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RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O
COMPLEXO EÓLICO SERRA DA BABILÔNIA
Localização do Complexo Eólico

Estrada Velha Jacobina‐Irecê, S/N, Zona Rural dos municípios
de Morro do Chapéu e Várzea Nova

Área do Empreendimento

5.003,3 hectares

Número de Aerogeradores

165

Energia Gerada Estimada

1.279.100 MWh/ano

Investimento Estimado

R$ 754.000.000,00

Geração de emprego durante a construção

280 empregos diretos durante o pico da obra

Geração de empregos durante a operação

35 empregos diretos
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Tabela 1: Aspectos legais referentes à elaboração do EIA/RIMA de
empreendimentos eólicos no estado da Bahia

1. Introdução
Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é um instrumento de auxílio
no processo de Licenciamento Ambiental do Complexo Eólico da Serra da
Babilônia, que atende às determinações das Resoluções Nº 001/86 e Nº
237/97, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e ao
estabelecido no Anexo IV na Nota Técnica NT 01/2011, parte integrante
do Termo de Referência para usinas eólicas, aprovada pela Resolução
CEPRAM Nº. 4.180 de 29 de abril de 2011.

Aspectos Legais
Constituição Federal, art. Nº
225.

1.1. O que é EIA/RIMA?
EIA/RIMA é a sigla criada para identificar o Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) acompanhado do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que é o
resumo do EIA expresso em uma linguagem acessível a todo e qualquer
cidadão que não tenha uma formação especializada na área de meio
ambiente.
O estudo ambiental é elaborado para que seja avaliada a implantação de
empreendimentos com potencial de causar impactos ao meio ambiente
em acordo com as diretrizes estabelecidas no Termo de Referência
preparado pelo Órgão ambiental responsável pelo licenciamento. Ou
seja, o Estudo de Impacto Ambiental é uma ferramenta constituída pela
Política Nacional do Meio Ambiente para o licenciamento de atividades
que modificarão as atuais condições do meio ambiente.
Na Tabela 1 ao lado estão relacionadas as determinações legais no
âmbito federal e estadual para instalação de grandes empreendimentos
de geração eólica:

O Que Determinam
Estabelece a necessidade de “apresentação de
estudo prévio de impacto ambiental para
atividades ambientalmente degradadoras do
meio ambiente”

Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) Nº 237/97

Estabelece critérios para a definição de
competências e lista as atividades sujeitas a
licenciamento ambiental.

Resolução CONAMA Nº
001/86

Dispõe sobre o licenciamento ambiental e
sobre o estudo prévio de impacto ambiental.

Norma Técnica Nº 001/02,
aprovada pela Resolução
CEPRAM 2929/02.

Estabelece critérios e procedimentos para
subsidiar o processo de AVALIAÇÃO
AMBIENTAL DE IMPACTO AMBIENTAL – AIA,
para os empreendimentos e atividades
consideradas efetiva ou potencialmente
causadoras de significativa degradação do
meio ambiente.

Decreto Estadual 14.024/12

Aprova o Regulamento da Lei 10.431/06, que
dispõe sobre a política de Meio Ambiente e de
Proteção a Biodiversidade do Estado da Bahia.

Resolução CEPRAM 4.180
de 29/04/2011 –
Anexo IV na Nota Técnica
NT 01/2011

Estabelece o Termo de Referência para a
elaboração de EIA/RIMA de empreendimentos
eólicos.

O objetivo principal do estudo é antecipar os impactos ambientais,
positivos e negativos, que a atividade de um determinado
empreendimento poderá causar àquela área em que será instalado,
considerando todas as suas fases: planejamento, implantação, operação e
até a sua desativação.
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De um modo geral o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) abrange quatro
etapas:

3. Avaliação das possíveis alterações que poderão vir a ocorrer no
meio ambiente durante o projeto, a implantação, operação e
desativação do empreendimento. Estas alterações são chamadas
de Impactos Ambientais.
4. Proposição de ações para amenizar ou compensar as alterações
negativas e ampliar os efeitos positivos (benefícios), decorrentes
da instalação do empreendimento. Essas ações serão realizadas
na forma de programas, que serão implantados pelo
empreendedor e fiscalizadas pelos órgãos ambientais
competentes.

Descrição detalhada da implantação e operação do
empreendimento, com destaque para atividades que podem
causar alterações ambientais.
2. Diagnóstico ambiental: nessa parte são verificadas as atuais
condições ambientais da área em que o empreendimento será
instalado. Esse diagnóstico é composto pelos três meios que
compõe a noção de ambiente adotada para esse estudo. São eles:
meio biótico, que trata das plantas e animais que vivem na área e
podem ser afetados; o meio físico, que é composto pela geologia
(que estuda a origem, formação, a estrutura e a composição da
crosta terrestre e suas alterações no decorrer dos anos), pela
hidrogeologia (que estuda as águas subterrâneas quanto ao seu
movimento, volume, distribuição e qualidade), a geomorfologia
(que estuda as formas da superfície da terra), a pedologia (que
estuda os solos) e a climatologia (que estuda os fenômenos
climáticos e meteorológicos de uma determinada região); e o
meio socioeconômico, que considera a população e as atividades
econômicas presentes na área onde será instalado o
empreendimento, o(s) município(s) em que o empreendimento
será instalado e até mesmo os municípios vizinhos.
O diagnóstico ambiental abrange apenas os espaços aonde os
impactos devem ocorrer, espaços esses denominados de Áreas
de Influência, as quais podem ter limites distintos de acordo com
os meios considerados.
1.

