na 

forma de materiais perigosos ou tóxicos, de forma a atenuar os seus impactos 

ambientais. Tais procedimentos e diretrizes deverão estar incorporados aos 

trabalhos desenvolvidas diariamente pelas empresas responsáveis pelas 

atividades de construção desde o início das obras e, posteriormente, pelo próprio 

empreendimento na operação da PCH Vale do Leite. 

11.22.1. Objetivo geral 

O objetivo principal deste Plano é a proposição de medidas e de ações 

voltadas para o controle, o monitoramento e a mitigação dos impactos 

ocasionados pela geração de resíduos sólidos domésticos e da construção civil, 

como também efluentes líquidos gerados pelo empreendimento, garantindo o 

cumprimento da legislação vigente e a qualidade ambiental. 

11.22.1.1. Objetivo específico 

 Gerenciar adequadamente todos os resíduos sólidos e efluentes líquidos 

gerados no empreendimento; 

 Evitar a poluição do solo e dos mananciais de abastecimento de água; 

 Prevenir contra doenças; 

 Evitar o contato de vetores com os dejetos e lixos gerados; 

 Promover o conforto e atender ao senso estético; 

 Dar o devido destino aos resíduos gerados em atendimento a legislação 

vigente. 
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11.22.2. Justificativa 

Os resíduos sólidos e efluentes líquidos, quando não gerenciados e destinados 

corretamente, constituem um grande problema sanitário no que diz respeito à 

proliferação de doenças transmitidas por roedores e vetores das mesmas, 

atingindo as espécies vegetais, animais e humanas. Podem ser vetores 

mecânicos de agentes etiológicos causadores de doenças, tais como, diarréias 

infecciosas, parasitoses diversas, dentre outras. 

Desta forma, as medidas tomadas para a solução adequada do problema dos 

resíduos sólidos e os efluentes líquidos têm, sob o aspecto sanitário, função 

comum a outras medidas de saneamento: de prevenir e controlar doenças a elas 

relacionadas, além de garantir a preservação ambiental. 

11.22.3. Métodos e procedimentos 

Este Plano de Gerenciamento apresentará diretrizes gerais e estabelecerá os 

procedimentos que deverão ser observados por todos os trabalhadores durante 

as etapas de geração, separação, identificação, quantificação, acondicionamento 

e armazenamento temporário dos resíduos gerados durante a implantação da 

PCH Vale do Leite. Sobretudo, o plano estabelecerá procedimentos para envio 

dos resíduos à tratamento ou disposição final em locais devidamente aptos e 

licenciados conforme tipologias residuais geradas. 

Como ideia de ação inicial à execução deste Plano, o empreendedor deverá 

promover e incentivar a realização de palestras de treinamento a todos os 

colaboradores durante as obras de implantação da PCH Vale do Leite, a fim de 

conscientizá-los com relação a boas práticas de gestão de resíduos que serão 

descritas no presente Plano. 

11.22.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Plano é composto pelo empreendedor, a empresa 

consultora, os trabalhadores da obra e o órgão ambiental. 
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11.22.5. Fase (s) de implementação 

O PGRS deverá ser implementado durante as fases de implantação e 

operação da PCH Vale do Leite. 

11.22.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Plano Ambiental para Construção; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental. 
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11.22. PLANO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO (PAC) 

O Plano Ambiental para Construção (PAC) da PCH Vale do Leite faz parte das 

obrigações e responsabilidades do empreendedor e construtor na implantação 

desse empreendimento. A implantação do porte da PCH Vale do Leite pode 

causar impactos ao ambiente em todas as etapas. Os impactos podem ser 

minimizados e até eliminados com medidas mitigadoras estabelecidas pelo PAC. 

O Plano consiste na elaboração de diretrizes técnicas e formas operacionais 

para garantir o gerenciamento das questões ambientais, questões relacionadas à 

saúde e segurança dos trabalhadores. Este Plano deve abordar uma série de 

itens que detalha os principais programas ambientais previstos ao longo da 

implantação e operação da PCH, aplicadas em todas as frentes de trabalhos 

relacionadas ao empreendimento, bem como às atividades de desativação das 

estruturas temporárias. 

11.23.1. Objetivo geral 

O PAC tem como objetivo geral apresentar as diretrizes para que as 

intervenções no meio ambiente, durante a fase de implantação da PCH Vale do 

Leite, possam ser minimizadas no que diz respeito aos potenciais danos 

associados, estabelecendo ações, medidas mitigadoras e de controle para 

prevenir e/ou minimizar os impactos ambientais identificados e quantificados.  

11.23.1.1. Objetivo específico 

 Estabelecer diretrizes norteadoras para as obras de implantação da PCH 

Vale do Leite no que tange aos impactos ambientais; 

 Facilitar o processo de gerenciamento ambiental das obras mediante a 

consolidação das ações de controle ambiental nas frentes e/ou áreas de 

intervenção; 

 Fornecer elementos e subsídios técnicos visando à execução das obras 

com o menor impacto ambiental possível e, após o encerramento das 

atividades da fase de implantação, garantir a plena recuperação das áreas 
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afetadas, mediante a inclusão de procedimentos abrangentes de 

desativação e recuperação das áreas degradadas; 

 Fornecer condições técnicas para revitalização/regeneração natural 

continuada das áreas atingidas; 

 Assegurar que as ações de controle ambiental sejam constantemente 

atualizadas, quando da ocorrência de situações que exijam a inserção de 

novos procedimentos e/ou aprimoramento das medidas originalmente 

propostas. 

11.23.2. Justificativa 

O presente Plano terá escopo mais amplo que os demais Programas. Em 

sentido lato à legislação aplicável à construção, contempla todo o arcabouço 

jurídico que será também incorporado aos demais Programas Ambientais. Além 

disso, analisa os possíveis impactos, bem como as medidas que deverão ser 

adotadas para atender aos padrões previstos em lei para a mitigação dos 

mesmos, decorrentes da fase de implantação do empreendimento.  

11.23.3. Métodos e procedimentos 

O empreendimento deverá cumprir integralmente os requisitos técnicos 

estabelecidos para o meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Uma equipe 

técnica responsável deverá acompanhar a execução de todos os Programas 

Ambientais elencados. A definição destes será concebida a partir dos estudos do 

meio físico, biótico e socioeconômico na região. 

A abordagem do PAC irá detalhar os pontos críticos com suas respectivas 

medidas corretivas nas adversidades ambientais possíveis de surgir no tempo 

vigente da obra e posterior acompanhamento durante a operação de algumas 

dessas medidas. 

O Plano irá abranger questões para amenizar impactos com as melhorias e 

manutenção das vias de acesso no canteiro de obras, nas áreas de empréstimo, 

nos bota-foras, no tráfego e operação dos equipamentos, no sistema de 

abastecimento de água do canteiro de obras, no tratamento e controle de 
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efluentes líquidos gerados com a obra, no sistema separador de água e óleo, no 

correto armazenamento e destinação de todos os resíduos gerados. 

As etapas do PAC serão divididas basicamente com o planejamento e 

implantação das propostas elaboradas. As atividades a serem realizadas 

consistem em treinamento da equipe envolvida, gerenciamento e supervisão da 

construção e comunicação integrada. Deverá ter o acompanhamento dos 

trabalhos em forma de relatório periódico com os programas em 

desenvolvimento com sua avaliação. 

11.23.4. Público-alvo 

O público-alvo deste Plano é composto pelo empreendedor, a empresa 

consultora, os trabalhadores que estarão relacionados direta e indiretamente às 

obras de implantação da PCH Vale do Leite e o órgão ambiental. 

11.23.5. Fase (s) de implementação 

O PAC deverá ser implementado durante a fase de implantação da PCH Vale 

do Leite. 

11.23.6. Inter-relação com outros programas 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Desapropriação e Indenização; 

 Programa de Reestruturação do Território e da Infraestrutura Afetada; 

 Programa de Apoio às Comunidades e aos Municípios Afetados; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Remoção de Estrutura e Desmatamento/Limpeza do 

Reservatório; 
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 Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação; 

 Programa de Resgate/Transplante de Flora e Germoplasma; 

 Programa de Implantação e Monitoramento da APP; 

 Programa de Conservação das Espécies da Flora Ameaçada; 

 Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas Exóticas 

Invasoras; 

 Programa de Recuperação das Áreas Degradadas; 

 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 

Subterrâneas; 

 Programa de Monitoramento do Regime Hidrológico; 

 Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico; 

 Programa de Controle de Processos Erosivos; 

 Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna 

Terrestre; 

 Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Aquática. 

  



  

89 

Avenida Farrapos, 3270/301 - Porto Alegre/RS - CEP: 90.220-002 - Fone/FAX: (051) 3073 2850 

11.23. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de execução dos Planos e Programas Ambientais da PCH Vale 

do Leite poderá ser visualizado a seguir. 

Já a tabela resumo dos responsáveis técnicos pela elaboração dos Programas 

Ambientais propostos, podem ser visualizados na Tabela 1. 
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Quadro 2: Cronograma de execução dos Planos e Programas Ambientais da PCH Vale do Leite. 

PROGRAMA ATIVIDADES 

PERÍODO (ANO/MÊS) 

ANO 1 ANO 2 ANO 3     

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 

Programa de Gestão Ambiental (PGA) 

Definição da equipe de Gestão Ambiental 
da obra 

                                                
                            

Controle ambiental da obra                                                                             

Monitoramento ambiental da obra                                                                             

Emissão de relatório                                                                             

Consolidação de relatórios ao órgão 
ambiental 

                                                
                            

Programa de Comunicação Social 

Contratação de empresa especializada                                                                             

Divulgação local prévia                                                                             

Utilização de diferentes mídias para 

comunicação sobre a PCH 
                                                

                            

Comunicação específica sobre etapas da 
obra 

                                                
                            

Emissão de relatórios                                                                             

Programa de Desapropriação e Indenizações 

Pesquisa de documentações                                                                             

Cadastro das propriedades                                                                             

Cálculo do valor das áreas                                                                             

Negociação com os proprietários                                                                             

Programa de Apoio às Comunidades e aos Municípios Afetados 

Planejamento                                                                             

Diagnóstico                                                                             

Articulação Institucional                                                                             

Estabelecimento de acordos                                                                              

Reunião de acompanhamento                                                                             

Monitoramento e avaliação das ações do 

programa 
                                                

                            

Programa de Educação Ambiental 

Elaboração dos materiais                                                                             

Palestras para trabalhadores                                                                             

Palestras para comunidade                                                                             

Palestras para escolas                                                                             

Emissão de relatórios                                                                             

Programa de Remoção de Estruturas e Desmatamento/Limpeza 
do Reservatório 

Obtenção de autorizações junto ao órgão 

ambiental 
                                                

                            

Mobilização da equipe de campo                                                                             

Remoção de estruturas                                                                             

Supressão para implantação do canteiro 
de obras 

                                                
                            

Supressão da área do reservatório                                                                             

Emissão de relatórios                                                                             

Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação 

Mapeamento das áreas                                                                             

Supressão dos exemplares                                                                             

Acompanhamento das ações                                                                             

Emissão de relatórios                                                                             

Programa de Resgate/Transplante de Flora e Germoplasma de 
todos os hábitos 

Reunião com a equipe envolvida na 

supressão da vegetação 
                                                

                            

Coleta do material                                                                             

Acompanhamento das ações                                                                             

Emissão de relatórios                                                                             

Programa de Implantação e Monitoramento da APP 

Elaboração de Projeto de Recomposição                                                                             

Oficina de treinamento                                                                             

Realização dos plantios                                                                             

Monitoramento dos plantios                                                                             

Emissão de relatórios                                                                             

Programa de Conservação das Espécies da Flora Ameaçada de 
Extinção 

Reunião com a equipe envolvida na 
supressão da vegetação 

                                                
                            

Coleta do material                                                                             

Transplante                                                                             

Acompanhamento das ações                                                                             

Emissão de relatórios                                                                             

Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas 

Exóticas Invasoras 

Identificação e mapeamento dos 
exemplares exóticos 

                                                
                            

Supressão dos exemplares                                                                             
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PROGRAMA ATIVIDADES 

PERÍODO (ANO/MÊS) 

ANO 1 ANO 2 ANO 3     

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 

Emissão de relatórios                                                                             

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas 

(PRADA) 

Vistoria de campo                                                                             

Delimitação e mapeamento das áreas                                                                             

Revegetação das áreas                   

 

                                                        

Monitoramento                                                                             

Emissão de relatórios                                                                             

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais e Subterrâneas 

Contratação de laboratório                                                                             

Instalação de equipamento para coleta                                                                             

Coletas amostrais                                                                             

Emissão dos laudos                                                                             

Emissão de relatórios                                                                             

Programa de Monitoramento do Regime Hidrológico 

Instalação de posto fluviométrico                                                                             

Realização das amostragens                                                                             

Emissão de relatórios e acompanhamento                                                                             

Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico 

Instalação de posto fluviométrico                                                                             

Medições de descargas líquidas e sólidas                                                                             

Leitura das réguas limnimétricas                                                                             

Acompanhamento e manutenção dos 
aparelhos 

                                                
                            

Emissão de relatórios                                                                             

Programa de Controle de Processos Erosivos 

Vistoria de Campo                                                                             

Delimitação e Mapeamento das Áreas                                                                             

Monitoramentos                                                                             

Elaboração de Relatórios                                                                             

Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento de 
Fauna Terrestre 

Recrutamento e treinamento das equipes                                                                             

Aquisição de equipamentos e materiais                                                                             

Execução dos Resgates de Fauna Terrestre                                                                             

Campanhas de Monitoramento                   

 

                                                        

Emissão de relatórios                                                                             

Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Aquática 

Aquisição de equipamentos e materiais                                                                             

Definição da equipe técnica de resgate                                                                             

Execução dos Resgates de Fauna Aquática                                                                             

Campanhas de Monitoramento                                                                             

Emissão de relatórios                                                                             

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

Levantamento de possíveis receptores de 
resíduos devidamente licenciados 

                                                
                            

Implantação das ações                                                                             

Acompanhamento das ações                                                                             

Emissão de relatórios                                                                             

Plano Ambiental para a Construção (PAC) 

Planejamento das ações propostas                                                                             

Execução das ações                                                                              

Emissão de relatórios                                                                             
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Tabela 1: Responsáveis técnicos pela elaboração dos Programas Ambientais. 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO PARTICIPAÇÃO REGISTRO CTF NÚMERO ART ELABORAÇÃO PROGRAMA AMBIENTAL 

Edison Antonio Silva Engenharia Florestal Coordenação Técnica CREA/RS 100.432 1520115 10756382 

- Programa de Gestão Ambiental; 

- Programa de Comunicação Social; 

- Programa Desapropriação e Indenizações; 

- Programa de Reestruturação do Território e da 
Infraestrutura Afetada; 

- Programa de Apoio às Comunidades e aos Municípios 
Afetados; 

- Plano Ambiental para a Construção; 

- Programa de Remoção de Estruturas e 
Desmatamento/Limpeza do Reservatório; 

- Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação; 

- Programa de Resgate/Transplante de Flora e Germoplasma 

de todos os hábitos; 

- Programa de Conservação das Espécies da Flora Ameaçadas 

de extinção; 

- Projeto de Identificação da Flora; 

- Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas 

Exóticas Invasoras; 

- Plano de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 
Artificial; 

- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Bruna Dias Panhan Ciências Biológicas Coordenação do Estudo CRBio 097890/03-D 6354154 2020/08079 

- Programa de Gestão Ambiental;  

- Programa Desapropriação e Indenizações; 

- Programa de Reestruturação do Território e da 

Infraestrutura Afetada; 

- Programa de Apoio às Comunidades e aos Municípios 
Afetados; 

- Programa de Comunicação Social; 

- Programa de Educação Ambiental; 

- Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação; 

- Programa de Resgate/Transplante de Flora e Germoplasma 

de todos os hábitos; 

- Programa de Conservação das Espécies da Flora Ameaçadas 
de extinção; 

- Projeto de Identificação da Flora; 

- Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas 
Exóticas Invasoras; 

- Plano de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 
Artificial; 

- Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da 

Fauna Terrestre;  

- Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Aquática; 

Andressa da Rosa Wieliczko Ciências Biológicas Meio Biótico CRBio 63801/03-D- 7366310- 2020/08092 

- Programa de Gestão Ambiental;  

- Programa de Comunicação Social; 

- Programa de Educação Ambiental; 

- Programa Desapropriação e Indenizações; 

- Programa de Reestruturação do Território e da 

Infraestrutura Afetada; 

- Programa de Apoio às Comunidades e aos Municípios 
Afetados; 

- Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação; 

- Programa de Resgate/Transplante de Flora e Germoplasma 
de todos os hábitos; 

- Programa de Conservação das Espécies da Flora Ameaçadas 

de extinção; 

- Projeto de Identificação da Flora; 

- Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas 

Exóticas Invasoras; 

- Plano de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 

Artificial; 

- Programa de Monitoramento das Águas Superficiais e 
Subterrâneas; 

- Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da 

Fauna Terrestre;  

- Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Aquática. 

