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1. INTRODUÇÃO 

 

 A equipe técnica elaborou o Presente Plano de Ações de Emergência da CGH, com 

o objetivo de estabelecer parâmetros e um roteiro para orientar os procedimentos de 

emergência a serem adotados visando garantir a segurança do empreendimento e de seus 

operadores. 

 O programa visa atender as exigências da ANEEL e também a Lei 12.344 – 

Política de segurança das barragens, assim como as exigências do órgão ambiental 

estadual (IAP). 

 

O Plano de Ações de Emergência (PAE) foi dividido da seguinte forma: 

 Responsabilidades 

 Situação de Emergência 

 Ações Preventivas 

 Recursos e Suprimentos de Emergência 

 Atribuição de Responsabilidade 

 Aprovação do PAE 

2. PLANO DE AÇÃO EMERGÊNCIAL (PAE) 

 O Plano de Ações Emergenciais (PAE) da CGH contém procedimentos de 

notificação, no formato de um relatório de inspeção técnica das estruturas de engenharia 

que compõe a captação, no sentido de salvaguardar a vida da população que habita as 

margens do rio e ainda de alertar quanto aos aspectos de funcionamento, durabilidade e 

eficiência da estrutura de alimentação das turbinas a montante do sistema de 

funcionamento. Salientamos que não há barragem. 

 Este PAE define responsabilidades e indica os procedimentos previstos para: 

a) identificar situações não usuais e/ou indesejáveis, que possam vir a comprometer a 

segurança da caixa de captação; 

b) iniciar as ações emergenciais para notificação das populações quanto ao não 

funcionamento de algum equipamento da geração de energia. 

 Neste plano, não há barragem, havendo somente uma caixa de captação e todas as 

estruturas complementares porventura existentes (tomada de água, canal, conduto 

forçado, casa de geração e dissipador). 

 

 



Nome oficial: CGH TOLEDO ENREGIA RENOVÁVEL. (CGH SÃO FRANCISCO) 

Localizada no Rio: São Francisco Verdadeiro 

Caminho do Fluxo à jusante: Sentido Avenida Senador Attilio Fontana à calha do Rio. 

Categoria de Risco à jusante: Baixa 

Dano Potencial Associado: Nenhum 

 Propriedade a Jusante: Propriedade da Sra. Dozolina Bombardelli Troian e Sr. 

Holmes Adão Troian e sua esposa Sra. Margarete Crespão Troian, como especifica a 

matrícula n° 3.642 do Primeiro Registro de Imóveis. 

 

 

  

Demoninação Oficial

Empreendedor

Entidade Fiscalizadora

Rio

Município

Unidade da Federação

Coordenadas 

Área de drenagem

Precipitação média na bacia

Volume anual médio

Vazões máximas

Localização 

Tipo

Descrição de entrada

Descrição do canal

Comprimento

Largura 

Modalidade de dissipação

Comprimento 

Largura 

Solução

Unidades

Dimensão

Controle de saída

Cotas das tomadas d'água à entrada

Nivel de água máximo

Acionamento 

Tipo

CGH Toledo Energia Renovável

Toledo Energia Renovável LTDA

ANEEL

Localização 

Principais características da CGH Toledo Energia Renovável (CGH São Fransisco)

São Francisco Verdadeiro

Toledo 

Paraná

24°46'27,244" S  e  53°43'35,33" O

Bacia Hidrográfica 

381,00 km²

9,83 m³/s

12,33 m³/s

27,07 m³/s

Extravasor de cheias

Direto

Câmara de carga

Conduto forçado

10,00 metros

D= 2,20 metros

Vertedor

13,00 metros

16,50 metros

Tomada d'água

Comporta - vagão

478,73 m 

manual/talha

Direto 

2

3,00 m x 3,00 m (L x H)

Comporta - vagão

479,23 m 



 RESPONSABILIDADES 

 Operação e Manutenção Diária: Toledo Energia Renovável Ltda. 

         Implementação do PAE: Toledo Energia Renovável Ltda. 

 Determinação e Identificação de situações ou eventos que requeiram ações emergenciais: 

Toledo Energia Renovável Ltda. 

 

 ÁREAS DE INUNDAÇÃO - SEM RISCO 

 À jusante da CGH não existe nenhum aproveitamento hidrelétrico que possa ser 

afetado.  

 A LISTA DE NOTIFICAÇÃO com os nomes e instituições a serem contatadas 

no caso de um rompimento encontra-se em anexo. 

 

 RUPTURAS IMINENTES 

O arranjo da CGH não contempla barramento, o fluxo do rio é direcionado para o 

circuito hidráulico através da tomada d´água, esta regula a vazão através de 

comportas. Caso a ruptura da tomada d´água seja iminente, mas não tenha iniciado 

ainda, o seguinte passo deve ser seguido imediatamente: 

a) Abertura completa das comportas que regulam o nível da água na captação à 

montante, sistema integrante do projeto, regulador também das cheia do Rio.  

