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APRESENTAÇÃO 

 O presente Relatório de Avaliação Ambiental - RAA do Programa Estadual de Apoio 

ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias de Infraestrutura Municipal - Paraná Urbano III tem 

o intuito de verificar sua viabilidade socioambiental e assim, a sustentabilidade e sucesso da 

execução dos projetos.  

O RAA apresenta as medidas necessárias para mitigar ou compensar os impactos 

ambientais negativos decorrentes das obras e ações financiadas. A mitigação e compensação 

ambiental e social proposta está consubstanciada no Plano de Gestão Ambiental e Social – 

PGAS, tal como preconizado na Política de Meio Ambiente e Salvaguardas do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID (OP – 703). De acordo com o que foi pactuado 

durante a missão de Maio de 2013, os projetos financiados não incluirão obras de 

infraestruturas que impliquem em reassentamento involuntário de famílias, atividades 

econômicas ou institucionais. 

Neste documento são apresentados os principais procedimentos para avaliação 

ambiental dos componentes do PARANA URBANO III, a serem implantados nos municípios 

de diferentes regiões do Estado do Paraná. Esse estudo contém uma avaliação dos principais 

aspectos ambientais relacionados às obras de infraestruturas propostas, considerando, em 

especial, as Políticas de Salvaguardas Ambientais do BID, verificando também o atendimento 

à legislação ambiental brasileira, nos níveis federal, estadual e municipal. 

Conforme experiências em programas anteriores (PARANA URBANO I e II) espera-

se que os impactos sejam de pequena magnitude e que as obras de infraestrutura demandadas 

concentrem-se em setores específicos como: pavimentação urbana, iluminação pública e 

construções de pequeno e médio porte para suprir as áreas de educação e saúde. Espera-se 

também que enquadrem nas tipologias dispensadas de Licenciamento Ambiental estadual, de 

acordo à Resolução 051/2009/SEMA1.   

 Coube à equipe técnica do RAA demonstrar/confirmar esse enquadramento e a 

abrangência limitada dos impactos socioambientais identificados, propondo as medidas 

adequadas a serem acionadas para cada tipologia de empreendimento durante as etapas de 

instalação e operação. 

                                                 
1 1 Dispensa de Licenciamento e/ou Autorização Ambiental Estadual de empreendimentos e atividades de 

pequeno porte e baixo impacto ambiental, em 23 de outubro de 2009. 
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Muito embora a avaliação ambiental seja abrangente e considere todos os aspectos de 

implantação e operação do Programa, as análises se concentraram no componente de obras 

(B. Infraestrutura). Considerou-se que tanto o componente de Modernização da Gestão 

Municipal (A), quanto o de Fortalecimento do Sistema de financiamento de Ações nos 

Municípios do Estado do Paraná – SFM (C) não devem gerar impactos socioambientais 

negativos e foram submetidos à análise econômico-financeira e institucional para verificação 

de sua viabilidade, durante a preparação do Programa.  

O RAA contempla as conclusões da viabilidade ambiental do empreendimento, 

critérios operacionais, programas e propostas de enquadramento das obras de infraestrutura, 

visando o controle e gestão ambiental das mesmas. 
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 1  DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

Os projetos de investimento do Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento 

Urbano e Melhorias de Infraestrutura Municipal - Paraná Urbano III obedecem a critérios pré-

estabelecidos e aprovados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Esses 

critérios, que orientam a elaboração, análise e acompanhamento dos projetos executivos, 

compreendem aspectos institucionais, legais, técnicos, ambientais, econômicos e financeiros. 

Este trabalho é resultado de um processo de reflexão e da experiência dos técnicos da 

SEDU/ PARANACIDADE em sua interface com as equipes dos municípios paranaenses, 

associações municipais, consultores e profissionais de diversas áreas. 

Primeiramente, para cada projeto, são apresentados os critérios exigidos nas diferentes 

fases que o compõem, em todos os seus aspectos.  A construção dos critérios de elegibilidade 

e a consequente metodologia de análise e acompanhamento dos projetos constituem um 

processo contínuo, que requer constante aperfeiçoamento. Portanto, o presente trabalho deve 

ser considerado apenas como uma etapa nesse processo. 

 1.1  Objetivo Geral  

Reduzir o déficit de infraestrutura urbana enquanto amplia a capacidade institucional e 

financeira dos municípios e provê a sustentabilidade financeira do Sistema de Financiamento 

de Ações nos Municípios do Paraná – SFM. 

 1.2  Objetivos Específicos  

 Ampliar a capacidade de financiamento de ações dos municípios visando o aumento 

da cobertura e da qualidade dos serviços urbanos básicos e melhores condições do 

desenvolvimento local. 

 Aperfeiçoamento do modelo do SFM para garantir sua sustentabilidade financeira e o 

atendimento às demandas em investimentos prioritários dos municípios. 

 1.3  Componentes/Subcomponentes do Programa 

Os componentes do programa são descritos a seguir: 

A. COMPONENTE DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL: 

A.1 Subcomponente I - Direcionado aos 32 maiores municípios do Estado com 

população superior a 50 mil habitantes, estão previstas as seguintes ações:  

i) aprimoramento da gestão tributária e financeira; 
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ii) fortalecimento do planejamento e gestão urbana; 

iii) modernização na área de governo eletrônico; 

iv) implantação de base de dados municipais georreferenciados; e 

v) capacitação de servidores. 

A.2 Subcomponente II - Direcionado aos demais municípios de menor porte, estão 

previstas as seguintes ações: 

i) fortalecimento da gestão tributária; 

ii) atualização e elaboração de planos diretores; 

iii) atualização das bases cartográficas urbanas digitais dos municípios; e 

iv) capacitação de servidores e conselheiros dos planos diretores. 

 

B. COMPONENTE DE INFRAESTRUTURA: 

B.1 Subcomponente I – Direcionado à infraestrutura dos 32 municípios com 

população superior a 50 mil habitantes: 

i) desenvolvimento urbano integrado (melhoramento de bairros, recuperação e 

revitalização urbana, consolidação urbana e intervenções setoriais com base territorial, 

sem reassentamento involuntário); 

ii) mobilidade urbana (transportes e sistemas viários urbanos); 

iii) projetos ambientais (parque, áreas verdes e fundos de vales); 

iv) apoio social integrado (saúde, educação, assistência social); e 

v) esporte e lazer preferencialmente integrados. 

B.2 Subcomponente II - Direcionado aos demais municípios de menor porte, estão 

previstas as seguintes ações: 

i) Requalificação urbana (pavimentação, recuperação de vias, iluminação, praça, 

urbanização, paisagismo, drenagem); 

ii) apoio social integrado (saúde, educação, assistência social); 

iii) Esporte e lazer preferencialmente integrados; 

iv) transporte (municípios integrantes da região metropolitana); 

v) projetos ambientais (parques, áreas verdes e fundos de vale); e 

vi) melhoramento de bairros (sem reassentamento involuntário). 

 

C. COMPONENTE DE FORTALECIMENTO DO SFM: 
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O apoio ao desenvolvimento do Sistema de Financiamento Municipal –SFM, incluirá:  

i) aperfeiçoamento do marco normativo que regula o SFM; 

ii) novos mecanismos de identificação de projetos para financiamento;  

ii) aperfeiçoamento do sistema de monitoramento e classificação de riscos; 

iii) modernização da plataforma de informática; 

iv) apoio ao desenvolvimento de novos instrumentos para a captação de recursos para 

o SFM; e 

v) desenvolvimento/implantação do Sistema SEDU/PARANACIDADE interativo. 

Como mencionado na Apresentação deste RAA, não são esperados impactos 

ambientais nos componente A e C. Igualmente, deverão ser gerados benefícios econômicos, 

tributários e institucionais altamente positivos, analisados nos documentos de viabilidade 

institucional e econômica. 

 1.4  Arranjos Institucionais do Programa 

 O PARANACIDADE será o órgão executor do Programa e será responsável 

pela (i) coordenação geral; (ii) avaliação da capacidade de endividamento dos Municípios; 

(iii) análise e supervisão de projetos e, (iv) seguimento e controle dos projetos financiados. 

 O PPU III contará com a participação da Agência de Fomento do Paraná S.A. 

como agente financeiro integrante do SFM. 

 SEDU – Secretaria de Desenvolvimento Urbano - O âmbito de ação da 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano compreende: (i) A integração com 

entidades e programas federais para coordenação e articulação dos interesses do Estado e de 

municípios quanto à obtenção de recursos e de apoio técnico especializado; (ii) A formulação 

da política de desenvolvimento urbano do Estado e a assistência técnica abrangente às 

municipalidades e associações de municípios em relação ao desenvolvimento e 

aprimoramento de seus serviços e solução de seus problemas comuns.
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 1.5  Cronograma Geral do Programa 
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 1.6  Atividades em Desenvolvimento 

 Desenvolvimento dos estudos e preparação da amostra do Programa de Missão 

de Análise: Diagnóstico Institucional, Diagnóstico de Finanças, Plano de Capacitação para os 

Gestores e Agentes Públicos, Diagnóstico de Infraestrutura, Plano de Fortalecimento 

Institucional do SFM, este Relatório de Avaliação Ambiental e Amostra de Projetos. 

 Avaliação do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do 

Paraná (SFM) - Avaliação financeira do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano (FDU) 

ao longo dos anos desde 2002.  Papel desempenhado pelos órgãos responsáveis, 

PARANACIDADE e da Agência de Fomento Paraná S.A (Outubro 2012). 

 Diagnóstico de Oferta de Serviços pelo PARANACIDADE - Apresenta 

detalhes dos objetivos, das responsabilidades, da estrutura de sua organização, origem dos 

recursos e histórico dos programas e recursos que já foram executados desde 1996.  Inclusive 

tipo de projetos elegíveis, critérios de elegibilidade e condições de financiamento para os 

municípios (Setembro 2013). 

 Inventário da cobertura de infraestrutura urbanística na faixa de domínio em 

municípios de menor porte. (Abril 2013). 

 Receitas Orçamentarias 2007 a 2011 por Porte do Município (Abril 2013). 

 Histórico de tipo de obras financiadas pelo PARANACIDADE – 2010 a 2013 

(Maio 2013). 

 Estratégia de Capacitação para gestores e agentes públicos (Outubro 2013). 

 Proposta de Curso de Capacitação para gestores e agentes públicos (Outubro 

2013). 

 Plano de Fortalecimento Institucional do SFM (Novembro 2013). 

 Lei Estadual Nº 17.655/2013 assinada em 07/08/2013 - Estabelece o sistema de 

financiamento das ações dos municípios do estado do Paraná - SFM. Também modifica o uso 

dos recursos do estado para o desenvolvimento urbano (FDU) a partir de 01 de janeiro de 

2014, estabelecendo obrigatório que os recursos devem ser obrigatoriamente destinados a 

empréstimos futuros ligados ao SFM e que o Estado não poderá dar outro destino a estes 

recursos (Abril 2013). 
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 Atualização dos critérios económicos de elegibilidade das intervenções 

(Novembro 2013). 

 Termos de Referencia para a elaboração dos Relatórios de Avaliação 

Socioambiental do Programa (Junho 2013). 

 Relatórios de Avaliação Socioambiental do Programa (Novembro 2013). 

 Proposta de Indicadores do Componente II para a Matriz de Resultados 

(Novembro 2013). 

 Regulamento Operativo do Programa e Esquema de Execução (Novembro de 

2013). 

 Plano Operativo Anual do Programa (POA) e Plano de Aquisições (PA) 

(Novembro 2013). 

 1.7  Metodologia de Identificação e Seleção dos Municípios 

Aproximadamente 75% da população da América Latina e do Caribe (ALC) habitam 

em cidades. O rápido crescimento urbano cria oportunidades para milhões de pessoas, mas 

também representa grandes desafios para os governos em prover serviços básicos, garantir 

níveis adequados de qualidade de vida, promover a geração de empregos e proteger o meio 

ambiente. 

No Estado do Paraná não é diferente, É nas cidades que a população encontra maiores 

e melhores oportunidades de emprego – nos setores industriais e de serviços – e os 

equipamentos com melhores condições de oferta de serviços públicos, em particular nas áreas 

de saúde e educação. Entretanto, estes mesmos espaços, pela crescente concentração de 

pessoas, são demandados por outros tipos de infraestrutura e serviços públicos, tais como vias 

pavimentadas, iluminadas e com drenagem, coleta e disposição final de resíduos sólidos, 

segurança pública, transporte coletivo público, equipamentos de lazer, esporte e cultura, áreas 

verdes, centros de apoio social. 

Esta pressão, contínua e ampliada, pela oferta de serviços públicos nos espaços 

urbanos pode ser avaliada pelo aumento da população estadual e pela sua movimentação em 

direção aos centros urbanos no período mais recente, compreendido entre 2000 e 2010. A 

população estadual aumentou em 881.068 pessoas, e a população urbana se expandiu em 

1.126.608 residentes.  
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De acordo com o quadro abaixo, cujo objetivo é ilustrar essa situação por extrato de 

municípios segundo tamanho demográfico, observa-se que esse fenômeno é generalizado. O 

aumento médio global no período foi de 14,5%, sendo que Curitiba, a capital do Estado, 

apresentou um crescimento menos intenso - porém ainda vigoroso - enquanto todos os demais 

4 segmentos demonstraram comportamento muito próximo ou superior ao percentual médio, 

revelando as altas pressões demográficas apontadas. 

Incremento percentual da população urbana dos municípios paranaenses, segundo 

faixa populacional – 2000/2010. 

 

Faixa populacional 

(nº de habitantes) 

2000 2010 Variação (% ) 

Curitiba 1.587.315 1.751.907 10,4 

Maior que 100 mil 2.292.571 2.632.500 14,8 

Entre 50 e 100 mil 1.024.128 1.222.243 19,3 

Entre 30 e 50 mil 500.129 585.203 17,0 

Menor que 30 mil 2.381.937 2.720.839 14,2 

Total 7.786.080 8.912.692 14,5 

Fonte: www.ibge.gov.br (acessado em 24/11/2010). 

 

No Estado existem 32 municípios com população acima de 50.000 habitantes, cujas 

economias e populações estão em fase de crescimento acelerado, razão pela qual são 

denominadas “cidades emergentes”. Estas ainda têm a oportunidade de crescer de maneira 

sustentável, mas para obterem êxito, devem adotar um enfoque planejado e integral que as 

permita oferecer serviços públicos de qualidade, garantir segurança, proteger o meio ambiente 

e utilizar eficientemente os recursos naturais.  

Com este objetivo, o Programa divide o componente de Modernização da Gestão 

Institucional e de Infraestrutura em dois subcomponentes: i) para 32 municípios com 

população superior a 50 mil habitantes; e ii) para os demais municípios. Para esse primeiro 

grupo, será oferecido produtos com enfoque no desenvolvimento urbano integrado e 

sustentável, como melhoramento de bairros, recuperação e revitalização urbana, consolidação 

urbana, intervenções setoriais, transporte urbano, apoio social integrado e projetos ambientais, 

sempre aliados a um desenvolvimento institucional para a área a ser financiada.   

http://www.ibge.gov.br/
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 1.8  Relação dos Projetos Elegíveis nos Municípios 

Relação dos projetos elegíveis de Modernização da Gestão Municipal, aplicáveis aos 

32 municípios com população superior a 50.000 habitantes: 

 Aprimoramento da gestão tributária e financeira. 

 Fortalecimento do planejamento e gestão urbana. 

 Implantação de base de dados municipais georreferenciados. 

 Capacitação de servidores 

Relação dos projetos elegíveis de Modernização da Gestão Municipal, aplicáveis aos 

demais municípios: 

 Fortalecimento da gestão tributária. 

 Atuação e elaboração de Planos Diretores municipais. 

 Atualização das bases cartográficas urbanas digitais dos municípios. 

 Capacitação de servidores e conselheiros. 

Relação dos projetos elegíveis de Infraestrutura Básica Municipal, aplicáveis aos 32 

municípios com população superior a 50.000 habitantes: 

 Desenvolvimento Urbano Integrado – melhoramento de bairros, recuperação e 

revitalização urbana, consolidação urbana e intervenções setoriais com base territorial. 

 Mobilidade Urbana – transportes e sistemas viários urbanos. 

 Projetos Ambientais – parques, áreas verdes e fundos de vale. 

 Apoio social Integrado – saúde, educação e assistência social. 

 Esporte e lazer preferencialmente integrados. 

Relação dos projetos elegíveis de Infraestrutura Básica Municipal, aplicáveis aos 

demais municípios: 

 Requalificação Urbana – pavimentação, recuperação de vias, iluminação, praças, 

urbanização, paisagismo, drenagem. 

 Apoio social Integrado – saúde, educação e assistência social. 

 Esporte e lazer preferencialmente integrados. 

 Transporte – municípios integrantes de Região Metropolitana. 

 Projetos Ambientais – parques, áreas verdes e fundos de vale. 

 Melhoramento de Bairros 
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Relação dos projetos elegíveis de Fortalecimento do Sistema de Financiamento de 

Ações nos Municípios do Estado do Paraná – SFM 

 Aperfeiçoamento do marco normativo que regula o SFM. 

 Novos mecanismos de identificação de projetos para financiamento. 

 Aperfeiçoamento do sistema de monitoramento e classificação de riscos. 

 Modernização da plataforma de informática. 

 Apoio ao desenvolvimento de novos instrumentos para a captação de recursos para o 

SFM. 

 Desenvolvimento/implantação do Sistema SEDU/PARANACIDADE Interativo. 

 1.9  Critérios de Elegibilidade de Projetos - Concepção Geral das Obras e 

Intervenções  

Este trabalho apresenta uma revisão dos critérios de elegibilidade dos projetos feita em 

projetos anteriores através de um processo de reflexão e da experiência dos técnicos da 

SEDU/ PARANACIDADE em sua interface com as equipes dos municípios paranaenses, 

associações municipais, consultores e profissionais de diversas áreas. 

Primeiramente, para cada projeto, são apresentados os critérios exigidos nas diferentes 

fases que o compõem, em todos os seus aspectos. A seguir, encontra-se relacionada à 

documentação técnica necessária.  

A construção dos critérios de elegibilidade e a consequente metodologia de análise e 

acompanhamento dos projetos constituem um processo contínuo, que requer constante 

aperfeiçoamento.  

 1.10  Capacidade de Endividamento 

Com base nos dados contábeis apresentados para a contratação de operações de crédito 

junto ao Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM por 

272 municípios paranaenses nos 3 últimos anos, e extrapolado para 399 municípios, o 

montante total da capacidade de endividamento dos municípios do Estado do Paraná equivale 

a aproximadamente R$ 2,7 bilhões/ano, conforme demonstrado no quadro a seguir. 
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Excetuando Curitiba, capital do Estado, com uma capacidade de endividamento de R$ 

673,4 milhões/ano, o valor total é de aproximadamente R$ 2,02 bilhões/ano. 

Para os 31 municípios com população superior a 50.000 habitantes, o montante da 

capacidade de endividamento é de R$ 995,2 milhões/ano, o que correspondente, excetuando a 

capital Curitiba, a aproximadamente 50% da capacidade de endividamento do Estado.   

 1.11  Processo de Identificação da Demanda 

O processo de alocação de recursos de empréstimo do SFM, assim como o do 

Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias de Infraestrutura 

Municipal - Paraná Urbano III se inicia com a apresentação de demanda (espontânea) pelo 

representante do Poder Executivo municipal junto ao Secretário de Estado do 

Desenvolvimento Urbano – responsável pela administração do referido Sistema - com a 

identificação das áreas prioritárias de intervenção e do montante dos investimentos 

requeridos. 

Uma vez acolhido o pleito, o enquadramento dos projetos apresentados pela 

administração municipal é avaliado inicialmente pela sua identificação no Plano de Ação e 

Investimento (PAI), parte integrante do Plano Diretor Municipal, cujo conteúdo é resultante 

de discussão e aprovação pela comunidade local para o horizonte de tempo de 5 anos. Caso 

não seja integrante do PAI, a administração local deverá apresentar a referida solicitação ao 

Conselho Municipal do Plano Diretor para validação de sua priorização. 

Nº de habitantes 

(1.000) 

Nº de municípios Nº de municípios 

(Amostra) 

RCL 

(Amostra) 

16% RCL 

(Amostra) 

16% RCL 

(Total) 

ABS. % 

do Total 
ABS. % 

da Faixa 

Por extrapolação 

Até 10 206 51,6 134 65,1 1.345.806.018,00 215.328.962,88 331.028.107,11 

Entre 10 e 20 106 26,6 65 61,3 1.334.675.657,00 213.548.105,12 348.247.679,12 

Entre 20 e 50 55 13,8 41 74,6 1.619.366.055,00 259.098.568,80 347.571.250,83 

Entre 50 e 100 15 3,8 14 93,3 1.269.564.905,00 203.130.384,80 217.639.698,00 

Acima de 100 16 4,0 16 100,0 4.864.216.554,00 778.274.648,64 778.274.648,64 

Curitiba (1.678) 1 0,3 1 100,0 4.208.761.741,00 673.401.878,56 673.401.878,56 

TOTAL 399 100,0 271 67,9 14.642.390.930,00 2.342.782.548,80 2.696.163.262,26 

Fonte: Censo Demográfico, 2010. 
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Com o intuito de fortalecer o processo de definição da Política de Desenvolvimento 

Urbano e Regional do Estado do Paraná, com desdobramento na liberação de recursos do 

SFM para inversão em infraestrutura municipal, a SEDU e o PARANACIDADE estão 

envidando esforços no sentido de implantar um sistema georreferenciado de dados e da 

legislação relativos aos territórios urbanos. Esta ferramenta fundamentará análises para 

melhor identificação das necessidades locais seja na área de investimentos, seja na área de 

fortalecimento institucional. 

 1.12  Funcionamento do SFM e do PPUIII 

 Adesão ao Sistema: O Município manifesta anuência em relação às condições 

de participação e às normas operacionais estabelecidas no Regulamento Operacional Geral, 

mediante celebração de Termo de Adesão no qual são definidas as obrigações das partes 

signatárias no âmbito do Sistema. 

 Enquadramento das prioridades: O Município apresenta ao PARANACIDADE, 

para enquadramento e aprovação, prioridades municipais de acordo com o respectivo Plano de 

Ação e Investimento (PAI) do Plano Diretor Municipal, e em conformidade à Lei Municipal 

que autoriza a contratação de operações de crédito junto ao Sistema.  

 Apresentação dos projetos para análise: O Município encaminha seu projeto ao 

Escritório Regional do PARANACIDADE para análise de acordo com os critérios legais, 

urbanísticos, arquitetônicos, de engenharia, ambientais, econômicos e financeiros 

estabelecidos no ROG. 

 Solicitação de Autorização para Contratação de Operação de Crédito: O 

Município encaminha ao Escritório Regional do PARANACIDADE a documentação 

necessária para solicitar autorização de contratação de operação de crédito junto ao STN, em 

conformidade com a legislação vigente e a Lei Municipal que autoriza a contratação de 

operações de crédito junto ao Sistema. 

O PARANACIDADE, após a autorização pela STN da contratação de operação de 

crédito, solicita a FOMENTO PARANÁ a emissão do contrato de empréstimo, em 03 vias, e 

encaminha ao Município. 



 

17 

 

O Município firma o contrato de empréstimo, em 03 vias, registra-o em Cartório de 

Títulos e Documentos, e faz o reconhecimento de firma do Prefeito Municipal e das 

testemunhas. 

Em seguida, o Município encaminha 01 via e uma cópia do contrato de empréstimo ao 

PARANACIDADE e informa a abertura de conta vinculada ao referido contrato de 

empréstimo em banco comercial, conforme indicado pela FOMENTO PARANÁ, a ser 

movimentada exclusivamente pelo Prefeito Municipal, ou substituto legal, por meio de 

Autorização de Débito Bancário. 

O PARANACIDADE encaminha 01 via original do contrato de empréstimo à 

FOMENTO PARANÁ. 

 Procedimento licitatório e contratação do proponente vencedor: Uma vez o 

projeto aprovado, a sede do PARANACIDADE encaminha ao Município, por meio digital, o 

edital de licitação para dar início aos procedimentos licitatórios. 

O Município, após realizar os procedimentos licitatórios, envia à Sede do 

PARANACIDADE 01 cópia do: i) aviso da licitação e suas publicações; ii) parte específica 

do edital; iii) ata(s); iv) documentações dos proponentes; v) relatórios de qualificação e 

classificação dos proponentes; e , vi) pareceres jurídicos do início do edital e do fim da 

licitação. 

O PARANACIDADE após análise do processo licitatório autoriza sua homologação. 

O Município homologa o processo licitatório, firma o contrato de 

empreitada/fornecimento/prestação de serviço com o proponente vencedor e publica o 

respectivo extrato. O mesmo procedimento deve ser adotado em caso de alteração do referido 

contrato por meio de aditivo. 

Em seguida, o Município encaminha ao PARANACIDADE 01 cópia do: i) contrato de 

empreitada/fornecimento/prestação de serviço; ii) extrato; e, iii) respectiva publicação. 

 Fiscalização (medição), supervisão e pagamento dos projetos: A fiscalização da 

execução do projeto é realizada por técnico responsável do Município, designado através de 

portaria, com base na documentação técnica do projeto. A cada trinta dias, a partir do início da 

execução do projeto até seu término, este realiza medição dos serviços efetivamente 

executados. Esta medição deve ser assinada pelo técnico responsável e atestada pelo Prefeito 

Municipal e encaminhada ao Escritório Regional do PARANACIDADE. 
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O PARANACIDADE, com base na medição encaminhada pelo Município, realiza a 

supervisão dos serviços executados e dá aceitação. 

Com base na documentação da medição, é emitida nota fiscal/fatura ou recibo de 

pagamento a autônomo relativamente aos serviços executados pela empresa/consultor 

contratado que a encaminha ao Município. 

A nota fiscal/fatura ou recibo de pagamento a autônomo deve ser atestado pelo técnico 

responsável do Município, e autorizada para pagamento pelo Prefeito Municipal, e 

encaminhada ao Escritório Regional do PARANACIDADE. Este, após conferência, a 

encaminha à Sede do PARANACIDADE. 

O PARANACIDADE, de posse desses documentos, autoriza a FOMENTO PARANÁ 

a transferir, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, os recursos correspondentes para a conta 

vinculada do projeto. 

O Município, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, deve transferir os recursos para 

a empresa ou consultor contratado. 

O Município deve emitir, com a ratificação do PARANACIDADE, Termos de 

Recebimento/Aceitação Provisório/Definitivo do projeto, quando de sua conclusão. 

 Mecanismos de recuperação de custos de investimento: O Município deve 

atender aos critérios de recuperação de custos de investimento, conforme estabelecido, para 

cada projeto, seja diretamente por órgão responsável do Município, seja pela instituição 

responsável pela operação do projeto, cuja demonstração será feita através dos documentos 

contábeis pertinentes. Quando não for possível identificar claramente os beneficiários do 

projeto ou não se justifique sua discriminação ou, ainda, quando as condições 

socioeconômicas dos beneficiários não permitirem, os custos do investimento deverão ser 

cobertos pelos recursos do orçamento municipal. 

 Monitoramento dos projetos: O PARANACIDADE, durante três anos, após a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos projetos do Programa de Infraestrutura 

Básica Municipal, realiza por amostragem, o acompanhamento dos projetos municipais em 

conformidade com questionário de monitoramento e recomenda ao Município a adoção das 

ações e medidas corretivas para a adequada administração, operação e manutenção das obras 

e equipamentos quando pertinente. 
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 2  AVALIAÇÃO AMBIENTAL EM CUMPRIMENTO ÀS POLITICAS DE 

SALVAGUARDA AMBIENTAL DO BID E LEGISLAÇÕES VIGENTES 

 2.1  Conformidade com as Políticas de Salvaguarda Ambiental do BID 

De acordo com as práticas de desenvolvimento sustentável, por meio de sua Política 

Ambiental estabelecida pela OP-703, o BID adota de maneira geral um enfoque preventivo 

frente aos impactos no ambiente, procurando evitar impactos ambientais negativos. Quando, 

entretanto eles são inevitáveis, as operações financiadas pelo Banco exigem que sejam 

executadas medidas mitigadoras, compensatórias e programas de monitoramento associados. 

Para aqueles impactos que não podem ser totalmente mitigados, é necessário implantar 

medidas de compensação. 

A OP-703 (Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas) do BID classifica as 

operações alvo do financiamento em três categorias.  

Categoria A: Qualquer operação que tem o potencial para causar impactos ambientais 

negativos significativos e seus impactos associados, ou tenha implicações profundas afetando 

os recursos naturais. Estas operações requerem um relatório de avaliação ambiental (EA). As 

operações de Categoria "A" exigem salvaguardas de alto risco.  

Categoria B: Operações que podem causar principalmente os impactos ambientais 

negativos localizados em um curto prazo, incluindo os impactos sociais e para as quais se 

dispõe de medidas de mitigação efetivas. Estas operações normalmente necessitam de uma 

análise ambiental e/ou específicas identificadas durante o processo de seleção, assim como 

um Plano de Gestão Ambiental e Social.  