Fernanda Sartorio Ciências Biológicas Meio Biótico CRBio 58151/03-D 5099541 2020/09993 

- Programa de Gestão Ambiental;  

- Programa de Comunicação Social; 

- Programa de Educação Ambiental; 
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PROFISSIONAL FORMAÇÃO PARTICIPAÇÃO REGISTRO CTF NÚMERO ART ELABORAÇÃO PROGRAMA AMBIENTAL 

- Programa de Intervenção e Manejo da Vegetação; 

- Programa de Resgate/Transplante de Flora e Germoplasma 
de todos os hábitos; 

- Programa de Conservação das Espécies da Flora Ameaçadas 

de extinção; 

- Projeto de Identificação da Flora; 

- Programa de Controle e Erradicação de Espécies de Plantas 

Exóticas Invasoras; 

- Plano de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 

Artificial; 

- Programa de Monitoramento das Águas Superficiais e 
Subterrâneas; 

- Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da 
Fauna Terrestre;  

- Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Aquática; 

- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Luciano Oliveira de Souza Geologia Meio Físico CREA/RS 237723 - 10757052 

- Programa de Gestão Ambiental; 

- Programa Desapropriação e Indenizações; 

- Programa de Reestruturação do Território e da 

Infraestrutura Afetada; 

- Plano Ambiental para a Construção; 

- Projeto de Recuperação das Áreas Degradadas e Alteradas; 

- Programa de Monitoramento do Regime Hidrológico; 

- Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico; 

- Programa de Controle de Processos Erosivos. 
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12 PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

A implantação de novos empreendimentos que visam a produção energética é 

de extrema importância para a população. Porém, existe atualmente uma 

enorme preocupação com a manutenção das condições físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente. Mesmo que haja um consenso no que tange a 

produção de energia que causem pequenos impactos ambientais advindos da 

implantação de PCHs, faz-se necessária a elaboração de planos e programas de 

monitoramento ambiental, que garantam o menor impacto possível a partir de 

sua implantação na região.  

A construção da PCH Vale do Leite irá ocorrer em um rio onde já estão em 

operação outras PCHs. A implementação deste aproveitamento hidrelétrico 

agregará valores aos municípios abrangidos (Pouso Novo e Coqueiro Baixo), na 

geração de empregos diretos e indiretos durante o período de construção do 

empreendimento, com a contratação de mão-de-obra local posteriormente a 

finalização das obras, além da movimentação do comércio e outros fatores que 

impactarão positivamente nestes municípios. 

Com base nos diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico foi 

elaborado o prognóstico ambiental para identificar os efeitos sinérgicos dos 

barramentos do Rio Forqueta. Para isso, foi levado em conta: os cenários de 

implantação e não implantação do empreendimento, a proposição e existência de 

outros empreendimentos e suas relações sinérgicas, os efeitos cumulativos e 

conflitos oriundos da implantação e operação da PCH Vale do Leite e os outros 

empreendimentos hidrelétricos no mesmo curso d’água.  

Com isso, busca-se integrar de tal forma que os projetos ambientais 

propostos pelo presente EIA/RIMA sejam capazes de minimizar as consequências 

negativas do empreendimento e potencializar os reflexos positivos, priorizando 

os planos e programas ambientais. 
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12.1. CENÁRIO DE NÃO IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A análise do diagnóstico ambiental da PCH Vale do Leite e das áreas de 

influência do empreendimento permitiu avaliar a atual condição ambiental, nos 

três (03) meios (físico, biótico e socioeconômico) e concluir acerca dos principais 

pontos que indicam as perspectivas ambientais considerando a não implantação 

do empreendimento. 

Considerando o cenário de não implantação da PCH Vale do Leite, a 

vegetação nativa presente na área se manteria preservada, mantendo a 

presença de inúmeras espécies de flora. De forma geral as características dos 

meios físico, biótico e antrópico seriam mantidas nas atuais condições em que se 

encontram. Neste ponto, cabe destacar que a pressão atualmente existente 

sobre o ecossistema local também se manteria, uma vez que a área de interesse 

está atualmente ocupada pela prática de atividades agropecuárias que incidem 

sobre a vegetação nativa da faixa de mata ciliar do Rio Forqueta. 

No entanto, é importante salientar que, mesmo considerando a não 

implantação do empreendimento como fator principal de interferência na 

vegetação nativa, ainda há chances destas sofrerem algum tipo de intervenção, 

tendo em vista as atividades agropecuárias praticadas na região. Com isso, não 

se descarta a comercialização destas áreas para os proprietários rurais do 

entorno, o que demonstra uma falta de comprometimento com a preservação 

dos recursos naturais, além de representar o não cumprimento da legislação 

ambiental. Desta forma, a tendência do uso atual e da ocupação do solo, sob o 

ponto de vista da não implantação do empreendimento, intensificação das 

atividades agropecuárias, em detrimento das áreas que legalmente deveriam ser 

preservadas.  

Além disso, a mata ciliar do Rio Forqueta poderá sofrer impactos não só pela 

presença de animais de criação, mas também por uma maior erodibilidade do 

solo, acarretando em alterações de parâmetros físico químicos das águas do Rio 

Forqueta e no incremento do transporte de sedimento, além de influenciar 

significativamente na biota aquática. Além disso, a fauna local seria impactada, 

uma vez que a transformação de campos em pastos acarreta em perda de 
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habitat, levando as espécies nativas a buscarem outras áreas para forrageio e 

reprodução.  

Além do exposto, não se descarta a perda significativa da fauna, uma vez que 

as atividades de pesca predatória e de caça poderiam ser potencializadas com a 

falta de fiscalização, uma vez que não haveria delimitação de acesso às áreas de 

interesse e também da execução do PACUERA, que tem como objetivo definir e 

implantar procedimentos e ações preventivas e corretivas uniformes, no sentido 

de administrar e preservar o patrimônio constituído pelo reservatório e seu 

entorno imediato. 

A população dos municípios de Pouso Novo e Coqueiro Baixo também 

sofreriam com a não implantação do empreendimento, uma vez que, com 

estabelecimento da PCH na região, o retorno de impostos para os municípios 

deixaria de ser gerado, bem como a implantação de programas voltados às 

melhorias da infraestrutura local e de entorno e, do apoio às comunidades e aos 

municípios afetados. Ou seja, a situação social e econômica dos municípios 

abrangidos pelo empreendimento deverá permanecer no mesmo perfil, sem que 

haja grandes alterações em relação ao que foi observado durante o diagnóstico 

do meio socioeconômico. 

A área não seria favorecida com a geração de energia gerada próxima ao seu 

local de consumo, sendo necessário buscar esta energia em outros centros 

geradores, mais distantes que acarretam em custos, perdas e menor qualidade 

no fornecimento, estando sujeitas aos problemas na transmissão da energia, 

uma vez que as distâncias entre os centros geradores e a distribuição são 

maiores. 

Diante do exposto, pode-se concluir que a situação ambiental da região em 

que se pretende ser inserido o empreendimento, sem a instalação deste, tende, 

na previsão mais otimista, permanecer no estágio em que se encontra 

atualmente. No entanto, a tendência é de que as atividades praticadas na região 

ocasionem o agravamento em determinados aspectos, tais como a pressão sobre 

os remanescentes de vegetação e recursos hídricos e consequentemente, sobre a 

fauna em geral sem os benefícios causados com a sua implantação e aplicação 
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das medidas mitigadoras e compensatórias que em médio e longo prazo 

tenderiam a melhorar o ambiente no seu entorno. 

12.2. CENÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Com base na análise do diagnóstico ambiental e das áreas afetadas pela PCH 

Vale do Leite, apresenta-se a seguir, o cenário considerando a implantação do 

empreendimento para a região de inserção da usina. Os estudos apresentados 

por esse EIA demostram que a implantação PCH Vale do Leite, assim como 

qualquer outro empreendimento, irá ocasionar alterações ambientais. No 

entanto, o que se observa é que pela reduzida área de interferência da PCH, 

estes impactos serão na sua maioria temporários e todos podem ser controlados, 

compensados ou mesmo mitigados com as medidas previstas. 

No que tange ao observado durante o diagnóstico ambiental, uma atenção 

especial deverá ser dada ao comportamento da fauna íctica em razão da 

implantação do barramento, especialmente se considerada a existência de outros 

empreendimentos, tanto à montante quanto à jusante, da área de estudo. 

Através da análise ambiental integrada verificou-se que mesmo com a 

fragmentação que ocorrerá após a implantação das outras PCH’s, haverá trechos 

de rios livres importantes que devem ser considerados para conservação e 

migração das espécies. Dentre as espécies migradoras estão Pimelodus 

maculatus e P. pintado, ambos registrados tanto no monitoramento realizado na 

área de influência da PCH Vale do Leite quanto nos monitoramentos realizados 

nas PCH’s em operação à montante (PCH Rastro de Auto e PCH Salto Forqueta). 

Até o momento, os resultados obtidos nos monitoramentos realizados nas PCH’s 

em operação indicam que o funcionamento das usinas não está influenciando na 

diversidade de peixes da região. Também foi proposto um Programa de Resgate 

e Monitoramento da Fauna Aquática para monitorar e mitigar o possível impacto 

que a operação da usina possa ocasionar no meio aquático. 

Para a implantação da PCH Vale do Leite, parte da vegetação nativa será 

suprimida para formação do reservatório. No entanto, é importante destacar que 

haverá a recomposição da vegetação suprimida com espécies nativas da região e 
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o isolamento da APP do reservatório, garantindo a conservação deste ambiente, 

uma vez que as áreas que serão recompostas e isoladas pertencem ao 

empreendedor, propiciando assim o bom reestabelecimento da vegetação. A 

implantação e manutenção da área de APP, além da compensação florestal pela 

supressão da vegetação, tem condições de criar uma área significativa, 

devidamente protegida no entorno da PCH propiciando abrigo e refúgio a fauna 

silvestre e proteção as espécies da flora nativa. 

No que se refere à qualidade da água, é importante salientar que os estudos 

realizados para a PCH Vale do Leite determinaram que a possibilidade de 

eutrofização é praticamente nula, levando-se em consideração a área do 

reservatório, a disponibilidade de nutrientes, o tipo de operação e tempo de 

residência da água do reservatório. Tais características inviabilizariam o acúmulo 

de nutrientes e atuariam negativamente sobre as assembleias fitoplanctônicas, 

contribuindo para uma baixa densidade e biomassa. Considerando os resultados 

satisfatórios, que vem sendo obtidos no Programa de Monitoramento da 

Qualidade da Água das PCH’s em operação à montante (Rastro de Auto e Salto 

Forqueta), acredita-se que devido as características da área de influência da PCH 

Vale do Leite não ocorrerão mudanças significativas na qualidade da água do Rio 

Forqueta. Ainda assim, serão verificadas alterações na composição físico-química 

das águas na região do reservatório, com consequências também sobre a água 

de jusante. A retenção de água nos reservatórios por um período de tempo 

(transformação do ambiente de lótico para lêntico), em sinergia com a supressão 

de corredeiras (locais de autodepuração das águas) pode gerar mudanças na 

qualidade da água no trecho do rio considerado, por isso a proposição de 

medidas de monitoramento da qualidade da água. 

Por se tratar de um empreendimento potencialmente causador de degradação 

ambiental, salienta-se que o presente EIA inclui a Compensação Ambiental. Este 

item é um requisito previsto pela Lei 9.985, de 18 de junho de 2000 e determina 

a obrigatoriedade de implantação ou manutenção de unidade de conservação, 

como compensação pela implantação de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental. Com a implantação do empreendimento, o empreendedor 

destinará, dos custos totais da obra, um valor correspondente a 0,5% a ser 

investido em unidades de conservação. 
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Cabe ressaltar que as medidas, planos e programas ambientais sugeridos 

neste EIA para mitigar ou compensar os impactos elencados podem, em médio e 

longo prazo, contribuir para a melhoria da qualidade ambiental da região, 

principalmente com a implementação da recomposição florestal gerando efeitos 

positivos tanto para a flora quanto para a fauna da região, assim como pela 

geração de dados que subsidiarão a adoção de medidas para o gerenciamento do 

solo, de água, da fauna e da flora da Bacia Hidrográfica do Rio Forqueta. 

A implementação do Programa de Educação Ambiental deverá instigar seu 

público alvo a compreender os processos naturais de formação do solo, 

recuperação, conservação e manejo desse recurso, o ciclo da água, lixo, 

reciclagem, produtos perigosos ao meio ambiente, sua manipulação e 

substituição, agricultura orgânica, mercado, planejamento, legislação ambiental, 

entre outros. Um dos princípios básicos da educação ambiental é formar 

disseminadores de novos conhecimentos, desencadeando um processo cíclico de 

interesse e disponibilização de informações. Pessoas com maior volume e 

qualidade de informações tendem a refletir e decidir, com maior clareza, suas 

atitudes e estarão mais aptas a exercer seu direito de pleno cidadão. 

A geração de energia próxima ao centro de consumo tende a melhorar as 

condições de abastecimento de energia da região, favorecendo diretamente os 

17 municípios atendidos pela Subestação Canudos do Vale, onde a PCH Vale do 

Leite será conectada: Barros Cassal, Boqueirão do Leão, Canudos do Vale, 

Coqueiro Baixo, Fontoura Xavier, Forquetinha, Gramado Xavier, Lajeado, 

Marques de Souza, Pouso Novo, Progresso, Putinga, São Jose do Herval, Sério, 

Santa. Clara do Sul, Travesseiro e Venâncio Aires. E no contexto estadual e 

federal, a implantação do empreendimento significará uma importante 

contribuição na matriz energética, com o aporte de mais uma fonte de energia 

limpa. O Estado do Rio Grande do Sul soma 53 PCHs em operação, com 0,6 

gigawatt (GW), representando 12% do potencial energético brasileiro. 