 

 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

 A seguir são relacionados alguns dos eventos que podem acarretar diretamente a 

ruptura da caixa de captação. Para cada um desses eventos é apresentada uma seqüência 

de etapas a serem seguidas na tentativa de estabilizar a situação. 

 

 Abalo Sísmico 

 Caso um tremor de terra com magnitude igual ou superior a 5 graus na escala 

Richter (É sentido por todos. Pessoas caminham sem equilíbrio. Janelas e objetos de 

vidro são quebrados. Objetos, livros etc. caem de estantes. Móveis movem-se ou 

tombam. Alvenarias e rebocos racham. Árvores balançam visivelmente ou ouve-se 

ruído.) seja anunciado nas proximidades, ou o indivíduo responsável pela estrutura da 

CGH tenha sentido tremores, dever - se - á: 

 efetuar imediatamente uma inspeção visual de toda a estrutura; 

 em outro caso, se ocorrer dano, mas este não é julgado sério o bastante para causar o 

rompimento da estrutura de captação, observar rapidamente a natureza, localização e 



extensão do dano, assim como o potencial de tal ruptura. Em seguida, entrar em 

contato com Defesa Civil, para maiores instruções. Uma descrição das superfícies de 

deslizamentos, zonas úmidas, aumento ou surgimento de percolações ou 

subsidências, incluindo sua localização, extensão, taxa de subsidência, efeitos em 

estruturas próximas, fontes ou vazamentos, nível da água no rio, condições climáticas 

e outros fatores pertinentes será também importante; 

 caso não exista perigo iminente, o corpo técnico do empreendimento deverá 

inspecionar detalhadamente o seguinte: 

 drenos ou vazamentos, por alguma turbidez ou lama na água ou aumento de vazão; 

 outras estruturas complementares. 

 Relate todos os aspectos observados para a AGEPAR e todas as outras instituições 

contatadas durante a emergência. Também se certifique de observar cuidadosamente a 

estrutura nas próximas duas à quatro semanas já que alguns danos podem não aparecer 

imediatamente após o abalo. 

 Enchente 

 A CGH Toledo Energia Renovável (CGH São Francisco) irá ter um dispositivo para 

prevenir as enchentes integrante do projeto. Porém, no caso de uma evento de cheia 

próxima a captação, procedimentos devem ser efetuados para assegurar a integridade da 

estrutura da Usina. 

 Se algo acontecer causando elevação de nível da água no reservatório, contate a 

AGEPAR imediatamente relatando o seguinte: 

a) elevação atual do nível de água no rio; 

b) taxa de elevação do nível do reservatório (cm /hora); 

c) condições climáticas – passado, presente eprevisão; 

d) condições de descarga dos riachos e rios a jusante; 

    e) verificar o aumento/redução de percolação devido à variação do nível da água; 

    f) verificar trincas, abatimentos, umedecimentos, deslizamentos ou outros sinais de 

perigo próximos a caixa de captação e o restante da estrutura. 

 Outros Problemas 

 No caso de ocorrência de outros problemas que possam por a estrutura em risco de 

segurança, contatar a AGEPAR e explicar a situação da melhor maneira possível. 

 Término da Situação Emergencial e Ações Complementares 

 Uma vez que as condições indicam não mais haver emergência e as pessoas e 

entidades responsáveis terem declarado que a estrutura está segura, a empresa deve 

contatar as autoridades locais, as quais irão dar por terminada a situação emergencial. 



 

 AÇÕES PREVENTIVAS 

 A seguir são relacionadas algumas situações com as respectivas ações a serem 

implementadas no caso de sua ocorrência, a fim de prevenir ou retardar a ruptura. Estas 

ações somente devem ser implementadas sob a orientação da AGEPAR ou de outros 

profissionais de engenharia devidamente qualificados e com experiência. 

 Deslocamento em massa da caixa de captação: 

a) rebaixar imediatamente o nível do rio até que os movimentos excessivos terminem; 

b) continuar rebaixando o nível do rio até que uma cota segura seja atingida; 

c) manter baixo o nível do rio até que os reparos sejam concluídos. 

  

 RECURSOS E SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA 

 Em uma situação emergencial, equipamentos e suprimentos (e.g. sacos de areia, 

enrocamentos, material argiloso, equipamentos de terraplanagem, trabalhadores etc.) 

podem ser necessários em um curto espaço de tempo. 

 Com isso é importante conhecer as possíveis jazidas próximas à usina, estocar 

sacos, pedras de mão e manter uma lista atualizada para rápida contratação de 

equipamentos e mão de obra. 