Categoria C: Aquelas operações que não causam impactos ambientais e sociais 

negativos, ou impactos sejam mínimos, são classificados na categoria "C". Estas operações 

não exigem uma análise ambiental ou social, além de envolver a triagem e escopo para 

determinar a sua classificação. No entanto, se for considerado adequado, serão estabelecidos 

requisitos de cuidados ou supervisão. Para tais atividades deverá ser elaborado o Relatório de 

Análise Ambiental. 

O Banco não apoiará operações que envolvem uma conversão significativa ou 

degradação de habitats naturais, tal como definido em sua política (OP-703), a menos que: 

não existam alternativas viáveis para o Banco que considere aceitável; sejam realizados 
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estudos complexos que demonstrem que os benefícios totais derivadas da operação superam 

os custos ambientais e; sejam incorporadas medidas de mitigação e compensação aceitável 

para o Banco, incluindo, como requerido, as destinadas a minimizar perda de habitats e de 

estabelecer e manter uma área ecologicamente semelhante protegida.  

As operações financiadas pelo Banco deverão evitar impactos negativos ao meio 

ambiente, saúde e segurança humana decorrentes da produção, aquisição, utilização e 

disposição final de materiais perigosos, incluindo substancias orgânicas e inorgânicas e 

substâncias tóxicas, pesticidas e poluentes orgânicos persistentes (COP). 

A produção, a aquisição, utilização e disposição final de substâncias e materiais 

perigosos devem ser evitadas sempre que possível, e em outros casos minimizadas. Dessa 

forma em atendimento a OP-703, as medidas mitigadoras dos impactos negativos foram, na 

sua maioria, incluídas nas propostas de intervenções. 

 2.2  Conformidade com as Políticas Públicas Socioambientais Federais, 

Estaduais e Municipais 

A avaliação da sustentabilidade ambiental do Programa Estadual de Apoio ao 

Desenvolvimento Urbano e Melhoria de Infraestrutura deve ser realizada pela verificação da 

conformidade de suas diretrizes políticas e objetivos com as políticas públicas 

socioambientais. Similarmente, a avaliação da sustentabilidade socioambiental dos projetos de 

obras deve ser realizada pela verificação da conformidade do Programa com relação às 

políticas públicas junto ao Plano Diretor.  

O RAA avaliou as diferentes normativas e os atos administrativos emitidos pelos 

órgãos de controle e gestão urbana e ambiental, considerando o que tenha sido expedido pelos 

níveis federativos envolvidos, níveis estaduais e municipais do Programa. 

 2.3  Aspectos Constitucionais 

A Constituição Federal de 1988 faz referencia as questões ambientais, em seu Capitulo 

VI, onde trata das obrigações da sociedade e do Estado brasileiro com o meio ambiente. A 

priorização de um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado pode se revelar um 

notável campo para a construção de um sistema de garantias da qualidade de vida dos 

cidadãos.  
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A Lei Constitucional reconhece que as questões pertinentes ao meio ambiente são 

importantes para o conjunto de nossa sociedade, pois são necessárias para a preservação de 

valores que não podem ser mensurados economicamente, juntamente com a defesa do meio 

ambiente, princípio essencial que fundamenta a atividade econômica.  

A União, na forma do Artigo 23 da Constituição Federal, tem a competência comum 

com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para: proteger o meio ambiente e 

combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a flora e a fauna; 

registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisa e exploração de recursos 

hídricos e minerais em seus territórios. Ratificando os objetivos de proteção ambiental, aí 

incluída a proteção ao meio ambiente urbano, dispõem os artigos 182 e 183 da Carta Magna, 

que o Poder Público Municipal será responsável pela execução da política de 

desenvolvimento urbano, atendendo as diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes.  

Além disso, conforme determina o Artigo 30, incisos I e II da Constituição Federal, os 

Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, 

suplementando a legislação Federal e Estadual para promover, no que couber, o adequado 

ordenamento territorial, mediante o planejamento e o controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano. 

A Carta Magna estabelece no Artigo 182, em seu parágrafo 1º, que o instrumento básico 

da política de desenvolvimento e de expansão urbana, obrigatório nas cidades com mais de vinte 

mil habitantes, é o Plano Diretor, o qual deverá ser aprovado pela Câmara Municipal.  

 Estatuto da Cidade: A partir do disposto na Constituição Federal, introduziu-

se no ordenamento jurídico brasileiro a Lei 10.257/01, a qual compreende o Estatuto da 

Cidade. Este tem como objetivo regulamentar os mandamentos constitucionais contidos nos 

artigos supracitados, cujo conteúdo estabelece os princípios gerais a serem observados em 

âmbito nacional no que diz respeito à gestão das cidades, ficando, ainda, estabelecido um 

conjunto de instrumentos a serem utilizados pelo Poder Público para a efetivação da política 

urbana. Para a efetiva implementação da política urbana, o Estatuto da Cidade, em seu Artigo 

4.º, estabelece um conjunto de instrumentos que poderão ser utilizados pelo Poder Público 

Municipal, dentre os quais encontramos o planejamento do município que se divide em 
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inúmeros instrumentos, em especial: Plano Diretor; Parcelamento do Uso e da Ocupação do 

Solo; Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano. 

 Agenda 21: A Agenda 21 é um instrumento que deve ser adotado, uma vez que 

este é composto por diretrizes ambientais que buscam a promoção do Desenvolvimento 

Sustentável através da conciliação de métodos de proteção ambiental, justiça social e 

economia. 

 Zoneamento e Uso do Solo: Zoneamento é um tradicional instrumento do 

planejamento urbano, profundamente difundido durante o século XX caracterizado pela 

aplicação de um sistema legislativo (normalmente em nível municipal) que procura regular o 

uso e ocupação do solo por parte dos agentes de produção do espaço urbano. 

Normalmente, as leis de zoneamento restringem o tipo de estrutura a ser construída em 

um dado local com base em: 

 Função: as diferentes zonas limitam uma dada área da cidade para certo tipo de 

estrutura. Zonas podem ser, normalmente, residenciais, comerciais, industriais ou mistas. 

Zonas residenciais permitem a ocupação do solo urbano somente para uso residencial, zonas 

comerciais apenas para uso comercial e zonas industriais apenas para uso industrial. Zonas 

mistas permitem o uso de residencial e comercial (e eventualmente o industrial de baixa 

incomodidade). 

 Taxa de ocupação e Coeficiente de aproveitamento: diferentes zonas limitam o 

número de pavimentos que as estruturas a serem construídas podem vir a ter. Tal limite surge 

da divisão entre o coeficiente de aproveitamento máximo estipulado para uma região e a taxa 

de ocupação do lote urbano definido para ela. 

 Gabarito: corresponde à limitação efetiva do tamanho das construções 

(expressa, normalmente, em números absolutos). 

 Número de ocupantes: as várias zonas limitam a construção de estruturas 

baseado no número de habitantes ou trabalhadores a ocupar a área. Por exemplo, ruas 

próximas a grandes shopping centers e arranha-céus podem ficar congestionadas por causa do 

grande número de pessoas que entram e saem da dada estrutura. Também chamado 

zoneamento por densidade. 
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 2.3.1  Legislação Federal Aplicável 

 Lei n° 4.771, de 15 de Setembro de 1965 - Institui o novo Código Florestal. 

Revogada pela Lei 12.651/2012  

 Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007 – Estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico; altera as Leis 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de 

maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei 

6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

 Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências.  

 Resolução CONAMA n° 237, de 19 de Dezembro de 1997 - Institui o 

Licenciamento Ambiental Estadual de atividades potencialmente poluidoras.  

 Resolução CONAMA n° 01, de 23 de Janeiro de 1986 - Institui o EIA/RIMA 

para as atividades modificadoras do meio ambiente.  

 Resolução CONAMA n° 302, de 20 de março de 2002 - Dispõe sobre os 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios 

artificiais e o regime de uso do entorno.  

 Resolução CONAMA n° 303, de 20 de março de 2002 - Dispõe sobre 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.  

 Resolução CONAMA n° 01, de 08 de março de 1990 - Dispõe sobre critérios e 

padrões de emissão de ruídos, das atividades industriais, comerciais, recreativas, inclusive as 

de propaganda política, obedecerão, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, 

critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.  

 Resolução CONAMA n° 06, de 24 de janeiro de 1986 - Dispõe sobre a 

aprovação de modelos para publicação de pedidos de licenciamento.  

 Resolução CONAMA n° 412, de 13 de maio de 2009 - Estabelece critérios e 

diretrizes para o licenciamento ambiental de novos empreendimentos destinados à construção 

de habitações de Interesse Social.  
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 2.3.2  Legislação Estadual Aplicável 

 Decreto Estadual n° 3.641, de 14 de julho de 1977 - Aprova o Regulamento da 

Lei Complementar nº4, de 07 de janeiro de 1975, que dispõe sobre o Código Sanitário do 

Estado do Paraná.  

 Resolução SEMA n° 31, de 24 de agosto de 1998 - Dispõe sobre o 

licenciamento ambiental, autorização ambiental, autorização florestal e anuência prévia para 

atividades potencialmente poluidoras situadas no estado do Paraná.  

 Resolução SEMA n° 51, de 23 de outubro de 2009 - Estabelece a Dispensa de 

Licenciamento Ambiental Estadual de empreendimentos e atividades de pequeno porte e de 

baixo impacto ambiental.  

 Resolução SEMA n° 52, de 06 de novembro de 2009 - Estabelece parâmetros 

quantitativos para qualificação como insignificantes os usos de recursos hídricos referentes ao 

lançamento concentrado de águas pluviais em cursos de água. 

 Resolução CEMA n° 65, de 01 de julho de 2008 - Dispõe sobre o 

licenciamento ambiental, estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as 

atividades poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e adota outras 

providências. 

 Resolução SEMA n° 21, de 22 de abril de 2009 - Dispõe sobre licenciamento 

ambiental, estabelece condições e padrões ambientais e dá outras providências, para 

empreendimentos de saneamento.  

 Resolução SEMA n° 53, de 16 de novembro de 2009 - acrescenta os Parágrafos 

1º e 2º ao Art.8º da Resolução SEMA 21/2009.  

 Portaria n° 225, de 06 de outubro de 2011 - Refere-se às autorizações florestais, 

nas modalidades de cortes.  

 Recursos Hídricos: Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 – Institui a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 

1º da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 7.990, de 28 de dezembro de 

1989. Lei Estadual 12.726/99 – Institui o Plano de Recursos Hídricos do Estado do Paraná 

sendo um dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 
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9.433/97). Lei Estadual 16.242 de 13 de outubro de 2009 - Art. 1º. Fica criado o Instituto das 

Águas do Paraná, entidade autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público, 

com patrimônio e receitas próprios e autonomia administrativa, técnica e financeira, 

integrante da Administração Indireta do Estado, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 

8.485, de 3 de junho de 1987, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos – SEMA. 

 Resolução CEMA nº 088, 27 de agosto de 2013: Estabelece critérios, 

procedimentos e tipologias para o licenciamento ambiental municipal de atividades, obras e 

empreendimentos que causem ou possam causar impacto de âmbito local e determina outras 

providências. 

 O Instituto das Águas do Paraná é o Órgão responsável pela Outorga de Uso da 

Água. A Outorga é o ato administrativo que expressa os termos e as condições mediante as 

quais o Poder Público permite, por prazo determinado, o uso de recursos hídricos. 

Direciona-se ao atendimento do interesse social e tem por finalidades assegurar o controle 

quantitativo e qualitativo dos usos da água e disciplinar o exercício dos direitos de acesso à 

água. A exigência de outorga destina-se a todos que pretendam fazer uso de águas superficiais 

ou águas subterrâneas para as mais diversas finalidades. 

 Lei Estadual 12.493, de 05 de fevereiro de 1999  Resíduos Sólidos -  

Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a 

minimização de seus impactos. 

 Lei Estadual n° 7.978 de 30 de novembro de 1984: Institui o Conselho Estadual 

de Defesa do Ambiente e adota outras providências. 

 Lei Estadual n° 8.289 de 07 de Maio de 1986: Altera a presidência e 

composição do Conselho Estadual de Defesa do Ambiente. 

 Lei Estadual n° 8.485, de 03 de Junho de 1987: Dispõe sobre a reorganização 

da estrutura básica do Poder Executivo no Sistema de Administração Pública do Estado do 

Paraná.  
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 Art. 111. O Conselho Estadual de Defesa do Ambiente, instituído pela Lei nº. 

7.978, de 30 de novembro de 1984, alterada pela Lei nº. 8.289, de 07 de maio de 1986, passa 

à subordinação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, 

ficando o Poder Executivo autorizado a proceder adequações na sua composição e 

funcionamento mediante Decreto. 

 Lei Estadual n° 10.066, de 27 de Julho de 1992: Cria a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente - SEMA, a entidade autárquica Instituto Ambiental do Paraná - IAP e adota 

outras providências.  

 Art. 2º. Passam a integrar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o 

Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEMA. 

 Lei Estadual nº 11. 352, de 13 de Fevereiro de 1996: Criada a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA, com a finalidade de formular e 

executar as políticas de meio ambiente, de recursos hídricos, florestal, cartográfica, agrária-

fundiária e de saneamento ambiental. 

 Art. 7º. O Conselho Estadual do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.978, de 

30 de novembro de 1984 e alterado pelas Leis nº 8.289, de 07 de maio de 1986 e 8.485, de 03 

de junho de 1987, passa a ser presidido pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, devendo sua composição e competência serem estabelecidas por ato do 

Chefe do Poder Executivo Estadual. 

 Decreto Estadual nº 2.376, de 28 de julho de 2000  

Define a composição do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEMA 

(Revogado pelo Decreto nº 4.447/01). 

 2.3.3  Legislação Municipal Aplicável 

 Planos Diretores 

 Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

 Lei do Perímetro Urbano; 

 Lei de Zoneamento 

 Lei do Sistema Viário; 

 Legislações Ambientais Vigentes nos Municípios. 
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 3  LOCALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO 

PROGRAMA 

 3.1  Situação Geográfica e Divisão Política 

O Paraná é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está localizado na região sul do 

país, sua área é de 199 880 km². Curitiba é, ao mesmo tempo, a capital e município mais 

populoso do estado. O Paraná está dividido em 39 microrregiões e 10 mesorregiões, 

subdivididos em 399 municípios. Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos 

Pinhais, Foz do Iguaçu, e Colombo são os outros municípios com população superior a 

duzentos mil habitantes.  

Segundo o censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE, o Paraná 

contava 10.439.601 habitantes, sendo o sexto estado mais populoso do Brasil, concentrando 

5,47% da população brasileira. Segundo o mesmo censo, 5.128.503 habitantes eram homens 

e 5.311.098 habitantes eram mulheres. Ainda segundo o mesmo censo, 8.906.442 habitantes 

viviam na zona urbana e 1.533.159 na zona rural. Em dez anos, o estado registrou uma taxa de 

crescimento populacional de 9,27%. 

Localização Geográfica do Estado 

 

 

              Brasil                                    Estado do Paraná 

Fonte: atlasbrasil.org.br - set/2013 

 

 



 

28 

 

Municípios com população acima de 50 mil habitantes 

 

Fonte: atlasbrasil.org.br - set/2013 

 

 

 3.2  Aspectos Gerais 

 Produto Interno Bruto (PIB) 

A economia paranaense é a quinta maior do País. O Estado responde atualmente por 

5,84% do PIB nacional, registrando uma renda per capita de R$ 20,8 mil em 2010, acima do 

valor de R$ 19,7 mil referente ao Brasil. 

 

    MUNICÍPIOS DO PARANÁ COM POPULAÇÃO SUPERIOR A 50.000 HABITANTES 

Almirante Tamandaré Curitiba Pinhais 

Apucarana Fazenda Rio Grande Piraquara 

Arapongas Foz do Iguaçu Ponta Grossa 

Araucária Francisco Beltrão Rolândia 

Cambé Guarapuava São José dos Pinhais 

Campo Largo Irati Sarandi 

Campo Mourão Londrina Telêmaco Borba 

Cascavel Maringá Toledo 

Castro Paranaguá Umuarama 

Cianorte Paranavaí União da Vitória 

Colombo Pato Branco  
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 Maiores Economias Municipais 

As economias dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba estão entre as 

maiores do Estado. Em razão do dinamismo da indústria e dos serviços, Curitiba,  São José 

dos Pinhais e Araucária são os municípios mais representativos no PIB do Paraná. No interior 

do Estado, Londrina e Maringá têm forte presença da agroindústria e dos serviços e, em Foz 

do Iguaçu, sobressaem às atividades ligadas ao turismo e à produção de energia elétrica. Já no 

litoral, Paranaguá se destaca pelas atividades ligadas ao Porto. 

 Setores econômicos 

Agropecuária: O Paraná é o maior produtor nacional de grãos, apresentando uma pauta 

agrícola diversificada. A utilização de avançadas técnicas agronômicas coloca o Estado em 

destaque em termos de produtividade. A soja, o milho, o trigo, o feijão e a cana-de-açúcar 

sobressaem na estrutura produtiva da agricultura local, observando-se, em paralelo, forte 

avanço de outras atividades, como a produção de frutas. 

Já na pecuária, destaca-se a avicultura, com 26,3% do total de abates do País. Nos 

segmentos de bovinos e suínos, a participação do Estado atinge 4,3% e 19,7%, 

respectivamente.  

Principais Produtos Agrícolas – Paraná 2011 

PRODUTO QUANTIDADE 

 (toneladas) 

PARTICIPAÇÃO 

PARANÁ/BRASIL (% ) 

Cana-de-açúcar 44.907.862 6,12 

Soja 15.457.911 20,66 

Milho 12.472.720 22,41 

Mandioca 4.179.245 16,49 

Trigo 2.444.995 42,97 

Feijão 815.280 23,73 

FONTE: IBGE 

Indústria: O valor da transformação industrial do Paraná atingiu R$ 67,4 bilhões em 

2011. Na estrutura industrial do Estado, predominam segmentos de veículos automotores, 

alimentos e refino de petróleo, responsáveis por aproximadamente 58% do valor da 

transformação da indústria estadual. 
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Fonte: IBGE 2013 

 

 3.3  Caracterização Urbanística 

O Programa terá como área de abrangência os 399 municípios do Estado. Para 

caracterizá-los e identificar a situação atual e o déficit de infraestrutura existente, utilizamos a 

tabela de características urbanísticas do entorno dos domicílios do Censo Demográfico de 

2010 do IBGE.  

Essas tabelas trazem informações sobre a presença de iluminação pública, 

pavimentação de vias urbanas, meio-fio/guia, bueiro/boca de lobo, calçada, rampa para 

cadeirante, arborização, identificação do logradouro, esgoto a céu aberto e lixo acumulado, no 

entorno dos domicílios particulares permanentes.  

Estratificamos os dados por grupos de municípios com faixa populacional menor que 

30 mil habitantes (339 municípios), entre 30 e 50 mil habitantes (28 municípios), entre 50 e 

100 mil habitantes (14 municípios), entre 100 e 500 mil habitantes (16 municípios) e maiores 

que 500 mil habitantes (Curitiba e Londrina), além da totalização do Estado, conforme 

demonstrado nas tabelas a seguir. 
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Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios Particulares por Faixa 

Populacional – Censo Demográfico 2010 (IBGE). 

 

O Estado do Paraná possui 2.773.342 domicílios particulares permanentes, dos quais 

68,32% possuem identificação do logradouro, 96,45% têm iluminação pública, 82,32% 

contam com vias pavimentadas, 74,55% possuem meio-fio ou guia, 65,09% têm bueiro/boca 

de lobo, 58,60% contam com calçadas, 9,73% atendem a acessibilidade universal com rampas 

Características dos Domicílios Particulares Urbanos e seu Entorno 

  Número de Domicílios Particulares Permanentes 

Faixa Populacional 

 (nº de habitantes) 

Total Calçada Rampa para 

cadeirante 

Arborização Esgoto a céu 

aberto 

Lixo acumulado nos 

logradouros 

Abs. Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Menor que 30 mil 688.908 340.394 49,41% 60.625 8,80% 564.950 82,01% 31.994 4,64% 22.050 3,20% 

Entre 30 mil até 50 mil 255.187 130.263 51,05% 21.804 8,54% 188.021 73,68% 15.208 5,96% 12.244 4,80% 

Entre 50 mil até 100 mil 299.051 169.081 56,54% 25.545 8,54% 230.349 77,03% 16.463 5,51% 12.297 4,11% 

Entre 100 mil até 500 
mil 811.255 466.253 57,47% 66.803 8,23% 575.652 70,96% 34.533 4,26% 38.310 4,72% 

Maior que 500 mil 

(Londrina) 159.256 146.369 91,91% 25.023 15,71% 153.349 96,29% 883 0,55% 10.667 6,70% 

Curitiba 559.685 372.902 66,63% 69.987 12,50% 425.741 76,07% 14.494 2,59% 31.598 5,65% 

ESTADO DO PARANÁ 2.773.342 1.625.262 58,60% 269.787 9,73% 2.138.062 77,09% 113.575 4,10% 127.166 4,59% 

  

Características dos Domicílios Particulares Urbanos e seu Entorno 

  Número de Domicílios Particulares Permanentes 

Faixa Populacional 
 (nº de habitantes) 

Total Identificação do 
logradouro 

Iluminação 
Pública 

Pavimentação Meio-fio/guia Bueiro/boca de lobo 

Abs. Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Menor que 30 mil 688.908 284.567 41,31% 657.697 95,47% 520.283 75,52% 498.603 72,38% 361.837 52,52% 

Entre 30 mil até 50 mil 255.187 118.644 46,49% 243.185 95,30% 187.480 73,47% 176.617 69,21% 115.018 45,07% 

Entre 5 Entre 50mil 

até100mil 299.051 222.317 74,34% 290.108 97,01% 230.387 77,04% 219.448 73,38% 183.667 61,42% 

Entre 100 mil até 500 mil 811.255 618.093 76,19% 791.950 97,62% 660.651 81,44% 576.094 71,01% 535.343 65,99% 

Maior que 500 mil 

(Londrina) 159.256 129.455 81,29% 155.879 97,88% 156.637 98,36% 155.785 97,82% 139.832 87,80% 

Curitiba 559.685 521.668 93,21% 536.001 95,77% 527.505 94,25% 441.036 78,80% 469.487 83,88% 

ESTADO DO PARANÁ 2.773.342 1.894.744 68,32% 2.674.820 96,45% 2.282.943 82,32% 2.067.583 74,55% 1.805.184 65,09% 
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para cadeirantes, 77,09% são arborizadas e ainda, 4,10% e 4,59% ainda possuem esgoto a céu 

aberto e lixo acumulado nos logradouros, respectivamente. 

Ao analisarmos a tabela, identificamos que o déficit dessas características urbanísticas 

(percentuais abaixo da média do Estado) encontra-se em sua maioria nos municípios com 

população abaixo de 50 mil habitantes. Os municípios entre 50 e 100 mil habitantes estão 

abaixo da média do Estado no percentual de pavimentação, meio-fio/guia, calçada, rampa 

para cadeirante, arborização e bueiro/boca de lobo. Os municípios entre 100 e 500 mil, 

repetem o déficit menos no que diz respeito a bueiro/boca de lobo.  

Vale ressaltar que o Estado só possui dois municípios com população acima de 

500.000 habitantes, Londrina e Curitiba. O primeiro está abaixo da média do Estado somente 

no que concerne ao lixo acumulado nos logradouros e o segundo apresenta déficit na 

iluminação pública e arborização. 

 3.4  Caracterização Geoambiental do Estado 

 3.4.1  Clima (meteorologia) 

Na região Sul do País, mais especificamente ao sul do Trópico de Capricórnio, 

predomina o clima subtropical, que compreende parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, São 

Paulo, os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os sistemas de circulação 

atmosférica influenciam diretamente na caracterização climática da região responsável pela 

chuva. No verão predomina o sistema de circulação do sul, responsável por chuvas e 

trovoadas. O sistema perturbado de circulação oeste influencia na formação de ventos com 

rajadas de 60 a 90 km/h e granizo. 

A pluviosidade média anual oscila entre 1.250 mm a 2.000 mm, exceto no litoral do 

Paraná e oeste de Santa Catarina que ultrapassa 2.000 mm, no norte do Paraná e pequena 

faixa litorânea de Santa Catarina onde a media anual é inferior a 1.250 mm. 

De acordo com a classificação de Koppen, o estado do Paraná pode ser dividido em 

dois tipos climáticos: 

O clima Cfa, subtropical com chuvas bem distribuídas durante o ano e verões quentes, 

ocorre em duas partes distintas do estado, na planície litorânea e nas porções mais baixas do 
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planalto, isto é, em sua porção ocidental. Registra temperaturas médias anuais de 19ºC e 

pluviosidade de 1.500mm anuais, algo mais elevada na costa que no interior. 

O clima Cfb, subtropical com chuvas bem distribuídas durante o ano e verões amenos, 

ocorre na porção mais elevada do estado e envolve o planalto cristalino, o planalto paleozóico 

e a parte oriental do planalto basáltico. As temperaturas médias anuais oscilam em torno de 

15 °C e são inferiores aos 20 °C como pode ser observado neste mapa. A pluviosidade alcança 

cerca de 1.200mm anuais. 

Alguns fatores microclimáticos influenciam o clima do estado do Paraná, 

principalmente devido a sua posição em relação ao Globo terrestre. Dentre eles destacam-se: 

Ventos alísios de Sudeste: que sopram durante boa parte do ano. 

Corrente Marítima quente do Brasil: responsável por tornar o ar marítimo mais úmido 

e com temperaturas mais estáveis.  

Massas de ar: de baixa pressão da Zona Equatorial e Tropical Atlântica migram para a 

região sul durante os meses do verão. As massas de ar de alta pressão, com ar frio da zona 

polar migram para as regiões norte durante os meses de inverno, impulsionadas pelos 

anticiclones do Atlântico.  

Dessa forma as condições médias do tempo são influenciadas por esse macro 

elementos associadas a fatores naturais como cobertura vegetal, continentalmente o relevo e a 

altitude que definem os tipos climáticos para o Paraná. 

As cartas climáticas do Paraná publicadas pelo IAPAR – Instituto Agronômico do 

Paraná demonstram que a região oeste do Estado apresenta os seguintes índices climáticos: 

Temperatura: A temperatura anual no Estado do Paraná varia de 11ºC nas regiões Sul a 

30ºC na região norte do Estado. 



 

34 

 

 3.4.2  Relevo 

O território paranaense, em virtude da presença da escarpa de falha e da serra marginal 

do complexo cristalino, assim como pelas escarpas de estratos do devoniano e do triássico-

jurássico, pode ser subdividido em cinco grandes regiões naturais: o litoral; a serra do Mar; o 

primeiro planalto ou Planalto de Curitiba; o segundo planalto ou Planalto de Ponta Grossa; e o 

terceiro planalto ou de Trapp do Paraná ou de Guarapuava. A distribuição destas unidades de 

paisagem dá-se da seguinte maneira: 

 12% da superfície correspondem ao litoral, serra do mar, primeiro planalto e o 

embasamento; 

 22% da área do território paranaense correspondem aos sedimentos 

paleozoicos do segundo planalto, associados ao enxame de diques pertencentes ao arco de 

Ponta Grossa. Os diques sustentam o relevo da região apresentando grandes elevações, 

podendo ser identificados também na cobertura basáltica da formação Serra Geral; 

 Aproximadamente 66% da superfície do estado, correspondem ao terceiro 

planalto, que está coberto pelo espesso pacote de lavas basálticas e no extremo noroeste por 

sedimentos arenosos. 

 3.4.3  Rede Hidrográfica 

A rede hidrográfica é composta pelos rios das bacias hidrográficas do Atlântico Sul e 

do Atlântico Sudeste que dirigem suas águas de maneira direta para a faixa litorânea e pelos 

rios afluentes do Paraná que dirigem suas águas para a porção ocidental. Os rios da Bacia do 

Atlântico Sul têm cursos de menor extensão, pelo fato de que suas nascentes estão localizadas 

há poucos quilômetros da faixa costeira. Os rios de maior comprimento da Bacia do Atlântico 

Sudeste são aqueles cujas águas vão em direção ao território estadual de São Paulo, onde o rio 

Ribeira de Iguape desemboca no Oceano Atlântico. Boa parte da área do estado faz parte, 

dessa forma, dos afluentes do rio Paraná. Os rios de maior extensão da bacia hidrográfica do 

Paraná são o Paranapanema, que serve de divisa com o território estadual de São Paulo, e o 

Iguaçu, que serve, em parte, de divisa com o território estadual de Santa Catarina e a 

República Argentina. O rio Paraná serve de fronteira oeste com o território estadual de Mato 

Grosso do Sul e com a República do Paraguai.  
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No ponto de convergência das divisas do território estadual de Mato Grosso do Sul 

com a República do Paraguai, do território estadual do Paraná com o território estadual de 

Mato Grosso do Sul e do território estadual do Paraná com a República do Paraguai estavam 

localizados os saltos de Sete Quedas. Os saltos de Sete Quedas eram constituídos pelo rio 

Paraná na descida do Terceiro Planalto Paranaense em direção à garganta que fazia a 

condução do rio para a planície platina. No ano de 1982, ambos os saltos ficaram debaixo 

d'água, pela represa lacustre da Usina Hidrelétrica de Itaipu. 