Com o princípio de promover um conhecimento integrado das características 

socioambientais de uma bacia hidrográfica, a Análise Ambiental Integrada 

considerou aspectos como: geologia, fragilidade à erosão, contaminação das 

águas, potencial de ocorrência de espécies da fauna e flora, áreas prioritárias, 

peixes migradores, índice de pressão fundiária, patrimônio histórico cultural 
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dentre outros. Como resultado da análise a CGH Olaria, PCH Vale do Leite, PCH 

Vale Fundo encontram-se em áreas consideradas de baixa fragilidade, e de todos 

os empreendimentos a PCH Foz do Jacutinga merece mais atenção pois 

encontra-se numa área de fragilidade maior que as demais pois a área de seu 

entorno é mais frágil no Aspecto Infraestrutura Rodoviária, Pressão Fundiária, 

Erosão e Meio Biótico como um todo. 

Diante do exposto, a ocorrência de impactos positivos e/ou negativos e as 

suas respectivas relações com os municípios afetados pelo empreendimento, está 

relacionada a um acontecimento temporário que terá pouco significado quando 

considerado a longo prazo. A implantação da PCH tem condições de atuar como 

uma agente positivo na região após a sua implantação, atuando como catalizador 

do desenvolvimento regional para os municípios onde a energia gerada será 

distribuída, e ainda, melhorando indiretamente toda a região atendida pela 

concessionaria de energia. As medidas ambientais propostas ao longo do tempo 

propiciarão maior proteção a fauna e a flora local, garantindo a efetiva 

implantação e preservação da APP e da faixa de compensação, em área 

significativamente maior que a área impactada pela sua implantação 
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13 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

No contexto da legislação ambiental brasileira, em específico no processo de 

licenciamento, a compensação ambiental surgiu como mecanismo de 

compensação financeira pelos impactos ambientais não passíveis de mitigação, 

como a perda da biodiversidade, a perda de áreas representativas do patrimônio 

cultural, histórico e arqueológico. A definição do valor do dano ambiental é de 

difícil mensuração.  

Os efeitos dos impactos causados são mitigados com os recursos obtidos 

através de processos de compensação ambiental, destinados à implantação e 

regularização fundiária de Unidades de Conservação (UC’s) federais, estaduais ou 

municipais. Assim, uma alternativa possível é a compensação dessas perdas 

através da destinação de recursos financeiros para a manutenção de UC’s ou 

criação de novas unidades. A criação de UCs, com a mesma formação 

fitogeográfica da área que sofreu impacto, favorece a manutenção da diversidade 

genética das comunidades existentes nesses ecossistemas. Entretanto, torna-se 

importante que essas áreas estejam interligadas através de corredores 

ecológicos, possibilitando a interação de espécies vegetais e animais entre as 

áreas protegidas. 

A Lei Federal nº 9.985/00, em seu Art. 36, estabelece que nos casos de 

licenciamento ambiental de empreendimento de significativo impacto, assim 

considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em Estudo de 

Impacto Ambiental e respectivo relatório (EIA/RIMA), o empreendedor é 

obrigado a apoiar a implantação e manutenção de UCs do Grupo de Proteção 

Integral, de acordo com o disposto e regulamentado pela lei. Já o Decreto 

Federal nº 6.848/09 regulamenta o cálculo da compensação ambiental.  

O Decreto Federal 4340/2002 com a redação dada pelo Decreto Federal 

6.848/2009, posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu no 

artigo 31-A que o valor da compensação ambiental (CA) será calculado em razão 

do grau de impacto (GI) com o valor de referência (VR) conforme matriz de 

valoração do Anexo I do Decreto, baseado na fórmula:  

𝐶𝐴 = 𝑉𝑅𝑥𝐺𝐼 
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Onde: 

CA: valor da compensação ambiental; 

VR: somatório dos investimentos necessários para implantação do 

empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos 

e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para 

mitigação de impactos causados pelo empreendimento, bem como os encargos e 

custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os 

relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e 

reais; 

GI: grau de impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. 

A estimativa de custo do empreendimento está calculada em 

R$49.720.420,88. De acordo com o Termo de Referência (TR) expedido pela 

FEPAM no mês de maio/2019, 0,5% (meio por cento) do custo total para a 

implantação do empreendimento deverá ser investido em UCs a ser(em) 

definida(s) pela Câmara Estadual de Compensação Ambiental (CECA). Desta 

forma, aplicando a fórmula da compensação ambiental, deverá ser destinado um 

valor de R$248.602,10.  

Como já descrito no item 8.2.5, sobre as Unidades de Conservação, na bacia 

do Rio Forqueta, há a presença de uma (01) Reserva Particular de Patrimônio 

Natural Estadual, a RPPNE Salto Forqueta, distante 6,1 km do empreendimento. 

Na Figura 4, pode ser visualizada a UC em questão, destacando sua respectiva 

distância até o empreendimento.  

Na Tabela 2, estão citadas as Unidades de Conservação já existentes na bacia 

hidrográfica Taquari-Antas e que também poderiam ser beneficiadas com os 

recursos da medida compensatória. 
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Tabela 2: Lista de Unidades de Conservação já existente na Bacia Hidrográfica Taquari-

Antas. 

UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 
MUNICÍPIOS CRIAÇÃO 

ÁREA 

(ha) 
BIOMA 

APA Arroios Doze 

e Dezenove 
Carlos Barbosa (RS) 

Decreto nº 

1.261/2000 
2.500,00 

Mata 

Atlântica 

APA Rota do Sol 

Cambará do Sul (RS), São 

Francisco de Paula (RS), Três 

Forquilhas (RS) e Itati (RS) 

Decreto 

Estadual nº 

37.346/1997 

52.355,00 
Mata 

Atlântica 

EEE Aratinga 
São Francisco de Paula (RS) e 

Itati (RS) 

Decreto 

Estadual nº 

37.345/1997 

5.882,00 
Mata 

Atlântica 

PE do Tainhas 

Cambará do Sul (RS), 

Jaquirana (RS) e São 

Francisco de Paula (RS) 

Decreto 

Estadual nº 

23.798/1975 

4.924,00 
Mata 

Atlântica 

ESEC de Aracuri-

Esmeralda 
Muitos Capões (RS) 

Decreto nº 

86.061/1981 
276,98 

Mata 

Atlântica 

Flona de Passo 

Fundo 
Mato Castelhano (RS) 

Portaria nº 

561/1968 
1333,61 

Mata 

Atlântica 

PARNA da Serra 

Geral 

Cambará do Sul (RS), Praia 

Grande (SC) e Jacinto 

Machado (SC) 

Decreto nº 

531/1992 
17.300,00 

Mata 

Atlântica 

PARNA de 

Aparados da 

Serra 

Cambará do Sul (RS) e Praia 

Grande (SC) 

Decreto nº 

47.446/1959 
10.250,00 

Mata 

Atlântica 

Legenda: ha: hectares. 
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Figura 4: RPPNE Salto Forqueta. 
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14 CONCLUSÃO 

O EIA da PCH Vale do Leite foi elaborado seguindo as diretrizes do TR da 

FEPAM para licenciamento ambiental de PCH. Observaram-se também as 

exigências legais expressas nos diversos dispositivos que formam a legislação 

ambiental no Brasil, além de seguir parâmetros técnicos e científicos para 

garantir ao trabalho a consistência e a objetividade requerida para esse tipo de 

estudo.  

O diagnóstico ambiental foi desenvolvido e organizado por meios de 

conhecimento, sendo dividido entre os meios físico, biótico e socioeconômico. 

Essa divisão existe para efeito didático, para facilitar a apresentação dos 

aspectos estudados, porém os componentes mantêm estreita relação entre si. Ao 

analisar os componentes ambientais, que poderão sofrer impactos em 

decorrência da implantação da PCH Vale do Leite, é preciso ter em mente que 

esses recursos já se encontram em transformação e já sofrem pressão antrópica 

em função da ocupação do território, da produção agrícola, da produção pecuária 

e exploração dos recursos naturais. A PCH Vale do Leite é um elemento a mais a 

ser considerado num espaço em constante transformação pela ação humana.  

Através dos estudos desenvolvidos para os meios físico, biótico e 

socioeconômico e, levando em conta a inserção da PCH Vale do Leite, foram 

identificados 33 impactos, positivos e negativos, com diferentes magnitudes e 

atributos. Considerando a valoração empregada para avaliar cada impacto, pode-

se concluir que os impactos mais significativos são:  

 Alteração na composição da biota aquática; 

 Alteração da Paisagem Natural; 

 Implantação da faixa de APP; 

 Aumento da oferta de energia elétrica; 

 Geração de empregos diretos e indiretos; 

 Aumento das atividades econômicas durante as obras. 
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Salienta-se que a maioria dos impactos acima listados são positivos, 

entretanto ressalta-se que todos os impactos identificados no presente estudo 

são relevantes e merecem atenção. Com base nos impactos ambientais 

identificados, foi possível definir as medidas preventivas, mitigadoras e 

compensatórias. Estas medidas deram origem aos 23 programas e planos 

ambientais propostos, a fim de garantir que o empreendimento venha a ser 

instalado e operado, em consonância com os aspectos ambientais, gerando o 

menor impacto ambiental negativo possível. 

Os Programas de Monitoramento de Fauna, tanto aquática quanto terrestre, 

constituem-se em mecanismos fundamentais para o estabelecimento de 

estratégias de conservação de espécies e ambientes. Possibilitando a adoção de 

medidas preventivas para minimizar os impactos que a obra e a formação do 

reservatório causarão. Da mesma forma, há os programas de monitoramento 

dos elementos do meio físico, como controle dos processos erosivos, 

monitoramento hidrossedimentológico, monitoramento da qualidade da água, 

dentre outros, que também permitirão a adoção de medidas preventivas e 

mitigadoras dos impactos que serão gerados, tanto na implantação quanto na 

operação do empreendimento. 

A implantação da PCH Vale do Leite, como qualquer outro empreendimento 

desse porte, interfere tanto no aspecto ambiental quanto no meio 

socioeconômico, podendo gerar dúvidas na população local. Um dos programas 

relacionados a essa esfera é o Programa de Comunicação Social (PCS), que 

deverá focar no relacionamento e integração entre a empresa empreendedora e 

a comunidade, sanando as dúvidas e expectativas dos habitantes da região. 

Verificou-se, portanto, que os diferentes impactos identificados, se tratados 

adequadamente, através da implementação dos programas ambientais previstos, 

poderão ser mitigados ou compensados de forma satisfatória. Considera-se que, 

diante das possibilidades de redução dos impactos negativos e pela extensão dos 

impactos positivos elencados neste estudo, a implantação da PCH trará 

benefícios à região onde se prevê a sua implantação, possibilitando os usos 

múltiplos dos recursos hídricos locais e consistirá em importante contribuição 

para a solução das deficiências estruturais de fornecimento de energia elétrica no 

país. A implantação de PCHs, como estratégia para o aumento da oferta de 
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energia elétrica, tem sido estimulada, principalmente, devido aos reduzidos 

impactos ambientais, decorrentes da pequena área alagada. Além disso, podem-

se citar os benefícios de geração de emprego e renda de forma descentralizada; 

segurança energética; geração de energia descentralizada; além do fato de ser 

uma fonte de energia limpa e renovável. 

Diante do exposto acima, e mais claramente detalhado nos capítulos que 

compõem o presente EIA, conclui-se que não foram identificados aspectos 

socioambientais restritivos à implantação da PCH Vale do Leite. Além disso, o 

empreendimento é compatível, legal e socialmente com a política ambiental e 

com a legislação vigente do Estado do Rio Grande do Sul e do país. Ademais, a 

implantação de aproveitamentos hidrelétricos desta natureza, atende ao 

interesse nacional de manter uma matriz energética de fonte renovável e com 

custos menores do que outras fontes de geração, com resultados positivos não 

só para a região como para todo país. A Geocenter – Consultoria e Projetos 

LTDA, na qualidade de empresa consultora responsável pelo EIA/RIMA, conclui 

que a PCH Vale do Leite é viável ambiental e socialmente, estando apta a 

receber da FEPAM a Licença Prévia – LP.  
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15 GLOSSÁRIO 

A 

Abalo Sísmico: Vibração súbita das camadas da crosta terrestre, originais 

de fenômenos tectônicos ou vulcânicos. 

Abiótico: É o componente não vivo do meio ambiente. Inclui as condições 

físicas e químicas do meio. 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Abundância de Espécies: Qualquer medida da densidade ou número de 

indivíduos de um táxon ou outra categoria classificatória. 

ADA: Área Diretamente Afetada: área que sofre diretamente as intervenções 

de implantação e operação da atividade, considerando alterações físicas, 

biológicas e socioeconômicas. 

Adufa: Estrutura utilizada nas canalizações de descarga de barragens, de 

reservatórios e de certas unidades das estações de tratamento de água. Servem 

também como desvio de curso de rios. 

Adutora: Conjunto de encanamentos, peças especiais e obras destinadas a 

promover o transporte da água. 

Aeróbio: Anaeróbio: Aeróbios são organismos para os quais o oxigênio livre 

do ar é imprescindível à vida. Os anaeróbios, ao contrário, não requerem ar ou 

oxigênio livre para manter a vida; os que vivem tanto na ausência quanto na 

presença de oxigênio livre são os anaeróbios facultativos. 

Afluente: Curso d´água que contribui para aumentar a vazão de outro, no 

qual desemboca. 

Agroflorestal: Sistema de cultivo que integra culturas de espécies 

herbáceas, arbustivas e arbóreas em uma mesma área. 

Agropecuária: Atividade que se caracteriza por apresentar em um mesmo 

estabelecimento agricultura e pecuária em suas relações mútuas. 
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Água Potável: É aquela cuja qualidade a torna adequada ao consumo 

humano. Algas Plantas primitivas, uni ou pluri celulares, usualmente aquáticas e 

capazes de elaborar seus alimentos pela fotossíntese. 

Águas Lênticas: Ambiente que se refere à água parada, com movimento 

lento ou estagnado. 

Águas Lóticas: Ambiente relativo a águas continentais em movimento 

médio ou rápido. 

AIA: Avaliação do Impacto Ambiental. 

AID: Área de influência direta. 

Alternativas locacionais: Opções de locais para a instalação da usina. 

Aluvião: Depósito sedimentar, formado por materiais em geral grosseiros, 

mal selecionados, e mais ou menos soltos, transportados por águas correntes. 

Aluvionares: Depósitos de origem fluvial, constituídos de cascalhos, areias, 

siltes e argilas das planícies de inundação e do sopé dos montes e das escarpas. 

Ametista: Variedade de quartzo (SiO2) que apresenta cor purpúrea ou 

violeta, devido a presença de ferro-férrico. 

Andesítico: Rocha vulcânica intermediária. 

ANA: Agência Nacional de Águas  

Análise integrada: junção de todos os aspectos ambientais relevantes em 

uma análise unificada. 

Andesítico: Rocha vulcânica intermediária. 

ANEEL: Órgão normativo do setor de energia elétrica no Brasil (Agência 

Nacional de Energia Elétrica). 

Anfibolito: Nome dado a uma rocha composta principalmente pelo anfibólio 

hornblenda, restringindo-se o termo às rochas metamórficas 

Antrópico: Resultado das atividades humanas no meio ambiente. 

APP: Área de Preservação Permanente. 
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APR: Análise Preliminar de Riscos. 