Além da análise do EIA, o Órgão Ambiental também ouvirá a população,
por meio de Audiência Pública realizada nos municípios da área de
influência, coletando informações para a avaliação da viabilidade
ambiental do empreendimento. Caso a avaliação seja positiva, será
emitida a Licença Ambiental Prévia, com um conjunto de condicionantes
que terão que ser cumpridas para que o empreendimento tenha a
Licença de Instalação e, depois disso, a Licença de Operação.
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) encontra‐se disponível para
consulta pública nas Prefeituras Municipais de Morro do Chapéu, Várzea
Nova e Ourolândia e no site do INEMA: www.ima.ba.gov.br/estudos‐
ambientais/eia‐rima.
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O mesmo princípio utilizado no
moinho é aplicado para geração
de energia elétrica a partir do ar.
Entretanto no lugar da bomba ou
moenda, a força do vento
impulsiona um gerador de
eletricidade.

1.2. Quem é o empreendedor?
O empreendedor é a Millennium Wind Participações Ltda. – sociedade
empresária constituída em 9 de maio de 2011, pertence a um sólido
grupo de empreendedores brasileiros que atua em diversos segmentos,
como construção civil, incorporação imobiliária, limpeza urbana e
gastronomia. Com mais de 3.000 funcionários, o grupo fundou a
Millennium Wind para investir em projetos de geração de energia limpa e
renovável, como a energia eólica. Visando o desenvolvimento sustentável
do Brasil e a garantia do abastecimento de energia, a Millennium Wind
está investindo em energia eólica através da aquisição ou arrendamento
de fazendas, medições de ventos, desenvolvimento de projetos de
engenharia e meio ambiente.

Desta forma, o moinho deu lugar
ao aerogerador.
A figura ao lado ilustra um
aerogerador
e
seus
componentes principais. Suas
hélices com formato de asa de
avião são mais aerodinâmicas e
eficientes e sua altura total pode superar 100 metros, de modo a
aproveitar os ventos de melhor qualidade que circulam a alturas maiores
em relação ao solo.

O Complexo Eólico Serra da Babilônia exigirá um investimento de R$
754.000.000,00. Parte deste montante será de capital próprio e parte
deverá ser financiado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social ‐ BNDES.

O esquema abaixo ilustra como se faz a conversão da energia dos ventos,
também chamada energia cinética ou do movimento, em energia
mecânica – giro de um eixo – e daí em energia elétrica por meio de um
gerador elétrico.

1.3. O aproveitamento da energia dos ventos
A utilização dos ventos pelo ser humano para o auxílio de suas atividades
diárias é conhecida desde o século V a.C. quando o moinho de vento foi
inventado pelos Persas, onde era utilizado no bombeamento de água
para irrigação. O mecanismo básico de funcionamento de um moinho de
vento é a existência de uma hélice que, presa a um eixo central, gira
conforme a força do vento, impulsionando uma bomba ou uma moenda.
Esse processo não mudou desde então.
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 Das Marés ‐ gerada através da energia contida no
movimento das marés dos mares e oceanos.
 Biocombustíveis ‐ etanol (produzido a partir da cana‐de‐
açúcar e milho), biogás (produzido a partir da biomassa),
biodiesel, entre outros.
A atmosfera da Terra age como uma gigantesca máquina térmica. Os
raios do Sol, mais fortes na linha do Equador do que nas regiões polares,
causam o aquecimento do ar tropical que se eleva cedendo lugar ao ar
polar mais frio que se move para tomar‐lhe o lugar. Esse fluxo é
constantemente perturbado pela rotação da Terra e por condições
atmosféricas locais. O resultado é o vento. Esta força pode criar o sopro
de uma ventania ártica, ou ainda, um ciclone de até 800 km por hora.

1.4. Os ventos como fonte de energia limpa

A utilização dos ventos como fonte energética para a geração de
eletricidade, em escala comercial, teve início há pouco mais de 30 anos e
através de conhecimentos da indústria aeronáutica os equipamentos
para geração de energia eólica evoluíram rapidamente, tornando‐a
competitiva em comparação com outras fontes.

O homem não produz energia. Ele se apropria de diferentes fontes de
energia disponíveis na natureza, transformando‐as de modo que possa
utilizá‐las em seu benefício.
Nos dias de hoje, com a redução das reservas e o encarecimento dos
custos de extração do carvão mineral e do petróleo (principais fontes de
energia utilizadas desde o início da Revolução Industrial), mais a
discussão sobre os efeitos no clima resultantes de sua queima, fazem com
que o aproveitamento das fontes de energia limpa e renovável (isto é,
aquelas que no processo de transformação ou consumo não emitem
gases de efeito estufa para a atmosfera) ganhe importância. As principais
fontes de energia limpa são:

A energia eólica pode garantir até 10% das necessidades mundiais de
eletricidade até 2020 e reduzir a emissão de dióxidos de carbono para a
atmosfera em até 10 bilhões de toneladas. Os campeões de uso dos
ventos são a China e os Estados Unidos, seguidos pela Alemanha e
Espanha.
No Brasil, o Ceará destaca‐se por ter sido um dos primeiros estados a
idealizar um programa de levantamento do potencial eólico. Lá, a energia
eólica já é consumida por cerca de 160 mil pessoas. Assim, vários estados
brasileiros iniciaram programas de levantamento de dados de vento, e o
estado da Bahia foi um deles. Com base nesses estudos, concluiu‐se o

 Energia eólica ‐ gerada a partir da força do vento.
 Energia solar ‐ gerada a partir dos raios solares.
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Babilônia, com topo amplo e cujas altitudes se situam sempre acima de
800 metros, alcançando até 1.050 metros, o que permite captar os ventos
a maior altura e com maior velocidade e constância, resultando em uma
produção maior de energia elétrica.

grande potencial eólico do Brasil e a capacidade competitiva da energia
eólica em termos de custos em comparação a outras fontes atualmente
utilizadas.
Além disso, deve‐se destacar outra vantagem do aproveitamento do
potencial eólico no cenário brasileiro: a sua complementaridade com as
usinas hidrelétricas, pois no período de estiagem, onde o potencial de
geração destas é reduzido, ocorrem os melhores ventos, permitindo um
melhor gerenciamento da geração de energia pelo Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável pela coordenação e controle da
geração e distribuição de energia no Brasil.