Na extremidade meridional, o rio Iguaçu também faz a descida do Terceiro Planalto 

Paranaense, dirigindo-se à mesma garganta, onde são formados os saltos do Iguaçú. 

A hidrografia do Paraná pode ser classificada em seis bacias hidrográficas: 

 Bacia do Rio Paraná, cujos afluentes mais importantes são os rios Piquiri e Ivaí; 

 Bacia do Rio Paranapanema, drenada pelos rios Pirapó, Tibagi, das Cinzas e Itararé; 

 Bacia do Rio Iguaçu, que tem como principais afluentes os rios Chopim, no sul do 

estado, e Negro, no limite com Santa Catarina. 

 Bacia do Rio Ribeira do Iguape, cujas águas drenam para o rio Ribeira do Iguape. 

 Bacia do Litoral Paranaense, cujas águas drenam direto para o Oceano Atlântico. 

 Bacia do Rio Tibagi, cujo principal rio é o Tibagi, com 550 km de extensão. 

 3.4.4  Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto Sanitário 

A Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar - presta serviços de fornecimento 

de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário e coleta e destinação de resíduos 

sólidos. É considerada referência entre as empresas do setor, por aliar eficiência operacional e 

resultados econômicos a uma sólida política socioambiental, tendo como objetivo 

universalizar o acesso ao saneamento e, por consequência, reafirmar seu compromisso com o 

desenvolvimento sustentável. 

Por meio de contratos firmados com prefeituras, a Sanepar opera em 345 municípios 

paranaenses, além de Porto União, em Santa Catarina. Nas regiões em que atua, atende 100% 

da população urbana com água tratada e 62,1% com sistema de esgotamento sanitário. Em 

cidades com mais de 50 mil habitantes, esse índice alcança 75%, muito superior à média 

nacional, que é de 53%, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS). Sediada em Curitiba (PR), opera um sistema integrado por 176 Estações de 
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Tratamento de Água (ETAs) e 227 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) difundidas em 

todo o Estado. Essa estrutura é mantida por uma força de trabalho de 6.962 empregados. Nas 

regiões em que atua, a empresa atende com água tratada 10,2 milhões de pessoas e o sistema 

de esgotamento sanitário atende 6,3 milhões de pessoas. 

Uma das marcas da Sanepar é a qualidade dos serviços oferecidos aos clientes. A água 

tratada fornecida, seu principal produto, passa por testes de qualidade que analisam 116 mil 

parâmetros com base na Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde. Em 2012, obteve o índice 

de 99,82% de conformidade à Portaria, o que a coloca entre as melhores empresas do 

segmento no País. Na área de esgotamento sanitário, o índice de tratamento do volume de 

esgoto coletado também é um dos maiores do país, chegando a 99,42%. Isso significa que 

praticamente todo o esgoto coletado pela Sanepar é tratado. 

 3.4.5  Fauna 

A proteção da fauna é um dos objetivos centrais da ação vigorosa do Governo do 

Paraná no campo ambiental.  

Para citar apenas um exemplo, nosso Estado foi o primeiro no Brasil a criar e 

implantar uma política pública neste sentido, com o Sistema Estadual de Proteção à Fauna 

Silvestre (SISFAUNA). Trata-se de uma rede na qual participam instituições públicas, 

universidades, centros de pesquisa, ONGs, entidades privadas e proprietários de criadouros de 

fauna autorizados pelo Ibama. As ações integradas dessa rede buscam a conservação da fauna 

através da educação ambiental, fiscalização e pesquisas, entre outras iniciativas.  

Mas a proteção da fauna, assim como o conjunto da biodiversidade paranaense, não 

pode ser garantida apenas pela ação governamental. Toda a sociedade, com apoio do Governo 

do Estado deve estar empenhada nessa luta. 

É assim que, aos poucos – mas com a solidez necessária – a consciência social 

paranaense vai assimilando o imperativo da conservação ambiental, gerando as atitudes 

necessárias para a construção de um mundo mais justo e saudável para todos. 

Os animais exercem funções vitais para o equilíbrio dos ecossistemas. Além de 

regularem a cadeia alimentar, colaboram para a dispersão de sementes e a polinização de 

flores, contribuindo para a manutenção das florestas e outros ecossistemas, como campos, 

várzeas e mangues. Desta interação entre fauna e flora resultam as condições de equilíbrio e 
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de vida para muitos outros seres, inclusive o ser humano. A descrição das espécies foi baseada 

no Guia para apoio à identificação da fauna paranaense (Mangini & Vidolin, 2005), com 

ampliação de grupos taxonômicos e adaptação da linguagem para o público em geral.  

A nomenclatura utilizada para as espécies de aves está em conformidade com o 

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos - CBRO e com o livro Ornitologia brasileira 

(Sick, 1997).  

 

Ordem Marsupialia: Os marsupiais surgiram no início do período Cretáceo, na 

América do Norte e Europa Ocidental. A partir daí, espalharam-se para a América do Sul, 

África, Antártica e Austrália. A ordem marsupialia é caracterizada pela presença de um 

marsúpio, ou seja, uma bolsa localizada no ventre, responsável pelo desenvolvimento dos 

filhotes. 

Ordem Edentata: As espécies dessa ordem evoluíram a partir dos insetívoros (animais 

que se alimentam de insetos) primitivos no período Cretáceo. Especializaram-se numa dieta 

de formigas e térmitas, abundantes nos trópicos. Disseminaram-se bastante na América do 

Sul, enquanto este continente estava isolado da América do Norte. Um edentato possui 

grandes garras, para penetrar em colônias de formigas. Depois de aberta a colônia, lambe os 

insetos com sua longa língua coberta por uma saliva muito pegajosa. No caso dos tamanduás, 

as formigas são engolidas inteiras e esmagadas em uma região do estômago. 

Ordem Carnivora: Alguns mamíferos são carnívoros, ou seja, se alimentam de animais 

ou de parte deles. Por isso seus dentes são especializados para matar e cortar as presas. Suas 

pernas são adaptadas para permitir a velocidade necessária para alcançar suas presas. Grande 

parte dos carnívoros é semi-arborícola (possui a capacidade de subir em árvores) ou terrestre, 

mas algumas espécies desta ordem, como as focas e os leões marinhos, especializaram-se para 

explorar o mar. 
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Ordem Perissodactyla: O único representante dessa ordem no Brasil é a anta ou tapir. 

Os indivíduos dessa ordem apresentam dedos ímpares, desiguais e protegidos por um casco. 

Possuem hábitos alimentares herbívoros. 

Ordem Artiodactyla: Os membros dessa ordem possuem dedos pares, simétricos, em 

número de dois ou quatro. A dentição das espécies é incompleta e os dentes se especializaram 

para arrancar e triturar partes de plantas. Na maioria das espécies da ordem Artiodactyla, os 

machos possuem chifres, como é o caso dos veados. Habitam diversos ecossistemas, desde 

florestas até campos e cerrado. 

 

Ordem Lagomorpha: O único representante brasileiro da ordem Lagomorpha é o tapiti. 

O tapiti difere dos demais coelhos por não escavar buracos e pelos seus filhotes nascerem 

cobertos de pelos, com os olhos abertos. Apesar de ser capaz de gerar muitos filhotes, o tapiti 

não é uma espécie abundante, talvez devido a forte pressão predatória exercida sobre ele, 

como a caça e a destruição das florestas. 

Ordem Crocodylia: Possuem o coração com quatro cavidades, o corpo é revestido e 

protegido por placas dérmicas ou ósseas. Os membros da ordem Crocodylia são os maiores 

répteis da atualidade. Vivem em lagos, rios, riachos e pântanos. 

Ordem Squamata: Nos indivíduos que compõe a ordem Squamata, pode-se observar 

algumas características que lhes são comuns, como o corpo inteiramente revestido por 

escamas, língua bifurcada e corpo geralmente alongado, como se vê nas serpentes e lagartos. 

Ordem Ophidia: As serpentes apresentam corpo alongado, sem membros e revestido 

por escamas. Os dentes são afilados e curvados para trás. Para “sentir cheiros” as serpentes 

expõem sua língua bifurcada e capta moléculas do ambiente. Vivem em matas, campos, 

desertos e lagos. 

Ordem Chelonia: A ordem dos quelônios engloba as tartarugas marinhas, cágados e 

jabutis, todos com o corpo protegido por uma carapaça no dorso e por uma placa sobre o 



 

39 

 

ventre, chamada plastrão. As tartarugas são animais com hábitos marinhos, enquanto os 

cágados possuem hábitos tanto aquáticos quanto terrestres; os jabutis vivem em ambiente 

terrestre. 

Ordem Amphibia: Os anfíbios são animais de temperatura variável. São chamados 

anfíbios por poderem viver tanto na água quanto na terra. O ovo dos anfíbios produz um ser 

vivo que somente atinge a maturidade após sofrer várias transformações em seu corpo. Essas 

transformações recebem o nome de metamorfoses. 

 3.4.6  Flora 

O Estado do Paraná apresenta uma grande variedade de ambientes naturais e em cada 

uma dessas regiões, a influência do clima e outras variáveis do meio físico proporcionam o 

desenvolvimento de uma densidade muito grande de organismos. A interação entre o meio 

físico, fauna e flora, provocam sua modificação, estabelecendo um processo de evolução 

natural e contínuo de equilíbrio dinâmico. Estes ambientes específicos são conhecidos como 

ecossistemas ou formações vegetais. 

A floresta com Araucária (Floresta Ombrófila Mista), protegida por lei, é estruturada 

em camadas e apresenta um estrato arbóreo no qual se destaca a Araucária em sua porção 

mais alta o chamado dossel (copa). Abaixo, o estrato arbustivo, rico em diversidade de 

plantas, e por fim a camada herbácea composta por um vasto conjunto de plantas de pequeno 

porte. Além desses estratos, esta floresta cheia de vida conta com bactérias e fungos 

decompositores, que reciclam a biomassa presente nos troncos, galhos, folhas e sementes, 

caídos no solo. Entre todos estes ambientes encontram-se cipós e epífitas (plantas que se 

hospedam sobre outras árvores). 
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A Floresta Ombrófila abriga uma rica biodiversidade, plantas e animais coexistem em 

harmonia e equilíbrio há milhares de anos, uns dependendo dos outros. A Araucária, o 

podocarpos e samambaias como o xaxim, atravessam períodos de glaciação (fenômenos 

climáticos de frio intenso). 

Além do majestoso Pinheiro-do-Paraná (ou araucária, símbolo do Estado) encontra-se 

nesta floresta uma grande variedade de espécies de plantas, entre elas: xaxim, pinheiro-bravo, 

canela, cedro rosa, ipê, tarumã, imbuia, bromélia, jabuticaba, araticum, araçá, gabiroba, erva-

mate, taquaras, entre outras. O Pinheiro-do-Paraná é uma planta diótica, pois existem 

indivíduos machos e fêmeas. Estas diferenças não são perceptíveis se analisarmos o formato 

das árvores. Apenas na observação dos estróbilos femininos e masculinos (órgãos 

reprodutivos das plantas), é que está à distinção fica evidente. Assim apenas a fêmea nos 

fornece o pinhão (semente da árvore). Os polens masculinos são dispersos pelos ventos. Cada 

pinhão é portanto o resultado de uma fecundação. Ao agrupamento esférico destes chamamos 

de pinha. 

 3.4.7  Energia Elétrica 

A Copel tem acompanhado e sustentado o crescimento econômico da cidade com 

fornecimento de energia elétrica e serviços, necessários ao conforto e a produção de seus 

habitantes. 
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 4  ANÁLISE DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO PROGRAMA 

A principal preocupação, em termos de gestão ambiental aplicada aos 

empreendimentos do Programa PARANÁ URBANO III, é assegurar a inserção de medidas e 

controles ambientais ao longo do ciclo de vida do projeto.  

A Análise de impactos ambientais é um instrumento de análise e avaliação dos 

prováveis impactos ambientais de um determinado empreendimento/atividade, formado por 

um conjunto de procedimentos que permitem um exame sistemático dos efeitos ambientais 

potencialmente decorrentes de uma ação proposta por um projeto, programa ou 

empreendimento.  

A realização da análise de impactos socioambientais potenciais significativos 

associados aos projetos do Programa considerou, para cada tipologia de projetos da amostra, o 

risco potencial da geração de impactos negativos sobre o meio ambiente (meios físico, biótico 

e antrópico), assim como os impactos positivos esperados. 

A partir da caracterização de impactos foram propostas medidas visando à mitigação 

dos impactos negativos e a maximização dos impactos positivos. Portanto, essas medidas 

correspondem à proteção e controle ambiental, juntamente com seus custos, normas e 

especificações pertinentes, que deverão ser incluídas no projeto e no seu orçamento e, na 

seqüência, nos editais de licitação das obras e nas fases subseqüentes.  

 4.1  Impactos Positivos Potenciais 

Os impactos positivos esperados com a implantação dos projetos do Programa 

constituem basicamente benefícios sociais, econômicos e ambientais, essenciais às 

intervenções propostas, quais sejam: melhoria da qualidade de vida urbana baseada no 

incremento gerado pela infraestrutura implantada e melhoramento de bairros, seja: (i) pela 

recuperação e melhoramento de equipamentos de infraestrutura; (ii) melhoria do sistema 

viário urbano; (iii) drenagem de águas pluviais; (iv) iluminação pública; (v) esporte e lazer; 

(vi) transporte coletivo; e (vii) preservação ambiental e recuperação de áreas. Esse incremento 

de infraestrutura e demais equipamentos implicará, necessariamente, na melhoria da 

qualidade de vida da população beneficiada. 
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 4.2  Impactos Negativos Potenciais significativos e medidas mitigadoras 

As obras objetos do Programa, no geral caracterizam-se como abras de baixo impacto 

negativo sobre o meio ambiente (meio antrópico, biológico e físico), a serem implantadas em 

áreas urbanas antrópicas. Os impactos adversos previstos serão temporários, de potencial 

baixo a moderado. Para determinação dos prováveis impactos negativos potenciais, adotou-se 

a metodologia proposta por CREA-PR/IAP, onde em uma planilha (site do CREA-PR/IAP), 

ao selecionar-se a tipologia do empreendimento/atividade, é listada uma série de prováveis 

impactos relacionados à mesma.  

Uma vez definidos os fatores geradores e os aspectos ambientais, procedeu-se a 

construção de uma “Matriz de Identificação e Análise de Impactos”, com o objetivo de 

visualizar a correlação existente entre os fatores e os aspectos ambientais, indicativa da 

ocorrência ou não de um determinado impacto. A referida matriz consiste em uma listagem 

onde se dispõem nas linhas, os impactos esperados para o empreendimento/atividade, e nas 

colunas, os critérios de classificação adotados.  Para esta situação as seguintes instruções para 

preenchimento da matriz foram consideradas:  

Campo “Aspectos Ambientais” 2.: Devem-se descrever os Aspectos Ambientais 

identificados no processo analisado. 

                                                 
2  A ABNT NBR ISO 14001 (2004, p. 2) define aspecto ambiental como “elemento das atividades ou produtos ou 

serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente”.  
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 Campo Impactos Ambientais3: Descrevem-se os Impactos Ambientais 

associados aos Aspectos Ambientais.  

São estes impactos que serão avaliados individualmente no campo “Avaliação” a 

seguir: 

 Campo “Avaliação”: Este campo é subdividido nos seguintes itens: 

 

 

INCIDÊNCIA (I) 

O Aspecto ambiental deve ser avaliado como: 

   

Direta (D) – Aquele sobre o qual o empreendimento exerce ou pode exercer controle efetiv o sobre a ação/atividade, originando 

um impacto ambiental direto. 

   

Indireta (I) – Aquele sobre o qual o empreendimento pode apenas exercer influência sobre a ação/atividade, notadamente junto a 

partes interessadas externas, originando um impacto ambiental indireto. 

   

ABRANGÊNCIA (A) 

O Impacto ambiental deve ser avaliado conforme abaixo: 

   

Local (L) – Aqueles cujos efeitos do aspecto ambiental se fazem sentir apenas no próprio local da ação/atividade e suas 

imediações. 

   

Regional (R) – Aquele cujos efeitos do aspecto ambiental se propagam por uma área além das imediações onde se dá a  

ação/atividade. 

   

Global (G) – Aquele cujos efeitos do aspecto ambiental atingem um componente ambiental de importância coletiva, nacional ou 

até mesmo internacional. 

   

PROBABILIDADE (P) 

Para os Impactos Ambientais Reais, este parâmetro deve estar associado à probabilidade de ocorrência do mesmo, uma vez 

iniciada a atividade sob análise, conforme critérios a seguir: 

   

Alta (3 pontos) – A ocorrência do impacto ambiental é constante, uma vez iniciada a atividade.    

Média (2 pontos) – A ocorrência do impacto ambiental é intermitente, uma vez iniciada a atividade.    

Baixa (1 ponto) – A ocorrência do impacto ambiental é esporádica, uma vez iniciada a atividade.    

SEVERIDADE (Sr) 

Os Impactos ambientais devem ser avaliados segundo sua criticidade em relação ao meio ambiente, em três tipos de categoria: 

   

Severo (3 pontos) – Aquele cujo impacto ambiental adverso cause danos irreversíveis, críticos ou de difícil revers ão e/ou ponha    

                                                 
3  A norma define impacto ambiental como “qualquer modificação do meio ambiente adversa ou benéfica, que 

resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização”. Em nota, a norma esclarece que “um aspecto 

ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo” 
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perigo a vida de seres humanos externos ao empreendimento 

Leve (2 pontos) – Aquele cujo impacto ambiental adverso cause danos reversíveis ou contornáveis e/ou ameace a saúde de seres 

humanos externos ao empreendimento 

   

Sem Dano (1 ponto) – Aquele cujo impacto ambiental cause danos mínimos ou imperceptíveis.    

ESCALA (Es) 

Os Impactos ambientais devem ser avaliados segundo sua escala: 

Ampla (3 pontos) - Se o prejuízo alastra-se para fronteiras amplas e desconhecidas. No caso dos impactos adversos, pode-se ter, 

por exemplo, contaminação de lençóis subterrâneos, rios, mares, extensas correntes de ar, erosão generalizada e/ou outros 

prejuízos semelhantes. 

Limitada (2 pontos) - Se o prejuízo alastra-se para áreas fora dos limites do empreendimento, porem limita-se à região de 

vizinhança. 

Isolada (1 ponto) - Se o prejuízo restringe-se a uma área específico que não extrapola limites do empreendimento. 

DETECÇÃO (De) 

Os Impactos ambientais potenciais e reais devem ser avaliados segundo seu grau de detecção, conforme critérios a seguir: 

Difícil (3 pontos) – É improvável que o impacto ambiental real ou que o aspecto ambiental potencial, neste ultimo caso quando o 

mesmo vier a se manifestar seja detectado através dos meios de monitoramento dispo níveis. 

Moderado (2 pontos) – É provável que o impacto ambiental real ou que o aspecto ambiental potencial, neste ultimo caso quando 

o mesmo vier a se manifestar seja detectado através dos meios de monitoramento disponíveis e dentro de um período razoável  de 

tempo. 

Fácil (1 ponto) – É praticamente certo que o impacto ambiental real ou que o aspecto ambiental potencial, neste ultimo caso 

quando o mesmo vier a se manifestar seja detectado rapidamente através dos meios de monitoramento disponíveis.  

Obs. A Matriz sugerida nesse exemplo é preenchida considerando-se condições 

normais de operação, com produtos e/ou serviços realizados no presente. Também não estão 

sendo levados em consideração impactos benéficos 

 

 Campo “Significância”: É composto pelo parâmetro abaixo: 

RESULTADO (Re) 

É determinado pela multiplicação dos fatores (Probabilidade x Severidade x Escala x Detecção) 

Categoria A: Qualquer ação/atividade com alto 

potencial de gerar impactos ambientais 

negativos significativos. Estas operações 

requerem um relatório de avaliação ambiental 

(EA). As operações de Categoria A exigem 

salvaguardas de alto risco. 

 

Igual ou 

acima de 18 

pontos 

 

A 

SIGNIFICANTE 

Elaboração de Relatórios Ambientais  

Medidas mitigatórias e compensatórias  

Verificar a necessidade de Documentos 

ambientais exigidos pelo órgão ambiental 

- Autorização Ambiental do órgão 

ambiental 

Salvaguardas Ambientais do Banco (OPs) 
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Categoria B: Ações/atividades que podem 

causar principalmente os impactos ambientais 

negativos localizados em um curto prazo, 

incluindo os impactos sociais e para as quais se 

dispõe de medidas de mitigação efetivas. Estas 

operações normalmente necessitam de uma 

análise ambiental e/ou específicas identificadas 

durante o processo de seleção, assim como um 

Plano de Gestão Ambiental e Social.  

De 08 a 16 

pontos 

B 

MODERADO 

Análises Ambientais  

Planos de Gestão Ambiental 

Verificar a necessidade de Documentos 

ambientais exigidos pelo órgão ambiental. 

Categoria C: Aquelas ações/atividades que não 

causam impactos ambientais e sociais 

negativos, ou impactos sejam mínimos. Estas 

operações não exigem uma análise ambiental 

ou social. No entanto, se for considerado 

adequado, serão estabelecidos requisitos de 

cuidados ou supervisão. Para tais atividades 

deverá ser elaborado o Relatório de Análise 

Ambiental. 

De 01 a 06 

pontos 

C 

DESPREZÍVEL 

Requisitos de supervisão e cuidados 

Relatórios de Análise Ambiental. 

 

 



 

 

 4.3  Matriz de Identificação e Análise de Impactos 

IMPACTO S AMBIENTAIS 

MEIO S: FÍSICOS / BIÓ TICO S E 

ANTRÓ PICO S 

FASE  ATIVIDADE 

ASPECTO  AMBIENTAL  

MEIO S: FÍSICO S / BIÓ TICO S E 

ANTRÓ PICO S 

AVALIAÇÃO  SIGNIFICÂNCIA 

I A Pr Sr Es De Total Re 

Alteração na qualidade ambiental 

dos solos 
Instalação e Operação 

Limpeza de terreno /Terraplanagem / Aterros 

Obras Civis 

Alojamentos e Canteiros de Obras 

Movimentação de terra e alteração do 

uso do solo 

Geração e Armazenamento de Resíduos, 

Efluentes e Combustíveis 

D L 2 2 1 1 4 DEZPREZÍVEL 

Alteração na qualidade dos 

recursos hídricos superficiais. 

 
Instalação e Operação 

Limpeza de terreno /Terraplanagem / Aterros 

Obras Civis 

Alojamentos e Canteiros de Obras 

Movimentação de terra e alteração do 

uso do solo 

Geração e Armazenamento de Resíduos, 

Efluentes e Combustíveis 

I L 1 1 1 1 1 DEZPREZÍVEL 

Poluição Atmosférica 

Instalação e Operação 

Limpeza de terreno /Terraplanagem / Aterros 

Transporte de Pessoal 

Insumos e Equipamentos 

Emissão de material particulado 

Gases de combustão D L 2 2 1 1 4 DEZPREZÍVEL 

Alteração na qualidade da água 

Instalação e Operação 

Obras civis 

Montagem  

Alojamentos e canteiros de obras 

Lançamento do efluente sanitário 

D R 2 2 2 1 6 DEZPREZÍVEL 

Perda da cobertura vegetal 
Instalação 

Limpeza do terreno/ Terraplanagem/ Aterro Supressão vegetal 
D L 2 2 2 1 6 DEZPREZÍVEL 

Perturbação e afugentamento da 

fauna 
Instalação e Operação 

 

Limpeza do terreno/ Terraplanagem/ Aterro 

Transporte de pessoal 

Insumos e Equipamentos 

Obras civis/ montagem/ alojamentos e canteiros de 

obras 

Supressão vegetal 

Movimentação de veículos 

 I L 1 1 1 1 1 DEZPREZÍVEL 

Atropelamento de animais Instalação e Operação 

 

Transporte de pessoal / insumos e equipamentos Movimentação de veículos 
D L 1 1 1 1 1 DEZPREZÍVEL 

 Geração de expectativas 

 
Planejamento 

Decisão pela implantação do empreendimento Divulgação do empreendimento 
I L 3 1 2 1 6 DEZPREZÍVEL 



 

 

Atração de população 

 
Planejamento 

Decisão pela implantação do empreendimento Divulgação do empreendimento 
I L 3 1 2 1 6 DEZPREZÍVEL 

Geração de Empregos 

Instalação e Operação 

Contratação de mão-de-obra e de serviços 

Aquisição de insumos e equipamentos 

Disponibilização de postos de trabalho, 

contratação de serviços e aquisição de 

insumos 

I L 3 1 2 1 6 DEZPREZÍVEL 

Dinamização da economia 

Instalação e Operação 

Contratação de mão-de-obra e de serviços 

Aquisição de insumos e equipamentos 

Disponibilização de postos de trabalho, 

contratação de serviços e aquisição de 

insumos. 

Movimentação de terra e alteração do 

uso do solo 

I L 3 1 2 1 6 DEZPREZÍVEL 

Melhorias da qualificação 

profissional dos trabalhadores e 

fornecedores locais 

Instalação 

Contratação de mão-de-obra e de serviços 

Aquisição de insumos e equipamentos 

Disponibilização de postos de trabalho, 

contratação de serviços e aquisição de 

insumos. 

I L 3 1 2 1 6 DEZPREZÍVEL 

Pressão sobre o sistema viário e 

de circulação 

 

Instalação e Operação 

Transporte de pessoal, insumos e equipamentos Movimentação de veículos 

D L 2 2 1 1 4 DEZPREZÍVEL 

Incômodo à população por poeira 

e ruídos 
Instalação e Operação 

Limpeza do terreno/ Terraplanagem/ Aterro 

Transporte de pessoal, insumos e equipamentos 

Obras civis / Montagem / Alojamentos e canteiros de 

obras 

Emissão de material particulado e gases 

de combustão 
D L 2 2 2 1 6 DEZPREZÍVEL 

Ocorrência de acidentes com 

veículos 
Instalação e Operação 

Transporte de pessoal, insumos e equipamentos Movimentação de veículos 
I L 1 1 1 1 1 DEZPREZÍVEL 

Alteração da paisagem natural 

 
Instalação 

Obras civis/ montagem/ alojamentos e canteiros de 

obras 

Implantação do alojamento 
D L 2 1 1 1 2 DEZPREZÍVEL 

Mudança do perfil econômico da 

região e agregação de vantagens 

locacionais 

Operação 

Operação dos empreendimentos Consolidação das infraestruturas 

D L 3 1 2 1 6 DEZPREZÍVEL 
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 4.4  Medidas de Mitigação  

 Após a identificação e classificação dos impactos ambientais potenciais decorrentes do 

planejamento, instalação e operação do empreendimento, a equipe multidisciplinar propôs 

ações que visam à redução ou eliminação dos impactos negativos (medidas mitigadoras) e 

também ações objetivando a maximização dos impactos positivos (medidas 

potencializadoras).  

 As medidas mitigadoras propostas foram baseadas na previsão de eventos adversos 

potenciais sobre os itens ambientais destacados, tendo por objetivo a eliminação ou atenuação 

de tais eventos. As medidas potencializadoras propostas, conforme citado anteriormente, 

visam otimizar as condições de instalação do empreendimento através da maximização dos 

efeitos positivos.  

 Tais medidas mitigadoras e potencializadoras apresentam características em 

conformidade com os objetivos a que se destinam, conforme se segue:  

 Medida Mitigadora Preventiva  

 Consiste em uma medida que tem como objetivo minimizar ou eliminar eventos 

adversos que se apresentam com potencial para causar prejuízos aos itens ambientais 

destacados nos meios físico, biótico e socioeconômico.  Este tipo de medida procura 

anteceder a ocorrência do impacto negativo.  

 Medida Mitigadora Corretiva 

 Consiste em uma medida que visa mitigar os efeitos de um impacto negativo 

identificado, quer seja pelo restabelecimento da situação anterior à ocorrência de um evento 

adverso sobre o item ambiental destacado nos meios físico, biótico e socioeconômico, quer 

seja pelo estabelecimento de nova situação de equilíbrio harmônico entre os diversos 

parâmetros do item ambiental através de ações de controle para neutralização do fator gerador 

do impacto.  

 Medida Mitigadora Compensatória  

Consiste em uma medida que procura repor bens socioambientais perdidos em 

decorrência de ações diretas ou indiretas do empreendimento.  
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 Medida Potencializadora 

Consiste em uma medida que visa otimizar ou maximizar o efeito de um impacto 

positivo decorrente direta ou indiretamente da instalação do empreendimento.   

 Para cada impacto ambiental potencial negativo identificado são propostas medidas 

mitigadoras classificadas quanto ao seu caráter preventivo, corretivo ou compensatório, bem 

como medidas potencializadoras para os impactos classificados como positivos.  

 A análise detalhada desses impactos conduziu à proposição de medidas mitigadoras 

que atenuarão consideravelmente os seus efeitos adversos ao meio ambiente, podendo mesmo 

eliminá-los em alguns casos. Pela tipologia das atividades elegíveis, foi possível antever que 

uma parte importante dos impactos esperados deve se concentrar na execução de obras civis, 

na manutenção de estruturas de lazer e na manutenção adequada de equipamentos de uso 

intensivo (saúde e educação). Essas questões deverão ser observadas e atendidas de forma 

abrangente por programas a serem incluídos no Plano de Gestão Ambiental e Social – PGAS. 