Aptidão Agrícola: Adaptabilidade das terras para um tipo específico de 

utilização agrícola. 

Aquífero Confinado: Ocorre quando o teto e muro da unidade aqüífera são 

constituídos por rochas impermeáveis ou aquitardos. A superfície piezométrica 

situa-se acima do respectivo teto e a pressão da água é sempre superior à 

pressão atmosférica. 

Aquífero Livre: Ocorre quando o aqüífero não é limitado superiormente por 

uma camada impermeável. O limite superior é constituído por uma superfície de 

saturação onde a água está à pressão atmosférica. 

Aquífero: Formação porosa (camada ou estrato) de rocha permeável, areia 

ou cascalho, capaz de armazenar e fornecer quantidades significativas de água. 

Área de Proteção Ambiental (APA): Categoria de unidade de conservação 

cujo objetivo é conservar a diversidade de ambientes, de espécies, de processos 

naturais e do patrimônio natural, visando a melhoria da qualidade de vida, 

através da manutenção das atividades socioeconômicas da região. 

Arenoso: Solo cuja textura predominante é constituída por areia. 

Argiloso: Solo cuja textura predominante é constituída por argila. 

Apofilita: Mineral tardio que cristaliza na fase final da cristalização 

magmática e de hidrotermalismo, sendo encontrado em cavidades de rochas 

magmáticas, e nas fendas de filões e pegmatitos.  

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica. 

Associação (de solo): Dois ou mais solos semelhantes que são mapeados, 

por conveniência, como unidade única no mapa de solos. 

Assoreamento: É a obstrução, por sedimentos, areia ou detritos de um 

estuário, rio, baía, lago ou canal. Pode ser causador de redução da correnteza. 

Avifauna: Conjunto de espécies de aves que vivem em uma determinada 

área. 

B 
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Bacia hidrográfica: Conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus 

afluentes. A noção de bacias hidrográfica inclui naturalmente a existência de 

cabeceiras ou nascentes, divisores d'água, cursos d'água principais, afluentes, 

subafluentes, etc. 

Bentos: Conjunto de seres vivos que vivem restritos ao fundo de rios, lagos, 

lagoas ou oceanos. 

Biodegradável: Substância que se decompõe pela ação de seres vivos. 

Biodiversidade: É a diversidade de natureza viva, ou seja, compreende 

todas as espécies de plantas, animais, microrganismos, e ainda os ecossistemas 

e processos ecológicos dos quais são parte. 

Bioma: Amplo conjunto de ecossistemas terrestres caracterizados por tipos 

fisionômicos semelhantes de vegetação, com diferentes tipos climáticos. É o 

conjunto de condições ecológicas de ordem climática e características de 

vegetação: o grande ecossistema com fauna, flora e clima próprios. Os principais 

biomas mundiais são: tundra, taiga, floresta temperada caducifólia, floresta 

tropical chuvosa, savana, oceano e água doce. 

Biomassa: Quantidade de matéria orgânica presente num dado momento 

numa determinada área, e que pode ser expressa em peso, volume, área ou 

número. 

Biosfera: Sistema único formado pela atmosfera (troposfera), crosta 

terrestre (litosfera), água (hidrosfera) e mais todas as formas de vida. É o 

conjunto de todos os ecossistemas do planeta. 

Biota: Conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente 

ecológico, em estreita correspondência com as características físicas, químicas e 

biológicas deste ambiente. 

Biótico: É o componente vivo do meio ambiente. Inclui a fauna, flora, vírus, 

bactérias, etc. 

Biotita: Mineral comum da classe dos silicatos, subclasse dos filossilicatos, 

do grupo das micas. 
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Bota-Fora: Refere-se aos produtos naturais, não servíveis a curto prazo, que 

necessitam ser colocados de lado, provisória ou definitivamente. 

Brecha Vulcânica: Rocha constituída de fragmentos angulares de rocha 

cimentados por matriz de granulação mais fina de natureza igual ou diversa dos 

fragmentos maiores. Pode ser formada por sedimentação (brecha sedimentar), 

atividade ígnea (brecha ígnea, brecha eruptiva, brecha vulcânica) ou pela ação 

de falhamentos (brecha de falha, brecha tectônica, brecha cataclástica, 

cataclasito). 

C 

Capoeira: Estágio arbustivo alto ou florestal baixo na sucessão secundária 

para floresta depois de corte, fogo e outros processo predatórios. 

Cárstico: Relevo desenvolvido em região calcária, devido ao trabalho de 

dissolução pelas águas subterrâneas e superficiais. Caracteriza-se pela 

ocorrência de dolinas e cavernas. 

Casa de Força: Central de localização dos equipamentos de geração de 

energia elétrica. 

Cataclasito: Rocha metamórfica cataclástica, normalmente de grão fino com 

tendência equidimensional com uma estrutura maciça, pouco foliácea, no que se 

distingue do milonito que mostra minerais filitosos e comportamento mais 

plástico ou dúctil durante as tensões metamórficas. 

CETESB: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. 

Cianobactérias ou Cianofíceas: Organismos procariontes e 

fotossintetizantes, de grande importância ecológica. 

Cinegética: Relativo à caça. 

Cisalhamento: Deformação das rochas em zonas tensionadas que sofrem 

pressão dirigida, levando a ruptura e deformações texturais e estruturais com 

deslocamentos paralelizados ao plano principal de ruptura próximo. 
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Clorofila: Pigmento existente nos vegetais, de estrutura química semelhante 

à hemoglobina do sangue dos mamíferos, solúvel em solventes orgânicos. Capta 

a energia solar para realização da fotossíntese. 

Coliformes termotolerantes: Bactérias (microorganismos) que toleram 

temperaturas altas (acima de 40º). 

Coluna estratigráfica: Representação em diagrama colunar que mostra a 

relação cronológica das diferentes rochas numa determinada região. As unidades 

mais antigas são representadas na base e as mais recentes no topo, sem faltar 

todos os aspectos que caracterizam a sua história geológica. 

Coluvião: Depósito junto a vertentes, parcialmente alóctone de muito 

pequeno transporte, misturado com solos e fragmentos de rochas trazidos das 

zonas mais altas, geralmente mal classificado e mal selecionado. 

Colúvio: Solo ou fragmentos rochosos transportados ao longo das encostas 

de morros, devido à ação combinada da gravidade e da água. 

Compensação /Compensação Ambiental: Mecanismo para diminuir os 

impactos sofridos pelo meio ambiente, identificados no processo de 

licenciamento ambiental no momento da implantação de empreendimentos., 

sejam elas federais, estaduais ou municipais. 

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

Condutividade: Valor da corrente elétrica do meio. A medida da 

condutividade da água fornece a concentração de seus íons. 

Condutos forçados: Tubos construídos para conduzir água da captação até 

as máquinas geradoras. 

Conservação Ambiental: Uso ecológico dos recursos naturais, com o fim de 

assegurar uma produção contínua dos recursos renováveis e impedir o 

esbanjamento dos recursos não renováveis, para manter o volume e a qualidade 

em níveis adequados, de modo a atender as necessidades de toda a população e 

das gerações futuras. 
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Conservação da natureza: Manutenção de áreas naturais preservadas 

através de um conjunto de normas e critérios científicos e legais, visando sua 

utilização para estudos científicos. 

Contaminação: Introdução no meio ambiente de organismos patogênicos, 

substâncias tóxicas ou outros elementos, em concentrações que possam afetar a 

saúde humana. É um caso particular de poluição. 

Contingente: Conjunto de pessoas reunidas temporariamente para cumprir 

uma determinada tarefa. 

Coordenadas geográficas: Sistema de mapeamento da Terra. Expressa 

qualquer posição horizontal no planeta através de duas das três coordenadas 

existentes num sistema esférico de coordenadas. 

Corredor Ecológico: São porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, 

ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e 

movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de 

áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam, para 

sua sobrevivência, áreas com extensão maior do que aquelas das unidades 

individuais. 

CPRM: Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais. 

CPTEC/INPE: Centro de Previsão de tempo e Estudos Climáticos do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais. 

Cretáceo Inferior: Período geológico compreendido entre 138 e 127 milhões 

de anos. 

CRM: Companhia Riograndense de Mineração. 

CTF: Cadastro Técnico Federal. 

CTG’s: Centros de Tradições Gaúchas. 

Custo: Valor financeiro que importa em gastos de um investimento. 

D 

Dano ambiental: Qualquer alteração provocada por intervenção antrópica. 
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DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio. 

Decompositores: Organismos que transformam a matéria orgânica morta 

em matéria inorgânica simples, passível de ser reutilizada pelo mundo vivo. 

Compreendem a maioria dos fungos e das bactérias. O mesmo que saprófitas. 

Degradação: Mudança de um solo a uma condição mais lixiviada e 

intemperizada que a atual. 

Demanda: Consumo, o que se gasta com a renda ou adiantamento dela a 

um custo de oportunidade. 

Demografia: Refere-se ao estudo das populações humanas e sua evolução 

temporal no tocante a seu tamanho, sua distribuição espacial, sua composição e 

suas características gerais. 

Denudação: Erosão progressiva de uma região montanhosa que acaba 

mostrando as raízes de seu embasamento cristalino em uma topografia 

progressivamente mais baixa com carreamento de material sedimentar desta 

erosão para as bacias geológicas sedimentares. 

Derrame Basáltico: Extravasamento de líquido magmático. 

Desenvolvimento sustentável: Modelo de desenvolvimento que leva em 

consideração, além dos fatores econômicos, aqueles de caráter social e 

ecológico, assim como as disponibilidades dos recursos vivos e inanimados, e as 

vantagens e os inconvenientes, a curto e a longos prazos, de outros tipos de 

ação. Este desenvolvimento deve satisfazer as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias 

necessidades. 

Desmobilização: Ato de desmobilizar 

Dessedentação animal: Ato de mitigar a sede de animais domésticos. 

Detritívoros: Indivíduos que se alimentam de detritos. 

Diagnóstico ambiental: Apresenta a descrição das condições ambientais 

existentes na área, antes da implantação do projeto. 
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Diques: Elevação de concreto que previne as enchentes, atuando como 

contenção. 

Disjuntor: Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor 

automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra 

possíveis danos causados por curtos-circuitos e sobrecargas elétricas. 

Dispersão: Ato de espalhar diásporos (sementes, esporos, fragmentos 

vegetativos) de um organismo individual ou de uma espécie. 

Disponibilidade hídrica natural: Disponibilidade natural de água em uma 

determinada região. 

Distrófico: Significa que são solos pouco ou muito pouco férteis e sem 

reserva de nutrientes. 

Diversidade de espécies: Medida que considera tanto a riqueza em 

espécies como o grau de igualdade em sua representação quantitativa. 

DNAEE: Antigo órgão normativo do setor de energia elétrica (atual ANEEL). 

DNAEE: Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica. 

Dolina: Cavidade natural em forma de funil, comunicada verticalmente a um 

sistema de drenagem subterrânea, em região de rochas calcárias. 

Dominância de espécie: Grau em que uma dada espécie predomina em 

uma comunidade devido ao tamanho, abundância ou cobertura. 

Dossel: Na estrutura da vegetação, é o estrato superior da formação vegetal 

da região, em uma visão coletiva. Camada de folhagem contínua de uma floresta 

arvoredo ou cerradão, composta pelo conjunto das copas das plantas lenhosas 

mais altas. Aplicável sobretudo à vegetação mais fechada. 

Drenagem: É o ato de escoar as águas de terrenos encharcados, por meio 

de tubos, túneis, canais, valas e fossos. Disposição dos canais naturais de 

drenagem de certa área. 

E 

EAR: Estudo de Análise de Risco. 
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Ecossistema: Conjunto formado por todas as comunidades que vivem e 

interagem em determinada região e pelos fatores abióticos que atuam sobre 

essas comunidades. 

Ecótono: Zona de Transição entre Comunidades ecológicas ou biomas 

adjacentes podendo ser gradual, abrupta (ruptura), em mosaico ou apresentar 

estrutura própria. O mesmo que ecótone. 

Ecoturismo: É o segmento da atividade turística que desenvolve o turismo 

de lazer, esportivo e educacional em áreas naturais utilizando, de forma 

sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentivando sua conservação, 

promovendo a formação de uma consciência ambientalista através da 

interpretação do ambiente e garantindo o bem-estar das populações envolvidas. 

Educação ambiental: Conjunto de ações educativas voltadas para a 

compreensão da dinâmica dos ecossistemas, considerando efeitos da relação do 

homem com o meio, a determinação social e a variação/evolução histórica dessa 

relação. 

Efeito cumulativo: Fenômeno que ocorre com inseticidas e compostos 

radioativos que se concentram nos organismos terminais da cadeia alimentar, 

como o homem. 

EIA: Estudo de Impacto Ambiental - instrumento de avaliação de impacto 

ambiental, instituído no Brasil dentro da política nacional do meio ambiente, 

através da resolução CONAMA nº 001/86, de 23/01/86. 

EMATER : Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. 

EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

Empreendimento: Projeto idealizado e/ou concluído visando transformar-se 

em um negócio comercial, industrial ou de prestação de serviços. 

Endemia: É a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente 

infeccioso em uma zona geográfica determinada; pode também expressar a 

prevalência usual de uma doença particular numa zona geográfica. 

Endêmico: Taxon nativo e restrito a uma determinada área geográfica. 
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Enrocamento: Cobertura das laterais da barragem de terra com rochas 

fragmentadas para evitar erosão da barragem pelo contato direto da água com a 

terra. 

Ensecadeiras: Estrutura construída dentro do rio com o fim de desviar as 

águas. 

EPA: United States Encironmental Protection Agency (Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos). 

EPI: Equipamentos de Proteção Individual. 

Epidemiologia: Ciência que estuda o processo saúde-doença, analisando a 

distribuição e os fatores determinantes das enfermidades e dos agravos à saúde 

coletiva, sugerindo medidas específicas de prevenção, de controle ou de 

erradicação. 

Epífita: Plantas que crescem agarradas a outras plantas, tais como as 

orquídeas, musgos, líquens, bromélias, etc. 

Epifitismo: Crescimento de uma planta em outras plantas, mas que não são 

parasíticas, utilizando-se do hospedeiro apenas para fornecimento de 

sustentação estrutural. 

Equidade: Propriedade de uma comunidade que diz respeito à uniformidade 

de distribuição de espécies ou suas abundâncias relativas. 

Equipe multidisciplinar: Grupo de técnicos de diversas modalidades que 

participam de um EIA. 

Equitabilidade: Grau de uniformidade na distribuição da abundância de 

padrões de espécies. 

Erodibilidade: Susceptibilidade ou fragilidade de um solo diante dos agentes 

da erosão. 

Erosão: Processo pelo qual a camada superficial do solo ou partes do solo 

são retiradas pelo impacto de gotas de chuva, ventos e ondas e são 

transportadas e depositadas em outro lugar. Inicia-se como erosão laminar e 

pode até atingir o grau de voçoroca. 
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Escarpas: Face ou talude íngreme abruptamente cortando a morfologia, 

frequentemente apresentando afloramento de rochas. 

Escorregamento: Consiste no movimento rápido de massas de solo ou 

rocha, geralmente bem definidas quanto ao seu volume, cujo centro de 

gravidade se desloca para baixo e para fora de um talude natural ou de 

escavação (corte ou aterro), ao longo de uma ou mais superfícies. 

Espécie ameaçada: Aquela em risco de extinção, cuja sobrevivência é 

improvável se os fatores causais persistirem. 