Deste modo, a localização do Complexo Eólico Serra da Babilônia
propriamente obedece à lógica da disponibilidade do recurso eólico,
representando o fator de escolha do local para a instalação de
empreendimentos do gênero. Dentro das áreas onde o recurso eólico se
apresenta, o segundo critério de localização passa a ser a disponibilidade
de terrenos para a sua implantação.
O Complexo Eólico Serra da Babilônia, portanto, teve a sua
macrolocalização determinada primeiramente no alto da Serra da
Babilônia, por ser uma área com a qualidade dos ventos como sendo
ideal e, finalmente, pela disponibilidade de terrenos para aquisição.

1.5. Por que se construir na Serra da Babilônia?
Para escolha de uma área para implantação de um empreendimento
consideram‐se várias alternativas de locais, contudo o fator determinante
para a localização de um empreendimento de geração eólica é a
qualidade dos ventos, composta por parâmetros como direção,
velocidade, regularidade, entre outros.

Além disso, os terrenos escolhidos apresentam outras características
favoráveis, como a ausência de qualquer uso intensivo, suportando
apenas uma pecuária extensiva baseada na caatinga como pastagem
nativa e, mesmo assim, restrita devido à ausência de fontes de água para
os animais.

No estado da Bahia, o recurso eólico para geração de energia elétrica é
uma riqueza natural e abundante, sendo uma das regiões brasileiras de
maior potencial eólico, principalmente nas áreas com relevo mais
elevado.

Para os municípios em que o Complexo será instalado, destaca‐se o
significativo incremento na arrecadação de impostos, os quais serão
revertidos, mesmo que em parte, aos municípios e região. Desta forma,
poderá haver melhoras nas condições de vida da população estabelecida
nesses municípios. Poderá haver ainda um incentivo para a implantação
de novos empreendimentos, gerando novos efeitos em termos
socioeconômicos, com mais oferta de empregos, aumento de renda,
aumento do consumo e aumento de arrecadação de impostos.

No caso específico da região da Chapada Diamantina, os ventos são
extremamente favoráveis à conversão em energia elétrica devido a uma
excepcional combinação de fatores: do clima, onde se destaca a
predominância dos ventos alísios, cuja característica mais relevante é a
sua constância, soprando sempre dos trópicos em direção à linha do
Equador, em baixas altitudes; e do relevo, representado pela Serra da
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2. Descrição do projeto
2.1. Onde se localiza o Complexo Eólico Serra da Babilônia?

2.2. Acesso ao empreendimento

O Complexo Eólico Serra da Babilônia será implantado em uma área total
de 5.003 hectares correspondentes a duas propriedades rurais adquiridas
nos municípios de Morro do Chapéu e Várzea Nova. Ao todo, serão
implantados no complexo um total de 165 aerogeradores, com uma
potência de 1.850 kW por aerogerador, totalizando 305,25 MW de
potência instalada.

Para suprir a implantação e operação do Complexo Eólico Serra da
Babilônia e atender as especificações das vias de acesso, foi considerado
como ponto de partida a rodovia BA‐368, único acesso pavimentado que
permite, desde já, a circulação de veículos pesados que devem
transportar os equipamentos, como as naceles, as pás e as torres.
A Figura 1 indica as duas alternativas de acessos que foram consideradas
para o Empreendimento.

Será implantada uma rede de vias internas de acesso aos aerogeradores e
serão realizadas algumas algumas instalações físicas necessárias para a
implantação e operação do empreendimento, como canteiros de obras,
usinas de concreto e subestação elétrica
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Tabela 2: Ocupação total durante as fases de implantação e operação
do Complexo Eólico Serra da Babilônia

A Alternativa 1 passa por uma pequena aglomeração de moradias – São
Bento, onde há uma escola municipal na beira da estrada – enquanto a
Alternativa 2 atravessa a cidade de Ourolândia, interferindo, no mínimo,
em sua área de expansão urbana, além de passar pelo povoado de Tabua.
Nos demais trechos de ambas as alternativas a ocupação é rural, o que
permite deduzir uma melhoria para as condições de circulação de pessoas
e mercadorias com a adoção de qualquer uma das alternativas. Vale
ressaltar que nenhuma das duas alternativas que foram consideradas
interfere em comunidades tradicionais.
A alternativa selecionada para o acesso ao Complexo Eólico Serra da
Babilônia foi a Alternativa 1, destacando‐se que serão realizadas algumas
intervenções de melhoria, como alargamentos da plataforma viária,
revestimento primário, drenagem e dois desvios (que podem ser vistos na
Figura 2), além de intervenções de alteamento da fiação elétrica nos
pontos onde ela atravessa a estrada e implantação de sinalização ao
longo de todo o traçado. No que se refere à escola municipal da
comunidade de São Bento, será avaliada a necessidade de medidas
especiais de segurança ou, em último caso, a sua realocação para uma
localização mais segura.

Edificações

Agrupamento

Quantidade

Área (ha)

‐Aerogeradores
‐Fundação dos
aerogeradores
‐Plataforma de
montagens
‐Subestações unitárias

Plataforma de
Montagem

165

87,19

Canteiros de Obras Centrais

‐

02

1,15

Prédio de Operação e
Manutenção

‐

01

2,25

Usina de Concreto

‐

02

0,54

Pátio de Estocagem

‐

02

5,77

Bota Fora

‐

01

1,83

Substação
Principal

01

2,54

‐

31 eixos

74,4

Cabos
Subterrâneos

54 ligações

12,96

Troncos Aéreos

03

59,48

‐

‐

242,50

‐Edifício de Comando
‐Subestação Pincipal
Vias de Acesso Internas
Sistema Coletor
Subterrâneo*
Sistema Coletor Aéreo
TOTAL

2.3. Instalações Físicas Do Complexo Eólico Serra da Babilônia

* O sistema coletor subterrâneo considerado nesta tabela refere‐se aos trechos onde os
cabos subterrâneos não acompanham as vias de acesso.