Abaixo são apresentadas as principais obras que compõem o Programa 

PARANAURBANO III (PPUIII): 

(i) pavimentação de vias urbanas (com drenagem, paisagismo, acessibilidade 

universal, sinalização horizontal e vertical);  

(ii) obras de arte como pontes, viadutos e trincheiras; 

 (iii) drenagem de águas pluviais não associada à pavimentação; 

 (iv) iluminação pública;  

(v) construção e/ou urbanização de praças com instalação de mobiliário urbano e 

sinalização;  

(vi) ciclovias; construção de equipamentos de saúde – postos, centros e hospital; 

 (vii) construção de equipamentos de educação – creches, escolas;  

 (viii) construção de equipamentos de assistência social – centro de referencia e centro 

de referencia especializado;  

 (ix) construção de equipamentos de esporte e lazer – quadra, ginásio e centro de 

convivência; recuperação e/ou instalação de projetos classificados como ambientais – parques 

e áreas verdes, preservação e recuperação ambiental, preservação de fundos de vale, 

recuperação de área urbana degradada, controle de erosão urbana. 
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Apresentam-se a seguir as medidas mitigadoras e/ou medidas potencializadoras 

propostas: 

 Alteração na qualidade ambiental dos solos: 

 Medidas mitigadoras 

        De forma a evitar acidentes com produtos perigosos que possam vir a contaminar o 

ambiente terrestre na região das obras, a estocagem de combustíveis, óleos lubrificantes e 

quaisquer outras substâncias químicas deverá ser realizada em locais distantes de qualquer 

corpo de água, e adicionalmente este armazenamento contemplará bacias de contenção 

construídas conforme estabelecido na Norma Técnica ABNT NBR 17505. 

Nos serviços realizados com utilização de comboio móvel com combustíveis e óleos 

lubrificantes para abastecimento das máquinas ao longo das obras, esse comboio deverá ser 

dotado de equipamentos de segurança e coleta de resíduos em caso de acidentes, bem como 

seu pessoal treinado para o seu uso adequado. 

Utilizar mantas oleofílicas para qualquer manutenção nas máquinas, recobrindo o solo 

nos locais de manutenção, devendo os óleos lubrificantes usados ser envazados e 

armazenados adequadamente até serem retirados da área e encaminhados para rerrefino 

através de empresa devidamente licenciada para esta atividade.  

Para evitar que restos de combustíveis, lubrificantes e resíduos diversos gerados na 

obra venham contaminar o ambiente terrestre, eles deverão receber tratamento, reciclagem ou 

disposição final conforme as regras estabelecidas pelo gerenciamento de resíduos. A empresa 

responsável pelas obras deverá ser também responsável pelo gerenciamento dos resíduos 

gerados na implantação do empreendimento, passando neste caso, pela fiscalização do 

empreendedor. Desta forma, deverá ser adotado um Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos – PGRS específico para a fase de implantação deste empreendimento.  

Realizar um treinamento com os funcionários das empresas contratadas para 

implantação do empreendimento visando ao gerenciamento adequado dos resíduos a serem 

gerados nesta fase.  

O óleo gerado no separador de água e óleo deverá ser encaminhado para reciclagem. 

 O funcionamento do sistema de tratamento de esgoto doméstico deverá ser 

constantemente monitorado, de modo a verificar se está funcionando nas condições de 



 

51 

 

projeto. Pretende-se, assim, evitar a contaminação do solo com poluentes que são degradados 

quando o sistema está em condições normais de operação.  

Treinar e reciclar permanentemente a mão de obra diretamente responsável pelo 

manejo de resíduos nas fases de implantação e de operação das obras. 

Caso seja identificado um derramamento de produto contaminante, proceder à limpeza 

imediata do solo retirando-se o material Alteração na qualidade dos recursos hídricos 

superficiais: contaminante de sua superfície. 

Alteração de uso e ocupação do solo - inserir as medidas de mitigação que estavam 

identificadas no documento preliminar. 

 

 Alteração na qualidade dos recursos hídricos superficiais: 

 Medidas mitigadoras 

A supressão de vegetação deverá restringir-se à área mínima possível.  

Deverá sempre que possível ser evitada a movimentação de solos durante períodos 

chuvosos. 

Os solos deverão ficar expostos pelo período de tempo mais curto possível.  

A implantação de banheiros químicos no canteiro de obras e em pontos mais afastados 

deste.  

Deverão ser construídas canaletas e outros dispositivos de drenagem que evitem o 

aumento das velocidades de escoamento superficial que possam causar erosão.  

Estruturas de drenagem deverão ser dotadas de dissipadores de energia, não sendo 

permitida queda livre de água sobre o solo.  

Deverá ser evitada também a limpeza de áreas em períodos chuvosos para reduzir o 

carreamento de material sólido para os cursos d’água.  

Folhas, galhos e solo solto deverão ter devido descarte. 

Resíduos sólidos deverão ser armazenados e descartados adequadamente seguindo 

procedimentos definidos no Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.  

Quanto aos resíduos oleosos, atividades de manutenção e limpeza de veículos e de 

maquinários deverão ser realizadas preferencialmente em postos de abastecimento de 

combustíveis situados fora da área das obras. Caso estas atividades sejam desenvolvidas no 

canteiro de obras, deverão ser feitas em locais preferencialmente cobertos, devidamente 
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impermeabilizados, com rede coletora e dotados de tanques de sedimentação associados em 

série com separadores água/óleo, sendo o óleo separado, preferencialmente, reciclado.  

O material coletado e tratado nos banheiros deverá ser transportado e descartado por 

empresa licenciada para o desenvolvimento destas atividades.  

Deverá ser aplicado o Programa de Educação Ambiental junto aos trabalhadores, 

destacando a importância da proteção ao meio ambiente, principalmente no que concerne à 

geração e disposição de resíduos e efluentes. 

Projeto, construção e operação adequados de sistemas de drenagem de águas pluviais, 

considerando-se a área do empreendimento. 

Verificação das capacidades de transporte de picos de vazões das estruturas de 

drenagens e obras de arte (pontes) situadas à jusante das áreas a serem impermeabilizadas, 

através de estudo hidrológico e hidráulico.  

Aplicação do Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos Superficiais da área 

de influência do empreendimento.  

Cuidados nas atividades de manutenção das vias, manutenção e troca de óleo, 

preferencialmente fora da área do empreendimento, em local dotado de sistemas de controle 

de materiais oleosos. 

Ações para conscientização dos trabalhadores a respeito da importância dos recursos 

hídricos, enfatizando aspectos relacionados com esgotos sanitários, desperdício de água e 

resíduos sólidos. 

 Impacto: Poluição Atmosférica 

Medidas Mitigadoras na fase de implantação 

Umectação constante do solo nas áreas de intervenção, com frequência 

predeterminada, para abatimento na origem das emissões de material para a atmosfera. 

 Utilização de escória ou brita nas vias não pavimentadas e acessos a serem 

implantados, com o intuito de reduzir as emissões de particulados na passagem dos veículos. 

 Utilização de cobertura nos caminhões através do recobrimento das carrocerias com 

lonas, quando do transporte de materiais granulados.  

Controle de velocidade dos veículos em toda a área do empreendimento. 

Utilização de locais com menor interferência em relação à ação dos ventos onde serão 

estocados os materiais granulados, evitando assim o arraste eólico.  
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Adoção de sistemas de aspersões fixos ou manuais como procedimento de controle. 

 Realização de manutenções preventivas nos veículos contratados de transporte de 

materiais, maquinários e operários, de forma a manter os motores regulados e intervir sempre 

que for constatada a emissão de fumaça fora do normal, através do Programa Interno de 

Autofiscalização da Correta Manutenção de Veículos movidos a óleo Diesel quanto à Emissão 

de Fumaça Preta (Portaria IBAMA Nº 85/96 e Resoluções CONAMA 07/93, 16/95 e 251/99). 

 As medidas acima indicadas são de caráter preventivo, de responsabilidade direta do 

empreendedor. Sua aplicação deverá ser constante durante todo o período das obras, portanto, 

com duração de médio prazo.  

 Medidas mitigadoras na fase de Operação 

Operar os sistemas de controle de emissões atmosféricas de forma regular, mantendo-

se o nível de performance garantido pelo seu fabricante.  

Realizar manutenções periódicas nos sistemas de controle de emissões de material 

particulado, mantendo-se o nível de performance garantido pelo seu fabricante.  

Umectação constante nas vias de tráfego internas e acessos não pavimentados da 

empresa, com frequência predeterminada, para abatimento na origem das emissões de 

material para a atmosfera, através de caminhões pipa.  

Controle de velocidade dos veículos em toda a área do empreendimento. 

 Impacto: Alteração na qualidade da água 

Medidas Mitigadoras 

 Recomenda-se a execução de Programa de Monitoramento da Qualidade d’Água, de 

forma a identificar possíveis alterações nesse parâmetro e o alcance tanto espacial como 

temporal deste impacto.  

 De modo a destacar a importância da proteção ao meio ambiente, 

principalmente no que concerne à geração e disposição de resíduos e efluentes, recomenda-se 

na fase de implantação e operação aplicar o Programa de Educação Ambiental junto aos 

trabalhadores. 

 Impacto: Perda da cobertura vegetal 

 Medidas mitigadoras  

 A fim de prevenir e atenuar a magnitude do impacto, fazer planejamento prévio para 

preparo (limpeza do terreno) das áreas de construção, realizando acompanhamento técnico 
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durante a execução, de modo a causar o mínimo possível de danos ao ambiente, propõe-se a 

sua mitigação através das seguintes ações:  

 Realização de reuniões com os operadores de máquinas para evitar desmatamento 

desnecessário (preventiva).  

 Nas áreas onde ocorrerá a limpeza do terreno, abertura de vias de serviço e 

terraplenagem com supressão de vegetação, deverão ser implantados serviços de recuperação 

ambiental baseados em técnicas de recuperação do solo como revegetação nas bordas das vias 

de serviço e onde houver movimentação de solo, principalmente nos taludes de aterro 

(corretiva). 

Medida compensatória 

 Como medida compensatória pela perda de cobertura vegetal devido à supressão de 

vegetação executar uma forma de Reposição Florestal conforme recomendações do IAP com 

espécies nativas equivalente ao dobro da área com espécies nativas a ser suprimida.  

 Impacto: Perturbação e afugentamento da fauna 

Medidas mitigadoras 

 Programa de Educação Ambiental, com emprego de normas e condutas específicas e 

sensibilização de moradores locais e funcionários do empreendimento quanto à fauna presente 

na região.   

 Impacto: Atropelamento de animais 

Medidas mitigadoras 

 Programa de Educação Ambiental (voltado tanto para os empregados quanto para os 

moradores da região).  

 Impacto: Geração de expectativas 

 Medidas mitigadoras 

 Uma vez que as expectativas são criadas pelo processo de divulgação dos 

empreendimentos, a sua reversão ou redução deve-se à adoção de medidas anteriores a esta 

divulgação. Atualmente e, em decorrência da responsabilidade que tem sido colocada sobre os 

empreendedores quando da atração de grande contingentes de população em áreas de 

realização de empreendimentos, as empresas estão tomando medidas para reduzir os efeitos 

da divulgação de seus empreendimentos. Tais medidas, no entanto, têm tido maior eficácia 

quando contam com a participação do poder público, e encontram resultado no cuidado em 
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divulgar os projetos de investimentos, reduzindo o poder da mídia de causar elevadas 

expectativas.  

 Outra medida que vem mitigar o caráter negativo do impacto potencial de geração de 

expectativas, assim como levar ao plano da realidade as perspectivas positivas deste mesmo 

impacto, é a aplicação do Programa de Comunicação Social (Anexo 1). Este sim, de 

responsabilidade exclusiva do empreendedor, deverá esclarecer a comunidade que constitui a 

área de influência direta do empreendimento, assim como os localizados na área de influência 

indireta, sobre as reais dimensões e alcances do projeto. Ou seja, neste programa de 

comunicação social dever-se-á ter por base um vocabulário acessível a todos os participantes 

e, a partir deste, transferir todas as informações que sejam consideradas pertinentes para 

dissipar as dúvidas que, a partir de levantamento prévio, sejam detectadas no público-alvo do 

programa.  

O Programa de Comunicação Social teria, então, o efeito de conter ou amenizar as 

expectativas que tendem a ser exacerbadas mediante a falta de informação ou mediante 

informações indiretas, especialmente aquelas disseminadas através da mídia. 

 

 Impacto: Atração de população 

Medidas mitigadoras 

O objetivo do programa de comunicação social não é esclarecer, veicular informações 

e dirimir dúvidas da população em geral com relação às obras e intervenções. 

 

 Impacto: Geração de Empregos 

 Medidas mitigadoras 

Dar prioridade para a contratação de mão de obra residente dos próprios municípios, 

possibilitar, através de cursos de capacitação da mão de obra local, a criação de melhores 

condições para que os trabalhadores da região possam concorrer no mercado de trabalho. 

 

 Impacto: Dinamização da economia 

Medidas mitigadoras 

 Dar prioridade para a contratação de mão de obra residente dos próprios municípios. 
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 Realizar a compra de materiais e a contratação de empresas e fornecedores 

preferencialmente nos municípios ou dentro do Estado beneficiário. 

 Impacto: Melhorias da qualificação profissional dos trabalhadores e fornecedores 

locais 

 Medidas mitigadoras 

Apoiar e promover a qualificação/capacitação de trabalhadores, especialmente 

daqueles residentes no município receptor do empreendimento, através da realização de 

cursos de capacitação profissional a serem realizados via instituições ou técnicos 

competentes. 

 Impacto: Pressão sobre o sistema viário e de circulação 

 Medidas Mitigadora 

Com intenção de mitigar o efeito resultante da circulação de veículos incrementando o 

tráfego local, propõe-se a determinação de horários limites para deslocamento de caminhões e 

máquinas pesadas. 

Propõe-se o controle da velocidade dos veículos, assim como a fiscalização das vias de 

acesso e a colocação de placas de sinalização nos locais de maior tráfego e, 

consequentemente, de maior risco.  

Executar meios de Controle de Trânsito visando ao controle dos impactos potenciais e 

minimização dos efeitos adversos decorrentes do tráfego de veículos de toda natureza em 

função da instalação e operação do empreendimento. 

Manter informações contínuas sobre o fluxo de veículos na região. 

 

 Impacto: Incômodo à população por poeira e ruídos 

 Medidas mitigadoras 

Para o caso dos ruídos, o uso de equipamentos na fase implantação e operação irá 

gerar aumento nos níveis atuais de pressão sonora nas comunidades próximas ao 

empreendimento. As medidas preventivas propostas são: 

Funcionamento dos equipamentos com maior capacidade de geração de ruídos durante 

horários pré estabelecidos com a comunidade.  

Manutenção periódica dos equipamentos de modo a manter o nível de ruído esperado 

para os equipamentos e, quando possível, com melhorias nesses níveis. 
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Plano de Comunicação Social que informe adequadamente a população sobre os 

incômodos gerados esclarecendo horários de obra, desvios de trafego para amenizar os 

transtornos temporários de obra e máquinas calibradas adequadamente para não gerar níveis 

de ruído fora dos limites permitidos. 

 

 Impacto: Ocorrência de acidentes com veículos 

 Medidas Mitigadoras 

Com a finalidade de diminuir os riscos de acidentes, a empresa deverá exigir que 

sejam aplicadas, pelos seus fornecedores, as normas de segurança cabíveis a cada atividade a 

ser executada.  

Caso necessário, a empresa deverá desenvolver um treinamento com condutores, com 

objetivo de reduzir os riscos de acidentes que possam promover a perda de bens materiais. 

O Programa de Comunicação Social constitui-se também em uma medida mitigadora 

deste impacto, uma vez que a correta informação sobre o empreendimento às comunidades, 

no que se refere ao incremento das atividades na área e ao consequente aumento do tráfego, 

contribui para diminuir conflitos e probabilidade de riscos de acidentes de vários tipos. 

Ainda como medidas preventivas a serem adotadas, recomenda-se: 

O controle da velocidade dos veículos assim como a fiscalização das vias de acesso. 

A colocação de placas de sinalização nos locais de maior tráfego e, consequentemente, 

de maior risco. 

 

 Impacto: Alteração da paisagem natural 

Medidas mitigadoras 

 A alteração da paisagem natural que irá ocorrer nas áreas de intervenção corresponderá 

a um impacto de difícil ou mesmo impossível mitigação, uma vez que nada poderá ser feito 

para eliminar as alterações de paisagem que se irão processar na área. Embora não seja 

possível promover a reconformação cênica original da área, recomenda-se: 

Recomenda-se que seja feita a recuperação das área degradadas (conforme exigências 

do IAP), com vistas a humanizar o máximo possível o empreendimento na sua fase de 

operação, se possível, através da discussão participativa com a comunidade. 
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 Impacto: Mudança do perfil econômico da região e agregação de vantagens 

locacionais 

Medida mitigadora potencializadora 

A instalação e entrada em operação dos empreendimentos conferem mudanças no 

perfil econômico e já viabiliza a agregação de vantagens locacionais à região. 

 4.5  Licenciamento Ambiental das Obras de Infraestrutura 

O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

Por meio dele, a administração pública busca exercer o necessário controle sobre as 

atividades humanas que interferem nas condições ambientais. Desta forma tem, por princípio, 

a conciliação do desenvolvimento econômico com o uso dos recursos naturais, de modo a 

assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas em suas variabilidades físicas, bióticas, 

socioculturais e econômicas. Deve, ainda, estar apoiado por outros instrumentos de 

planejamento, avaliação ambiental, bem como por outros instrumentos de gestão. 

Todas as atividades inerentes ao Programa deverão ser submetidas a processos de 

análise para Licenciamento ambiental, portanto de responsabilidade municipal ou do Instituto 

Ambiental do Paraná -IAP. Dessa forma, o procedimento administrativo de licenciamento 

ambiental se dará conforme legislação Federal (Resolução CONAMA 237/97) e estadual 

(Resolução SEMA 031/98, CEMA 065/08 e SEMA 051/09) vigentes. Todas as intervenções 

serão executadas em áreas que já sofrem intervenção humana, isto é, área anteriormente 

antropizadas. 

No escopo do PARANAURBANO III em financiamento junto ao BID, não são 

identificadas intervenções que possa atingir unidades de conservação, nem mesmo possam 

resultar em conversão significativa ou degradação de habitats naturais, sítios de relevância 

histórica e cultural, ou impliquem em reassentamento de famílias ou atividades econômicas. 

Dessa forma, nenhuma das referidas atividades encontra-se no roll da lista do Anexo II da 

Resolução CONAMA 001/86 que trata do EIA/RIMA, sendo dessa forma dispensadas de tais 

estudos. 
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Somente serão necessários Licenciamentos Ambientais para as atividades do 

Componente B de Infraestrutura no que se refere aos projetos ambientais de parques, áreas 

verdes e fundos de vale. 

Observando-se a legislação ambiental federal e estadual pertinentes ao caso, conclui-

se que a grande maioria das obras é passível de Autorização Ambiental. Algumas intervenções 

necessitarão da realização do procedimento de Licenciamento Ambiental convencional, ou 

seja, por meio de Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 

(LO). Outras intervenções serão ainda, passíveis de Dispensa de Licença Ambiental Estadual 

(DLAE). A Autorização Ambiental é uma modalidade de licenciamento ambiental aplicável a 

atividades de baixo impacto e reduzido potencial poluidor. 

Dessa forma, as modalidades de licenciamento ambiental pertinentes às obras e 

empreendimentos a serem executados, são listadas abaixo: 

 

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL – DLAE  

Fundamento legal Art. 4º da Resolução SEMA 51/09 e Portaria IAP 243/09 

Concedida para os empreendimentos cujo licenciamento ambiental não compete ao 

órgão ambiental estadual, conforme os critérios estabelecidos em resoluções específicas. 

A DLAE poderá ser requerida, nos casos em que seja necessária a comprovação de 

dispensa de licenciamento ambiental estadual, via online no site do Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP), mediante a prestação das informações necessárias. A Declaração de Dispensa 

de Licenciamento Ambiental Estadual poderá ser renovada, desde que mantidas as 

características da DLAE já emitida, via online, mediante a prestação das informações 

necessárias. Qualquer alteração em um dos critérios estabelecidos que acarretem no aumento 

do potencial poluidor ou degradador do empreendimento, o Usuário Ambiental deverá solicita 

a Licença Ambiental específica. 

Validade da DLAE: O prazo de validade da Dispensa de Licenciamento Ambiental 

Estadual (DLAE) será de 06 (seis) anos – e pode ser RENOVADA. 
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AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA 

Fundamento legal Resolução CEMA 065/08 

Aprova a localização e autoriza a instalação, operação e/ou implementação de 

atividade que possa acarretar alterações ao meio ambiente, por curto e certo espaço de tempo, 

de caráter temporário ou a execução de obras que não caracterizem instalações permanentes, 

de acordo com as especificações constantes dos requerimentos, cadastros, planos, programas 

e/ou projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais 

condicionantes determinadas pelo IAP. 

 

LICENÇA PRÉVIA - LP 

Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade 

aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 

requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 

implementação. 

Validade da LP: O prazo de validade da Licença Prévia (LP) será de 2 (dois) anos. A 

LP não é passível de renovação. 

 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI 

Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as 

especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas 

de controle ambientais e demais condicionantes, da qual constituem motivos determinantes. 

Validade da LI: O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) será de 2 (dois) 

anos. A Licença de Instalação - LI poderá ser renovada, a critério do IAP. 

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 

Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo 

cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambientais e 

condicionantes determinados para a operação.  

Validade da LO: A validade da LO depende da atividade. 

 

 



 

61 

 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

As intervenções que necessitem de supressão de vegetação serão alvo de Autorização 

para Supressão Vegetal, expedida para supressão total ou parcial de vegetação nativa e 

formações sucessoras. A autorização para a supressão em áreas públicas é emitida pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Nas atividades de retirada de árvores, será observada a legislação federal (Lei do 

Código Florestal nº 4.771/1965) a legislação municipal (Lei Municipal 3.350/2001) e ainda 

Parecer da Comissão Técnica do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Ministério Público, 

(documento apresentado no Anexo XI) que trata da proibição da retirada de mais de 50% das 

árvores de uma quadra, sem o consentimento do referido conselho. 

Nas intervenções em que forem identificadas a necessidade de intervenção em corpo 

hídrico, tais como dragagem e proteção de margens, entre outros, haverá a expedição de 

Outorga junto ao Instituto das Águas do Paraná (AGUASPARANÁ). 

 

PRAZO DE RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS 

Deverão ser observados os prazos relativos a cada licença, devendo a renovação 

destas, ser efetuada no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento da validade da 

Licença. 

 4.6  Fiscalização Ambiental das Obras 

A fiscalização ambiental é uma atividade paralela ao licenciamento. Suas atribuições 

consistem em desenvolver ações de controle e vigilância destinadas a impedir o 

estabelecimento ou a continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, ou 

ainda, daquelas realizadas em desconformidade com o que foi autorizado. As punições podem 

acontecer mediante aplicação de sansões administrativa aos seus transgressores, além de 

propugnar pela adoção de medidas destinadas a promover a recuperação/correção ao verificar 

a ocorrência de dano ambiental, conforme preconiza a legislação ambiental estadual vigente. 

Todas as medidas de controle e prevenção ambiental para a fase de obras deverão estar 

contidas no Programa de Controle Ambiental de Obras de cada empreendimento – PCAO. 
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Metodologia 

O Método de trabalho tem base na realização de vistorias dirigidas que visam à 

detecção, o registro e à caracterização do surgimento de processos de degradação ambiental 

em decorrência das obras e/ou de ações de terceiros. Segue abaixo as recomendações para a 

realização das vistorias: 

 Coleta e análise dos projetos de engenharia, visando à geração de fichas de 

acompanhamento dos locais mais frágeis, com base no conhecimento do projeto de 

engenharia e dos estudos ambientais realizados; 

 Manter canal de contato permanente com os responsáveis pela obra, visando 

fornecer orientação permanente à fiscalização e à construtora responsável pela execução das 

obras; 

 Verificação da efetiva implantação de medidas destinadas a garantir a 

segurança do pessoal envolvido nas obras;  

 Participação na solução de problemas nos meios físico, biótico e antrópico; 

 Verificação das autorizações legais para execução das obras; 

 Fornecimento de dados técnicos que possibilitem a proposição de soluções, de 

nível executivo, aos problemas detectados; 

 Elaboração de relatórios de acompanhamento das atividades ambientais. 
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 As rotinas para as vistorias devem seguir os modelos apresentados nos quadros abaixo:  

Quadro 1 - Fiscalização do canteiro de obras 

Impactos Ambientais  Monitoramento Periodicidade 

Saúde do Pessoal Verificar oscilações no contingente humano Nos sessenta dias iniciais, 

semanais.   

No período restante, 

mensais 

Baixa qualidade de vida Captação/abastecimento de água. 

Rede de esgotos. Destino final dos dejetos 

Durante as obras de 

instalação, semanais. 

No período restante, 

mensais 

Focos de vetores nocivos Disposição e manejo do lixo Semanal 

Poluição da água 

superficial e subterrânea 

Sistema de filtragem de graxas e óleos nas 

oficinas. 

Dispositivos para recepção de esgotos 

sanitários. 

Área para recepção de lixo. 

Condições de segurança dos tanques de 

combustíveis, lubrificantes, etc. 

Quinzenal 

 

Mensal 

 

Semanal 

 

Quinzenal 

Poluição do ar Verificar se as superfícies dos caminhos de 

serviços, capazes de produzir nuvens de 

poeira, estão mantidas úmidas. 

Manter reguladas as usinas de concreto usar 

filtros de pó, 

verificar ventos predominantes na dispersão de 

fumaças (evitar que atinjam áreas habitadas) 

Quinzenal 

 

 

 

 

Diária 

Degradação de áreas 

utilizadas com instalações 

provisórias 

Verificar se as superfícies dos caminhos de 

serviços, capazes de produzir nuvens de 

poeira, estão mantidas úmidas. 

Manter reguladas as usinas de concreto usar 

filtros de pó, verificar ventos predominantes na 

dispersão de fumaças (evitar que atinjam áreas 

habitadas) 

semanal 
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Degradação do 

patrimônio cultural 

Verificar indícios de sítios arqueológicos e 

históricos 

Diária 

 

Quadro 2 - Fiscalização do desmatamento e da limpeza do terreno 

Impactos Ambientais  Monitoramento Periodicidade 

Erosões na área de 

Desmatamento; 

Assoreamento de talvegues, 

Escorregamentos de Taludes e 

quedas de paredes 

Verificar a obediência às notas de 

serviço  

Verificar se o desmatamento está 

restrito às necessidades previstas 

Diária 

Incêndios, proliferação de vetores Verificar as operações de remoção 

e eliminação dos restos de 

vegetação 

Diária 

Degradação do patrimônio 

Cultural 

Verificar indícios de sítios 

arqueológicos e históricos 

Diária 

 

 

 

Quadro 3 - Fiscalização dos Caminhos de Serviço 

Impactos Ambientais  Monitoramento Periodicidade 

Erosões da estrada e Terrenos 

vizinhos 

Assoreamentos de Talvegues 

Retenção (represamentos) do 

fluxo de águas superficiais 

(Inclusive Rompimentos de 

bueiros da estrada) 

Verificar o escoamento nas obras de 

Travessias de cursos d’água e Talvegues 

Verificar/garantir a demolição das obras 

provisórias, desimpedindo o fluxo dos 

talvegues e evitando a formação de 

caminhos preferenciais para a água 

Verificar a recuperação da Vegetação nas 

áreas desmatadas e limpas para implantação 

dos caminhos de serviço. 

Quinzenal ou Diária em 

Períodos de Chuva 

Degradação do Patrimônio 

cultural 

Verificar indícios de sítios Arqueológicos 

históricos 
Diária 
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Quadro 4 - Fiscalização da terraplenagem, empréstimos e bota fora 

Impactos Ambientais  Monitoramento Periodicidade 

Acidentes envolvendo 

Trabalhadores 

Controlar a velocidade de veículos e 

Máquinas envolvidos na construção. 

Verificar a eficiência da sinalização da 

obra. 