Espécie pioneira: Espécie vegetal que inicia a ocupação de áreas 

desabitadas de plantas em razão da ação do homem ou de forças naturais. 

Estação ecológica: Áreas representativas de ecossistemas destinadas à 

realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia, à produção do ambiente 

natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista. Nas áreas 

circundadas às estações ecológicas, num raio de 10 quilômetros, qualquer 

atividade que possa afetar a biota ficará subordinada às normas editadas pelo 

CONAMA. 

Estratigráfica: Sequências de camadas geológicas. 

Estruturas de Fluxo: Feições de grande escala, geralmente reconhecíveis 

no campo e adquiridas pela rocha após sua formação. 

Estruturas Geológicas: Feições de falhas geológicas. 

Eutrófico: Referente a um corpo de água com abundância de nutrientes e 

alta produtividade. 

Eutrofização: Ocorre pelo depósito de fertilizantes utilizados na agricultura 

ou de lixo e esgotos domésticos, além de resíduos industriais como o vinhoto, 

oriundo da indústria açucareira, na água. Isso promove o desenvolvimento de 

uma superpopulação de microorganismos decompositores, que consomem o 

oxigênio, acarretando a morte das espécies aeróbicas, por asfixia. A água passa 

a ter presença predominante de seres anaeróbicos que produzem o ácido 

sulfídrico (H2 S), com odor parecido ao de ovos podres. 
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Extrativismo: Ato de extrair madeira ou outros produtos das florestas ou 

minerais. 

F 

Fácies: Aspecto geral de uma rocha, no que se refere ao seu aspecto 

litológico, biológico, estrutural, e mesmo metamórfico, bem com aspectos que 

refletem o ambiente no qual a rocha foi formada. 

Família: Categoria dentro da hierarquia de classificação taxonômica entre 

ordem e tribo (ou gênero). 

Fauna: Conjunto de animais que habitam determinada região. 

FEE: Fundação de Economia e Estatística 

FEPAM: Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

Finanças Públicas: Massa de dinheiro e de crédito que o governo federal e 

os órgãos a ele subordinados movimentam em um país, compreende a receita e 

a despesa públicas. 

Fitocenose: Comunidade de plantas ou componentes vegetais de uma 

comunidade biótica. 

Fitofisionomia: Aparência geral de uma determinada vegetação. 

Fitoplancton: Comunidade vegetal microscópica, que flutua livremente nas 

diversas camadas de água, estando sua distribuição vertical restrita a zona 

eufótica, onde, graças a presença de energia luminosa, realiza o processo 

fotossintético; um dos responsáveis pela base da cadeia alimentar do meio 

aquático. 

Fitossociologia: Estudo de comunidades vegetais, incluindo composição em 

espécies, organização, interdependências, desenvolvimento, distribuição 

geográfica e classificação. 

Flora: Totalidade das espécies vegetais que compreende a vegetação de uma 

determinada região, sem qualquer expressão de importância individual. 

Foliação: Estrutura laminada que resulta da segregação de diferentes 

minerais prismáticos e/ou placóides e/ou de agregados minerais lenticulares. A 
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foliação pode ser primária (fissibilidade nas rochas sedimentares, estrutura 

fluidal nas rochas ígneas) e secundária (xistosidade, clivagem ardosiana). 

Fonte de Contaminação: Local onde foi gerada a contaminação ou onde 

funciona ou funcionou uma atividade potencialmente contaminadora. 

Formação: Unidade geológica que representa um intervalo de tempo 

composta de materiais de fontes diversas com interrupções pequenas na 

sequência. 

Formações pioneiras: Vegetações arbustivo-herbáceas em solos de areia e 

arbustivas em afloramentos rochosos. 

Frugívoras: Animal que se alimenta de frutas. 

G 

Geodiversidade: Variedade de elementos e de processos relacionados aos 

elementos abióticos da natureza. 

Geomorfologia: Estudo das formas de relevo e das drenagens associadas 

com a definição de padrões morfológicos, buscando-se a interpretação da origem 

e evolução desses padrões. 

Gestão Ambiental: A tarefa de administrar o uso produtivo de um recurso 

renovável sem reduzir a produtividade e a qualidade ambiental, normalmente em 

conjunto com o desenvolvimento de uma atividade. 

Geossítios: Local de interesse para o estudo da geologia, notável sob o 

ponto de vista científico, didático ou turístico. 

Gleissolo: Ordem de classificação de solo mineral que apresenta drenagem 

imperfeita. 

Gnaisse: Rocha de origem metamórfica, resultante da deformação de 

sedimentos ricos em feldspatos ou de granitos. 

Granívora: Que se alimenta de grãos. 

Granoblástica: Textura metamórfica com arranjo dos minerais na forma de 

grãos que tendem a ser equidimensionais, poligonizados, a lenticulados e 

orientados quando dão origem a uma foliação por achatamento de grãos. 
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Granulares: Textura de rochas onde a maioria dos minerais são 

aproximadamente equidimensionais. 

Gregário: Que vive em bando. 

Gretas de Contração: Feições originadas pela exposição subaérea de 

sedimentos constituídos por alternância de areia e pelitos, devido à perda de 

água. 

H 

Habitat: O local físico ou lugar onde um organismo vive, e onde obtém 

alimento, abrigo e condições de reprodução. 

Háplico: São solos que não se enquadram nas classes já caracterizadas ou 

estudadas. 

Heliófitas: Plantas que se desenvolvem melhor sob luz solar plena. 

Herbáceo: Estrato vertical de uma fitofisionomia formado por vegetação 

herbácea. 

Herpetofauna: Conjunto das espécies de répteis e anfíbios que vivem em 

uma determinada região. 

Hidrogeologia: Ramo da Geologia que estuda o armazenamento, circulação 

e distribuição da água na zona saturada das formações geológicas. 

Hidrosfera: Parte da biosfera representada por toda massa de água 

(oceanos, lagos, rios, vapor d'água, água de solo, etc.). 

Hololeucocrática: A classificação de uma rocha segundo sua cor reflete a 

proporção entre minerais máficos (escuros) e félsicos ou o número que define a 

composição volumétrica porcentual dos minerais máficos numa rocha ígnea. O 

termo refere-se a rochas com índice de cor menor que 10% (claros). Esta 

proporção é conhecida como índice de cor. 

I 

IBAMA: Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis é uma 

autarquia federal que possui atribuição para exercer poder de polícia ambiental; 

executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às 
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atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da 

qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, 

monitoramento e controle ambiental; e executar as ações supletivas de 

competência da União de conformidade com a legislação ambiental vigente. 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é o órgão responsável 

pelo Censo populacional e outros estudos socioeconômicos do Brasil. 

ICMBio: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. 

Ictiofauna Fauna de peixes de um rio ou região. 

Ictioplâncton: Representa os ovos e estados larvares dos peixes que 

flutuam na superfície das águas de oceanos, mares e lagos. 

IDH: Índice de Desenvolvimento Humano, calculado para uma unidade 

geográfica considerando dados oficiais de longevidade, educação e renda. Varia 

de zero (mínimo) a um (máximo). 

Impacto Ambiental: Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 

e biológicas do ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente, afetam a saúde, 

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

biota; as condições estéticas e sanitárias do ambiente; e a qualidade dos 

recursos ambientais. 

INCRA: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

Indicadores ecológicos: Referem-se a certas espécies que, devido a suas 

exigências ambientais bem definidas e à sua presença em determinada área ou 

lugar, podem se tornar indício ou sinal de que existem as condições ecológicas 

para elas necessárias. 

Insetívoros Indivíduos que se alimentam de insetos. 

Intemperizada: Processos que causam a alteração, decomposição química, 

desintegração e modificação das rochas e dos solos. 
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IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão 

responsável pela proteção do patrimônio histórico, cultural, paisagístico e 

artístico nacional. 

J 

Jazidas: Qualquer massa individualizada, de substância mineral ou fóssil, de 

valor econômico, que aflora ou existe no interior da terra. 

Jurássico: Período da era Mesozóica situado entre o Triássico e o Cretáceo. 

Teve início há aproximadamente 195 milhões de anos e fim há 137 m.a. 

Jusante: Uma área ou um ponto que fica abaixo de outro ao se considerar 

uma corrente fluvial ou tubulação na direção da foz, do final. O contrário de 

montante. 

L 

Latossólico: Horizonte mineral do solo que apresenta elevado grau de 

intemperização. 

Lençol freático: Superfície que delimita a zona de saturação da zona de 

aeração, abaixo da qual a água subterrânea preenche todos os espaços porosos 

e permeáveis das rochas e/ou solos. O lençol freático tende a acompanhar o 

modelado topográfico e oscila, ao longo do ano, sendo rebaixado com o 

escoamento para nascentes ou elevado com a incorporação de água infiltrada da 

chuva. 

Lêntico: Ambiente aquático continental em que a massa de água é 

estacionária, com velocidade reduzida, como em lagos ou tanques. 

Leucocrática: Rocha clara com predominância de minerais claros (quartzo e 

feldspatos) e menos de 30-37% de minerais máficos  

Lianas: Vegetação fixa ao solo, sem sustentação própria, apoiando-se em 

outros vegetais para alcançar grande altura através de contorções e 

enrolamentos. Pode alcançar comprimento superior a 200 m. 

Lixiviação: Arraste vertical, pela infiltração da água, de partículas da 

superfície do solo para camadas mais profundas. 
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LO: Licença de Operação. 

Lótico: Ambiente aquático continental cujas águas se apresentam em 

movimento como em rios e corredeiras. 

LP: Licença Prévia. 

M 

Macrófita: Planta aquática visível a olho nu. 

Manancial: Qualquer corpo d'água, superficial ou subterrâneo, utilizado para 

abastecimento humano, industrial, animal ou irrigação. 

Manejo: Aplicação de programas de utilização dos ecossistemas, naturais ou 

artificiais, baseada em teorias ecológicas sólidas, de modo a manter, de melhor 

forma possível, nas comunidades, fontes úteis de produtos biológicos para o 

homem, e também como fonte de conhecimento científico e de lazer. 

MARA: Mapeamento do Risco Ambiental. 

Mastofauna: Conjunto das espécies de mamíferos que vivem numa 

determinada região. 

Mata Ciliar: É a vegetação localizada às margens dos rios, lagos, represas e 

nascentes. 

Matriz: Arranjo retangular onde são colocadas, quantificadas e qualificadas 

as variáveis ambientais. 

Meandros: Sinuosidade verificada no leito de um rio. 

Mecanizável: Possibilidade do uso de implementos agrícolas. 

Medidas compensatórias: Conjunto de ações a serem implantadas visando 

o estabelecimento de equilíbrio ambiental, a partir dos impactos a serem gerados 

e não mitigados. 

Medidas mitigadoras: Conjunto de ações a serem implantadas visando o 

controle e a redução de impactos ambientais. 

Meio Ambiente: Tudo o que cerca o ser vivo, que o influencia e que é 

indispensável à sua sustentação. Estas condições incluem solo, clima, recursos 
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hídricos, ar, nutrientes e os outros organismos. O meio ambiente não é 

constituído apenas do meio físico e biológico, mas também do meio sociocultural 

e sua relação com os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem. 

Melanocráticos: Relativo a rochas ígneas de coloração escura, que contém 

pelo menos 60% de minerais máficos. 

Mesocráticos: Rocha de tons cinza médio com minerais claros e escuros 

aproximadamente em quantidades iguais sendo composta por mais de 30-37% e 

menos de 60-67% de minerais máficos escuros. 

Mercado: Ambiente livre no qual ocorrem às negociações dos agentes 

econômicos, sem a participação do estado, dadas numa relação de oferta e 

procura. 

Mesocrática: Rocha de tons cinza médio com minerais claros e escuros 

aproximadamente em quantidades iguais sendo composta por mais de 30-37% e 

menos de 60-67% de minerais máficos escuros. 

Metais Pesados: São metais recalcitrantes, como o cobre e o mercúrio - 

naturalmente não biodegradáveis - que fazem parte da composição de muitos 

pesticidas e se acumulam progressivamente na cadeia trófica. 

Microclima: Conjunto das condições atmosféricas de um lugar limitado em 

relação às do clima geral. 

Migração: Deslocamento de indivíduos ou grupo de indivíduos de uma região 

para outra. Pode ser regular ou periódica, podendo ainda coincidir com 

mudanças de estação. 

Monitoramento Ambiental: Medição repetitiva, descrita ou contínua, ou 

observação sistemática da qualidade ambiental. 

Montante: Um lugar situado acima de outro, tomando-se em consideração a 

corrente fluvial que passa na região. O relevo de montante é, por conseguinte, 

aquele que está mais próximo das cabeceiras de um curso d'água, enquanto o de 

jusante está mais próximo da foz. 

Morfoestrutural: Feição em que a forma de relevo e a drenagem estão 

estreitamente relacionados à estrutura geológica. 
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N 

Nicho Ecológico: Espaço ocupado por um organismo no ecossistema, 

incluindo também o seu papel na comunidade e a sua posição em gradientes 

ambientais de temperatura, umidade, pH, solo e outras condições de existência. 

Nível Piezométrico: É o nível em que a água de um aqüífero se encontra à 

pressão atmosférica. 

Nível Trófico: Posição de um ser na cadeia alimentar, podendo ser produtor 

primário, consumidor primário, decompositor, entre outros. 

O 

Oferta: Refere-se aos produtos e serviços oferecidos no mercado. 

Ofiófago: Que se alimenta de serpentes. 

Ombreira: Local onde se apoia uma estrutura. Por exemplo: ombreira direita 

da barragem é o local onde se apoia a barragem do lado direito. 

Onívoro: Os consumidores de um ecossistema podem participar de várias 

cadeias alimentares e em diferentes níveis tróficos, caso em que são 

denominados onívoros. O homem, por exemplo, ao comer arroz, é consumidor 

primário; ao comer carne é secundário; ao comer cação, que é um peixe 

carnívoro, é um consumidor terciário. 

Opala: Variedade de sílica com coloração diversa. Pode ser considerada uma 

gema. Muitas vezes mostra um aspecto leitoso denominado opalescência. 

Órgão Ambiental: órgãos ou entidades da administração direta, indireta e 

fundacional do Estado e dos Municípios, instituídos pelo Poder Público, 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. 

Ornitofauna: Fauna de aves de uma região. 

Ovípara: Que faz postura de ovos. 

P 

PACUERA: Programa de Conservação e Uso do Entorno e das Águas dos 

Reservatórios. 
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PAE: Plano de Ação de Emergência. 

Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais: São áreas relativamente 

extensas, que representam um ou mais ecossistemas, pouco ou não alterados 

pela ocupação humana, onde as espécies animais, vegetais, os sítios 

geomorfológicos e os habitats ofereçam interesses especiais do ponto de vista 

científico, educativo, recreativo e conservacionista. São superfícies consideráveis 

que contém características naturais únicas ou espetaculares, de importância 

nacional, estadual ou municipal. 

Passivo Ambiental: Passivo ambiental pode ser entendido, em um sentido 

mais restrito, o valor monetário necessário para custear a reparação do acúmulo 

de danos ambientais causados por um empreendimento, ao longo de sua 

operação. Todavia, o termo passivo ambiental tem sido empregado, com 

frequência, para conotar, de uma forma mais ampla, não apenas o custo 

monetário, mas a totalidade dos custos decorrentes do acúmulo de danos 

ambientais, incluindo os custos financeiros, econômicos e sociais. 