O projeto do Complexo Eólico Serra da Babilônia prevê a ocupação por
instalações físicas de uma área de 242,34 ha, do total de 5.003,3 hectares
de terras adquiridas. A Tabela 2 a seguir apresenta o quadro de áreas a
serem efetivamente ocupadas pelo Complexo, e a Figura 2 apresenta o
arranjo geral.
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custo, velocidade de rotação bem como uma melhor estética quando
comparadas às turbinas de 2 pás.

2.4 Tecnologia Utilizada
As turbinas eólicas são constituídas basicamente por dois componentes: a
nacele (compartimento onde ficam instalados o gerador e os sensores de
velocidade e direção do vento) e o rotor (com as pás) que gira conforme a
velocidade do vento.
Nacele
A nacele, instalada no alto da torre por guindastes especiais, abriga todos
os componentes internos do aerogerador, que são:
 Rotor elétrico;


Sistema de transmissão (eixos caixa multiplicadora, embreagem,
etc.); e



Conversor de energia (gerador).

Além destes, são igualmente importantes para a operação segura e
eficiente do sistema, os seguintes componentes, também instalados na
nacele: sistema de frenagem, sistema de controle e orientação e sistema
hidráulico.
Na Figura 3 são mostrados os principais componentes da nacele.
Figura 3: Componentes da Nacele

Rotor
O rotor é o componente destinado a captar energia cinética dos ventos e
convertê‐la em energia mecânica no eixo. O rotor de uma turbina eólica
pode ser de eixo horizontal ou de eixo vertical.

Fonte: GE Energy, 2005‐8

Comparativamente, as turbinas eólicas de eixo horizontal são as mais
utilizadas, pois seu rendimento aerodinâmico é superior às de eixo
vertical, estão menos expostas aos esforços mecânicos e o seu custo é
mais baixo.

Os aerogeradores de eixo horizontal baseiam‐se no princípio de
funcionamento dos moinhos de vento. São constituídos por turbinas de
uma a três pás com um perfil aerodinâmico. A turbina de 3 pás é a mais
comum pois constitui uma boa relação entre coeficiente de potência,
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TURBINA EÓLICA
A turbina eólica (aerogerador) a ser utilizada no Complexo Eólico Serra da
Babilônia é da General Eletric: GE 1.85 – 82.5 – 60 Hz, tendo sido definida
em razão da velocidade média e o regime dos ventos no local,
rendimento do conjunto de turbinas para geração de energia elétrica,
valores de capacidade de produção de energia elétrica, bem como fatores
comerciais de maneira a garantir o melhor custo benefício.
A Tabela 3 abaixo apresenta os dados gerais do aerogerador.
Tabela 3: Dados gerais do aerogerador
Característica
Fabricante
Tipo
Modelo
Cor
Formato e Composição
Quantidade

Especificação geral
General Electric
Turbinas eólicas com um eixo horizontal e
três pás
GE 1.85 – 82.5 NAMTS com 79.7 HH
Cinza claro
Torre cilíndrica composta de aço tubular
165 aerogeradores

Dimensões dos Aerogeradores
As dimensões dos aerogeradores que serão instalados no Complexo
Eólico Serra da Babilônia são apresentadas esquematicamente na Figura
4. As medidas estão em milímetros.

Figura 4: Panorama da GE 1.85‐82.5, 79.7m HH com T‐Flange, NAMTS
Fonte: GE ENERGY, 2005‐08
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Montagem das Torres e outros Componentes do Aerogerador
Na Figura 5 são apresentados os componentes do aerogerador de eixo
horizontal e turbina de três pás.

O processo de instalação consiste nos seguintes passos:


Passo 1: Instalação da base do aerogerador (fundação)



Passo 2: Instalação da Torre Base



Passo 3: Instalação da Torre Média



Passo 4: Instalação da Torre Superior



Passo 5: Instalação da Nacele



Passo 6: Instalação das Pás no Rotor, realizada no solo



Passo 7: Instalação e montagem completa do rotor/pás

As fotografias a seguir ilustram alguns dos passos principais da montagem
dos aerogeradores.

Figura 5: Layout do Aerogerador
Fonte: GE ENERGY, 2010 ‐ 12.
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Foto 1: Montagem da Armação da Base. Foto 2: Base Concluída.
Exemplo: Parque Eólico Trairi

Disponível em:
http://www.santacruzengenharia.com.br/in
dex.php/site/obras/26. Acessado em
07/11/2012

Exemplo: Parque Eólico Trairi

Disponível em:
http://www.santacruzengenharia.com.br/in
dex.php/site/obras/26. Acessado em
07/11/2012
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Foto 3: Instalação da Torre Base em
um parque eólico localizado no Reino
Unido

Foto 4: Instalação da Torre Base em
um parque eólico localizado no Reino
Unido

Disponível em:
http://www.santacruzengenharia.com.br/
index.php/site/obras/26. Acessado em
07/11/2012

Disponível em:
http://www.geograph.org.uk. Acessado
em 12/11/2012.

Foto 5: Montagem da Torre Superior
em um parque eólico localizado no
Reino Unido

Foto 6: Montagem da Torre superior
em um parque eólico localizado no
Reino Unido

Foto 7: Içagem da Nacele em um
parque eólico localizado no Reino
Unido

Foto 8: Acoplamento da Nacele em um
parque eólico localizado no Reino
Unido

Disponível em:
http://www.geograph.org.uk.
Acessado em 12/11/2012.

Disponível em:
http://www.geograph.org.uk. Acessado
em 12/11/2012.