Verificar se as superfícies capazes de 

Produzir poeira estão mantidas úmidas 

Diária 

Poluição do ar Verificar se as superfícies capazes de 

produzir poeira estão mantidas úmidas 

Observar emissão das descargas dos 

Veículos e máquinas envolvidos na 

construção 

Diária 

Sobra de material Transportado 

(terra, entulho, rocha, etc.) ao 

longo dos trajetos de máquinas e 

caminhões 

Controlar o carregamento dos veículos 

Verificar a superfície de rolamento dos 

caminhos de serviço 
Diária 

Ruídos e vibrações Controlar a emissão de ruídos por 

motores mal regulados ou com 

manutenção deficiente 

Diária 

Proliferação de insetos 

Assoreamentos de talvegues 

Retenção (represamento) do 

fluxo de águas superficiais 

inclusive rompimento de bueiros 

da estrada) 

Verificar a localização de caixas de 

Empréstimo 

Verificar a existência de áreas sujeitas a 

empoçamento em virtude dos serviços de 

terraplenagem e/ou de locação de bueiros 

Verificar implantação de “drenagem de 

serviço” 

Diária 

 

Quinzenal 

 

 

Semanal 

Degradação de áreas Evitar a extração de empréstimo em áreas 

urbanizadas/urbanizáveis. Verificar a 

localização das caixas de empréstimo e dos 

bota foras 

Verificar a execução dos serviços de 

recuperação de áreas exploradas ao uso 

Quinzenal 

Mensal 
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original. Verificar a execução da 

reconformação, da drenagem e da 

revegetação das caixas de empréstimo e dos 

bota foras 

Erosões e assoreamentos Verificar a compactação dos bota foras e 

verificar a implantação de “drenagem de 

serviço” 

Verificar a localização de empréstimos e 

Bota foras 

Verificar a execução da reconformação, da 

drenagem e da revegetação das caixas de 

empréstimo e dos bota foras 

Semanal 

 

 

Quinzenal 

Mensal 

Degradação do patrimônio 

cultural 

Verificar indícios de sítios arqueológicos e 

históricos 
Diária 

 

Observação técnica: Apresentar relatórios específicos, ao término de cada obra de cada 

um dos segmentos, através de documento técnico relativo à recuperação das áreas temporárias 

utilizadas, das áreas construídas e outras áreas de apoio às obras. 

 5  PARTICIPAÇÃO POPULAR DO PROGRAMA 

A participação popular do programa é definida como o conjunto de processos pelos 

quais cidadãos e partes interessadas influenciam direta ou indiretamente nas tomadas de 

decisões em processos decisórios. 

A OP 102 do BID estabelece a necessidade de se divulgar os documentos e dados de 

projeto e estudos correlatos, especificamente o RAA, a fim de consultar a população afetada 

sobre o mesmo. 

A participação ajuda a identificar e analisar as preferências dos grupos interessados 

e/ou afetados por determinadas políticas e projetos. Além disso, contribui para a implantação 

e avaliação do programa, garantindo que os benefícios cheguem de fato a grupos geralmente 

excluídos, além de reforçar a capacidade e estabelecer uma melhor base para a avaliação e 

feedback para atividades e projetos futuros. 
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Nas fases iniciais de preparação, o BID determina que devem ser realizadas consultas 

com a população em geral. Assim, é permitido que sejam ouvidos diferentes segmentos da 

sociedade, antes de se consolidar as estratégias de ação. 

Desse modo, esforços devem ser feitos para a realização de consultas sistemáticas com 

as partes interessadas (setor privado, sindicatos, sociedade civil, acadêmicos, entre outros). 

Serão realizadas reuniões com a participação de residentes das áreas envolvidas, 

ONGs, e outras organizações da sociedade civil, complementadas com convites/convocatórias 

mais específicas para os grupos sociais indicados, sendo oferecida a oportunidade de debates, 

comentários e sugestões dos participantes. 

Deverão ser realizados registros dos nomes e origem dos participantes, bem como 

produzidas atas completas com o registro das intervenções, questões e recomendações 

levantadas, das respostas apresentadas durante a reunião, e dos compromissos sobre como se 

pretende resolver, bem como os pontos ou problemas levantados. 

Tais materiais incluirão: ilustrações, exposição (para discussão) das ações previstas 

nos projetos, apresentação dos possíveis impactos ambientais e sociais identificados no RAA, 

exposição (para posterior discussão) dos mecanismos e medidas mitigadoras utilizadas para 

evitar/amenizar os impactos negativos e as medidas para o controle ambiental e a recuperação 

de áreas degradadas. 

 5.1  Divulgação e Consulta Pública 

Trata-se de garantir a promoção e difusão dos objetivos, alcance, justificativa e 

conteúdo do Programa e do RAA, seguindo as diretrizes estabelecidas na política ambiental 

do BID, através de reuniões públicas a serem realizadas pelo Executor do Programa. 

A partir da especificidade do público alvo do PARANACIDADE – poder público 

municipal – sugere-se a realização de consultas públicas direcionadas aos Prefeitos e demais 

autoridades municipais – Câmara de Vereadores, Judiciário e setores de infraestrutura 

envolvidos (de forma agrupada, reunindo várias regiões, ou em reuniões centrais em 

Curitiba).  

As instruções a seguir, para a realização da divulgação do RAA e do formato da 

consulta são parte integrante do RAA, estão de acordo às políticas do Banco de (i) divulgação 

de informação (OP-102) e de meio ambiente e salvaguardas (OP-703).  
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1. Abrangência das consultas: de acordo com as políticas do Banco, deve ser 

garantida e comprovada a ampla participação das comunidades dos municípios abrangidos 

pelos projetos. Isto significa proporcionar oportunidades de reuniões para discutir as 

propostas dos projetos e os estudos ambientais elaborados como parte dos estudos de 

viabilidade. Ressalta-se que tais consultas deverão ocorrer independentemente de exigência 

ou não de audiência pública pelo órgão estadual ou municipal de meio ambiente, no âmbito 

do processo de avaliação de impacto ambiental.  

2. Organização: o processo de consulta deve ser facilitado por meio do Executor, 

Governo do Estado, através da unidade de preparação do Programa. A reunião se inicia com 

uma apresentação do Programa por parte do Executor, seguida da apresentação do RAA, por 

parte da equipe que o elaborou. Ambas devem ser de fácil entendimento ao público não 

técnico, com material áudio visual de apoio.  

Cabe ao Executor providenciar local, infraestrutura (vídeo, áudio, projetor, registro 

fotográfico, etc.), lista de presença, além da lista de convidados que deseja para a reunião, 

independente do público em geral, que será informado pelos meios de comunicação. 

3. Registro das reuniões: para as consultas públicas deverão ser registrados os 

nomes e origem dos participantes, assinatura dos mesmos, e serem produzidos registros das 

intervenções, questões e recomendações levantadas, respostas apresentadas durante a reunião, 

e compromissos de como se pretende resolver os pontos ou problemas levantados. 

4. Cronograma: para cumprir com as políticas e exigências do Banco, as 

seguintes etapas deverão estar realizadas nos períodos indicados: (I) com um mínimo de 20 

dias antes da Missão de Análise, realizar as reuniões com os interessados envolvidos nos 

projetos.  

5. Divulgação: A comunicação para a consulta pública deve ser feita com uma 

antecedência de 5 a 10 dias da realização da mesma. Os anúncios para as reuniões deverão 

indicar a disponibilidade imediata dos documentos objeto da consulta (RAA, descrição dos 

projetos, Programas já implantados que devem continuar a ser financiados, etc.) e ser 

publicados em jornais de circulação local, além do possível uso de rádio ou outro meio de 

comunicação, de maneira a permitir seu registro e comprovação de datas. 

6. Exemplo de anuncio/convite: 
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“O Governo do Estado do Paraná ou o Serviço PARANACIDADE comunica a todos 

os interessados que está disponível para consulta e manifestação o Relatório de Avaliação 

Ambiental do Programa...em sua sede e na página web www.xxx.com.br até o dia xx/zz/yy. 

O Governo/o PARANACIDADE convida a todos os interessados a comparecer à 

reunião pública de discussão desse projeto, a realizar-se dia X, local X, às XX horas. 

Sua participação é bem-vinda, compareça!” 

7. Registro: Reunir a documentação anterior, fotos, lista de presença, resumos de 

temas tratados e respostas emitidas, incluindo cópia de publicação em jornal e outras 

evidências de divulgação para envio ao Banco.  

As evidencias de divulgação, resumo das reuniões com os temas discutidos, listas de 

presença e fotos das consultas realizadas compõem um dossiê a ser enviado pelo 

PARANACIDADE ao Banco para apreciação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xxx.com.br/
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 6  SÍNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL DO PROJETO 

Como descrito no corpo deste Relatório de Avaliação Ambiental, o Programa consiste 

na implantação de obras de infraestruturas como: rede coletora de esgoto, rede de distribuição 

de água, regularização do sistema de iluminação pública, pavimentação das ruas e sistema de 

drenagem das águas pluviais, procurando minimizar os impactos para que possa proporcionar 

uma melhor qualidade de vida para a população diretamente afetada e para que seja possível a 

regularização de loteamentos e planos diretores junto ao município e ao órgão ambiental 

competentes.  

Um ambiente urbano ecologicamente equilibrado deve contemplar além da 

funcionalidade da cidade, o acesso à moradia de qualidade, a saúde e educação para todos, 

uso sustentável de seus recursos naturais, a redução da poluição a níveis aceitáveis, a 

preservação de nascentes e cursos d’água, o aumento da permeabilidade do solo, a correta 

distribuição da concentração demográfica, a melhoria da qualidade do ar e na luta contra a 

extinção de espécies da fauna e flora.  

 A transformação desse ambiente por certo sempre resultará em alterações ambientais, 

e compete aos executores e técnicos ambientais deste Programa procurar adequar o processo 

de urbanização às características do ambiente existente, de modo que os impactos negativos 

sejam os mínimos possíveis, através de um planejamento urbano que considere os aspectos 

ambientais para minorar estes impactos.  

Através da implantação dos Programas/Subprogramas inseridos no Plano de Gestão 

Ambiental, que irão atender todos os cuidados e medidas de controle, prevenção, correção e 

monitoramento dos impactos ambientais negativos bem como potencializar os impactos 

positivos, é possível afirmar que o Programa PARANA URBANO III é ambientalmente 

viável e irá contribuir positivamente para o Desenvolvimento Urbano e Melhoria de 

Infraestrutura do Estado. 
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 7  EQUIPE TÉCNICA 

 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL 

 Coordenadora do Programa Rosane Gonçalves 

 Gerente de Projetos Nestor Bragagnolo  

 Engenheira Ambiental Julia Carolina Rubel 

 

PARANACIDADE 

 Coordenador do Programa Alexandre da Silva Simas 

 Economista Jeronimo Paulo de Meira 

 Engenheira Civil Camila Mileke Scucato  
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INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Gestão Ambiental e Social foi desenvolvido considerando essencialmente 

os procedimentos socioambientais operacionais do Programa. 

O PGAS foi estruturado a fim de atender todos os cuidados e as medidas de controle, 

prevenção e correção, e monitoramento socioambientais relativos à mitigação e/ou 

compensação dos impactos ambientais negativos, bem como a potencialização dos impactos 

positivos diagnosticados no RAA, para a inserção ambientalmente adequada de apoio ao 

desenvolvimento urbano e melhoria de infraestrutura nos 399 municípios do Estado do Paraná 

a serem financiados pelo Programa PARANA URBANO III. 

Dentro do Plano de Gestão Ambiental e Social estão contemplados os 

programas/subprogramas listados abaixo, onde cada um deles contém itens como: objetivo 

geral e específicos, descrição da atividades, ações /atividades a serem desenvolvidas, custos, 

cronograma, responsáveis pelo programa/subprograma, público-alvo, entre outros.  

 

O conteúdo do PGAS irá abranger os Programas abaixo citados: 

 Programa de Comunicação social (ANEXO 1) 

 Programa de Educação ambiental (ANEXO 2) 

 Programa de Controle ambiental de obras (ANEXO 3) 

 Programa de Recuperação de áreas degradadas (ANEXO 4) 

 Programa de Supressão Vegetal (ANEXO 5) 

 Programas de Monitoramento Ambiental (ANEXO 6) 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

INTRODUÇÃO 

Este Programa torna-se fundamental para esclarecer à população de entorno sobre os 

projetos de obras a serem desenvolvidos e as consequências ao meio ambiente e às 

comunidades. Em definitivo, será este Programa o meio para esclarecer às comunidades como 

e de que modo poderão ser atingidas pelos projetos, as medidas que serão adotadas para 

potencializar os efeitos positivos e mitigar os negativos, além de explicar os 

programas/subprogramas ambientais a serem implantados. 

Assim, serão criados canais de comunicação de modo a facilitar a parceria com as 

comunidades, gerando um processo de integração da população com os projetos a serem 

implantados. 

Para cumprir com os objetivos propostos, o Programa deverá ser implantado desde o 

início do planejamento, continuando até o fim da instalação do empreendimento, devendo ser 

reavaliado ao longo deste período e posteriormente adequado para a fase de operação, quando 

os canais de comunicação com a população deverão manter-se abertos. 

 

OBJETIVO GERAL 

Informar a população das comunidades do entorno sobre os projetos de obras e suas 

consequências sociais, econômicas e ambientais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentar à população informações sobre os projetos de obras; 

 Divulgar, às comunidades de entorno, os impactos ambientais das obras, tanto 

negativos quanto positivos, em todas as suas fases, informando as medidas mitigadoras 

relativas aos impactos negativos e as medidas potencializadoras relativas aos impactos 

positivos; 

 Divulgar, entre as comunidades do entorno, os programas/subprogramas 

ambientais a serem implantados pelo PARANACIDADE em parceria com as construtoras, 

com ênfase na participação da comunidade de influência direta. 

 Criar canais de comunicação (rádios, folhetos informativos, palestras, etc.) que 

possibilitem maior integração dos responsáveis pelos projetos de obras com as comunidades. 

 



 

 

ESTRATÉGIA 

A estratégia de ação formulada baseia-se na concepção, detalhamento e execução de 

um projeto de Comunicação Social através das seguintes características: 

Envolvimento da população, procurando atingir a todos de forma adequada, equitativa 

e oportuna. 

Credibilidade junto ao público-alvo, de forma a obter uma participação abrangente e 

permanente no desenvolvimento do próprio processo de Comunicação Social.  

 

INDICADORES  

Para acompanhamento deste programa é proposta a elaboração de relatórios contendo 

os seguintes indicadores: 

 Descrição do número de reuniões ocorridas; 

 Descrição do número de participantes por reunião desenvolvida; 

 Listagem com nome e assinatura de todos os participantes das reuniões; 

 

PÚBLICO-ALVO 

Órgãos ambientais, PARANACIDADE, Prefeituras, Empresas Construtoras, 

comunidade beneficiária e população em geral. 

 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

O conteúdo do Programa de Educação Ambiental irá abranger os seguintes 

Subprogramas descritos abaixo: 

 Subprograma Educação Ambiental para os trabalhadores 

 Subprograma Educação Ambiental para a comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

O subprograma de educação ambiental funciona como elemento de percepção dos 

trabalhadores em relação à gestão ambiental e fundamentação das ações ambientais a serem 

concretizadas. 

Conhecer os principais aspectos e impactos ambientais permite minimizá-los através 

da formação de consciência ambiental e qualificação nas funções exercidas pelos 

trabalhadores. 

O programa, se bem estruturado permite ainda a formação de uma cultura em que os 

trabalhadores atuam de forma mais consciente e responsável em relação aos procedimentos 

operacionais e ambientais e como agentes multiplicadores de ações proativas em relação à 

gestão ambiental, ou seja, agentes de mudança e transformação. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO TEMA 

 Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999: Dispõe sobre a educação 

ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.  

 Decreto Federal nº 4.281, de 25 de junho de 2002: Regulamenta a Lei nº 9.795, 

de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras 

providências. 

 Lei Estadual nº 17.505, de 11 de Janeiro de 2013: Institui no Paraná a Política 

Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e adota outras 

providências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA TRABALHADORES 

 

OBJETIVO 

Conscientizar todos os trabalhadores envolvidos nas obras quanto às práticas de 

instalação e operação ambientalmente adequadas e respectivas medidas de gestão e 

conservação ambientais. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Órgãos ambientais, PARANACIDADE, Prefeitura, Empresas Construtoras, 

comunidade beneficiária e população em geral. 

 

ESTRATÉGIA 

O Programa deverá iniciar previamente a qualquer ação e ao início das obras. Este 

Programa deverá compreender palestras voltadas à: 

 Motivação das equipes de trabalho e demais envolvidos; 

 Difusão das informações sobre os cuidados ambientais que os trabalhadores 

deverão adotar; 

 Divulgação, junto aos trabalhadores da obra, de práticas de conservação 

ambiental e convivência harmoniosa com a população; 

 Divulgação, das práticas de conservação ambiental na fase de instalação;  

 Garantia, da segurança dos trabalhadores e da adoção de práticas de 

conservação ambiental durante as obras (supressão de vegetação, processos erosivos, 

atropelamento de fauna, assoreamento de corpos hídricos, disposição de materiais e de 

resíduos gerados etc.). 

Para divulgação dos cuidados ambientais a serem tomados durante fase de instalação e 

a operação, deverão ser realizadas palestras informativas que estimulem um maior interesse 

de participação dos trabalhadores e envolvendo-os também na comunidade visando à 

preservação de seu patrimônio natural.  

O Programa seguirá as seguintes etapas: 

 Divulgação das especificações e inclusão nos editais e contratos e as 

responsabilidades ambientais a serem adotadas pelos prestadores de serviço; 



 

 

 Divulgar os cuidados ambientais a serem tomados durante a fase de instalação 

e operação, para os trabalhadores dentro de cada atividade a ser realizada. É importante ainda 

que, durante a seleção de cada trabalhador, já se divulgue a ele as possibilidades de danos 

ambientais e as responsabilidades ambientais do seu cargo e como agir adequadamente. 

 Treinamento prévio de todos os trabalhadores, visando discutir questões 

relacionadas ao processo produtivo e suas inter-relações com o meio ambiente; 

 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A COMUNIDADE 

 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo principal deste trabalho é a transmissão de conhecimentos às comunidades 

do entorno acerca de qualidade de água, de ecossistemas, ecologia e biodiversidade da fauna e 

flora, uso racional da água e combate às formas de desperdício, coleta e destino adequado de 

lixo e aspectos relacionados com saúde pública, tendo como unidade de estudos o 

levantamento de informações sobre a percepção socioambiental a ser realizada com a 

comunidade na área de influência direta. Será proporcionada, assim, às comunidades inseridas 

neste programa, a possibilidade de adquirir conhecimentos, valores e atitudes necessárias para 

proteger e melhorar o ambiente em que vivem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ampliar e disseminar conhecimentos (através de curso, palestras e cartilhas); 

 Promover ações de plantio de espécies nativas (preferencialmente) adequadas 

para a região, que envolvam alterações e melhorias físicas dos ambientes localizados na área 

de influência direta; 

 Promover ações destinadas a aprimorar a utilização, proteger, conservar e 

preservar os recursos hídricos e suas potencialidades de uso. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Este programa foi desenvolvido visando atingir os moradores e proprietários de terra 

na área do entorno do projeto. 

 

ESTRATÉGIA 

O Programa de Educação Ambiental baseia-se nas seguintes linhas: 

1. Comunidade e meio ambiente: reiterando seu compromisso ambiental mediante 

ações desenvolvidas, através de uma gestão ambiental interna, mantendo informadas e 

orientadas as comunidades sobre o desempenho ambiental; 

2. Cidadania e participação popular: desenvolvimento de subprogramas que 

valorizem os aspectos regionais, que estimulem o desenvolvimento de uma consciência 

cidadã e criem oportunidades de envolvimento da equipe técnica e integrantes dos diversos 

setores da comunidade, promovendo o bem-estar social; 



 

 

3. Capacitação profissional e desenvolvimento sustentável: contribuição para a 

capacitação de grupos passíveis de sofrer influência do Projeto, destacando-se entre eles: 

moradores de entorno, no sentido de que em seus mais diferentes campos de atuação 

consigam gerar efeito multiplicador e contribuir para o desenvolvimento sustentável regional; 

4. Comunicação Ambiental e Informação: disponibilizando informações, 

lançando mão dos mais diversos meios e instrumentos de comunicação/informação, tendo 

como principal finalidade a conscientização da comunidade em geral sobre a importância e 

necessidade de preservação ambiental. 

Dentro desta linha, existem alguns princípios básicos que deverão permear todo o 

Subprograma: 

5. Considerar o meio ambiente em sua totalidade, ou seja, os aspectos naturais e 

os antrópicos, tecnológico, sociais (econômicos, político, técnico, histórico-cultural, moral e 

ético); 

6. Aplicar enfoque interdisciplinar, problemas e soluções (Poluição por Esgotos, 

Resíduos Sólidos e Uso indiscriminado de Produtos Perigosos; Doenças de Veiculação 

Hídrica; Uso e Conservação do Solo; Proteção de Nascentes etc.).  

 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DE 

OBRAS 

 

Este Programa irá contemplar os seguintes temas: 

 Unidade de Gestão de Projetos - UGP; 

 Planejamento e gestão ambiental de obras; 

 Canteiro de obras; 

 Plano de Gestão de Riscos e Ações de Emergência na construção; 

 Saúde e Segurança no trabalho; 

 Pátios de equipamentos; 

 Controle de trânsito; 

 Obras especiais; 

 Obras comuns; 

 Plano de controle e Recuperação de áreas de empréstimo e bota-foras. 

 



 

 

PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS 

 

INTRODUÇÃO 

A gestão e o controle ambiental e social das obras podem ser entendidos como um 

conjunto de ações estruturadas, na forma de medidas e procedimentos adequados, que visam à 

eliminação, minimização e controle dos impactos ambientais, provocados pela implantação e 

operação de obras de infraestruturas. Essas ações, executadas de forma satisfatória, visam à 

manutenção e melhoria contínua da qualidade ambiental e de vida dos locais e das pessoas 

diretamente afetados pelos empreendimentos.  

A Unidade Executora de Controle Ambiental e Social das Obras tem como objetivo 

geral dotar o empreendimento de mecanismos eficientes que garantam a execução de todas as 

ações planejadas para controlar, minimizar, monitorar e compensar os impactos 

socioambientais gerados, de forma a manter um elevado padrão de qualidade ambiental na 

implantação e operação do Projeto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDADE DE GESTÃO AMBIENTAL DE PROJETOS - UGP 

 

Este Programa apresenta o escopo central dos Critérios de Elegibilidade 

Socioambiental do Programa os quais incluem de forma complementar, o previsto nos demais 

requisitos do PGAS. Este requisito é de suma importância para a prevenção e mitigação de 

impactos negativos oriundos da execução das obras de construção civil e a sua operação já 

que estabelece normas sustentáveis para o desenvolvimento das atividades. 

Os Critérios de Elegibilidade são condições de caráter socioambiental, estabelecidos 

pelo BID, com base nos estudos realizados no RAA e nos critérios e normas do Banco, que as 

infraestruturas instaladas devem cumprir para serem financiados pelo Programa. 

A verificação dos Critérios de Elegibilidade é peça fundamental nos procedimentos 

propostos para a inserção da variável socioambiental em todas as fases do ciclo de vida das 

infraestruturas incluídas no Programa. 

A inserção da variável socioambiental será considerada em todas as fases do ciclo de 

vida das infraestruturas incluídas no Programa: concepção/planejamento, projeto, obras e 

operação. Essa inserção inclui atividades e responsabilidades, tanto dos proponentes dos 

projetos quanto da Unidade de Gestão do Programa – UGP, organismo responsável pelo 

cumprimento dos procedimentos socioambientais. 

Todas as fases do ciclo de vida das infraestruturas do Programa correspondem à 

inclusão: (i) dos critérios de elegibilidade Ambiental; e (ii) das prescrições e condicionantes 

advindas do Licenciamento Ambiental. 

Para que esta inserção seja, as tarefas socioambientais deverão estar inseridas no 

projeto executivo, no edital de obras, na supervisão e na fiscalização das obras, no 

recebimento das obras e na operação/monitoramento:  

 No projeto executivo e no edital de obras a inserção dos Critérios de 

Elegibilidade Ambiental e exigências advindas do Licenciamento Ambiental, deverão ser 

verificadas e garantidas diretamente pela UGP;  

 As atividades de supervisão e de fiscalização, a cargo dos especialistas em 

meio ambiente e aspectos sociais da UGP, deverão garantir a verificação da correta 

implantação, nas obras, das medidas e cuidados preconizados pelos Critérios de Elegibilidade 

Ambiental. Essas atividades deverão ser articuladas com o apoio dos técnicos responsáveis da 

Secretaria de Meio Ambiente (SEMA);entre outros; 



 

 

 No caso, articular, além de ações comuns de inspeção às obras, significa 

também, a inclusão da verificação da conformidade aos cuidados e medidas socioambientais 

nas fichas de supervisão e fiscalização das obras, bem como, quando necessário, no diário de 

obras. 

 O monitoramento deverá ser realizado a partir de indicadores relativos à 

manutenção da qualidade ambiental das obras, assim como de desempenho da gestão 

socioambiental no Programa. Nesse aspecto, será necessária a elaboração de relatórios 

periódicos para o BID (exigidos pelo BID) além de uma gestão eficaz da documentação e 

registros de caráter ambiental no Programa. 

A figura seguir apresenta um fluxograma para a inserção da variável socioambiental 

no ciclo de vida das infraestruturas incluídas do Programa, que permite dimensionar as tarefas 

a serem desempenhadas pelos responsáveis pela questão socioambiental do Programa. 



 

 

ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS AMBIENTAIS E SOCIAIS, NA UGP 

No âmbito da UGP a Gestão Socioambiental estará a cargo do engenheiro/ arquiteto/ 

analista ambiental e de técnico da área social que serão responsáveis pela execução das ações 

socioambientais do Programa devidamente articuladas com as demais unidades técnicas da 

UGP. 

Esses profissionais, deverão ser apoiados pelos técnicos responsáveis das Secretarias 

dos Municípios, e se o ritmo das obras ou a ação dos técnicos for limitante, a UGP contratará, 

durante o tempo necessário (por contrato temporário renovável ou não), os profissionais 

necessários para realização das ações. 

A supervisão das obras será executada de forma conjunta com os profissionais 

designados para esta tarefa pela UGP. 

As principais atribuições dos especialistas, ambiental e social, da UGP são: 

 Apoio técnico no planejamento inicial das ações socioambientais previstas para 

cada projeto e pela avaliação periódica de desempenho ambiental e social do programa; 

 Inclusão dos critérios de elegibilidade socioambiental e exigências de 

licenciamento nos editais de licitação de obra; 

 Aprovar o inicio das intervenções físicas nas áreas, somente após a garantia de 

que as ações e os procedimentos socioambientais tenham sido considerados a contento; 

 Decidir sobre ações e procedimentos de obras, de modo a evitar, minimizar, 

controlar os impactos ambientais potenciais; 

 Visitas periódicas às obras para verificar e atestar que todas as atividades 

relativas às questões socioambientais estão sendo executadas dentro dos padrões de qualidade 

recomendados nos requisitos do PGAS do programa, nas condicionantes das autorizações e 

licenças ambientais;  

 Registrar no diário de obras os problemas ambientais e as não conformidades 

observadas durante as visitas de supervisão e fiscalização das obras e participar das medições 

e dos pagamentos das atividades socioambientais; 

 Apresentar periodicamente à coordenação da UGP, a avaliação sobre a 

eficiência dos cuidados socioambientais relacionados às intervenções físicas previstas e sobre 

os ajustes necessários; 

 Aprovar, em conjunto com a coordenação da UGP, as penalidades às empresas 

construtoras, no caso de não atendimento dos requisitos socioambientais, ou seja, na situação 



 

 

de configuração de não conformidades significativas e não resolvidas no âmbito das reuniões 

de planejamento de obras;  

 Aprovar, em conjunto com a coordenação de obras, no caso de ações que 

tragam impactos ambientais significativos ou de continuidade sistemática de não 

conformidades significativas , a paralisação das obras de modo a possibilitar a adoção, a 

tempo, de medidas corretivas; 

  elaboração de relatórios que deverão ser encaminhados a cada 3 meses à UGP, 

contendo: descrição; principais atividades desenvolvidas no período; detalhamento do 

andamento e da situação das ações ambientais; justificativas, quando couber, das alterações 

ocorridas nos procedimentos ambientais e cronogramas; cronograma executivo atualizado; 

aspectos relevantes da implantação dos programas/procedimentos ambientais; ocorrências 

registradas no diário de obras; conclusões; e anexos. 

 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEJAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS 

 

INTRODUÇÃO 

A gestão e o controle ambiental e social das obras podem ser entendidos como um 

conjunto de ações estruturadas, na forma de medidas e procedimentos adequados, que visam à 

eliminação, minimização e controle dos impactos ambientais, provocados pela implantação e 

operação das infraestruturas. 

Essas ações, executadas de forma satisfatória, visam à manutenção e melhoria 

contínua da qualidade ambiental e de vida dos locais e das pessoas diretamente afetados pelas 

obras de infraestruturas. Além disso, destaca-se a interdependência de instituições públicas e 

privadas com a sociedade civil organizada, considerando os diferentes interesses, exigindo 

com isso uma integração cultural e tecnológica entre os diferentes atores envolvidos. 

 

JUSTIFICATIVA 

A estrutura deve permitir à coordenação das atividades, o controle da documentação, a 

gerência dos bancos de dados, o estabelecimento de canais de informações que permitam uma 

boa integração da obra com as comunidades e uma eficiente fiscalização. Tudo isso de forma 

ágil, de acordo com as características das infraestruturas. 