Patrimônio Ambiental: Conjunto de bens naturais da humanidade. 

Patrimônio Arqueológico: Conjunto de locais em que habitaram as 

populações pré-históricas, bem como toda e qualquer evidência das atividades 

culturais destes grupos pretéritos e inclusive seus restos biológicos. 

Patrimônio Cultural: Bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade. 

Patrimônio Natural: é composto por monumentos naturais bem como por 

sítios e paisagens cuja conservação seja necessária em decorrência da feição 

notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pelo homem. 

PCH: Pequena Central Hidrelétrica. 

Pedologia: Estudo geral das características, taxonomia e origem dos solos. 

Perfil: Seção vertical do solo através de todos seus horizontes até o material 

de origem. 
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Perifton: É a fina camada de seres vivos, ou seus detritos, que colonizam 

superfícies sólidas em habitats aquáticos, tanto em água doce, como no mar. 

pH: Medida da concentração relativa dos íons de hidrogênio numa solução; 

esse valor indica a acidez ou alcalinidade da solução. 

PIB: Produto Interno Bruto - soma de todos os bens serviços produzidos em 

um determinado período e uma determinada região, expresso em valores 

monetários. 

PIB: Produto Interno Bruto. 

Plano de manejo: Plano de uso racional do meio ambiente, visando à 

preservação do ecossistema em associação com sua utilização para outros fins 

(sociais, econômicos, etc.). 

Poluente: Substância, meio ou agente que provoque, direta ou 

indiretamente qualquer forma de poluição. 

Poluição: É qualquer interferência danosa nos processos de transmissão de 

energia em um ecossistema. Pode ser também definida como um conjunto de 

fatores limitantes de interesse especial para o Homem, constituídos de 

substâncias nocivas (poluentes) que, uma vez introduzidas no ambiente, podem 

ser efetivas ou potencialmente prejudiciais ao Homem ou ao uso que ele faz de 

seu habitat. 

População Economicamente Ativa (PEA): Corresponde ao potencial de 

mão de obra com que pode contar o mercado de trabalho. É a parcela da PIA 

(população em idade ativa) que está ocupada ou desempregada, ou seja, se 

encontra em uma situação de trabalho ou tem disponibilidade em trabalhar. 

População: Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocupa uma 

determinada área. Uma população tem como atributos: taxas de natalidade e 

mortalidade, proporção de sexos e distribuição de idades, imigração e 

emigração. 

Potabilidade: Verificação, classificação da qualidade de água, potabilidade 

define se a água é própria ou não para consumo. 
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Predatismo: Relação ecológica que se estabelece entre uma espécie 

denominada predadora e outra denominada presa. Os predadores caracterizam-

se pela capacidade de capturar e destruir fisicamente as presas para alimentar-

se. 

Preservação ambiental: Ações que garantem a manutenção das 

características próprias de um ambiente e as interações entre os seus 

componentes, ou seja, não é permitida a utilização dos recursos desse ambiente. 

PROBIO: Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 

Biológica Brasileira 

Produto Interno Bruto (PIB): Valor do total de bens e serviços finais 

produzidos em um país durante um determinado período de tempo. Bens e 

serviços finais são aqueles que não são utilizados como insumos na produção de 

outros bens e serviços, pelo menos no período a que se refere o cálculo do PIB. 

Série calculada pelo IBGE. 

Prognóstico ambiental: Item de um EIA onde são previstos e analisados os 

impactos ambientais a serem gerados pelo empreendimento. 

Programas ambientais: São programas propostos com a intenção de 

prevenir, mitigar, acompanhar, relatar, modelas possíveis impactos ambientais. 

Província Paraná: Região geológica de amplitude regional caracterizada por 

ambientes geológicos próprios e história geológica similar. 

Pteridófitas: Plantas sem flores que formam esporângios nas folhas 

(conhecidas como samambaias e avencas). 

Q 

Quartzo: Mineral do grupo da sílica, com composição SiO2, que se apresenta 

sob as forma de baixa e alta temperaturas. 

Quaternário: Período geológico da era Cenozóica e que se estende de 1,75 

Ma atrás até os dias atuais. 

Quilombolas: Descendentes dos escravos negros que sobrevivem em 

enclaves comunitários, muitas vezes antigas fazendas deixadas pelos antigos 
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grandes proprietários. Apesar de existirem, sobretudo após o fim da escravatura, 

no final do século XIX, sua visibilidade social é recente, fruto da luta pela terra, 

da qual, em geral, não possuem escritura. 

R 

Rastejo: Movimentação lenta de coberturas de solos ou sedimentos 

inconsolidados em encostas de morros. 

Ravina: Sulco produzido na superfície da terra, em que o agente responsável 

pela erosão é a água de escoamento. 

Reciclagem: É qualquer técnica ou tecnologia que permite o 

reaproveitamento de um resíduo, após o mesmo ter sido submetido a um 

tratamento que altere as suas características físico-químicas. 

Recursos Hídricos: São as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis 

para qualquer tipo de uso de região ou bacia. 

Reflorestamento: Processo que consiste no replantio de árvores em áreas 

que anteriormente eram ocupadas por florestas. 

Remanescentes: são fragmentos ou áreas florestais que não sofreram 

degradação completa pela atividade humana ou desastres ambientais e que 

continuam preservados 

Remanso: Um lugar ou situação considerada como isolada, estagnado, local 

sem correnteza em um curso d’água; Represa: Estrutura construída para barrar 

as águas de um rio. 

Reserva biológica: Unidade de conservação visando a proteção dos 

recursos naturais para fins científicos e educacionais. Possui ecossistemas ou 

espécies da flora e fauna de importância científica. Em geral não comportam 

acesso ao público, não possuindo normalmente belezas cênicas significativas ou 

valores recreativos. Seu tamanho é determinado pela área requerida para os 

objetivos científicos a que se propõe, garantindo sua proteção. 

Reserva ecológica: Unidade de conservação que tem por finalidade a 

preservação de ecossistemas naturais de importância fundamental para o 

equilíbrio ecológico. 
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Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN): Categoria de unidade 

de conservação, que foi criada pelo Decreto nº. 98.914, de 31 de janeiro de 

1990. Compete, contudo, ao IBAMA, reconhecer e registrar a reserva particular 

do patrimônio natural, após análise do requerimento e dos documentos 

apresentados pelo interessado. 

Reservatório: Lago artificial formado pelo represamento de um rio. 

Resíduos Sólidos: Também conhecidos popularmente como lixo, são 

despejos sólidos, restos, remanescentes putrescíveis e não putrescíveis (com 

exceção dos excrementos) que incluem papel, papelão, latas, material de jardim, 

madeira, vidro, cacos, trapos, lixo de cozinha e resíduos de indústria, 

instrumentos defeituosos e até mesmo aparelhos eletrodomésticos imprestáveis. 

Resíduos: Materiais ou restos de materiais cujo proprietário ou produtor não 

mais considera com valor suficiente para conservá-los. Alguns tipos de resíduos 

são considerados altamente perigosos e requerem cuidados especiais quanto à 

coleta, transporte e destinação final, pois apresentam substancial periculosidade, 

ou potencial, à saúde humana e aos organismos vivos. 

RIMA: Relatório de Impacto do Meio Ambiente. É feito com base nas 

informações do EIA e é obrigatório para o licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente. 

Riodacitos: Rocha ígnea vulcânica geralmente porfirítica. 

Riqueza de espécies: Indicador da abundância relativa de espécies numa 

comunidade. Qualquer medida de riqueza tem dependência inerente ao tamanho 

da amostra. 

Rocha Vulcânica: Rocha formada na superfície ou muito próxima a ela e 

apresentando uma granulação muito fina. 

Rupícolas: que vive nas rochas. 

S 

Saneamento Ambiental: Conjunto das ações que tendem a conservar e 

melhorar as condições do meio ambiente em benefício da saúde. 
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Saneamento Básico: Trata-se dos sistemas de tratamento de água, esgoto, 

drenagem e resíduos sólidos (lixo). 

Saponita: Mineral alumossilicato hidratado de magnésio e ferro. 

Saprófitos: Plantas que vivem sobre matéria em decomposição. 

Saprolítico: Manto de alteração constituído essencialmente de uma mistura 

de minerais secundários e primários derivados de rochas pela ação do 

intemperismo químico e que mantém vestígios da estrutura original da rocha. 

Saturação de base: Nos solos, medida percentual dos locais de troca 

química que são ocupados por cátions. 

Saúde Pública: Ciência e arte de promover e recuperar a saúde física e 

mental, através de medidas de alcance coletivo e de motivação da população. 

Sazonalidade: Uma característica de um evento que ocorre sempre em uma 

determinada época do ano. 

Sedimentação: Processo de acumulação de sedimentos numa bacia ou zona 

depressionada. Os sedimentos tendem a acumular-se em camadas horizontais, 

passando a rochas depois de sofrer litificação. 

Sedimento: Produto de alteração de uma rocha preexistente que sofreu 

Setor Primário: Está relacionado à produção através da exploração de 

recursos da natureza, tais como: agricultura, mineração, pesca, pecuária, 

extrativismo vegetal e caça. É o setor primário que fornece a matéria-prima para 

a indústria de transformação. 

Setor Terciário: É o setor econômico relacionado aos serviços, ou seja, 

produtos não materiais em que pessoas ou empresas prestam a terceiros para 

satisfazer determinadas necessidades. Como atividades econômicas deste setor 

econômico, pode-se citar: comércio, educação, saúde, telecomunicações, 

serviços de informática, seguros, transporte, serviços de limpeza, serviços de 

alimentação, turismo, serviços bancários e administrativos, transportes, entre 

outros. 

SiBCS: Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 
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SIG: Sistema de Informações Geográficas. 

Silte: Uma das frações do solo 

SIN: Sistema Interligado Nacional. 

Sinergia: Associação simultânea de dois ou mais fatores que contribuem 

para uma ação resultante superior àquela obtida por cada fator individualmente. 

SPT: Standard Penetration Test (Sondagem a Percurssão). 

Sub-bosque: Estratos inferiores de uma floresta. 

Subespécie: Categoria taxonômica intraespecífica 

Sucessão ecológica: Sequência de comunidades que se substituem, de 

forma gradativa, num determinado ambiente, até o surgimento de uma 

comunidade final, estável denominada comunidade-clímax. 

Silte: Sedimento clástico inconsolidado, composto essencialmente de 

pequenas partículas de minerais diversos ou, parte de um solo. 

T 

Talude Declive íngreme e curto formado gradualmente na base. 

Tálus: Material incoerente e heterogêneo que se acumula nas encostas e em 

seus pés, provenientes de material intemperizado e deslocado pela ação da 

gravidade. Normalmente é composto de inúmeros blocos de rocha, angulosos ou 

arredondados imersos numa massa de argila e outros minerais de granulometria 

bem menor que a dos blocos. 

Taxa de Crescimento Populacional: Percentual de incremento médio anual 

da população residente, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

O valor da taxa refere-se à média anual obtida para um período de anos entre 

dois censos demográficos, ou entre o censo demográfico mais recente e a 

projeção populacional para um determinado ano calendário. 

Taxa de Mortalidade Infantil: Número de óbitos de menores de um ano de 

idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. Altas taxas de mortalidade infantil refletem, de 

maneira geral, baixos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico. As 
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taxas reduzidas também podem encobrir más condições de vida em segmentos 

sociais específicos. São consideradas altas as taxas acima de 50 óbitos por mil 

nascidos vivos, médias entre 20 e 40 óbitos por mil nascidos vivos e baixas 

abaixo de 20 óbitos por mil nascidos vivos. 

Taxa de Mortalidade: Número total de óbitos, por mil habitantes, na 

população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Táxon: Conjunto de organismos que apresenta uma ou mais características 

comuns e, portanto, unificadoras, cujas características os distinguem de outros 

grupos relacionados, e que se repetem entre as populações, ao longo de sua 

distribuição. Plural: Taxa. 

Taxonomia: Teoria e prática da descrição, nomenclatura e classificação dos 

organismos e solos. 

Territorialidade: É uma forma de resistência ambiental - entre insetos, 

mamíferos, peixes e aves - onde os animais defendem dos intrusos, não só os 

locais de nidificação, como também uma área suplementar em volta. 

Textura (de solo): Descrição das proporções relativas de areia, silte e argila 

numa massa de solo. 

Toleítico: Rocha derivada do resfriamento de magma. 

TR: Termo de Referência. 

Transecto: Linha ou faixa estreita que serve como unidade amostral da 

população ou comunidade que está sob censo. 

Turbidez: Opacidade da água devido à presença de partículas sólida em 

suspensão. 

U 

Umidade Relativa: Para uma dada temperatura e pressão, a relação 

percentual entre o vapor d'água contido no ar e o vapor que o mesmo ar poderia 

conter se estivesse saturado, a idênticas temperatura e pressão. 

Unidade de Conservação (UC): Áreas naturais protegidas pelo Poder 

Público: Parques, Florestas, Reservas Biológicas, Estações Ecológicas, Áreas de 
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Proteção Ambiental, Reservas Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico, nacionais, estaduais ou municipais, os Monumentos Naturais, os 

Jardins Botânicos, os Jardins Zoológicos, os Hortos Florestais. 

Unidade Litoestratigráfica: Conjunto de rochas distinguido e delimitado 

com base em seus caracteres litológicos, independentemente da história 

geológica ou de conceitos de tempo. 

Usina Hidrelétrica: Conjunto de obras e equipamentos cuja finalidade é a 

geração de energia elétrica. 

Uvala: Depressão alongada em terreno cárstico, podendo ter mais de 100 

metros de profundidade e 1000 metros de extensão, formada pelo abatimento do 

teto de caverna ou pela coalescência de dolinas. 

V 

Várzea: Área periodicamente inundável por ciclos anuais regulares de rios. 

Vazão Afluente: Vazão que chega a um determinado ponto. 

Vazão: Volume de água por unidade de tempo. 

Vegetação: Quantidade total de plantas e partes vegetais como folhas, 

caules e frutos que integram a cobertura da superfície de um solo. 

Vesiculares: Rochas com cavidades vazias originadas pela expansão de 

gases na massa fundida. 

Vertedouro: Estrutura pela qual é dada vazão à água excedente do 

reservatório. 

Vetor: São seres vivos transmissores de doenças até o hospedeiro potencial. 

Voçoroca: Ravina geralmente muito funda, desenvolvida por rápida e 

acentuada erosão que atinge o lençol freático. 

Vulnerabilidade: É o conjunto de características intrínsecas que determinam 

a sensibilidade de várias partes de um ecossistema a ser adversamente afetado 

por uma modificação. 

X 
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Xerófilos: Seres que vivem em meios secos, onde a água é quase 

inexistente tanto no ar como no solo. Entre eles estão vegetais como as 

cactáceas, insetos, roedores como a rata marsupial, que podem habitar os 

desertos e as dunas litorâneas. 

Xerofitismo: São adaptações vegetais como cutícula espessa, estômatos 

protegidos, cerificação e formações suculentas. 

Z 

Zeolitas: Grupo de silicatos hidratados de alumínio, cálcio e álcalis, que 

constituem minerais secundários formados a partir de feldspatos ou 

feldspatóides, pela ação de vapores ou soluções quentes. 

Zona de cisalhamento: Faixa tectonizada extensa, relativamente estreita, 

caracterizada por apresentar rochas cataclasadas e milonitizadas em vários graus 

com termos extremos de deformação rúptil, como brechas e cataclasitos, de 

níveis crustais mais rasos, e de deformação dúctil, com milonitos e filonitos, de 

níveis mais profundos. 