Disponível em:
http://www.geograph.org.uk. Acessado em
12/11/2012.

Disponível em:
http://www.geograph.org.uk. Acessado em
12/11/2012.
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2.6. Mão de Obra
Durante a implantação do Complexo serão empregados diretamente um
contingente máximo de 280 trabalhadores no período de pico das obras,
conforme se pode observar no gráfico da Figura 6 a seguir.
Para a operação serão empregados diretamente cerca de 35 funcionários.
Pretende‐se maximizar a contratação de mão de obra local como forma
de internalizar os benefícios sociais do Empreendimento, tanto na fase de
implantação como na fase de operação, adotando‐se mecanismos de
treinamento e capacitação técnica a serem disponibilizados para a
população da área de influência.

Foto 9: Montagem do Rotor na Nacele em
um parque eólico localizado no estado de
Colorado, Estados Unidos.
Disponível em:
http://www1.eere.energy.gov/wind/news_detail.
html?news_id=11424. Acessado em 12/11/2012.

2.5. Prazo de Implantação do Complexo Eólico Serra da Babilônia
O período planejado para as obras de implantação do Complexo Eólico
Serra da Babilônia é de 24 meses, contados a partir da obtenção da
Licença de Instalação, até o início da operação, com o despacho regular
da energia gerada no Sistema Interligado Nacional – SIN.

Figura 6: Histograma da mão de obra para a implantação do Complexo Eólico
Serra da Babilônia.
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afetadas. Compreende, portanto, o conjunto de áreas que, por sua
localização e características, são potencialmente aptas a sofrer os
impactos diretos da implantação e da operação da atividade de geração
eólica.

2.7. Áreas de influência do empreendimento
As áreas de influência do Empreendimento são as áreas onde se espera
que os impactos ambientais decorrentes do seu planejamento,
implantação, operação e desativação se desenvolvam.

Para os meios físico e biótico, a AID corresponde a toda extensão da área
serrana compreendida em 1000 metros a partir dos limites da ADA. Além
disso, engloba‐se como AID uma faixa marginal de segurança de 200
metros para cada lado a partir de seu eixo da via de acesso que ligará o
Empreendimento à BA‐368.

Na maioria das vezes, tais áreas têm uma delimitação distinta de acordo
com o meio considerado. Normalmente as áreas de influência dos meios
físico e biótico são coincidentes, enquanto que para o meio
socioeconômico tais áreas tem um contorno distinto daqueles.
Neste estudo foram definidas três categorias de áreas de influência, com
vistas ao direcionamento da coleta de dados e posterior análise das
informações, subsidiando o diagnóstico ambiental. Tais categorias são
descritas a seguir:

Para o meio socioeconômico a AID abrange os municípios onde ocorrerá
a implantação e operação do Complexo Eólico, ou seja, Morro do Chapéu
e Várzea Nova, além do município de Ourolândia, cuja sede é a mais
próxima do empreendimento e, portanto, será a área de passagem
durante a fase de implantação do complexo eólico, podendo ser a mais
utilizada para apoio do contingente de trabalhadores que atuarão
durante esta fase.

Área Diretamente Afetada (ADA): é aquela necessária para a
implantação física do empreendimento, incluindo suas estruturas de
apoio, vias de acessos internas e externas que precisarão ser construídas,
ampliadas ou reformadas, bem como todas as demais operações unitárias
associadas exclusivamente à infraestrutura do projeto e suas interações
com possíveis concentrações populacionais existentes na área.

Área de Influência Indireta (AII): abrange as áreas geográficas onde
eventuais impactos e efeitos são induzidos pela existência do
empreendimento, não sendo derivada da intervenção direta necessária à
implantação (das estruturas, edificações ou vias de acesso) e operação do
empreendimento. Nessa área tem‐se como objetivo analítico o de
propiciar uma avaliação da inserção regional do empreendimento.

Para o Empreendimento em questão, a ADA é comum aos três meios,
sendo constituída pela área patrimonial do Complexo Eólico Serra da
Babilônia, totalizando 5.003,3 ha, que abrigará todas as instalações do
empreendimento e estruturas de apoio, além da faixa de domínio da via
de acesso externo, que ligará o Complexo Eólico à rodovia BA‐368.

Para os meios físico e biótico os limites da AII compreendem as áreas das
sub‐bacias hidrográficas do rio Salitre, a leste, e do rio Jacaré/Romão
Gramacho, a oeste, abrangendo as áreas do empreendimento drenadas
pelos afluentes desses rios, até as respectivas confluências com os dois
rios principais. Tais áreas são suficientes para abranger o espaço de

Área de Influência Direta (AID): constitui áreas contíguas à área
diretamente afetada (ADA) que, apesar de não conterem as obras de
infraestrutura necessárias às atividades de implantação do
empreendimento, apresentam possibilidade de serem diretamente
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desenvolvimento dos impactos nos meios físico e biótico que venham a
ocorrer durante as etapas de implantação e operação do Complexo Eólico
Serra da Babilônia.
Para o meio socioeconômico a AII abrange os municípios de Jacobina,
Morro do Chapéu, Ourolândia e Várzea Nova. Os municípios que a
formam têm características socioeconômicas similares que lhes conferem
certa unidade físico‐territorial, excetuando‐se o município de Jacobina
que detém um papel de centralidade e polarização, exercendo assim,
uma influência regional sobre os municípios da AID.
A Figura 7 apresenta as áreas de influência para os meios físico e biótico,
enquanto a Figura 8 apresenta as áreas de influência para o meio
socioeconômico.
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3. Caracterização ambiental da área do Complexo Eólico
Serra da Babilônia
3.1. Meio Físico
Você Sabia?
Que o meio físico é o estudo do clima, do solo, dos ventos, do relevo
e das rochas de uma determinada região.
Clima
Toda a região onde se insere o Empreendimento é caracterizada como
clima semiárido e seco a sub‐úmido, definido por precipitações em torno
de 650 mm/ano, temperaturas elevadas, com médias anuais em torno de
24°C e prolongados períodos de seca.