 

OBJETIVO GERAL  

A Unidade Executora de Gestão e Controle Ambiental e Social das Obras tem como 

objetivo geral garantir a execução de todas as ações planejadas para controlar, minimizar, 

monitorar e compensar os impactos socioambientais gerados, de forma a manter um elevado 

padrão de qualidade ambiental na implantação e operação do Projeto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir diretrizes gerais, visando estabelecer a base ambiental para as obras e 

os serviços relativos aos grupos de programas de Controle de Obras; 

2. Definir, conjuntamente com as diversas áreas do empreendimento, os 

procedimentos e mecanismos para a coordenação e a articulação adequadas das ações a cargo 

de cada um dos agentes intervenientes, nas diversas fases do empreendimento; 

 Estabelecer, conjuntamente com as diversas áreas do empreendimento, 

procedimentos de articulação com os diversos segmentos governamentais e sociais afetados 



 

 

pelas obras e a operação, garantindo um fluxo de informações, o acatamento de sugestões e a 

resolução de conflitos; 

 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANTEIRO DE OBRAS 

 

JUSTIFICATIVA 

O processo de produção na construção civil é complexo e com muitas interferências, 

tais como questões ambientais, legais, logísticas e de segurança e higiene do trabalho. Por 

isso, a organização do canteiro de obra é fundamental para melhorar o processo produtivo 

otimizando a ocupação dos espaços, evitando desperdícios de materiais e de tempo, e falta de 

qualidade final dos serviços realizados.  

 

OBJETIVO GERAL 

Identificar os principais elementos que compõem uma organização de canteiro de 

obras, enfocando aspectos construtivos, de ferramentas e equipamentos e segurança do 

trabalho em uma obra de construção civil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentar um diagnóstico sobre condições de higiene e segurança do trabalho 

na obra estudada; 

 Conhecer as normas técnicas e legais aplicadas a organização de canteiro de 

obras; 

 Identificar algumas relações entre produtividade do trabalho e diminuição dos 

riscos de acidentes com a organização no canteiro de obras. 

 

SEGURANÇA NO CANTEIRO DE OBRAS 

A Segurança do Trabalho consiste em tarefas interligadas uma à outra com o objetivo 

de proporcionar aos operários, condições seguras de trabalho. A Higiene do Trabalho tem 

como principal característica identificar e controlar as condições de trabalho que possam 

prejudicar a saúde do trabalhador. 

Consiste em uma série de medidas técnicas, médicas e psicológicas, destinadas a 

prevenir acidentes profissionais, educando os trabalhadores, como também procedimentos 

capazes de eliminar as condições inseguras do ambiente de trabalho. 

Vários fatores contribuem para os atos inseguros e condições inseguras como, por 

exemplo: o trabalhador não estar adaptado à máquina que ela está utilizando para trabalhar, 

desconhecimento do trabalhador aos riscos que ele está exposto ao realizar uma determinada 



 

 

atividade, o trabalhador realizar uma atividade sem nenhum ou quase nenhum tipo de 

proteção. Isto decorrente possivelmente de uma falta de treinamento dos operários. 

Com o objetivo de prevenir acidentes de trabalho, o Canteiro de Obras deve implantar 

medidas preventivas, tais como: 

 Proteção contra Incêndios: Deve haver um sistema de alarme capaz de dar 

sinais perceptíveis em todo o local de trabalho. É proibida a execução de serviços de 

soldagem em locais com materiais inflamáveis e explosivos; 

 Sinalização de segurança: A sinalização deve indicar os locais de apoio que 

compõe o canteiro de obras, as saídas, e advertir de perigo de contato ou risco de queda, além 

de outros alertas; 

 Acidente Fatal: Torna-se obrigatória a comunicação do acidente à autoridade 

policial competente e ao órgão regional do Ministério do Trabalho; 

 Equipamentos de Proteção Individual (EPI): A empresa é obrigada a fornecer 

aos trabalhadores os EPI’s adequados ao risco e em perfeita condição de uso, segundo a 

norma NR 6 – Equipamento de Proteção Individual. 

 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 



 

 

PLANOS DE GESTÃO DE RISCOS (PGE) E AÇÕES DE EMERGÊNCIA NA 

CONSTRUÇÃO 

 

JUSTIFICATIVA 

Independentemente da adoção de medidas preventivas e mitigadoras, um 

empreendimento que envolva a realização de atividades que possam causar acidentes 

socioambientais deve ser operado e mantido, ao longo de sua vida útil, dentro de padrões 

considerados toleráveis, razão pela qual um PGR deve ser implantado e considerado nas 

atividades, rotineiras ou não, de construção e operação da rodovia. 

O risco pode ser entendido como a frequência com que um problema pode ocorrer 

multiplicado pela severidade da sua consequência se o mesmo não for evitado/mitigado por 

alguma medida mitigadora. 

A identificação dos riscos da atividade em seus dois aspectos (frequência estimada dos 

eventos e potenciais consequências) auxilia no correto direcionamento dos recursos para sua 

prevenção, mitigação e/ou compensação. Além disso, a possibilidade de ocorrência de 

acidentes socioambientais, inclusive envolvendo produtos perigosos e fogo, e a necessidade 

de prevenir falhas e minimizar as consequências dos cenários acidentais, possíveis de ocorrer 

na rodovia, mantendo os riscos dentro de níveis gerenciáveis, justifica a implantação de um 

PGR. 

 

OBJETIVO GERAL  

O objetivo deste Programa é apontar diretrizes para o desenvolvimento de um 

processo para identificar, analisar e mitigar continuamente os riscos durante a fase de 

construção e operação do empreendimento, buscando a menor incidência possível de 

situações de emergência. Além disso, o Plano tem por objetivo preservar a integridade física 

das pessoas, do meio ambiente e das instalações, durante e após um incidente ou acidente que 

possa vir a ocorrer quando da construção das obras. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificação dos possíveis cenários acidentais que poderão provocar impactos 

negativos nos meios físico, social e/ou biótico durante a fase de construção e operação do 

empreendimento; 



 

 

 Estimativa dos riscos associados a cada cenário e o estabelecimento de 

estratégias para gerenciamento desses riscos; 

 Prevenção e contenção dos impactos socioambientais na área de influência 

considerada para a fase de instalação das obras; 

 Minimização, no caso da ocorrência de eventos acidentais, principalmente os 

que envolvem produtos perigosos e fogo, dos impactos na via e na sua área de influência; 

 Preservação da saúde dos trabalhadores e da população afetada; 

 Identificação, controle e extinção das situações de emergência, no menor 

espaço de tempo possível;  

 Definição de procedimentos específicos para atendimento às emergências na 

fase de instalação e operação das obras. 

 

PUBLICO-ALVO 

Este programa é destinado a todos os funcionários e contratados que têm 

responsabilidades relacionadas com as atividades de construção, operação e serviços de 

manutenção do empreendimento. Pode-se citar ainda, como público-alvo do Programa a 

população que reside e trabalha na área de influência do empreendimento bem como a 

população que utiliza a rodovia. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 

 

 

 



 

 

PLANO DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E 

BOTA-FORA 

 

ÁREAS DE BOTA – FORA 

 

OBJETIVO GERAL 

Devolver o equilíbrio dos processos ambientais ali atuantes antes da intervenção, ou 

propor outros usos, tais como: Áreas de lazer, parques, áreas reflorestadas, etc. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estabelecer os procedimentos ambientais adequados ao lançamento de bota-

foras; 

 Estabelecer a relação solo/ água/ planta, na busca das condições ideais para a 

revitalização das áreas degradadas; 

 Recompor o equilíbrio da área e controlar os processos erosivos; 

 Facilitar a retomada do uso original ou outra ambientalmente sustentável; 

 Impedir a formação de ambientes propícios à proliferação de vetores de 

doenças (ex. Lixões). 

 

META 

Recuperar todas as áreas utilizadas como bota-fora até o término das obras. 

 

AÇÕES A SEREM EFETIVADAS NA IMPLANTAÇÃO 

 Delimitação e estocagem do solo orgânico: delimitar fisicamente a área 

escolhida para o bota-fora. Remover todo o material vegetal e o horizonte superficial do solo, 

e estocá-lo nas proximidades, em local protegido da erosão, em forma de leiras. Visando 

manter a atividade biológica deste solo e controlar uma possível erosão. Os volumes deste 

material estocado deverão ser suficientes para a cobertura da área trabalhada com uma 

camada de 0,30 m de espessura, aproximadamente. 

 Deposição do material no bota-fora: proceder à colocação do solo, de forma 

ordenada e de modo a ir recobrindo uniformemente toda a área, em camadas sucessivas, de 

modo a evitar a formação de montes e taludes muito inclinados.  



 

 

 Recomposição do terreno: uma vez encerrados os trabalhos, proceder a uma 

recomposição do material na área e em suas proximidades, evitando a formação de sulcos, 

cavidades ou bacias, bem como uma amenização na inclinação dos taludes, em toda a área. 

 Incorporação de corretivos e fertilizantes: aplicar sobre toda a terra colocada na 

área do bota-fora, os corretivos de acidez e os fertilizantes que as análises de solo que serão 

feitas nessa ocasião indicarem, e nas dosagens por elas determinadas. 

 Plantio de gramíneas: realizar o plantio mecânico ou manual, em toda a área 

trabalhada, Este plantio deverá ser feito preferencialmente no início da estação chuvosa, ou 

irrigado se for à outra época, evitando-se a implantação no inverno. 

 Drenagem: construir nas proximidades e em toda a volta desta área recuperada, 

terraços, bermas e outros dispositivos de drenagem, visando adequar a rede de drenagem local 

à nova situação topográfica e possibilitar uma adequada conservação do solo e o controle da 

erosão. 

 Cercas: caso a área recuperada ainda não esteja isolada ou protegida da entrada 

dos animais domésticos de grande porte, providenciar seu isolamento com cercas de arame 

farpado, ou liso, visando permitir a adequada instalação e manutenção da vegetação. 

 Controle de formigas e cupins: proceder ao controle das formigas cortadeiras e 

dos cupins de solo, em toda a área de plantio, bem como nos arredores da mesma, visando 

proporcionar condições para o desenvolvimento da vegetação em implantação. 

 

AÇÕES A SEREM EFETIVADAS NA MANUTENÇÃO 

 Adubação química: proceder anualmente, nos dois primeiros anos de 

manutenção, por ocasião do início do período das chuvas, a uma adubação química, por toda a 

área do bota-fora, utilizando-se do mesmo fertilizante indicado pela análise de solo, por 

ocasião da implantação. 

 Drenagem: os terraços, bermas e demais estruturas de drenagem e controle de 

erosão, serão refeitos ou reformados, sempre que necessário, para permitir o seu perfeito 

funcionamento. 

 Controle de formigas e cupins: o controle das formigas cortadeiras e dos cupins 

de solo será constante, utilizando-se inseticidas específicos para cada espécie, observando-se 

as dosagens e as especificações técnicas dos fabricantes dos produtos. 

 Acompanhamento: serão desenvolvidos trabalhos de acompanhamento 

periódico do desenvolvimento da vegetação implantada, dos processos erosivos, do 



 

 

desempenho do sistema de drenagem e de outras medidas implantadas no bota-fora 

recuperado, visando à correção de eventuais desvios que possam ocorrer. 

 Cronograma de execução: os trabalhos de recuperação do(s) bota-fora(s) serão 

iniciados simultaneamente com a implantação do canteiro de obras, mediante a delimitação da 

área a ser trabalhada. 

 Observação Geral: Nos municípios em que forem exigidos Licenciamentos 

Ambientais para esta atividade, devem ser seguidos os procedimentos e recomendações do 

Órgão Ambiental Local, desde que este não seja menos restritivo e exigente que o acima 

detalhado. 

 

ÁREAS DE EMPRÉSTIMO 

 

OBJETIVO GERAL 

Trabalhar de modo que suas novas condições situem-se próximas às condições 

anteriores à intervenção. Procurar devolver a estes locais o equilíbrio dos processos 

ambientais ali atuantes anteriormente, ou, a possibilidade de novos usos, como o 

reflorestamento com espécies nativas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estabelecer os procedimentos ambientais adequados à implantação e 

recuperação de canteiros de obras; 

 Estabelecer a relação solo/água/vegetação, na busca das condições ideais para a 

revitalização das áreas atingidas pelo empreendimento; 

 Recompor o equilíbrio da área e controlar os processos erosivos, minimizando 

a geração de sedimentos e, consequentemente, contribuindo para a redução dos processos de 

perda de solo e assoreamento da rede de drenagem; 

 Facilitar a retomada do uso original das áreas atingidas, seja mediante 

revegetação com espécies nativas para a reconstrução da vegetação natural, seja mediante 

recomposição do aspecto cênico dessas áreas; 

 Impedir a formação de ambientes propícios à proliferação de vetores de 

doenças. 

  

 



 

 

META 

Recuperar todas as áreas utilizadas para canteiro de obras e áreas de empréstimo até o 

término das obras. 

 

AÇÕES A SEREM EFETIVADAS NA IMPLANTAÇÃO 

 Delimitação das áreas: Delimitar as áreas escolhidas e no caso das de 

empréstimo, segmentá-las em quadrículas, visando um processo de exploração da jazida de 

modo ordenado. 

 Estocagem de terra superficial: Remover todo o material vegetal e o horizonte 

superficial do solo, e estocá-los nas proximidades, em local protegido da erosão. Os volumes 

de material estocado deverão ser suficientes para a cobertura da área ou quadrícula explorada, 

com uma camada de 0,20 metros de espessura, aproximadamente. 

 Retirada dos pisos: após o término do uso do canteiro de obras, proceder à 

retirada dos pisos de concreto e de pedras, de modo a expor novamente o solo do local. 

 Reafeiçoamento do terreno: ao final da exploração do uso do canteiro de obras, 

proceder à amenização da inclinação dos taludes, espalhando-se o material resultante dos 

cortes, por igual, no fundo da cava ou área. 

 Devolução da camada superficial do solo: uma vez encerrados os trabalhos de 

reafeiçoamento dos taludes, devolver a camada superficial do solo estocada anteriormente por 

todo o terreno, de forma a garantir um recobrimento homogêneo em toda a área trabalhada. 

 Drenagem: construir em toda a área trabalhada e em suas proximidades, 

terraços ou bermas, visando adequar a rede de drenagem à nova situação topográfica e 

possibilitar uma adequada conservação do solo e controle da erosão. 

 Descompactação do solo: proceder à subsolagem, visando melhorar a 

permeabilidade do solo e permitir o estabelecimento da vegetação. Esta operação deverá ser 

feita, na medida do possível, seguindo-se as curvas de mesmo nível do terreno. 

 Incorporação de corretivos e fertilizantes: aplicar, em toda a área a ser 

vegetada, corretivos de acidez e fertilizantes, se assim indicarem as análises de solo a serem 

realizadas nesta ocasião, e nas dosagens por elas determinadas. 

 Gradagem: realizar uma gradagem pesada no local, visando o nivelamento do 

solo de modo a facilitar a abertura dos sulcos e covas de plantio, bem como incorporar os 

corretivos de acidez e fertilizantes, caso sejam utilizados em atendimento às recomendações 

das análises de solo. 



 

 

 Cercas: caso os locais ainda não estejam isolados ou protegidos da entrada de 

animais domésticos de grande porte, providenciar seu isolamento mediante construção de 

cercas de arame farpado, ou liso, visando permitir a integridade da revegetação. 

 Controle de formigas e cupins: proceder ao controle das formigas cortadeiras e 

dos cupins de solo em toda a área de plantio, bem como nos arredores da mesma, visando 

propiciar as mudas que serão plantadas condições de desenvolvimento. Serão usados 

inseticidas próprios para cada espécie, observadas as dosagens e as recomendações técnicas 

dos fabricantes dos produtos. 

 Plantio de mudas de árvores: o plantio, por sucessão secundária, ocorrerá na 

estação chuvosa e constará da abertura de covas com dimensões variáveis de acordo com a 

condição biótica das espécies. Caso as análises de solos indiquem a necessidade de adubação, 

esta será feita nas dosagens recomendadas, sendo o fertilizante devidamente incorporado à 

terra do fundo da cova antes do plantio. O plantio da muda obedecerá às práticas usualmente 

recomendadas pela boa técnica, tais como: mudas de porte e espécies adequadas e, em boas 

condições de fitosanidade; retirada cuidadosa da embalagem no plantio de modo a não 

danificar o substrato e as raízes da muda; poda das raízes, se necessário; profundidade de 

plantio adequada, de modo a permitir que o colo da muda fique no mesmo nível que o solo ao 

seu redor; compactação mediana da terra ao seu redor, evitando-se o aparecimento de 

“vazios” no solo; dispor a terra excedente em forma de “coroa” ao redor da muda etc. 

 Replantio: Após 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias do plantio de cada etapa, 

proceder à substituição das mudas mortas ou que estejam irremediavelmente comprometidas, 

aplicando-se os mesmos cuidados observados no plantio. 

 Semeação de gramíneas e leguminosas: Caso o aparecimento de gramíneas, 

resultante do banco de sementes do solo, não esteja acontecendo naturalmente, providenciar a 

semeação a lanço ou com o auxilio de “matracas”, por toda a área, de uma mistura de 

sementes de gramíneas rasteiras (porte baixo), conforme recomendação de técnicos locais, 

respeitando as espécies comprovadamente adequadas para a região, visando uma melhor 

proteção do solo com relação à erosão. 

 

AÇÕES A SEREM EFETIVADAS NA MANUTENÇÃO 

 Manutenção de cercas e controle das formigas e cupins: sempre que necessário, 

as cercas, os terraços, as bermas e demais estruturas de drenagem e controle de erosão serão 

refeitos ou reformados, para permitir o seu perfeito funcionamento. O controle das formigas 



 

 

cortadeiras e dos cupins de solo será constante, utilizando-se inseticidas específicos para cada 

espécie, observando-se as dosagens e as especificações técnicas dos fabricantes dos produtos. 

 Coroamento: serão efetuados dois coroamentos por ano, nos dois anos 

seguintes ao plantio e que consistirão no corte e limpeza manual da vegetação que estiver 

competindo com a muda plantada. Caso esteja ocorrendo na área plantada alguma espécie 

invasora extremamente agressiva e que concorra de forma desigual com a muda plantada, 

realizar nestas ocasiões uma capina seletiva sobre estas espécies, visando eliminar uma futura 

infestação e competição danosa às espécies arbóreas plantadas. 

 Adubação em cobertura: caso a análise de solo feita por ocasião do plantio 

tenha recomendado o uso de fertilizante químico, efetuar, um ano após o plantio, uma 

adubação em cobertura, utilizando-se do mesmo fertilizante. 

 Acompanhamento: serão desenvolvidos trabalhos de acompanhamento 

periódico do desenvolvimento da vegetação implantada, dos processos erosivos, do 

desempenho do sistema de drenagem e de outras medidas implantadas nas áreas recuperadas, 

visando à correção de eventuais desvios. 

 Cronograma de execução: os trabalhos de recuperação serão iniciados 

simultaneamente com a implantação do canteiro de obras, mediante a delimitação das áreas a 

serem trabalhadas e a remoção e estocagem dos solos superficiais, intensificando-se 

posteriormente quando do término das obras de engenharia. 

 

OBSERVAÇÃO GERAL 

Para todos os casos em que for inevitável a retirada de vegetação, deve ser analisada a 

possibilidade e viabilidade técnica e econômica de transplante para local adequado. A equipe 

técnica responsável deverá emitir um parecer final justificando estas questões. No caso de ser 

indicado o transplante, os mesmos devem ocorrer conforme abaixo discriminado. 

 

TRANSPLANTE DE ÁRVORES 

Para obter maior sobrevivência das árvores, os transplantes devem ser realizados no 

inverno, preferencialmente em dia nublado, da seguinte forma: 

1. Podar a árvore a ser transplantada, retirando 2/3 da copa, para diminuir a 

desidratação da mesma após o transplante; 

2. Abrir e adubar todas as covas que irão receber as árvores; 



 

 

3. Cavar com pá de corte, em volta da muda a ser retirada, procurando cortar as 

raízes que não serão aproveitadas e retirar a muda com o máximo de terra possível. 

Para árvores grandes será necessário o auxílio de uma retroescavadeira ou 

equipamento similar adequado ao trabalho. 

4. Envolver o torrão com pano molhado, para evitar sua ruptura e o ressecamento das 

raízes; 

5. Plantar as árvores imediatamente no local definitivo; 

6. Irrigar as mudas imediatamente após o plantio, mesmo que o solo esteja molhado, 

para retirar o ar existente entre o solo e a raiz e assentar melhor as árvores no solo; 

7. Amarrar as mudas aos tutores (taquaras) em forma de 8 (oito) conforme esquema. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO  

 

O Programa de Saúde e Segurança no Trabalho é uma proposta com ações integradas e 

abrangentes para prevenção de riscos ambientais e controle médico da saúde ocupacional.  

 

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS (PGR) 

O Gerenciamento de Riscos compreende a identificação, classificação e avaliação dos 

riscos e a formulação e a implantação de medidas e procedimentos técnicos e administrativos 

que tem por objetivo prevenir, reduzir e controlar os riscos. 

Sendo assim, este programa foi desenvolvido visando à gestão dos riscos sociais e 

ambientais decorrentes das fases de construção e operação do empreendimento, através da 

identificação de possíveis cenários acidentais e estabelecimento de estratégias para atuação 

caso esses cenários se concretizem. 

Adicionalmente, um Plano de Ação de Emergência (PAE) é parte integrante desse 

Programa, contemplando a prevenção de riscos de acidentes com produtos perigosos e de 

combate a incêndio. 

Ressalta-se que o presente documento apresenta diretrizes básicas a serem 

complementadas com o levantamento de informações e dados obtidos durante a fase de 

construção do empreendimento; por isso, só será concluído após a finalização das atividades 

construtivas. 

 

JUSTIFICATIVA 

Independentemente da adoção de medidas preventivas e mitigadoras, um 

empreendimento que envolva a realização de atividades que possam causar acidentes 

socioambientais deve ser operado e mantido, ao longo de sua vida útil, dentro de padrões 

considerados toleráveis, razão pela qual um PGR deve ser implantado e considerado nas 

atividades, rotineiras ou não, de construção e operação. 

O risco pode ser entendido como a frequência com que um problema pode ocorrer 

multiplicado pela severidade da sua consequência se o mesmo não for evitado/mitigado por 

alguma medida preventivo-mitigadora. 

A identificação dos riscos da atividade em seus dois aspectos (frequência estimada dos 

eventos e potenciais consequências) auxilia no correto direcionamento dos recursos para sua 

prevenção, mitigação e/ou compensação. Além disso, a possibilidade de ocorrência de 



 

 

acidentes socioambientais, inclusive envolvendo produtos perigosos e fogo, e a necessidade 

de prevenir falhas e minimizar as consequências dos cenários acidentais, possíveis de ocorrer, 

mantendo os riscos dentro de níveis gerenciáveis, justifica a implantação de um PGR. 

E ainda, de maneira geral o PGR contribui para: 

 Manutenção das condições de segurança das atividades de risco;  

 Redução dos impactos negativos das atividades; 

 Planejamento de ações para controle de emergências. 

 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste programa é estabelecer diretrizes básicas de segurança no trabalho a 

fim de preservar a integridade física de pessoas e a segurança de equipamentos, instalações 

industriais e o meio ambiente, quando na operação ou execução dos seus projetos, serviços e 

obras nas áreas.  

É uma ferramenta que serve como um referencial para gerentes, supervisores, 

encarregados e colaboradores em geral na realização segura de suas tarefas com a eliminação 

ou prevenção de qualquer tipo acidentes. Na busca permanente da excelência de seu 

desempenho, se compromete a evitar acidentes industriais com base nos seguintes objetivos 

específicos abaixo: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificação dos possíveis cenários acidentais que poderão provocar impactos 

negativos nos meios físico, social e/ou biótico durante a fase de construção e operação do 

empreendimento; 

 Estimativa dos riscos associados a cada cenário e o estabelecimento de 

estratégias para gerenciamento desses riscos;  

 Prevenção e contenção dos impactos socioambientais na área de influência 

considerada para a fase de construção; 

 Minimização, no caso da ocorrência de eventos acidentais, principalmente os 

que envolvem produtos perigosos e fogo, dos impactos na via e na sua área de influência; 

 Preservação da saúde dos funcionários e da população afetada; 

 Conservação do meio ambiente e manutenção da segurança da via e do 

patrimônio envolvido nos sinistros; 



 

 

 Identificação, controle e extinção das situações de emergência, no menor 

espaço de tempo possível; 

 Restabelecimento das atividades normais de operação do empreendimento; 

 Adoção de procedimentos e definição de responsabilidades, visando à obtenção 

de ações coordenadas e disciplinadas; e 

 Definição de procedimentos específicos para atendimento às emergências na 

fase de construção e operação do empreendimento; 

 Salvaguardar a saúde e a segurança de todos seus trabalhadores, contratados e 

prestadores de serviços na área, proporcionando um ambiente de trabalho saudável e seguro; 

 Assegurar que suas atividades atendam plenamente à legislação e diretrizes 

vigentes de Segurança do Trabalho e saúde Ocupacional; 

 Monitorar os resultados de Segurança do Trabalho e saúde Ocupacional, 

implantando aqueles que visem melhorias contínuas dos processos; 

 Promover treinamentos e programas de conscientização a todos os empregados 

para que exerçam com excelência todas as suas atividades; 

 A participação ativa de cada trabalhador com permanente atitude questionadora 

visando à segurança e, prevenindo acidentes e corrigindo os atos e as condições inseguras 

observadas, é um imperativo; 

 Todos têm a obrigação o de comunicar à  sua chefia imediata às situações de 

risco que não puderem ser corrigidas de imediato; 

 Antes de se iniciar qualquer tipo de trabalho, deve-se assegurar que as 

condições necessárias para uma execução segura da tarefa são conhecidas e estão 

estabelecidas. 

 

Notas importantes: 

Este Programa não substitui quaisquer outros documentos específicos de segurança ou 

qualquer outra prática operacional das instalações devendo, no entanto, ser utilizado para 

assegurar a total segurança durante as atividades. 

Para quaisquer atividades especiais não consideradas ou detalhadas neste programa, 

devem ser emitidas análises preliminares de riscos pela Segurança do Trabalho com 

recomendações e/ou procedimentos específicos conforme necessário. 

 

 



 

 

METAS 

Esse Programa tem como metas principais a manutenção dos riscos dentro de níveis 

considerados toleráveis, diminuindo a probabilidade de ocorrência das causas iniciadoras de 

falhas e a severidade das consequências, e o controle de 100% das situações de emergência 

em tempo hábil, antes que sejam gerados danos irreversíveis.  

As metas específicas do programa serão detalhadas a seguir quando da descrição dos 

indicadores ambientais. 

 

INDICADORES AMBIENTAIS  

Os indicadores ambientais atrelados ao PGR serão destinados à medição da ocorrência 

de incidentes ou acidentes durante a construção e operação do empreendimento. Sendo assim, 

podemos especificar um exemplo dos seguintes indicadores e as metas específicas a serem 

atingidas: 

 

 

 

 



 

 

 PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) 

Conforme mencionado anteriormente, independentemente das ações preventivas 

previstas no PGR, um Plano de Ação de Emergência (PAE) deve ser elaborado e considerado 

como parte integrante do processo de gerenciamento de riscos. 

A estrutura deve estar compatível com as ações necessárias ao controle das 

emergências, de acordo com o tipo da emergência, dimensões da emergência e cenários 

acidentais, permitindo a ampliação de sua capacidade de ação, em função da evolução da 

gravidade da emergência e o acionamento de recursos externos que se façam necessários.

 Os integrantes de cada equipe deverão ter conhecimento prévio de suas atribuições, 

devendo ser preparados para tal. As ações de resposta para controle das situações de 

emergência serão desencadeadas pela equipe de acionamento do PAE, em uma sequência de 

atividades preestabelecidas, conforme indicado no Fluxograma de Acionamento do PAE, 

apresentado no Quadro abaixo: 

As principais etapas de desenvolvimento do Programa de Gerenciamento de Risco são 

as seguintes: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Etapa 1 – Organização das Informações sobre o empreendimento: 

 Levantamento das características funcionais e de projeto; 

 Levantamentos das condições operacionais do empreendimento; 

 Levantamento do tráfego de produtos perigosos; 

 Levantamento de ocorrência de incêndios e seus fatos geradores; 

 Levantamentos de dados de meio ambiente. 

 

Etapa 2 - Análise dos riscos ambientais4: 

 Agentes físicos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, 

radiações, etc.; 

 Agentes químicos: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores que podem 

ser absorvidos por via respiratória ou através da pele, etc.; 

 Agentes biológicos: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, 

entre outros. 