Zoneamento: Instrumento do planejamento urbano, caracterizado pela 

aplicação de um sistema legislativo (normalmente em nível municipal) que 

procura regular o uso, ocupação e arrendamento da terra urbana por parte dos 

agentes de produção do espaço urbano, tais como as construtoras, 

incorporadoras, proprietários de imóveis e o próprio Estado. 

Zoobentôn ou Macroinvertebrados bentônicos: Conjunto de animais e 

protistas (protozoários e algas), que vivem na superfície de ecossistemas 

aquáticos. 

Zoocoria: dispersão de sementes ou esporos de plantas por meio de 

animais. 

Zooplâncton: São animais e larvas microscópicos, ou muito pequenos, que 

nadam na zona de água aberta dos lagos e reservatórios. 
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compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do(s)
imóvel(is) arrematado(s). A vendedora providenciará a baixa do(s) gravame(s) fiduciário(s) que recai(em) sobre o(s) imóvel(is).
Correrão por conta do(a) arrematante todas as despesas relativas à aquisição do(s) imóvel(is) no leilão, tais como: comissão do
leiloeiro, escritura pública, imposto de transmissão, foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU/ITR em cobrança judicial, taxas,
alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A vendedora, de igual forma, não se responsabiliza por
eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(s) anterior(es) proprietário(s). Na hipótese de o(s)
imóvel(is) arrematado(s) estar(em) ocupado(s) ou locado(s), o(a) arrematante assume total responsabilidade no tocante à(s)
sua(s) desocupação(ões), assim como suas respectivas despesas. O(A) arrematante também exime a vendedora de quaisquer
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelo(s) proprietário(s) anterior(es) ou terceiros, com referência ao(s)
imóvel(is) e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. Fica assegurado ao(s)
fiduciante(s) o direito de preferência para adquirir o(s) imóvel(is) por preço correspondente ao valor da dívida mais comissão
de leiloeiro, somado ainda aos encargos, tributos e demais despesas desembolsadas pela vendedora, além do pagamento dos
encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do(s) imóvel(is), inclusive custas e emolumentos. Ficam, por
fim, os devedores e/ou fiduciantes, os condôminos e os demais interessados, assim como seus respectivos cônjuges, se
casados forem devidamente INTIMADOS pelo presente edital, para todos os atos aqui mencionados, caso se encontrem em
lugar incerto e não sabido ou não venham a ser localizados para intimação pessoal.

1.º Leilão – 02/10/2020, sexta-feira, às 10h – R$ 390.000,00
2.º Leilão – 16/10/2020, sexta-feira, às 10h – R$ 195.000,00

(caso não seja arrematado no 1.º Leilão)
Local dos Leilões: exclusivamente on-line

www.fumagallileiloes.com.br
Frederico Westphalen, RS, 14 de setembro de 2020

Odilson Fumagalli Ávila
Leiloeiro Oficial

Contatos: (55) 98403-1920 / (55) 98476-1920 / www.fumagallileiloes.com.br
Demais condições de pagamento e venda no site do Leiloeiro

EDITAL DE PÚBLICO
LEILÃO EXTRAJUDICIAL (ON-LINE)

LICENÇA PRÉVIA – EIA/RIMA
CERTELVALE DO LEITE GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., CNPJ 12.326.607/0001-45,
torna público que solicitou à Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique
Luiz Roessler - FEPAM, por meio do processo SOL nº 62060567/20-1, Licença
Prévia – EIA/RIMA para atividade de Geração de Energia Hidrelétrica no Rio Forque-
ta, a ser implantada nos municípios de Pouso Novo e Coqueiro Baixo no estado do
Rio Grande do Sul.

Ventaniadeixaferidosedesabrigados

CANDELÁRIA

Vento destruiu a cobertura de um posto de combustíveis em Santo Ângelo

Quatro hospitais gaúchos re-
ceberam 30 respiradores com-
prados pela Secretaria Esta-
dual da Saúde (SES) por meio
de pregão eletrônico. Segundo
informações da pasta, a aquisi-
ção foi realizada com verbas de
convênio com o Ministério Públi-
co Estadual, que disponibilizou
o repasse do Fundo Reconstitui-
ção de Bens Lesados (FRBL). O
objetivo é equipar leitos de UTI
adulto que atendem pacientes
com Covid-19 pelo SUS.

As instituições atendidas
são a Santa Casa de Uruguaia-
na (dez respiradores); o Hospi-
tal São Carlos, de Farroupilha
(dez); o Hospital de Caridade
Nossa Senhora Auxiliadora, de
Rosário do Sul (cinco); e a As-
sociação Hospitalar de Santo
Ângelo (cinco). Os 30 apare-
lhos fazem parte de lote maior,
totalizando 230. “Essa compra,
viabilizada com recursos para
combate à Covid-19, vai permi-
tir que parte desses equipamen-
tos seja usada para substituir
os aparelhos locados”, disse a
secretária Arita Bergmann.

Segundo a SES, a compra
total dos 230 respiradores foi fi-
nalizada em R$ 17,06 milhões,
inferior ao valor de referência
que constava no edital, geran-
do economia de R$ 5 milhões
ao Tesouro do Estado. O desti-
no dos outros 200 aparelhos,
que chegaram ao setor de su-
primentos da pasta, será defini-
do conforme as necessidades
da rede hospitalar no Estado.

A Prefeitura de Gravataí lan-
çou um programa que consiste
na testagem da população assin-
tomática e que nunca tenha si-
do submetida a exame para o
novo coronavírus. As primeiras
coletas sorológicas do Testar
Gravataí na sua Comunidade se-
rão feitas neste sábado nas Uni-
dades de Saúde da Família Bre-
no Garcia e Cohab C.

Porém, para participar, é preci-
so realizar um cadastro no Portal

Covid-19, com assinatura de ter-
mo de consentimento. Ao fim, a
pessoa recebe a confirmação da
inscrição e informações sobre o
dia, local e hora da coleta. Serão
quatro datas disponibilizadas, em
sete unidades, e os dados servi-
rão para fornecer um diagnóstico
pleno sobre os efeitos e números
do novo coronavírus na cidade. O
teste pode ser feito em crianças a
partir dos dois anos e em adul-
tos, sem limite de idade.

Novo decreto da Prefeitura de
São Sebastião do Caí estabelece
protocolos de segurança sanitá-
ria para o funcionamento de aca-
demias, quadras e canchas espor-
tivas. No caso das academias e
trabalho de personal trainer, o
texto exige limitação de 50% da
capacidade operacional do local
e distanciamento mínimo de dois
metros entre usuários e funcioná-
rios. É obrigatório o uso de más-
caras e estão proibidas a presen-

ça de grupos de risco e a prática
de atividades com contato físico.

Para práticas esportivas em gi-
násios, campos de futebol, pra-
ças e outros locais, devem ser ob-
servados protocolos como aferi-
ção de temperatura e a proibição
de público nos ambientes fecha-
dos. O decreto estabelece a comu-
nicação imediata para a Secreta-
ria da Saúde de qualquer caso de
atleta ou demais pessoas com sin-
tomas suspeitos de Covid 19.

A tradicional ronda no CTG
Sentinela dos Pampas não
ocorrerá em Candelária, mas a
Secretaria de Turismo, Cultura
e Esporte preparou uma pro-
gramação que atende aos pro-
tocolos de distanciamento e hi-
gienização para a Semana Far-
roupilha. O modo drive-in irá
viabilizar shows artísticos no
fim de semana, no Parque de
Eventos Itamar Vezentini.

A abertura das apresenta-
ções no sábado será às 20h,
com o Grupo Cara & Cor’Agem
da Associação Cultural de Can-
delária Erico Verissimo (Accev),
do Pelotão Mirim da Brigada
Militar e de Os Monarcas. No
domingo, no mesmo horário,
haverá espetáculos com o Co-
ral Municipal, Grupo Dançar-
the, Grupo Rock e Orquestra e
Os Gauchinhos. Os ingressos
podem ser adquiridos na secre-
taria, mediante a troca por dois
quilos de alimentos não perecí-
veis. A programação também
terá o formato de live, pela
página da Accev no Facebook.

CIDADES | REGIÃO METROPOLITANA

Temporal em cidades do Noroeste do Estado danificou dezenas de imóveis e derrubou árvores

U
m temporal com chuva
e vento fortes causou
estragos em cidades do
Noroeste gaúcho, na

manhã desta quarta-feira. Em
Caibaté, o vendaval deixou 30 re-
sidências destelhadas, veículos
danificados e árvores caídas,
além de obstruir rodovias e aces-
sos. Segundo a Defesa Civil Esta-
dual, quatro pessoas ficaram fe-
ridas e receberam atendimento.
No município, são 120 morado-
res afetados, sendo que 40 deles
precisaram de abrigo. Em En-
tre-Ijuís, também conforme o ór-
gão, o temporal deixou 105 ca-
sas e estabelecimentos comer-
ciais destelhados, árvores caí-
das e vias bloqueadas. Houve
ainda falta de energia elétrica.
São 420 pessoas afetadas.

Em Santo Ângelo, pelo menos
30 casas tiveram o telhado dani-
ficado. Equipes da Defesa Civil,
do Corpo de Bombeiros e da pre-
feitura trabalharam durante to-

do o dia no atendimento às famí-
lias. O chefe da Defesa Civil da
cidade, Adelar Cavalheiro, diz
que o número de atingidos pode
ser maior, já que as equipes se-
guiam ontem atendendo a popu-
lação. Ele relata que há registros

de quedas de árvores, postes de
energia elétrica, silo e da estrutu-
ra inteira do telhado de um pos-
to de combustíveis. “As equipes
atuam na desobstrução de ruas
e atendendo as famílias.” O Cor-
po de Bombeiros distribui lonas

para resolver de forma emergen-
cial o problema da cobertura das
casas. Posteriormente, a Defesa
Civil fará cadastro para solicitar
telhas ao órgão estadual.

Em Ijuí, foram registrados
ventos fortes e queda de grani-
zo. O coordenador da Defesa Ci-
vil, Rodrigo Gregório, revela que
o temporal começou no mesmo
momento que em Santo Ângelo e
ocorreu de forma mais intensa
no bairro Alvorada. Houve deste-
lhamento de casas e queda de
árvores. As equipes distribuem
lonas para as famílias e seguiam
ontem recebendo chamados.

A Defesa Civil Estadual tam-
bém apurou danos em Vitória
das Missões, onde 100 pessoas
foram afetadas pelo vendaval.
Os danos abrangem 25 residên-
cias destelhadas, árvores caí-
das e rodovias e acessos obs-
truídos. A Defesa Civil e suas
Coordenadorias Regionais pres-
tam apoio aos municípios.

MATHEUS FARIAS / GRUPO SEPÉ / CP

Hospitais
recebem
aparelhos

30 RESPIRADORES

Lançadoprogramade testagem
GRAVATAÍ

Normasparapráticasesportivas
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Programaçãono
mododrive-in
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CERTEL VALE DO LEITE GERAÇÃO DE ENERGIA S.A

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LICENÇA PRÉVIA

LICENÇA PRÉVIA - EIA/RIMA

CERTEL VALE DO LEITE GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., CNPJ 12.326.607/0001-45, torna público que solicitou à Fundação
Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - FEPAM, por meio do processo SOL nº 62060567/20-1, Licença
Prévia - EIA/RIMA para atividade de Geração de Energia Hidrelétrica no Rio Forqueta, a ser implantada nos municípios de
Pouso Novo e Coqueiro Baixo no estado do Rio Grande do Sul.
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Anexo 2: Certidão (ões) atualizada(s) da(s) Prefeitura(s) Municipal (is). 
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Anexo 3: Anuência prévia do gestor das Unidades de Conservação (UC) Municipais no 

caso em que o empreendimento estiver localizado dentro dos limites da UC, dentro da 

poligonal da Zona de Amortecimento determinada pelo Plano de Manejo da UC ou dentro 

de um raio de até 10 km da UC. 
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Porto Alegre, 23 de agosto de 2021. 

DECLARAÇÃO 

 

A Geocenter Consultoria e Projetos LTDA. inscrita no CNPJ 07.492.575/0001-

18, vem por meio desta declarar que o empreendimento denominado PCH Vale 

do Leite, do empreendedor Certel Vale do Leite Geração de Energia S.A., inscrita 

no CNPJ 12.326.607/0001-45, não encontra-se localizado no raio de 10 km e 

Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação municipal. 

Tendo isto em vista, não haverá necessidade de Anuência do órgão Gestor da 

Unidade de Conservação Municipal. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

         Edison Antonio Silva 

Eng. Florestal – CREA/RS 100.432 
Geocenter Consultoria e Projetos LTDA. 
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Anexo 4: Manifestação do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 

Taquari-Antas. 

  



Ofício Ext. 107/19 CBHTA        Caxias do Sul, 4 de dezembro de 2019

À Certel Hidrelétrica Vale do Leite

Senhor Diretor:

Em  atenção  à  solicitação  de  manifestação  do
Comitê  de  Gerenciamento  da  Bacia  Hidrográfica  Taquari-Antas  com  relação  a
harmonização dos usos e eventuais conflitos existentes para a implantação da Pequena
Central  Hidrelétrica  Vale  do  Leite,  cuja  exigência  consta  do  Termo  de  Referência  da
Fepam, vimos manifestar a posição do Comitê.

Conforme consta, o referido empreendimento está
localizado no Rio Forqueta, sub-bacia Alto Rio Forqueta, Unidade de gestão é Forqueta,
coordenadas geográficas: lat.29º09´22”; Long.52º 11´12”, sendo uma PCH de 6.400KW.

O comitê manifesta-se favorável à implantação do
empreendimento, tendo-se presente que seu funcionamento não compromete a harmonia
dos vários usos das águas da Bacia Taquari-Antas, não se verificando também conflito de
qualquer natureza no local onde funcionará a PCH Vale do Leite.

Entendemos  importante  registrar,  ainda,  que  no
âmbito  da  Bacia  Taquari-Antas  não  temos  nenhum  critério  restritivo,  ao  contrário,
devemos buscar a viabilização dos usos múltiplos na Bacia com água em qualidade e
quantidade para todos.

Com relação ao empreendimento estar ligado ao
usuário “geração de energia’', é oportuno salientar que este foi o uso mais votado nas
intenções de uso por ocasião das audiências públicas realizadas em 2012, quando foi
definido o enquadramento das águas da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas.

Sobre isso, entendemos importante salientar que
o usuário deve observar as resoluções CRH 121/2012 e 306/2018 que dispõem sobre o
enquadramento  das  águas  da  Bacia  e  sobre  a  vazão  –  TVR,  respectivamente  e  a
Resolução  CONSEMA 388/2018  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  para  o  licenciamento
ambiental de CGH e PCH.

Colocamo-nos  ao  dispor  para  quaisquer
informações complementares.

Atenciosamente,

Adelaide Juvena Kegler Ramos

Presidente
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Anexo 5: Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRH-SEMA). 

  



PORTARIA DRH N° R-000.594/2020

Reserva de Disponibilidade Hídrica para Hidrelétrica sem trecho de vazão reduzida

O Diretor do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura,
no uso de suas atribuições legais e em cumprimento aos dispositivos da letra “a”, inciso II, do artigo
11 e do parágrafo 1º do artigo 29 da Lei Estadual no 10.350 de 30 de dezembro de 1994,
regulamentado pelos Decretos no 37.033 de 21 de novembro de 1996 e n° 52.931 de 07 de março de
2016 e à vista da Portaria SEMA nº 007/03 de 04 de fevereiro de 2003.