 

 ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 A lista a seguir deve ser preenchida assim que for decidido quem é responsável pela 

tomada de ações específicas para cada situação emergencial da CGH. Desta maneira as 

tarefas podem ser bem distribuídas de forma que, em uma situação emergencial, ninguém 

seja sobrecarregado além do necessário. 

 

 

ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

NOME TELEFONE RESPONSABILIDADE 

João Carlos R. Mascarenhas (45) 99965-5263 Coordenador PAE e Projetos 

Jessika Guis (45) 99911-0980 Coordenadora PAE e Projetos 

Neudi Mosconi (45) 99971-1664 Secretário do Meio Ambiente 

Renata Franzoi (44) 99106-4260 Arquiteta 

Sara Desiree Maróstica (45) 3055-8800 Coordenadora projetos Lago - prefeitura  

Denny Rodrigues Kufner (49) 99976-7684 Projeto Pré Viabilidade e Executivo 

Manoel Barth Calleya (45) 3055-2122 Empreendedor 

Gilberto Allievi (45) 3055-2122 Empreendedor 

Toledo Energia Renovável (45) 3055-2122 Empresa  



FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÃO 

LEGENDA - CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RESPOSTA: 

 

 VERDE:  

NORMAL (quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos à barragem não 

comprometam a segurança da barragem, mas devam ser controladas e monitoradas ao longo do 

tempo); 

 AMARELO: 

ATENÇÃO (quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos à barragem não 

comprometam a segurança da barragem no curto prazo, mas devam ser controladas, monitoradas 

ou reparadas); 

 LARANJA: 

ALERTA (quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos à barragem não 

comprometam a segurança da barragem representem risco à segurança da barragem, no curto 

prazo, devendo ser tomadas providências para a eliminação do problema); 

 VERMELHO: 

EMERGÊNCIA (quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos à barragem não 

comprometam a segurança da barragem representem risco de ruptura iminente, devendo ser 

tomadas medidas para prevenção e redução dos danos materiais e humanos decorrentes do 

colapso da barragem). 



 APROVAÇÃO DO PAE 

 O Plano de Ações Emergencial é uma solicitação da IAP (o órgão ambiental da 

esfera estadual do Governo do Paraná) como condicionante da Licença de Ambiental de 

Instalação. Com isso, este plano será entregue para a aprovação deste órgão. 

 

3. APÊNDICES 

 APÊNCIDE B – LISTA DE NOTIFICAÇÃO 

A. PRIMEIRAMENTE AFETADOS POR CHEIAS A JUSANTE 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO -PR 

 (45) 3055 -8800 

- DEFESA CIVIL MUNICÍPIOS 

199 

B. TELEFONES DE EMERGÊNCIA 

LISTA DE CONTATOS DO PAE 

EMPREENDEDOR 
Nome: Toledo Energia Renovável 

Telefone (45) 3055-2122 

COORDENADOR DO PAE 
Nome: João Carlos R. Mascarenhas 

Telefone (45) 99965-5263 

SUBSTITUTO 
COORDENADOR PAE 

Nome: 
Jessika Guis 

Telefone (45) 99911-0980 

ENCARREGADO 
Nome:   João Carlos R. Mascarenhas 

Telefone  (45) 99965-5263 

AUTORIDADES E SISTEMA 
DE DEFESA CIVIL  

Nome: Prefeitura Municipal  

Telefone (45) 3055-8800 

Nome: Desfesa Civil 

Telefone (45)3277-7882 

Nome: Corpo de Bombeiros 

Telefone (45) 3277-7796 / 193 

Nome: SAMU 

Telefone 192 

Nome: Polícia Militar Ambiental  

Telefone (41) 3299-1350 

Nome: IBAMA 

Telefone (41) 3360-6101 

 

 

 

 



 APÊNDICE D – ATUALIZAÇÃO DO PAE 

 A atualização de informações no PAE deve ser feita anualmente e/ou quando 

ocorram alterações importantes. 

Informações a atualizar devem incluir: 

· Números de telefone 

· Suprimentos e sua localização 

· Mudanças de pessoal 

· Endereços 

Assim como outros itens que possam ser importantes ao longo 

do ano. Após cada atualização deve ser prevista a próxima. 

 

DATAS DE ATUALIZAÇÃO 

PAE - CGH SÃO FRANCISCO 

CONTROLE DE ATUALIZAÇÕES 

Controle de atualizações Data Descrição Elaborado Aprovado 
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ASSINATURAS: 

 

 

 

___________________________                          ______________________________ 

Manoel Barth Calleya                                             Gilberto Allievi 

Toledo Energia Renovável                                     Toledo Energia Renovável 

CNPJ 19.794.696/0001-01                                      CNPJ 19.794.696/0001-01 

 

 

___________________________                          ______________________________ 

João Carlos R. Mascarenhas                                   Jessika Guis 

CREA-PR 19.671/D                                                CREA-PR 152.004/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