 

Etapa 3 – Definição das medidas estruturais de segurança de caráter preventivo 

barreiras de proteção ao longo da faixa de domínio. Em transição de pavimentos de pontes 

postos de atendimento de emergência estacionamento para viaturas com cargas perigosas 

escritórios de fiscalização de produtos perigosos posto de observação de fumaça sinalização 

específica para produtos perigosos sistemas de comunicação de emergência para o usuário 

desenvolvimento de programas de educação ambiental 

 

Etapa 4 – definição das medidas de segurança de caráter corretivo criação de um 

centro de controle de operações, criação de um posto de atendimento de emergência, 

definições das ações de respostas às emergências, recomendações para procedimentos de 

combate, procedimentos de transbordo e descontaminação, monitoramento das áreas 

atingidas, registro de acidentes com produtos perigosos e fogo, programa de treinamento 

operacional (simulados) e articulação institucional. Além dos citados procedimentos, serão 

realizados simulados com a participação de atores envolvidos, como por exemplo: Corpo de 

Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviárias Federais e Estaduais e Agentes Locais. Os 

                                                 
4  Riscos ambientais são aqueles causados por agentes físicos, químicos ou biológicos que, presentes nos 

ambientes de trabalho, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza, 

concentração, intensidade ou tempo de exposição. 



 

 

simulados devem ser programados periodicamente envolvendo todas as áreas que direta ou 

indiretamente possam vir a atuar no combate às situações de emergência. 

  

A realização dos simulados envolve três etapas distintas: 

 Planejamento do Simulado: Para o planejamento dos simulados, o Coordenador 

Local reúne as equipes envolvidas e discute a execução dos procedimentos a serem testados, 

considerando os cenários acidentais envolvidos e os consequentes impactos ambientais 

associados ao simulado. Nesta etapa, são definidos os locais de atuação, os cenários acidentais 

e as ações a serem tomadas durante e após o simulado. Os cenários acidentais, sempre que 

possível, devem ser alternados a cada simulado. O planejamento é divulgado pelo 

Coordenador Local a todos os participantes. 

 Realização do Simulado: O simulado deve ser realizado conforme o 

planejamento. A equipe que participa do simulado deve registrar os tempos de resposta às 

ações, preparar uma lista dos recursos humanos e materiais utilizados durante o simulado, 

relacionar as instituições externas participantes e anotar as dificuldades e ganhos encontrados. 

 Avaliação do Simulado: Após a realização dos simulados, é realizada reunião 

de análise crítica entre os participantes, com o objetivo de avaliar os pontos fortes e 

oportunidades de melhoria do Plano de Ação de Emergência e das atividades relacionadas ao 

planejamento e execução do simulado em si. Dentre os itens que devem ser avaliados, 

ressaltam-se os seguintes: 

 Adequação da estrutura de resposta; 

 Adequação dos equipamentos para resposta; 

 Adequação dos sistemas e instalações existentes; 

 Adequação dos procedimentos e táticas para resposta; 

 Eficácia e eficiência das ações tomadas; 

 Funcionamento do simulado e fluxo de comunicação. 

 

A análise crítica é documentada, e as ações corretivas propostas pela equipe são 

implantadas conforme plano de ação específico, cujo acompanhamento é de responsabilidade 

do Coordenador Local. Caso haja necessidade de revisão do Plano de Ação de Emergência, 

ela é executada e registrada. 

 

 



 

 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

O grau de segurança e os resultados obtidos são diretamente proporcionais aos 

esforços para controlar as condições práticas e atitudes humanas que são responsáveis por 

acidentes5. Os acidentes são perdas desnecessárias tanto de nossos recursos humanos, quanto 

de nossos recursos econômicos, que trazem imensuráveis custos às organizações e a 

sociedade. Embora alguns acidentes sejam resultantes de condições inseguras do ambiente, 

estas podem ser minimizadas com inspeções rotineiras nas frentes de trabalho, visando 

melhorias nos processos, nas atividades operacionais e de manutenção preventivas e 

corretivas. 

 

TRABALHADORES EM GERAL 

Cada trabalhador, individualmente, é responsável pelos seus atos, pela sua própria 

segurança e pela segurança dos demais. Também, pela utilização, zelo e confirmação da 

adequação dos equipamentos de proteção individual e coletiva definidos para o trabalho, bem 

como a obediência às normas que estabelecem os métodos corretos de trabalho.  

Todos são responsáveis por reportar e corrigir os riscos que forem observados. Caso 

não seja possível corrigir o risco pessoalmente e imediatamente, este deverá solicitar 

orientação de sua supervisão. 

Em caso da impossibilidade da eliminação total do risco, deve ser usada uma barreira 

de modo a isolar o risco ou uma sinalização indicativa deve ser afixada ao ambiente. 

Todo empregado tem o direito de recusar a realização de um trabalho que possa gerar 

um risco iminente de morte ou danos significativos, inclusive a terceiros, danos significativos 

ao patrimônio ou ao meio ambiente. Porém tem a obrigação de manter a sua chefia imediata 

informada sobre suas condições físicas e mentais que possam interferir no cumprimento 

seguro de suas tarefas. Se houver algum impedimento de continuar desenvolvendo sua 

atividade com segurança, por causa de cansaço, indisposição momentânea, doença, ou alguma 

outra razão, o trabalho deve ser paralisado imediatamente e tal condições reportada à sua 

chefia imediata. 

                                                 
5  Um acidente é definido como um evento não desejado que frequentemente resulte, ou mesmo 

possa resultar, em danos (lesões pessoais, perda de material, equipamentos, ferramentas, instalações e/ou ao 

meio ambiente), e invariavelmente precedido por um ato pessoal não seguro e/ou uma condições ambiental 

insegura. 

 



 

 

EDUCAÇÃO, TREINAMENTO E DIVULGAÇÃO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL 

O desenvolvimento de treinamentos para os trabalhadores em geral faz parte da 

atividade de capacitação profissional, de modo a assegurar que todos estejam instruídos e 

informados sobre as regras de segurança e suas aplicações. 

Todo empregado, na sua fase admissional, deve receber treinamento geral que 

contemple tópicos de Saúde e Segurança do Trabalho, planos de ação, métodos de trabalho e 

procedimentos para assegurar que os empregados sejam capazes de trabalhar de forma segura 

e respondam eficientemente á  situações inesperadas ou de emergência. Além disso, deve 

existir um programa de treinamento periódico, onde práticas de prevenção devem ser 

abordadas com objetivo de desenvolver a capacitação técnica em cultura de segurança, além 

de treinamentos de qualificação específicos para o desenvolvimento da função. 

A informação relacionada a eventos na área de segurança e higiene no trabalho deve 

ser divulgada aos empregados, a exemplo da experiência operacional. 

Indicadores de desempenho e avaliações devem ser feitas e disponibilizadas para os 

empregados. 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

São todos os dispositivos ou produtos de proteção individuais destinados a proteger a 

saúde e a integridade física do trabalhador. 

Constitui obrigação da empresa em fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco, devendo estar em perfeito estado de conservação e funcionamento sempre 

que as medidas de ordem geral e proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis, ou essas 

medidas não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho e / ou 

doenças profissionais e para atender as situações emergenciais.  

Constituem obrigações do Empregador: 

◦ Adquirir o tipo adequado de EPI por atividade do empregado; 

◦ Treinar o trabalhador sobre seu uso adequado; 

◦ Tornar obrigatório seu uso; 

◦ Substitui-lo, imediatamente, quando estiver com a validade vencida, danificado ou 

extraviado; 

◦ Responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção; 



 

 

◦ Garantir a utilização dos equipamentos de modo correto, através de treinamento 

adequado, supervisão e fiscalização. 

 

Constituem obrigações do trabalhador: 

1. Usá-lo apenas para a finalidade a que se destina; 

2. Responsabilizar-se por sua guarda e conservação; 

3. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso ou 

qualquer dúvida quanto à aplicação correta do equipamento. 

 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

4. Os principais meios de sinalização, utilizados para a proteção aos trabalhadores e 

ao patrimônio da empresa são: as placas, etiquetas, setas, luzes, cartões, cordas, 

fitas, cavaletes, cones, correntes e grades; 

5. Os trabalhadores devem sempre acreditar e respeitar uma sinalização indicativa de 

risco, mesmo que este não esteja aparente; 

6. É importante que os riscos sejam sempre sinalizados e delimitados pela utilização 

de placas e cores padronizadas, visando à prevenção de acidentes; a identificação 

dos equipamentos de segurança; a delimitação de áreas; a identificação de 

tubulações de líquidos e gases; e identificação e advertência acerca dos riscos 

existentes; 

7. Mantenha sempre atualizada a sinalização indicativa adequada à situação do risco; 

8. O trabalhador responsável por estabelecer a necessidade de aplicação da 

sinalização deve fazer a sua retirada somente quando terminada a condições de 

risco; 

9. As instruções contidas na sinalização devem ser perfeitamente legíveis e 

identificáveis, e colocadas em local visível; 

10. A utilização do meio de sinalização, por si só, não dispensa outras formas de 

prevenção de acidentes; 

11. O uso de cores deverá ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar 

distração, confusão e fadiga ao trabalhador. 

 

EMERGÊNCIA CONVENCIONAL DE INCÊNDIO 



 

 

Em caso de incêndio, todos os empregados devem evacuar o local e se reunir em uma 

área segura distante do sinistro. Se for detectado fogo ou fumaça, providenciar imediata 

comunicação de incêndio e relate o evento através ramal de emergência, informando sobre: O 

tipo de emergência existente (fumaça, fogo, alguma vítima ferida ou presa, etc.); o local exato 

de Emergência (prédio, elevador, sala, etc.). Mantenha-se ao telefone até que a informação 

seja confirmada. Instruir e orientar o pessoal que ainda permanece no local a deixar o local 

imediatamente. Permanecer em um local seguro para dar as informações a Brigada da Central 

e/ou ao Corpo de Bombeiros. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Este programa é destinado a todos os trabalhadores e técnicos envolvidos nas obras 

dos projetos executivos, esses têm responsabilidades relacionadas com as atividades de 

construção, operação e serviços de manutenção. Pode-se citar ainda, como público - alvo do 

Programa a população que reside e trabalha nas áreas de influência. 

 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 

 

 



 

 

PÁTIO DE EQUIPAMENTOS 

 

OBJETIVO GERAL 

O principal objetivo é adotar procedimentos adequados aos resíduos sólidos e líquidos 

que são gerados através das áreas de apoio, pátios de estocagem de materiais, oficinas de 

manutenção de equipamentos e veículos evitando assim a poluição do ar, do solo e das águas 

superficiais e subterrâneas. 

 

AÇÕES/ATIVIDADES 

Para efluentes oriundos das oficinas mecânicas (águas oleosas), das lavagens e 

lubrificação de equipamentos e veículos prever a construção de caixas coletoras e de 

separação dos produtos, para posterior remoção do óleo através de caminhões ou de 

dispositivos apropriados; 

Os resíduos identificados, separados e acondicionados para sua disposição final 

adequada, de acordo com o “Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil”. 

Estabelecer critérios de filtração e recuperação de óleos e graxas de forma que os 

refugos ou perdas de equipamentos não escoem, poluindo o solo e sendo levados, 

principalmente na época de chuva aos cursos d’água; 

Instruir a equipe de obras na operação e manutenção dos equipamentos de construção, 

para evitar a descarga ou derramamento de combustível, óleo ou lubrificantes, 

acidentalmente; 

Todos os motores, tanques, contêineres, válvulas, dutos e mangueiras deverão ser 

examinados regularmente, para identificação de qualquer sinal de deterioração que possa 

causar um derramamento e sinais de vazamento. Todos os vazamentos deverão ser 

prontamente consertados e/ou corrigidos. 

 

PÚBLICO ALVO 

Equipe de obras e manutenção dos equipamentos de construção. 

 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Este Programa será de responsabilidade do PARANACIDADE em conjunto com os 

demais técnicos envolvidos, devendo estes cobrar de todas as empresas construtoras a sua 



 

 

implantação, podendo ser auxiliado por empresas contratadas e fiscalizado pelo órgão 

licenciador e demais órgãos governamentais envolvidos. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTROLE DE TRÂNSITO 

 

OBJETIVO GERAL 

O principal objetivo é promover mínimas interferências devendo abranger aspectos 

relacionados com a movimentação e circulação de veículos e máquinas, ao transporte de 

cargas propriamente dito e à sinalização de orientação aos motoristas e proteção aos 

transeuntes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

12. Monitorar as vias de acesso da infraestrutura viária na área de influência; 

13. Monitorar as alternativas de rotas de tráfego nos locais que ocorrer interdições 

durante as obras; 

14. Monitorar os problemas de estacionamento e de carga e descarga nos 

estabelecimentos comerciais na área diretamente afetada pela obra; 

15. Verificar a instalação das sinalizações temporárias, de desvio, horizontal e vertical. 

 

AÇÕES/ATIVIDADES 

Prevenir a ocorrência de acidentes que possam afetar pessoas e comprometer a 

qualidade ambiental dos locais a serem direta ou indiretamente afetados pelas obras; 

Estabelecer os termos de responsabilidade integral das construtoras em relação aos 

veículos de transporte e ao transporte de materiais de qualquer natureza para as frentes de 

trabalho da obra, canteiros, instalações de apoio, alojamentos, etc.; 

A sinalização para o tráfego desviado obedecerá às recomendações do Código 

Nacional de Trânsito quanto às dimensões, formatos e dizeres.  

 

PÚBLICO ALVO 

Equipe de obras, população do entorno, engenheiro especializado em mobilidade 

urbana, órgão responsável pelo trânsito local. 

  

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Este Programa será de responsabilidade do PARANACIDADE em conjunto com os 

demais técnicos envolvidos, devendo estes cobrar de todas as empresas construtoras a sua 



 

 

implantação, podendo ser auxiliado por empresas contratadas e fiscalizado pelo órgão 

licenciador e demais órgãos governamentais envolvidos. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REQUERIMENTO AMBIENTAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS  

 

OBJETIVO GERAL 

O principal objetivo é estabelecer os requisitos ambientais mínimos a serem atendidos 

pelas empresas construtoras na fase de licitação. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Exigir das empresas qualificação técnica ambiental, com base em experiência 

comprovada por meio de atestado do contratante e Certidão de Acervo Técnico expedido pelo 

CREA, acompanhado (s) de declaração do órgão ambiental licenciador, de que as obras 

cumpriram os requisitos ambientais que constaram de Licença de Instalação. A declaração do 

órgão ambiental pode ser substituída pela cópia da Licença de Operação da obra objeto do 

atestado e CAT. 

 

PÚBLICO ALVO 

PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos envolvidos. 

 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Este Programa será de responsabilidade do PARANACIDADE em conjunto com os 

demais técnicos envolvidos, devendo estes cobrar de todas as empresas construtoras a sua 

implantação, podendo ser auxiliado por empresas contratadas e fiscalizado pelo órgão 

licenciador e demais órgãos governamentais envolvidos. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

  

JUSTIFICATIVA 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas tem por finalidade apresentar as 

medidas necessárias para a recuperação das áreas atingidas diretamente pela implantação das 

estruturas vinculadas à fase de construção do empreendimento, compreendendo canteiros e 

frentes de obras, necessários para o atendimento da logística de execução das obras. 

As diretrizes para a prevenção e o controle da erosão no presente programa 

encontram-se especificamente direcionadas às áreas passíveis de intervenções de engenharia, 

onde se verificará a exposição de horizontes subsuperficiais dos solos, tais como as obras de 

contensão de encostas - para a reconfiguração de taludes e as obras de construção de zoo 

passagens inferiores. 

 

OBEJTIVO DO PROGRAMA 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) tem por objetivo 

estabelecer procedimentos e medidas de controle e recuperação das intervenções de 

engenharia a serem implantadas na área diretamente afetada do empreendimento, provocadas 

pela implantação do mesmo e destinadas à estabilização e recomposição do aspecto cênico 

das áreas objeto das intervenções. 

A ênfase impressa no presente Programa sobre a proteção do revestimento vegetal tem 

em vista a prevenção dos processos erosivos, que provocam a degradação superficial e que, se 

não controlada, pode acarretar prejuízos ao corpo estradal. 

  

METAS 

Estima-se que a partir da adoção do leque de ações preconizadas para sua implantação, 

deverão ainda ser alcançadas as seguintes metas: 

16. Estabelecimento de projetos a partir da elaboração de planos de exploração da 

área; 

17. Levantamento e realização de análises físicas e químicas de solo visando subsidiar 

sua futura recomposição; 

18. Integração das demandas de recomposição vegetal de áreas degradadas com os 

levantamentos de vegetação e suas respectivas fitofisionomias; 



 

 

19. Proposição de métodos de suavização de perfis, a partir da execução de cortes e 

aterros nos mesmos; 

20. Criação das diretrizes que visem a impedir o estabelecimento de focos erosivos, 

responsáveis pelo carreamento de sólidos e assoreamento das redes de drenagens; 

21. Implantação de ações destinadas ao monitoramento e à manutenção das áreas 

recuperadas. 

 

INDICADORES AMBIENTAIS 

O quadro abaixo relaciona os indicadores ambientais deste programa, isto é, 

parâmetros que serão observados para que os efeitos dos impactos e a eficácia das medidas 

adotadas sejam avaliados e, quando necessário, ajustados, de acordo com a legislação, com as 

boas práticas da engenharia e com respeito ao ambiente e às aspirações da comunidade. 

  

IMPACTOS INDICADORES 

Alteração da qualidade das águas superficiais  Aumento dos índices de turbidez 

Erosão do solo e Assoreamento dos corpos hídricos  

Observação de focos de erosão Área total e relativa 

com recomposição da vegetação ciliar Implantação das 

barragens de sedimentos 

Supressão da vegetação Investimentos realizados nas APP’s  

 

PÚBLICO ALVO 

O público alvo principal é representado pela população das áreas de influência direta, 

incluindo o município como um todo e as estruturas de apoio.  

 

METODOLOGIA 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas do empreendimento deverá ser 

realizado ao longo do período de construção do empreendimento, em conformidade ao 

proposto no Projeto Executivo de Engenharia. As ações propostas deverão ter sua execução 

pautada nas diretrizes especificadas no cronograma de cada uma das obras a serem 

implantadas.  

As atividades e intervenções constantes do seu cronograma físico de implantação 

deverão contemplar: 

 Os projetos de intervenções; 



 

 

 Os procedimentos operativos adotáveis; 

 Liberação de áreas para as atividades de recomposição vegetal. 

A identificação das áreas passíveis de recuperação é efetivada a partir da análise do 

Projeto de Engenharia, referente ao “Projeto de Terraplanagem” elaborado sob 

responsabilidade do PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos envolvidos. 

Com o objetivo de atender à preservação ambiental em seus múltiplos aspectos, o 

Programa deverá estar pautado nas seguintes orientações e condicionantes: 

 As medidas a serem implantadas devem ser particularizadas para cada caso 

guardando consonância com a situação de cada área degradada existente e devendo ser 

aplicadas na ordem sugerida, sem defasagem prolongada entre elas, o que poderia provocar 

instalação de processos erosivos;  

 Os taludes e rampas deverão ter sua declividade suavizada, a fim de evitar a 

intensificação dos processos erosivos, facilitando a recuperação destas áreas. Na recuperação 

de taludes de corte deve ser utilizada, preferencialmente, hidrossemeadura de espécies com 

raízes superficiais, como as gramíneas. No caso de taludes de aterro, recomenda-se controle 

da erosão e utilização de grama em placa, sugerindo-se a escolha de espécies com raízes 

profundas, especialmente arbustos, com prioridade a espécies nativas pioneiras e de rápido 

desenvolvimento; 

 A revegetação cujo principal objetivo é propiciar a cobertura eficiente do solo, 

protegendo-o da erosão e favorecendo a recuperação de suas propriedades físico-químicas 

deve inicialmente contemplar o desenvolvimento das espécies herbáceas e arbustivas, vindo a 

favorecer a formação de vegetação arbórea, recuperando parte da vegetação existente; 

 As espécies vegetais a utilizar para a revegetação devem ser preferencialmente 

gramíneas e leguminosas, que fixam o nitrogênio no solo, além de espécies arbustivas e 

arbóreas; 

 O solo orgânico, proveniente de alguma limpeza que se fizer necessária, de 

escavações para fins de corte e aterro, deverá ser estocado adequadamente fora da área 

trabalhada para efeito de reaproveitamento futuro, como revestimento vegetal de superfícies a 

recuperar; 

 Como forma de maximizar o aproveitamento dos recursos naturais existentes, 

recomenda-se que no início das ações de intervenção de engenharia os procedimentos 

adotados possibilitem a reutilização dos mesmos, na execução do programa de recuperação. 

 



 

 

 

 

PROJETO DE INTERVENÇÕES 

Contemplará as etapas de desenvolvimento e implementação das alterações 

necessárias, advindas da construção do empreendimento, abordando as áreas alteradas e os 

procedimentos mais adequados às ações relacionadas a seguir: 

 Instalação do canteiro de obra e demais estruturas, áreas das oficinas e 

escritórios; 

 Limpeza e preparação do terreno, remoção de vegetação, terraplanagem e 

movimentos de terra; 

 Recomposição paisagística das áreas. 

 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ADOTÁVEIS 

O planejamento da exploração da área deverá ser distribuído segundo o Cronograma 

Físico de Implantação do empreendimento (elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto 

com os demais técnicos envolvidos). As ações programadas incluem a elaboração de projetos 

relativos à realização de cortes, aterros, terraceamentos, estoque de solo orgânico, 

implantação de redes de drenagem, recomposição de perfis topográficos e medidas de 

controle à erosão. 

A suavização dos cortes é necessária e recomendada para as áreas onde o perfil da 

encosta é alterado ou quando há necessidade de diminuir a inclinação e melhorar o equilíbrio 

dos taludes de cortes e aterros. 

No caso de necessidade de terraceamento o dimensionamento deverá tomar como 

referência: a declividade das vertentes, o comprimento da rampa, a área total de intervenção, 

as características dos materiais superficiais e as zonas de umidade superficial e subsuperficial. 

 O projeto do terraceamento deverá levar em conta a situação morfopedológica a 

jusante e a montante da área que está sendo trabalhada. 

As operações de retirada de amostras para análises físico-químicas, ou visando o 

armazenamento de solo para posterior reaproveitamento, deverão ser realizadas antes do 

início das obras ou de qualquer outra alteração no terreno pelo órgão ambiental responsável 

ou através de empresa contratada laboratorial. 



 

 

É recomendável a utilização de cobertura morta, imediatamente após o plantio, para 

evitar a desagregação do solo pelo impacto da chuva e para auxiliar na manutenção da 

umidade no solo. 

O empreendedor deverá se responsabilizar pela execução dos projetos, nos moldes das 

especificações ambientais para a recuperação de áreas degradadas ora preconizadas, a partir 

da contratação de acompanhamento técnico especializado ao longo de toda a sua implantação. 

 

REMOÇÃO E ARMAZENAMENTO PRÉVIO DA CAMADA SUPERFICIAL DE SOLO 

 Efetuar a remoção da camada superficial de solo orgânico, das áreas de apoio e 

demais áreas que venham a sofrer terraplanagem realizada juntamente com a vegetação do 

mesmo local, que será convertida mecanicamente em cobertura morta, ou incorporada ao 

volume final; 

 Depositar o solo, de preferência, em camadas de aproximadamente 1,5 m de 

altura e de 3 a 4 m de largura, com qualquer comprimento, selecionando locais planos e 

protegidos das "enxurradas" e erosão e evitando a compactação do solo durante a operação de 

armazenagem. O solo estocado deverá ser protegido por uma cobertura morta (produto de 

podas, restos de capim, folhas etc.); 

 Armazenar o solo orgânico durante o período de exploração das áreas, 

considerando que o tempo de estocagem deverá ser o menor possível, pois há uma relação 

direta de queda na qualidade do solo orgânico com o passar dos anos, quando fora das 

condições biológicas naturais; 

 Transferir o solo orgânico diretamente para a área preparada previamente em 

banquetas e/ou em curva de nível, para a recuperação. Esta transferência direta minimiza as 

perdas microbiais de nutrientes e maximiza o número de sementes que sobrevivem a esta 

ruptura provocada. 

 

PREPARO DO TERRENO 

Esta atividade engloba as práticas a serem seguidas nas áreas a vegetar, anteriormente 

ao plantio. Consiste na reconformação geométrica de taludes, com inclinações favoráveis, 

bem como na instalação de redes de drenagem, através da abertura e revestimento de 

canaletas e canais coletores - em caráter provisório ou definitivo - quando necessário, nas 

áreas objeto de recobrimento vegetal. 

  



 

 

RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA DE SOLO ORGÂNICO 

Consiste no recobrimento das superfícies dos terrenos a serem vegetados com a 

camada de solo orgânico, previamente removida e armazenada. Esta capa de solo constitui-se 

em fator preponderante para o pleno desenvolvimento da cobertura vegetal introduzida nas 

áreas alteradas. Recomenda-se que este solo seja espalhado numa camada de espessura média 

em torno de 0,20 m e nunca inferior a 0,10 m. 

 

PREPARAÇÃO DO SOLO 

Corresponde às atividades de aração, gradagem e descompactação do solo quando 

necessário; de aplicação de corretivos no solo (calcário e adubos orgânico-inorgânicos de 

coveamento para plantio). Recomenda-se a análise do solo para o dimensionamento das 

quantidades de adubo e corretivos necessários. 

Em solos muito compactados, a descompactação deverá ser executada com utilização 

de subsolador, formando sulcos de, no mínimo, 0,50 m de profundidade. 

As áreas destinadas ao recebimento das mudas deverão achar-se preparadas, vale dizer, 

onde ocorre cobertura herbácea serão efetuadas roçadas para a demarcação e abertura das 

covas. Nos locais com presença de elementos arbustivos, estes deverão ser mantidos; nesta 

hipótese, haverá adensamento da população já existente. 

 

AVALIAÇÃO DAS ÁREAS PRÉ-SELECIONADAS 

A primeira avaliação a ser realizada para a liberação das áreas a serem recuperadas, 

inseridas neste Programa, deverá contemplar suas condições físicas e sua fertilidade visando à 

instalação das espécies vegetais, que deverão estar selecionadas a partir dos levantamentos 

realizados em remanescentes da vegetação original na região, buscando-se a alternativa que 

contemple espécies de crescimento rápido e de características fitofisionômicas bem adaptadas. 

Nesta etapa inicial de implantação do programa deverá ser efetuada a avaliação das 

áreas selecionadas preliminarmente e a revisão das prioridades estabelecidas, considerando os 

seguintes aspectos locais: 

22. Topografia; 

23. Suscetibilidade das áreas a processos erosivos; 

24. Degradação das áreas; 

25. Existência de nascentes; 

26. Grau de preservação dos respectivos entornos; 



 

 

27. Áreas com potencial para estabelecimento de corredores de interligação entre 

remanescentes florestais existentes. 

A realização de trabalhos de reconhecimento de campo mostra-se importante para o 

melhor conhecimento da situação da área de enfoque e ainda para proposição de medidas que 

aperfeiçoem as ações a serem implantadas. 

Nessa fase, os avaliadores acompanhados de um técnico agrícola deverão elaborar um 

croqui das áreas com o auxílio de GPS, identificar os condicionantes locais e prescrever as 

medidas corretivas. 

As atividades de recomposição vegetal, nas áreas previamente selecionadas, deverão 

ter início ainda na primeira fase da obra, nos locais que não sofrerão interferências diretas da 

construção. 

 

SELEÇÃO DAS ESPÉCIES 

As espécies para recuperação devem ser selecionadas considerando-se os objetivos a 

curto e longo prazo, as condições químicas e físicas dos locais de plantio, o clima, a 

viabilidade das sementes, a taxa e a forma de crescimento, a compatibilidade com outras 

espécies a serem plantadas e outras condições específicas do local. A seleção de espécies 

deverá ser orientada para sua autossustentação e levando-se em conta a fauna local. 

Outros critérios de seleção que devem ser levados em conta; são: 

28. Características desejáveis da vegetação - agressividade; rusticidade; rápido 

desenvolvimento; fácil propagação; fácil implantação com baixo custo; pouca 

exigência quanto a condições do solo; fácil integração na paisagem; inocuidade às 

condições biológicas da região; fator de produção de alimento para a fauna; 

29. Utilizar plantas dos estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo, preferencialmente 

nativas e/ou de ocorrência comum na região. A vegetação herbácea protege 

essencialmente contra a erosão superficial (ravinamento, dissecação, alteração da 

superfície), agrega as camadas superficiais numa espessura variável, em média de 

0,5 m a 0,25 m, participa na formação do húmus e se implanta rapidamente. A 

vegetação arbustiva e principalmente a arbórea, pela importância das raízes, mais 

profundas, permitem a coesão das camadas de solo em profundidade e facilitam a 

percolação da água em profundidade, alimentando o lençol freático; 

 

 



 

 

MUDAS E SEMENTES 

Mudas de espécies nativas, com mais de 80 espécies diferentes, visando à recuperação 

das Áreas Degradadas do Estado do Paraná (Mata Ciliar, Reserva Legal, Unidades de 

Conservação, Corredores de Biodiversidade). 

  

A QUEM SE DESTINA: 

A todos os interessados no plantio de árvores nativas ou produtores rurais que queiram 

recuperar as áreas degradadas de sua propriedade. 

  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

É exigida uma cópia da matrícula do imóvel que receberá estas mudas, além dos 

documentos pessoais do proprietário do imóvel (CPF ou CNPJ) para o preenchimento do 

Cadastro do Silvicultor na retirada das mudas dos viveiros florestais do IAP ou Conveniados. 