Figura 9: Balanço hídrico mensal do período de 1961 a 1990 da Estação Morro do
Chapéu
Fonte: Embrapa.

praticamente todo o ano, e na Estação de Ourolândia predominam
ventos vindos de ESE (lés‐sudeste). A Figura 10 ilustra esta característica.

A quantidade total de chuva ao longo do ano é sempre menor do que a
quantidade de água que se perde pela evaporação, o que ocasiona a seca.
Conforme se pode observar na Figura 9, não há excedente hídrico em
nenhum mês do ano. O período em que mais chove na região é entre
novembro a março, enquanto o mais seco é entre abril e outubro.

Além de serem praticamente unidirecionais, os ventos dessa região
apresentam constância, velocidades e outras características que o tornam
um recurso de grande atratividade para o aproveitamento energético.

Outro aspecto que caracteriza particularmente esta região da Chapada
Diamantina é o vento. Nas Estações Climatológicas de Irecê e Morro do
Chapéu a direção predominante dos ventos é de SE (sudeste) durante
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Figura 11: Seção esquemática da compartimentação do relevo na região da Serra
da Babilônia. Corte na direção leste‐oeste.
Figura 10: Direção do vento a 20 m (em número de ocorrências) no período de
01/2000 a 11/2000 referente à Estação Ourolândia (COELBA, 2006).

A Serra da Babilônia se prolonga para sul como feição elevada
topograficamente. No entanto, para leste, norte e sul, os terrenos a ela
circundantes apresentam‐se bastante aplainados e significativamente
rebaixados, formando o denominado Pediplano Sertanejo, termo que se
atribui para terrenos formados por processos erosivos em clima seco e
que resultam em amplas superfícies aplainadas.

Relevo, Geologia e Solos
A Figura 11 a seguir apresenta um croqui esquemático da
compartimentação do relevo local. A área do Complexo Eólico está
situada na Chapada Diamantina, apresentando elevações do terreno de
até 1.050 m de altitude, configurando um alto denominado localmente de
Serra da Babilônia.

Este conjunto de formas diferenciadas do relevo (Figura 12) reflete
diretamente nos tipos de rochas do substrato. A relação entre o relevo e
o substrato e as características do substrato serão descritas a seguir:

A leste do Empreendimento, o terreno inclina‐se suavemente até a
planície do rio Salitre, parte mais baixa do relevo, com altitude em torno
de 500 metros. Já em direção oeste, os terrenos apresentam uma
declividade mais acentuada, até chegar ao vale do rio Jacaré/Vereda
Romão Gramacho, com altitudes variando entre 700 a 600 metros.
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As formas elevadas da Serra da Babilônia são sustentadas por
metarenitos da Formação Morro do Chapéu, cujas características
mais marcantes são: maior resistência à erosão, daí terem se
sobressaído no relevo; são compactas e maciças e de baixa
solubilidade, daí não desenvolverem cavidades, como grutas ou
cavernas; baixa disponibilidade de água subterrânea exatamente

Situação em relação ao Estado da Bahia
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bege Bahia”, rocha ornamental intensamente explorada no
município de Ourolândia. Outros recursos minerais estão
presentes nessas rochas, como o fosfato e o manganês. Além
disso, esta porção do território apresenta excelente
disponibilidade de águas subterrâneas (apesar da ocorrência de
águas salobras) e terrenos com solos de boa fertilidade e
passíveis de mecanização – boa topografia e profundidade e
ausência de pedregosidade.

por ter baixa porosidade; e não conter recursos minerais de
interesse econômico. Além disso, os terrenos apresentam solos
pedregosos ou arenosos, de baixa fertilidade e difícil
mecanização, resultando em alta proporção de preservação da
vegetação nativa, formada por diferentes feições da caatinga;

Foto 10: Afloramento de metarenitos da Formação Morro do
Chapéu formando terrenos pedregosos, típicos dos topos amplos
da Serra da Babilônia.



Foto 11: Terrenos amplos, com solos profundos típicos do
Pediplano Sertanejo. Nota‐se depressão – dolina – indicando a
presença de rochas calcárias com dissolução no substrato.

As formas amplas e rebaixadas do Pediplano Sertanejo são
constituídas em seu substrato por rochas calcárias de várias
formações, como a Formação Salitre e a Formação Caatinga, esta
última de grande importância econômica por conter o “mármore

Esta conjunção de fatores positivos resulta na presença de
agricultura intensiva e irrigada, com cultivos de hortaliças e
frutas. A constituição carbonática dessas rochas implica alta
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solubilidade pela ação das águas que se infiltram por fraturas, o
que resulta na formação de cavidades, como grutas, cavernas e
outras feições de dissolução. São famosas a Gruta dos Brejões, a
Toca dos Ossos e a Gruta de Igrejinha.

As formas de transição nada mais são do que rampas que fazem a
ligação entre as formas elevadas do alto da Serra da Babilônia
com os terrenos rebaixados do Pediplano Sertanejo. A leste da
Serra, esta rampa de transição é bem suave, sendo sustentada
pelas mesmas rochas – metarenito ‐ do alto da Serra,
reproduzindo em grande parte as mesmas características físicas.
Já para oeste esta rampa apresenta declividade mais acentuada e
mais entalhada, dando origem a vales encaixados, como o próprio
vale do rio Jacaré/Vereda Romão Gramacho.

Foto 10: Pórtico de entrada da Gruta dos Brejões vista a partir do
povoado de Mulungu da Gruta.