CONCEDE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA:

Art. 1º -  A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, CNPJ nº 02.270.669/0001-29,  para
captação de águas superficiais através de barragem de nível, denominado(a) PCH VALE DO LEITE,
a ser construída em um curso de água denominado Rio Forqueta.

Art. 2º -  A barragem estará localizada em terras de sua propriedade, no ponto de coordenadas
geográficas latitude -29,1437° e longitude -52,1887°, no município de Pouso Novo, na Bacia
Hidrográfica do Rio Taquari-Antas, neste Estado, conforme cadastro nº 2018/034.982.

Art. 3º - A finalidade de uso será geração de energia na PCH VALE DO LEITE – 6.4 MW.

Art. 4º - A barragem será construída em concreto rolado - ccr, com capacidade de armazenamento
de 6.098.300,00 m³ e altura de taipa de 35,50 m e à fio d'água.

Art. 5º - A vazão máxima turbinada será de 27.29 m³/s e tem garantia de 16 %.

Parágrafo 1º - Para manutenção de outros usos existentes, deverá ser mantida vazão remanescente
igual ou superior a 1.07 m³/s, quando a vazão afluente à barragem for igual ou superior a este valor.
Quando a vazão afluente for inferior a 1.07 m³/s, deverá ser liberada a jusante da barragem, vazão
igual à vazão afluente;

Parágrafo 2º - Deverá ainda ser observada vazão de manutenção dos ecossistemas aquáticos.

Art. 6º - A derivação se dará em função das vazões mensais médias de longo período (Qmlp) e
vazão remanescente, no seguinte regime de vazões médias outorgadas (Qout):

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Qmlp(m³/s) 9,31 10,66 10,6 11,93 15,7 25,14 28,14 28,52 37,31 29,44 20,74 12,26

Qout(m³/s) 9,31 10,66 10,6 11,93 15,7 25,14 28,14 28,52 37,31 29,44 20,74 12,26

Parágrafo único - Será permitida derivação acima da Qout quando houver excedente hídrico,

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 
Departamento de Recursos Hídricos - Divisão de Outorga e Fiscalização 

Av. Borges de Medeiros, 261 – 12º andar – CEP 90020-021 – Porto Alegre/RS



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado:

https://atmb2.app.goo.gl/Sf37

limitada à derivação máxima estabelecida no Art. 5º.

Art. 7º -  A reserva de disponibilidade hídrica é concedida mediante parecer do(a) responsável
técnico(a) Elizeu Riba, de formação em Engenharia Civil, ART nº 7265660-6.

Art. 8º - O monitoramento deverá ser implementado nos termos da Resolução Conjunta ANEEL-
ANA nº 03/2010 e da Resolução CRH nº 263/2018.

Art. 9º -  Esta reserva de disponibilidade hídrica considera que existe disponibilidade de água para o
volume solicitado e poderá ser suspensa no caso de informações contraditórias ao que foi declarado
no SIOUT.

Art. 10º -  A emissão da outorga, nos termos do Decreto n° 52.931/16, e a Autorização para
construção da barragem, conforme a Lei Estadual nº 2434/54, serão analisadas após a obtenção e
apresentação da Licença Prévia, emitida pelo órgão ambiental competente, acompanhada do Projeto
final.

Art. 11º -  Esta Portaria tem validade por 2 (dois) anos e entrará em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2020.

Paulo Renato Paim.
Diretor do Departamento de Recursos Hídricos.

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 
Departamento de Recursos Hídricos - Divisão de Outorga e Fiscalização 

Av. Borges de Medeiros, 261 – 12º andar – CEP 90020-021 – Porto Alegre/RS
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Anexo 6: Declaração quanto aos Bens Acautelados, emitida pelo empreendedor e pelo 

responsável técnico, em atendimento à Resolução CONSEMA nº 357/2017. 
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Porto Alegre, 23 de agosto de 2021. 

DECLARAÇÃO 

 

A Geocenter Consultoria e Projetos LTDA. inscrita no CNPJ 07.492.575/0001-

18, vem por meio desta declarar que não há possibilidade de intervenção de 

bens culturais acautelados nas áreas de intervenção que o empreendimento 

denominado PCH Vale do Leite, do empreendedor Certel Vale do Leite Geração 

de Energia S.A., inscrita no CNPJ 12.326.607/0001-45, , conforme descritos no 

Art. 3º da Resolução CONSEMA nº 357/2017, uma vez que não foram 

identificados bens culturais acautelados para esta área. 

Tendo isto em vista, não haverá necessidade de preenchimento da Ficha de 

Caracterização Ambiental (FCA). 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

  

________________________________ 

         Edison Antonio Silva 

Eng. Florestal – CREA/RS 100.432 
Geocenter Consultoria e Projetos LTDA. 
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Anexo 7: Projeto técnico da Linha de Transmissão 69 kV (sistema associado à 

hidrelétrica). 

A seguir, apresenta-se o memorial descritivo da LT. As demais informações 

referente a LT podem ser visualizadas no Volume I. Quanto aos laudos de fauna 

e flora, bem como os Programas Ambientais estes podem ser visualizados no 

Volume III e Volume VI, respectivamente. 

Quanto ao Projeto de Sinalizadores para Avifauna, este não se faz necessário 

uma vez que a área abrangida pela LT em questão compreende de lavoura. 

  



 

 

 

 

 

 

LT 69 kV  CERTEL 3 – PCH VALE DO 

LEITE 

 
 

 LINHA DE TRANSMISSÃO 69kV 

  PCH VALE DO LEITE – LT35 
 

 

 

 

 

 

VALE DO LEITE GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 

 

 

 

 

 

 

DESCRITIVO BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-Finalidade da Obra 

 A PCH Vale do Leite 6,4 MW localizada no Município de Pouso Novo - RS, será 

conectada na LT-35 pertencente a Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia – CERTEL. A 

mesma LT é responsável pelo despacho de carga da PCH Salto Forqueta de 6,124 MW e da PCH 

Rastro de Auto de 7,02 MW, como também já foi projetada para o despacho de carga de 

ambas as hidrelétricas que serão instaladas no trecho do rio forqueta.  

2-Descrição Sumária 

 A LT-35 de 69 kV é constituída por um circuito trifásico simples, em estruturas de 

madeira, concreto e torres autoportantes, com um condutor singelo por fase tipo CAA, bitola 

336,4 kcmil, código MERLIN, dois cabos pára-raios de aço AR 7,94 mm (HS 5/16”). A sua 

extensão total é de 27 km, iniciando no município de Canudos do Vale junto a subestação 

Certel3 estendendo-se 27 km em área rural até a PCH Salto Forqueta.  

 E para a conexão da PCH Vale do Leite nesta linha de transmissão, será necessário 

construir uma derivação de 600 metros junto a estrutura 20 da LT-35 a qual será conduzida até 

a subestação da PCH Vale do Leite por torres autoportantes e retornará nas mesmas 

estruturas, conforme croqui da Figura 1.   

 

Figura 1 – Croqui da linha de conexão da PCH Vale do Leite 

  

3 –Faixa de Servidão 

  A faixa de servidão necessária é de 30 metros para a realização dos serviços de 

construção, operação, manutenção e inspeção da linha de transmissão, foi determinada 

levando-se em conta o balanço dos cabos condutores devido à ação do vento e do 

posicionamento das estruturas.  



 

4 – Estruturas 

Será necessária a implantação de 5 estruturas autoportantes para a conexão da PCH 

Vale do Leite junto a linha de transmissão LT35. A tabela abaixo apresenta a localização de 

cada estrutura e sua cota.  

COORDENADAS UTM 

DATUM: SIRGAS 2000 - MERIDIANO CENTRAL: 51 WGr 

ESTRUTURA NORTE LESTE ALT. (m) TIPO 

TORRE 20             6.773.894,00                 383.930,93            337,71  ANCORAGEM 

TORRE 20A             6.773.910,79                 383.985,47            327,05  SUSPENÇÃO 

TORRE 20B             6.773.951,06                 384.119,60            280,50  SUSPENÇÃO 

TORRE 20C             6.773.974,14                 384.196,16            263,20  SUSPENÇÃO 

TORRE 20D             6.774.008,69                 384.311,07            231,45  SUSPENÇÃO 

TORRE 20E             6.774.051,88                 384.454,74            153,89  ANCORAGEM 

SUBESTAÇÃO             6.774.131,91                 384.480,03            149,50  ANCORAGEM 

 

 

5 –Cabos Condutores 

O cabo condutor, é do tipo CAA, constituído por 26 (vinte e seis) fios de Alumínio por 

7(sete) fios de Aço galvanizado, com as seguintes características: 

    Código.........................................MERLIN 

    Bitola........................................... 336,4   kcmil 

    Diâmetro Total............................ 17,31 mm 

    Seção Total................................. 179,7 mm2 

    Carga de Ruptura...................... . 3822      kgf 

    Peso..............................................0,5432 kg/m 
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Anexo 8: Ficha de Caracterização Ambiental – FCA, somente se identificada a 

possibilidade de intervenção, preenchida nos terma da IN IPHAN nº 01/2015. 
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Porto Alegre, 23 de agosto de 2021. 

DECLARAÇÃO 

 

A Geocenter Consultoria e Projetos LTDA. inscrita no CNPJ 07.492.575/0001-

18, vem por meio desta declarar que não se faz necessário o preenchimento da 

Ficha de Caracterização Ambiental (FCA) uma vez que foi identificada a 

possibilidade de intervenção de bens culturais acautelados nas áreas de 

intervenção que o empreendimento denominado PCH Vale do Leite, do 

empreendedor Certel Vale do Leite Geração de Energia S.A., inscrita no CNPJ 

12.326.607/0001-45, , conforme descritos no Art. 3º da Resolução CONSEMA nº 

357/2017, uma vez que não foram identificados bens culturais acautelados para 

esta área. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

         Edison Antonio Silva 

Eng. Florestal – CREA/RS 100.432 
Geocenter Consultoria e Projetos LTDA. 
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Anexo 9: Manifestação da Fundação Zoobotânica – FZB, conforme Portaria FEPAM nº 

115/2015, caso precedente. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente laudo tem como finalidade a descrição do meio físico em 

referência a potencialidade de ocorrência de Sitios Paleontológicos em uma 

região que será implantada uma PCH no Rio Forqueta entre os municípios de 

Pouso Novo e Coqueiro Baixo. Serão abordados de forma regional e local itens 

pertinentes ao assunto com vistas a instalação do empreendimento. Atualmente 

o local é encontra-se coberto quase que em sua totalidade por vegetação nativa 

com diversos estágios de regeneração. 

Para a descrição do trabalho, foi realizada uma incursão a campo entre os 

dias 7 e 11 de outubro de 2019 onde foram realizados caminhamantos por toda 

a extensão da área e seus arredores. Com auxílio da geologia regional descrita 

pela Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais (CPRM, 2008) e da vistoria de 

campo, foi elaborado o relatório paleontológico a seguir.  

2 LAUDO PALEONTOLÓGICO 

Os sítios paleontológicos cadastrados no Estado estão disponíveis para 

consulta no trabalho realizado pela CPRM, Sítios Geológicos e Paleontológicos do 

Brasil, volume I, II e III. Com base nesses dados foi elaborada uma figura sobre 

esses sítios. As distâncias aproximadas em linha reta desde o local do 

empreendimento até os locais efetivamente potenciais quanto a materiais 

paleontológicos mais próximos são: 

 130 km - Sítio Fossilífero Predebon em São João do Polêsine; 

 140 km - Morro do Papaléo em Mariana Pimentel; 

 170 km - Passo das Tropas em Santa Maria; 

 200 km - Paleotoca em Cristal; 

 450 km - Barras Fossilíferas do Arroio do Chuí em Santa Vitória do Palmar. 

Esses locais podem ser visualizados na Figura 1. 
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Figura 1: Sítios paleontológicos cadastrados no Estado do Rio Grande do Sul. 

No mapeamento realizado pela CPRM, as formações que podem apresentar 

conteúdo fossilífero no Estado do Rio Grande do Sul são: 

 Formação Caturrita; 

 Formação Santa Maria; e 

 Formação Sanga do Cabral.  

Nenhuma dessas formações está presentes na Bacia Hidrográfica do Rio 

Forqueta.  

A geologia da região é constituída por rochas vulcânicas da Província do 

Paraná, datam do Cretáceo, do Grupo São Bento, na Formação Serra Geral, em 

duas (02) Fácies mapeada pela CPRM: Fácies Caxias e Fácies Gramado. No final 

da Bacia Hidrográfica do Rio Forqueta, basicamente na sua foz, a geologia 
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mapeada consiste em Depósitos de Barreiras Holocênicas por uma estreita área 

de aproximadamente três (03) quilômetros. A coluna litoestratigráfica do 

empreendimento está exposta no Quadro 1. 

Quadro 1: Coluna Litoestratigráfica 

PERÍODO FORMAÇÃO LITOLOGIA BÁSICA 

Quaternário 
Depósitos de Barreira 

Holocênicas 

Areia grossa a fina, cascalho e 
sedimentos síltico-argiloso em calhas de 

rios e planícies de inundação 

Cretáceo 

(Grupo São Bento) 
Serra Geral 

Fácies Caxias - composição intermediária 
a ácida 

Fácies Gramado - basálticos granulares 

finos a médio 

Os afloramentos observados na região da PCH Vale do Leite são de rochas 

vulcânicas e se apresentam de forma muito fraturado, porções mais maciças, 

matacões, clastos, lajeados em planta, paredões nos morros, disjunções 

tabulares de rocha, linhas de pedras e grandes blocos sobre campos. Não há, 

portanto, condições de preservar material paleontológico devido à composição 

litológica (vulcânica extrusiva) que compõe toda a área do empreendimento. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A litologia que compõe o terreno e arredores do local pretendido para a 

instalação da PCH Vale do Leite é de rochas vulcânicas extrusivas. Nas encostas 

dos morros e próximo a calha dos recursos hídricos da região foi observado 

colúvio/tálus. Ainda é possível observar material fino areno argiloso em uma rasa 

camada superficial, sempre retrabalhada pelo regime hídrico dos rios e sempre 

próximo a suas calhas. As sondagens realizadas no local do barramento 

mostraram uma litologia com pouca variação em sua composição, basicamente 

de rocha basáltica em distintos estágios de conservação. 

Diante de tudo o que foi exposto neste laudo, com base em reconhecimento 

de campo e bibliografia auxiliar, pode-se afirmar que o local não é propício para 

a ocorrência de sítios paleontológicos. 

4 RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Geólogo Luciano Oliveira de Souza 

CREA-RS 237723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

          Luciano Oliveira de Souza 

Geólogo – CREA/RS 237723 
Geocenter Consultoria e Projetos LTDA. 
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Anexo 10: Manifestação do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, caso 

procedente. 

A manifestação do DNPM não se faz necessária uma vez que não há registro 

de Sítios Paleontológicos na área do empreendimento, conforme Laudo 

Paleontológico presente no Anexo 9. 
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Anexo 11: Anuência do INCRA, caso procedente. 

A anuência do INCRA não se faz necessária uma vez que não há registros de 

assentamentos rurais na área do empreendimento. 
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