  

QUEM PROCURAR: 

O interessado deve buscar no seu município a Assistência Técnica da Emater e da 

Prefeitura Municipal, estas duas instituições podem realizar um projeto de recuperação, ou 

também procurar um dos 21 Escritórios Regionais do IAP. 

 

ONDE ADQUIRIR AS MUDAS: 

Nos Viveiros Florestais Municipais (O IAP possui convênio com 149 municípios) 

Nos 20 Viveiros Regionais do IAP, com os Coordenadores nos Escritórios Regionais 

do IAP. 

Por intermédio da EMATER tanto para os viveiros municipais como os do IAP. 

 

CUSTO DAS MUDAS: 

As mudas são Doadas. 

  

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP/ Diretoria de Restauração e Monitoramento da 

Biodiversidade – DIREB. Entrar em contato com o Departamento de Produção de Espécies 

Nativas – DPN - Rua Engenheiros Rebouças, 1206 - Bairro Rebouças – CEP 80.215-100 

Telefone: (41) 3213-3700. 



 

 

MONITORAMENTO 

Sugere-se, após o início da operação das obras e pelos 04 anos seguintes, vistorias 

trimestrais das áreas recuperadas, para avaliação do desenvolvimento da vegetação 

reintroduzida. 

 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Este Programa será de responsabilidade do PARANACIDADE em conjunto com os 

demais técnicos envolvidos, devendo estes cobrar de todas as empresas construtoras a sua 

implantação, podendo ser auxiliado por empresas contratadas e fiscalizado pelo órgão 

licenciador e demais órgãos governamentais envolvidos. 

 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: PROGRAMA DE SUPRESSÃO VEGETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE SUPRESSÃO VEGETAL 

 

JUSTIFICATIVA 

Este programa busca a manutenção dos parâmetros relacionados à biodiversidade, os 

dados relacionados à supressão de vegetação apontam para impactos baixos, o que não 

dispensa responsabilidades, notadamente aqueles relacionados aos deslocamentos e dispersão 

das espécies. 

 

OBJETIVOS 

O programa de Supressão de Vegetação estabelece estratégia que busca, aditivamente 

às considerações iniciais expostas na justificativa, evitar que procedimentos como limpeza de 

terrenos e abertura de acessos eventuais para execução de serviços sejam fontes de impactos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

◦ Detalhar ações que buscam aperfeiçoar os processos de instalação das obras; 

◦ Propiciar o aproveitamento racional do material oriundo da supressão de 

vegetação, remanescente do desmate; 

◦  

METAS 

As metas estabelecidas para o Programa de Supressão de Vegetação são as seguintes: 

 Aproveitamento da maior parte dos recursos obtidos com a supressão a ser 

removida pelo empreendedor; 

 Obter o aproveitamento máximo de material de reprodução, das matrizes a 

serem suprimidas; 

 Execução da supressão de vegetação, obedecendo aos preceitos legais. 

 

INDICADORES AMBIENTAIS 

Em termos de indicadores e monitoramento para a avaliação de impactos e avaliação 

da eficiência das medidas tomadas, são recomendados:  

 Evitar e adotar como critério a restrição ao mínimo, quando se tratar de 

supressão de vegetação e corte de árvores, observando que algumas das áreas identificadas de 

supressão se encontram em Área de Proteção Permanente – APP; 



 

 

 Acompanhar e divulgar os resultados do aproveitamento dos recursos 

suprimidos e a sua destinação pelo empreendedor; 

 Acompanhar e divulgar os resultados da coleta de material reprodutivo, 

originários das matrizes a serem suprimidas; 

 Acompanhar e divulgar os resultados das recuperações das áreas durante as 

adequações ambientais. 

Um indicador que parece indispensável na obra de implantação é a opinião pública, 

notadamente do conjunto social na Área da Influência Direta do empreendimento, incluindo 

os residentes das áreas e visitantes da região turística, a cargo do Programa de Comunicação 

Social. 

 

PÚBLICO ALVO 

No conjunto Público alvo destacam-se os seguintes grupos, certamente mantendo 

expectativas variadas do empreendimento, todas vinculadas às situações de sustentabilidade 

local, como se segue: 

 A comunidade da Área de influência Direta;  

 Trabalhadores e técnicos envolvidos. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Estratégia de Implantação: Para obter uma otimização no esforço de supressão de 

vegetação e corte de árvores nas áreas relacionadas no Relatório de Avaliação Ambiental - 

RAA, efetivamente vinculadas à implantação das obras, será estabelecida uma programação 

de acordo com o cronograma de obras. 

A estratégia de priorização está fundamentada nos seguintes aspectos, analisados 

segundo a compreensão do conjunto das intervenções e as características de cada área:  

 Minimização, recuperação e manejo, voltados para os processos erosivo do 

solo; 

 Necessidade de cuidados no desenvolvimento dos serviços, considerando o 

atravessamento de áreas com relevância ambiental, local de refúgio para a fauna; 

 Análise prévia de cada área apontada para supressão de vegetação, 

estabelecendo os critérios de intervenção e corte de árvores, buscando minimizar os impactos 

da ação. 



 

 

Contato com os proprietários: Na eventualidade das áreas de supressão estar situadas 

em propriedades privadas e cercadas, os proprietários serão contatados no sentido de inibir 

qualquer tentativa individual de desmatamento, cortes e ações correlatas. No contato será 

frisado que toda a responsabilidade de supressão é do empreendedor. Estes contatos serão 

realizados no âmbito do Programa de Comunicação Social. 

   

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Este Programa será de responsabilidade do PARANACIDADE em conjunto com os 

demais técnicos envolvidos, devendo estes cobrar de todas as empresas construtoras a sua 

implantação, podendo ser auxiliado por empresas contratadas e fiscalizado pelo órgão 

licenciador e demais órgãos governamentais envolvidos. 

 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: PROGRAMA DE MONITORAMENTO 

 

O Programa de Monitoramento Ambiental sistematiza as ações de monitoramento e 

acompanhamento a serem desenvolvidas nas fases de implantação e operação da 

infraestrutura instalada, identificando as responsabilidades por sua execução. O Programa de 

Monitoramento Ambiental é parte do PGAS e coordena: 

 

1. Programa de Monitoramento e Controle da Poluição; 

Composto por dois subprogramas: 

1.1. Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

1.2. Subprograma de Gerenciamento de Efluentes Líquidos.  

2. Programa de Monitoramento de Emissão de Poeira; 

3. Programa de Monitoramento da Emissão de Ruídos;  

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE POLUIÇÃO 

 

SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

  

INTRODUÇÃO 

Este Plano prevê a definição de ações e procedimentos necessários para o 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, decorrentes das intervenções do empreendimento, em 

atendimento às normas oficiais, aos preceitos técnicos da boa engenharia e ao meio ambiente. 

O primeiro passo para se elaborar de forma eficaz, um Plano Integrado de 

Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, nos moldes da Resolução 307 do 

CONAMA, é realizar um diagnóstico com o levantamento das características locais – um bom 

inventário que indique a quantidade de resíduos gerados localmente, identifique os agentes 

envolvidos com a geração, coleta e transporte dos resíduos e inventarie as condições de 

operação dos diversos agentes públicos e privados que atuam nesse segmento, além da 

estimativa dos impactos resultantes dos processos atuais. 

A geração desses resíduos é oriunda de demolições e, em maior parte, de atividades 

construtivas, tanto para implantação de novas edificações quanto para reforma e ampliação de 

edificações existentes, realizadas em ampla maioria por agentes privados. 

O diagnóstico da situação na escala local deve ter as seguintes informações: 

quantitativos gerados; a identificação e caracterização dos agentes envolvidos nas etapas de 

geração, remoção, recebimento e destinação final; e os diversos impactos que efetivamente 

resultam de tais atividades, o que permite, posteriormente, que sejam definidas e priorizadas 

as soluções adequadas para cada caso. 

As atividades previstas para serem executadas durante as fases de implantação e 

operação do empreendimento irão gerar diversas tipologias de resíduos sólidos que deverão 

ser manejados de forma adequada para evitar a ocorrência de impactos ambientais. 

Na fase de implantação, os resíduos provêm principalmente de entulhos de obras, de 

resíduos de manutenção de maquinas e equipamentos, além de resíduos das áreas 

administrativas.  

Portanto, este subprograma se faz necessário para mitigar e controlar e monitorar os 

impactos ambientais associados à geração dos resíduos sólidos, além de orientar o 

empreendedor quanto às práticas a serem adotadas. 

 



 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO TEMA 

▪ Lei Estadual 12.493, de 05 de fevereiro de 1999 -  Estabelece princípios, 

procedimentos, normas e critérios referentes a geração, acondicionamento, armazenamento, 

coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, 

visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais 

e adota outras providências. 

▪ Decreto Estadual 6.674, de 2002 - Aprova o Regulamento da Lei nº 12.493, de 

22 de janeiro de 1999. 

▪ Portaria IAP 224, de 05 de dezembro de 2007 - Estabelece os critérios para 

exigência e emissão de Autorizações Ambientais para as Atividades de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos. 

 LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010 - Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

 DECRETO Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010 - Regulamenta a Lei 

no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o 

Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para 

a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 

 DECRETO Nº 7.405, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010 - Institui o Programa 

Pró-Catador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos 

Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão 

Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua 

organização e funcionamento, e dá outras providências. 

 

OBJETIVO GERAL 

A execução do subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tem como 

objetivo principal a correta segregação, acondicionamento, transporte, armazenamento, 

tratamento e disposição final dos resíduos gerados pelo empreendimento tanto na Fase de 

Implantação quando durante a Operação, em conformidade com a legislação ambiental, de 

forma a garantir o controle efetivo durante todo seu ciclo. 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir práticas que permitam promover a minimização da geração de resíduos 

e que garantam seu manuseio, separação, estocagem e disposição final da forma mais 

adequada, e acatando a legislação vigente, de modos a evitar danos à saúde e segurança dos 

funcionários e ao meio ambiente. 

 Aplicar estas práticas às principais fontes geradoras de resíduos durante as 

obras, ou seja, nos canteiros de obras e frentes de serviços, onde serão produzidos detritos de 

variadas naturezas e classes, principalmente lixo doméstico, lixo de escritório, sucata, óleos e 

graxas e restos da construção civil, dentre outros. 

 

METAS  

Dentre as metas do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil, 

buscando evitar riscos ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e da população em geral, 

podemos destacar: 

 Minimizar a geração dos resíduos; 

 Segregar os resíduos perigosos dos não perigosos; 

 Segregar os resíduos recicláveis dos não recicláveis. 

 

INDICADORES AMBIENTAIS 

Os principais indicadores ambientais, a serem monitorados para a avaliação do sucesso 

do PGRSC são: 

 Volume de resíduos gerados pelas obras em comparação aos volumes médios 

oficiais, utilizados para cálculos e projetos de natureza semelhante; 

 Identificação e contratação de destinos finais adequados - aterros sanitários, 

empresas de reciclagem e outros, devidamente licenciados, por parte das construtoras; 

 Identificação e contratação dos serviços de coleta e transporte adequados, às 

empresas idôneas, devidamente licenciadas; 

 Número de ocorrências de “não conformidades” relacionadas à geração, 

manuseio, separação, estocagem e disposição final dos resíduos; e 

 Número de ocorrências de acidentes ambientais, de problemas de saúde e de 

transtornos ao público alvo, provenientes de má gestão dos resíduos sólidos. 

 

  



 

 

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS GERADOS  

Diversas fontes têm que ser consultadas para se atingir uma estimativa segura e o 

método sugerido é somar três indicadores: A quantidade de resíduos oriundos de edificações 

novas construídas na cidade, num determinado período de tempo (um ano, por exemplo); A 

quantidade de resíduos provenientes de reformas, ampliações e demolições, regularmente 

removidas no mesmo período de tempo; A quantidade de resíduos removidos de deposições 

irregulares pela municipalidade, igualmente no mesmo período. 

 

CONTROLE E MONITORAMENTO  

A avaliação e o monitoramento da eficácia dos resultados do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos deverão ser realizados através dos relatórios semestrais que serão 

elaborados ao longo da implantação das obras de infraestrutura e entregues à UGP. O 

conteúdo mínimo que cada um desses relatórios deverá conter é: 

 Uma Planilha de controle diário de entrada: controlar quantidades de resíduos 

de usuários e monitorar os horários de maior uso em relação à local tipo de veículo usuário 

tipos de resíduos; 

 Uma Planilha de controle diário saída de resíduos: controlar quantidades de 

resíduos por tipo e monitorar a demanda por remoção destino dos tipos de resíduo;  

 Uma Planilha de controle diário das correções de disposições irregulares: 

Controlar quantidades de resíduos, de equipamentos utilizados e monitorar locais de 

deposição irregular e destino dos tipos de resíduos; 

 Relatório de controle mensal das operações dos transportadores autorizados: 

identificação completa do transportador e sua autorização de operação consolidação dos 

volumes transportados por tipo de resíduo quantitativo de geradores atendidos no período 

identificação do destino por tipo de resíduo e sua licença de operação comprovantes de 

entrega dos resíduos. 

Ao final de cada planilha deverão constar as seguintes informações: 

 Data 

 Hora tipo / placa do veículo transportador 

 Responsável pelo transporte 

 Tipo de resíduo 

 Endereço de origem 

 Volume (m³) 



 

 

 Responsável pelo registro (nome completo e assinatura) 

 

METODOLOGIA 

A metodologia de desenvolvimento do Plano considera as diferentes etapas de 

implantação e projeta, para cada uma delas, as ações a serem tomadas para o manuseio, 

estocagem e destinação final dos resíduos da construção civil. A partir daí devem ser 

elaboradas medidas preventivas, ações de comunicação social e soluções para destinar 

corretamente os resíduos gerados pelas obras. 

Todos os trabalhadores envolvidos nas obras deverão ser instruídos através de uma 

oficina de capacitação ou através de um material de leitura obrigatória, sobre a Resolução 

CONAMA nº. 307. Garantindo assim, o manuseio correto dos resíduos e sua correta 

destinação final, visando avaliar os sistemas implantados, os resultados e a melhoria constante 

de procedimentos. 

Os resíduos de construção deverão ser divididos em 4 (quatro) classes e separados 

para uma destinação diferente e adequada a cada uma, tudo de acordo com a Resolução 

CONAMA nº. 307 são elas: 

 



 

 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Este Programa será de responsabilidade do PARANACIDADE em conjunto com os 

demais técnicos envolvidos, devendo estes cobrar de todas as empresas construtoras a sua 

implantação, podendo ser auxiliado por empresas contratadas e fiscalizado pelo órgão 

licenciador e demais órgãos governamentais envolvidos. 

 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 SUBPROGRAMA GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

INTRODUÇÃO 

O Subprograma de Gerenciamento de Efluentes Líquidos se justifica pela necessidade 

de descrever os procedimentos a serem adotados para garantir a redução ou manutenção de 

padrões de desempenho ambiental predefinidos. O subprograma atua nos processos correntes 

de geração de efluentes líquidos associados às atividades, prevenindo os impactos 

decorrentes. 

As atividades previstas a serem executadas durante as fases de implantação e operação 

irão gerar efluentes líquidos constituídos basicamente por esgotos sanitários e águas 

contaminadas com resíduos oleosos, oriundos manutenção de máquinas e equipamentos. 

Neste sentido, justifica-se a adoção do subprograma de gerenciamento de efluentes líquidos 

para toda a área das obras. Pretende-se com este subprograma estabelecer padrões para o 

monitoramento dos efluentes líquidos a serem gerados. 

Portanto, se faz necessário para mitigar, controlar e monitorar os impactos associados 

à geração dos efluentes líquidos, além de orientar os trabalhadores e técnicos envolvidos 

quanto às práticas a serem adotadas. 

 

LEGISLACAÇÃO APLICADA AO TEMA 

 Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007 – Estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico; altera as Leis 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de 

maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei 

6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

 Resolução SEMA 21, de 22 de abril de 2009 -    Dispõe sobre licenciamento 

ambiental, estabelece condições e padrões ambientais e dá outras providências, para 

empreendimentos de saneamento. 

 Resolução SEMA 53, de 16 de novembro de 2009 - acrescenta os parágrafos 1º 

e 2º ao Art.8º da Resolução SEMA 21/2009. 

 

OBJETIVO GERAL  

Este subprograma tem como objetivo principal o gerenciamento e controle dos 

efluentes líquidos gerados de forma a minimizar os impactos potenciais associados ao 



 

 

descarte destes no ambiente marinho (na fase operacional) e no armazenamento na fase de 

implantação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos são propostos: 

 Gerenciar e controlar os efluentes líquidos gerados de forma a minimizar os 

impactos potenciais associados ao descarte destes no ambiente de forma inadequada. 

 Enquadrar as águas residuárias dentro das especificações previstas para o seu 

descarte. 

 Gerenciar a operação e a manutenção dos sistemas de tratamento dos efluentes 

líquidos, de forma a garantir a eficiência prevista para eles. 

 

MONITORAMENTO 

 As ações a serem desenvolvidas se dividem em duas temáticas específicas, descritas 

abaixo: 

Procedimentos operacionais e de manutenção preventiva: Os procedimentos 

operacionais relacionados às emissões de efluentes líquidos deverão ser difundidos a todos os 

trabalhadores e técnicos em questão, através de treinamento no próprio local de trabalho, 

devendo haver registro que comprove a realização do treinamento. Observa-se que tais 

procedimentos poderão sofrer revisões periódicas, sendo que após cada revisão todos deverão 

ser novamente treinados. As informações registradas permitirão a análise e identificação de 

problemas, indicando as ações a serem tomadas de forma a atingir os objetivos deste 

subprograma. 

 

PUBLICO ALVO 

Equipes de operação e manutenção das obras, órgãos de fiscalização ambiental, 

comunidade e técnicos responsáveis. 

 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Este Programa será de responsabilidade do PARANACIDADE em conjunto com os 

demais técnicos envolvidos, devendo estes cobrar de todas as empresas construtoras a sua 

implantação, podendo ser auxiliado por empresas contratadas e fiscalizado pelo órgão 

licenciador e demais órgãos governamentais envolvidos. 



 

 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EMISSÃO DE POEIRA 

 

INTRODUÇÃO 

Conforme previsto na avaliação dos impactos ambientais constantes no RAA, estima-

se uma pequena alteração da qualidade do ar na área de instalação pelo aumento da 

concentração ambiental de material particulado em suspensão e partículas inaláveis, 

compreendendo tanto a mobilização de equipamentos quanto a execução das obras. Esse 

aumento se dá pelas operações de terraplanagem com acertos de terrenos, cortes e aterros, 

envolvendo ainda escavações para a construção das fundações, abertura de vias de acesso, 

bem como a movimentação de veículos (caminhões, máquinas e equipamentos) nas áreas das 

obras, pátios de estocagem, equipamentos, que irão gerar emissões de poeira, estando sujeitos 

à ação eólica, com potencial de se elevar no ar e ser carregada pelos ventos. 

Dessa forma, torna-se necessário o planejamento e a implantação de medidas de 

controle que reduzam a emissão de poeira para a atmosfera. O controle desse tipo de emissão 

se processa com a umectação6 do solo nas áreas de intervenção (fase de implantação). 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO TEMA 

 Lei Estadual 13.806, de 30 de setembro de 2002 - Dispõe sobre atividades 

pertinentes ao controle da poluição atmosférica, padrões e gestão da qualidade do ar, 

conforme especifica e adota outras providências. 

 Resolução SEMA 54, de 22 de dezembro de 2006 - Define critérios para o 

Controle da Qualidade do Ar como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para 

proteção da saúde e bem estar da população e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo 

de permitir o desenvolvimento econômico e social do Estado de forma ambientalmente 

segura. 

 Resolução SEMA 058, de 20 de Dezembro de 2007 - Estabelece critérios para 

controle das emissões atmosféricas, para as atividades de recebimento, secagem, limpeza e 

expedição de produtos agrícolas não industrializados e revoga os artigos 43 e 44 da Resolução 

SEMA nº 054, de 22/12/06. 

 

 

                                                 
6  Ato ou efeito de umedecer, tornar úmido. 



 

 

OBJETIVO 

Este programa tem por objetivo o controle da emissão de material particulado gerada 

nas áreas de intervenção do solo e estradas não pavimentadas durante a fase de instalação do 

empreendimento e nas atividades de manuseio durante a fase de operação. Este controle terá 

de ser realizado na fonte de geração, segundo as orientações descritas neste estudo. 

 

ATIVIDADES  

Abaixo são relacionadas às atividades que serão desenvolvidas durante a fase de 

implantação e operação do empreendimento, bem como as suas fontes de emissões de poeira. 

 Operações de terraplanagem e abertura de vias de acesso.  

As obras de terraplanagem normalmente exigem o movimento de grandes volumes de 

solo, gerando tráfego intenso de veículos pesados. A nuvem de poeira levantada pode elevar 

consideravelmente a emissão de particulado nesta fase.  

As vias de acesso geralmente são abertas para uso provisório durante as obras, seja 

para permitir uma operação mais eficiente das máquinas e equipamentos, seja para garantir o 

acesso às áreas de construção. 

 

FONTES DE EMISSÕES 

 Operações de terraplanagem: manuseio de solo através de máquinas, 

equipamentos e caminhões nos acertos de terrenos, cortes e aterros, escavações para a 

construção das fundações; 

 Abertura de vias de acesso e pátios de materiais: manuseio de solo através de 

máquinas e equipamentos na abertura de vias de circulação de veículos e pátios de estocagem 

de materiais; 

 Movimentação de veículos: passagem de caminhões, máquinas e equipamentos 

nas vias internas e áreas das obras não pavimentadas; 

 Áreas de circulação operacional. 

 

MÉTODO DE CONTROLE E MONITORAMENTO 

Neste estudo são propostas medidas de controle e monitoramento para atenuação da 

magnitude das emissões de poeira na fase de instalação, através das seguintes ações: 

 Umectação constante do solo nas áreas de intervenção, com frequência 

predeterminada, para abatimento na origem das emissões de material para a atmosfera.  



 

 

 Utilização de cobertura nos caminhões através do recobrimento das carrocerias 

com lonas, quando do transporte de materiais granulados (ex. terra, areia e brita), evitando-se 

a emissão de poeira em suspensão. 

 Utilização de escória ou brita nas vias não pavimentadas e acessos a serem 

implantados, com o intuito de reduzir as emissões de particulados na passagem dos veículos. 

 Controle de velocidade dos veículos em toda a área. 

 Utilização de locais com menor interferência em relação à ação dos ventos 

onde serão estocados os materiais granulados, evitando assim o arraste eólico. 

 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Este Programa será de responsabilidade do PARANACIDADE em conjunto com os 

demais técnicos envolvidos, devendo estes cobrar de todas as empresas construtoras a sua 

implantação, podendo ser auxiliado por empresas contratadas e fiscalizado pelo órgão 

licenciador e demais órgãos governamentais envolvidos. 

 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CONTROLE DE RUÍDOS 

 

A exposição ao ruído no trabalho pode provocar lesões auditivas irreversíveis, 

acidentes de trabalho, bem como contribuir para outros problemas de saúde. O presente 

Programa contém uma introdução à gestão do ruído no setor da construção, antes e durante a 

execução das obras. 

São inúmeros os trabalhos que provocam ruído no setor da construção. Isto significa 

que os trabalhadores tanto podem ser expostos ao ruído resultante do seu próprio trabalho 

como ao ruído ambiente ou de fundo provocado por outros trabalhos realizados no canteiro de 

obras.  

Algumas das fontes principais de ruído no setor da construção são: 

 Ferramentas de impacto (martelos, marretas, furadeiras, etc.); 

 Utilização de explosivos e/ou detonadores; 

 Equipamentos pneumáticos; 

 Motores de combustão interna; 

 Entre outros. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO TEMA 

 Resolução CONAMA 01, de 08 de março de 1990 - "Dispõe sobre critérios e 

padrões de emissão de ruídos, das atividades industriais, comerciais, recreativas, inclusive as 

de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, 

critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução". 

 

OBJETIVO GERAL  

Sempre que possível, eliminar a produção do ruído, através da alteração do método de 

construção ou de trabalho.  

 

GESTÃO DO RUÍDO  

Planejamento das medidas de controle do ruído:  

 Evitar ou minimizar os trabalhos que provoquem ruído; 

 Planejar a forma de gerir o canteiro de obra e de controlar os riscos; 

 Verificar o cumprimento dos requisitos legais por parte dos empreiteiros; 

 Avaliar, eliminar ou controlar os riscos, bem como reavaliá-los. 



 

 

 Antes do início dos trabalhos no canteiro de obra: 

 Definir uma política de aquisição (compra e/ou aluguel) de maquinário e 

equipamento de trabalho com níveis de pressão sonora mais baixa; 

 Estabelecer os requisitos pretendidos em matéria de controle de ruídos no 

caderno de encargos (que cumpram, no mínimo, a legislação estadual); 

 Planejar o processo de trabalho de forma a minimizar a exposição dos 

trabalhadores e população de entorno ao ruído. 

 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO RUÍDO 

A exposição dos trabalhadores ao ruído deverá ser avaliada em atenção especial aos 

seguintes aspectos: 

O trabalhador e a exposição a que está sujeito, incluindo: 

 Nível, tipo e duração da exposição, incluindo qualquer exposição a ruído de 

impacto; 

 Riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores por não ouvirem sinais de 

aviso ou alarmes;  

 Continuação da exposição ao ruído além do horário de trabalho normal sob a 

responsabilidade da entidade patronal; 

Informação e conhecimentos técnicos, incluindo: 

 Informação sobre emissão de ruídos fornecida pelos fabricantes de 

equipamento de trabalho; 

 Existência de equipamento de trabalho alternativo concebido para reduzir a 

emissão de ruídos; 

 Informação pertinente das entidades de vigilância médica; 

 Disponibilidade de protetores auriculares adequados. 

  

CONTROLE DO RUÍDO 

São três os passos para a proteção dos trabalhadores contra o ruído, através da 

utilização de medidas técnicas e de organização: 

 Controle do ruído na fonte: Estas medidas de controle incluem a utilização de 

máquinas com baixos níveis de ruído; evitar impactos de metal sobre metal; amortecimento 

tendo em vista a redução do ruído ou isolamento de peças vibratórias; instalação de 



 

 

silenciadores; realização de manutenção preventiva: os níveis de ruído podem-se alterar a 

medida que as peças se vão desgastando. 

 Medidas coletivas, incluindo organização do trabalho: Além dos passos acima 

referidos, há medidas que poderão ser tomadas com vistas a reduzir a exposição ao ruído de 

todas as pessoas suscetíveis de serem expostas. Em canteiros de obras em que haja mais de 

um empreiteiro, é essencial que exista cooperação entre os empregadores. As medidas 

coletivas incluem: isolamento dos procedimentos causadores de ruído e restrição do acesso a 

zonas de ruído; interrupção da passagem de ruídos aéreos através da utilização de vedações e 

barreiras de proteção contra o ruído; Utilização de materiais absorventes para reduzir o som 

refletido; controle do ruído e vibração transportados pelo solo através da utilização de lajes 

flutuantes; organização do trabalho de modo há limitar o tempo despendido em zonas de 

ruído; planejamento da realização de trabalhos que impliquem ruído em momentos em que o 

número de trabalhadores expostos ao ruído seja o mínimo possível; organização de programas 

de trabalho que controlem a exposição ao ruído. 

 Protetores auriculares: Os protetores auriculares devem representar o último 

recurso. O seu uso deve ser obrigatório; Os protetores devem ser adequados ao trabalho a 

executar, ao tipo e ao nível de ruído, devendo igualmente ser compatíveis com o restante do 

equipamento de proteção; Os trabalhadores devem poder escolher entre vários tipos de 

protetores auriculares adequados, de modo a poderem escolher o mais confortável; Deve ser 

dado ainda treinamento sobre a forma de utilização, armazenagem e conservação dos 

protetores auriculares fornecidos. 

  

VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO MÉDICO 

Os trabalhadores têm direito a um monitoramento médico adequado. No caso de ser 

feita vigilância médica, por exemplo, testes audiométricos de prevenção, há requisitos a 

cumprir relativos à manutenção de registros médicos individuais e ao fornecimento de 

informação ao trabalhador. Os conhecimentos obtidos a partir do procedimento de vigilância 

deverão ser utilizados para analisar a avaliação de riscos e as medidas de controle. 

 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Este Programa será de responsabilidade do PARANACIDADE em conjunto com os 

demais técnicos envolvidos, devendo estes cobrar de todas as empresas construtoras a sua 



 

 

implantação, podendo ser auxiliado por empresas contratadas e fiscalizado pelo órgão 

licenciador e demais órgãos governamentais envolvidos. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS 

O PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas envolvidas, 

Prefeituras, população geral, entre outros, serão os responsáveis por todo o acompanhamento 

deste Programa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser elaborado pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e 

empresas envolvidas e estar pronto até o início das obras. Este será válido por toda a vida útil 

das obras, devendo ser revisado periodicamente ou se houver mudanças na fase de instalação. 

 

CUSTOS 

Os custos do Programa deverão ser estimados e discriminados nas planilhas de 

orçamento dos Projetos Executivos, antes do inicio das obras de instalação, que deverão ser 

elaboradas pelo PARANACIDADE em conjunto com os demais técnicos e empresas 

envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