Foto 11: Ao fundo, rampa de transição suavizada entre o alto da
Serra da Babilônia e o vale do rio Salitre.
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Recursos Hídricos
A área de influência do Complexo Eólico Serra da Babilônia está
completamente inserida na Região Hidrográfica do São Francisco. A Serra
da Babilônia representa o divisor de duas bacias, a Bacia do Rio Salitre a
leste, e Bacia dos Rios Verde e Jacaré, a oeste. Este divisor de águas
coincide, em parte, com o limite dos municípios de Várzea Nova e Morro
do Chapéu.

Em contraste com a baixa disponibilidade dos recursos hídricos
superficiais, as águas subterrâneas constituem grande riqueza regional,
pois estão disponíveis nas áreas de ocorrência das rochas carbonáticas –
aquífero cárstico ‐ o que corresponde a grande parte do Pediplano
Sertanejo. Mesmo com restrições quanto à sua qualidade – são águas
salobras – podem ser utilizadas na irrigação e no abastecimento público,
a exemplo da captação no Poço Verde, fonte exclusiva de abastecimento
da cidade de Ourolândia.

Como consequência do clima semi‐árido, ambos os rios acima
mencionados apresentam‐se secos durante grande parte do ano. Em
períodos de seca mais prolongada, como a atual, esses rios não
apresentam qualquer fluxo de águas por vários anos seguidos. Mesmo
algumas lagoas perenes situadas no rio Salitre, por exemplo, tornam‐se
salinas e, consequentemente, imprestáveis para usos como o
abastecimento público ou irrigação.

Foto 13: Cultivo de hortaliças e frutas irrigadas com águas
subterrâneas captadas nas rochas calcárias – aquífero cárstico.

Foto 12: Lagoa perene no leito do rio Salitre, na comunidade de São
Bento. Águas salinizadas imprestáveis para consumo humano ou
irrigação.
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Foto 13: Poço Verde: ponto de captação de águas
subterrâneas que abastece a cidade de Ourolândia.
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elevadas do Bioma Caatinga, com altitudes variando de 200 a 1800 m,
ocorrendo picos isolados que ultrapassam 2.000 metros.

3.2. Meio Biótico
O que é FLORA?

Os ambientes de Caatinga encontrados nos 5.003 ha da área de
implantação do Complexo Eólico, no alto da Serra da Babilônia, foram
divididos em seis estratos distintos que mostram todas as associações de
vegetação existentes, além da identificação de uma pequena área onde a
caatinga foi suprimida para a formação de pasto plantado.

A flora é a vegetação existente em determinada área. No local onde
será implantado o Complexo Eólico Serra da Babilônia a vegetação
típica é aquela presente no Bioma de Caatinga.

Vegetação

A Tabela 4 a seguir detalha as fitofisionomias (ou tipos de caatinga)
encontradas na área do Complexo Eólico e a área (em hectares) de
cobertura vegetal por cada tipo.

Toda a região de influência do Empreendimento está inserida no domínio
do bioma Caatinga. Grande parte dessa região, no entanto, está
intensamente alterada pelas atividades econômicas, sendo a vegetação
nativa utilizada como pastagem natural ou tendo sido suprimida para o
cultivo de sisal, feijão, milho, entre outras espécies. Esta situação
predomina nas áreas rebaixadas, denominadas Pediplano Sertanejo.

A Figura 13 a seguir apresenta um mapa com a distribuição das diferentes
fisionomias da caatinga dentro da área do Complexo Eólico Serra da
Babilônia.

Já na área onde será implantado o Complexo Eólico, no alto da Chapada
Diamantina, a caatinga encontra‐se bastante preservada, dadas as
restrições para agricultura e a pecuária.
Ao contrário do que possa parecer, a Caatinga apresenta uma grande
diversidade de ambientes com grandes variações de formas e composição
de espécies determinadas, principalmente, pelo relevo, regime de chuvas
e tipos de solo.
Para entender tal diversidade, toda a área de ocorrência desse bioma foi
dividida em ecorregiões, sendo que a área que abarca a área do
Empreendimento é a Ecorregião da Chapada Diamantina, que abrange 58
municípios na porção central do estado da Bahia e é uma das mais
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Tabela 4: Identificação das fitofisionomias na área do Complexo Eólico e
a área de cobertura vegetal (em hectares).
Estrato
I

Fitofisionomia
Caatinga arbustiva sobre solo
arenoso claro associado a
afloramentos de rocha

Área (ha)
1.142,00

II

Caatinga arbustiva em solo arenoso
claro

392,80

III

Caatinga Arbustiva Arbórea, em solo
arenoso amarelo com e sem
afloramento de rocha

1.433,37

IV

Caatinga Arbustiva Arbórea sobre
solo arenoso claro com horizonte
superficial orgânico

1.547,34

V

Caatinga Arbustiva Arbórea sobre
solo arenoso claro em ambientes de
afloramentos de rocha contínuos.

465,50

VI

Campo sujo seco de altitude,
arenoso com afloramentos de rocha
esporádicos

15,92

VII

Área com pastagem plantada

6,37

Foto 14: Vegetação no Estrato I, mostrando o afloramento
de rochas (metarenitos) e a matriz de solos arenosos.

Foto 15: Vegetação no Estrato III: conjunto de espécies
arbóreas e arbustivas formando um conjunto denso.
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Legenda

8780000

Aerogeradores
Moradias identificadas em campo
Povoado de Mulungu
Estradas não pavimentadas
Caminho para Ourolândia
Hidrografia
Limite do Complexo Eólico
Limite de municípios

Estrato

Fitofisionomia identificada em campo

VI
I

Caatinga arbustiva sobre Neossolo
Quartarênico claro associado a afloramentos
litólicos
Caatinga arbustiva em Neossolo Quartarênico
claro
Caatinga arbustiva arbórea em Neossolo
Quartarênico amarelo com e sem aloframento
litólico
Caatinga arbustiva arbórea sobre Neossolo
Quartarênico claro com Horiz. A orgânico
Caatinga arbustiva arbórea sobre Neossolo
Quartarênico claro e ambientes litólico contínuo
Campo sujo seco de altitude, arenoso com
afloramentos litólicos esporádicos
Área antropizada

II
8775000

I

III

VÁRZEA
NOVA

IV

V

V

II

VI
VII

IV
VII

III
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Unidades de Conservação
As unidades de conservação visam à proteção das áreas florestais e são
criadas por legislações específicas.
Existem duas Unidades de Conservação localizadas próximas ao
empreendimento, denominadas: Área de Proteção Ambiental Gruta dos
Brejões (ou Vereda do Romão Gramacho) e Parque Estadual Morro do
Chapéu. A Figura 14 apresenta a localização das Unidades de
Conservação em relação ao empreendimento.
Foto 17: Detalhes de Macambira, Palminha, Coroa de frade e Rabo de raposa
que ocorrem no Estrato V.

Áreas de Preservação Permanente (APP)
Entende‐se como Áreas de Preservação Permanente (APP) as florestas e
demais formas de vegetação natural, presentes nas margens de cursos
d’água, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem‐estar das populações humanas.
Na área do empreendimento estão mapeados cinco cursos d’água
intermitentes: três na área destinada à reserva legal (e, portanto, livres
de qualquer intervenção) e dois na área onde será instalado o
empreendimento.

Foto 18: Coleção de fotos para espécies relavantes no Estrato I, Phyllodendron
sp., Tillandsia polystachia (L.) L., Encholirium spectabile Mart. ex Schult. &
Schult.f. e Tillandsia sp.
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Legenda
Aerogeradores
8795000

Moradias
Sede de município
Povoado de Tabua
Povoado de Mulungu
Área Diretamente Afetada (ADA)
OUROLÂNDIA

Estradas não pavimentadas

8780000

Hidrografia
Limite do Complexo Eólico
Área de Influência Direta (AID)
Área de Influência Indireta (AII)
Limite de municípios

8765000

APA Gruta dos Brejões
Parque Estadual Morro do Chapéu
Zona de amortecimento do Parque (2 km)
Nome
Grupo
Categoria
Jurisdição
Decreto de criação
Área
Plano de manejo

VARZEA NOVA

8750000
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Área de Proteção Ambiental
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Existente
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Proteção Integral
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48.543,88 ha
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Ainda que não haja evidências de campo que comprovem a existência de
nascentes e a partir dessas nascentes, cursos d’água intermitentes,
conforme marcado nas bases cartográficas oficiais, o projeto do
Complexo Eólico evitou a ocupação da Área de Preservação Permanente
(APP) correspondente a essas duas linhas de drenagem por estruturas
como torres dos aerogeradores e plataformas de montagem. As vias de
acesso internas, no entanto, cruzarão, inevitavelmente, a APP de tais
linhas de drenagem.

“MANDACARU, QUANDO FLORA LÁ NA SERRA...” Tenho
certeza que do Mandacaru você já ouviu falar.

Você sabia que a vegetação da Caatinga, para se adaptar à seca,
perde suas folhas, permitindo dessa forma a economia de água
durante o período sem chuva?

Os cactos, plantas que não possuem folhas, são típicos da
Caatinga, assim como o Mandacaru, o Xique‐xique e a Coroa
de frade.

Foto 19: Mandacaru
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Na área do empreendimento foram identificadas somente duas espécies
pelo método de observação direta: Perereca‐de‐capacete e Sapo‐cururu.

O que é FAUNA?
Fauna é o conjunto de espécies animais quem vivem numa
determinada área. A fauna de uma região pode ser muito variada,
dependendo das condições ambientais existentes.

Fauna
Para identificar a fauna presente na área do empreendimento foram
utilizados diversos procedimentos como: observação e escuta; vasculhar
a área em busca de rastros, como pegadas, fezes, pelos e carcaças
(animais mortos); armadilhas fotográficas (uma máquina fotográfica
escondida fotografava animais que passavam), e também foram
realizadas entrevistas com os moradores locais, além de pesquisas
bibliográficas.

Foto 20: Perereca‐de‐capacete e Sapo‐cururu.

No entanto, através do estudo de dados secundários provenientes de
levantamento bibliográfico, foram registradas mais 17 espécies de
anfíbios. Na Tabela 5 estão listadas as espécies de anfíbios registradas por
Procura Visual Ativa (PVA) e as espécies registradas na literatura para a
região do empreendimento.

Vejamos quais as características de cada classe animal e sua ocorrência
na área do empreendimento:
Anfíbios
Trata‐se de um grupo de extrema importância, não somente pelo papel
que desempenha no controle de pragas e insetos, como também por
atuarem como bioindicadores ou indicadores biológicos de qualidade
ambiental, ou seja, os anfíbios, em geral, refletem o estado em que se
encontra o meio ambiente quanto aos impactos na área em que vivem,
ou também indicam a diversidade de fauna e flora de uma área.
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Tabela 5: Famílias e espécies de anfíbios encontrados na área de
influência do empreendimento e entorno
FAMÍLIA/NOME CIENTÍFICO

NOME P OPULAR

Sapo‐cururu

STATUS

CATEGORIA
ECOLÓGICA

TIPO DE
REGISTRO

Leptodactylus vastus

Rã‐pimenta

LC

T

LI

Leptodactylus latrans

Rã

LC

T

LI

Leptodactylus troglodytes

Rã‐piadeira

LC

Caçote‐vermelho

Família Leptodactylidae
STATUS

CATEGORIA
ECOLÓGICA

TIPO DE
REGISTRO

Família Bufonidae
Rhinella jimi

NOME P OPULAR

FAMÍLIA/NOME CIENTÍFICO

LC

T

PVA

T

Família Hylidae
Dendropsophus branneri

Perereca

LC

A

LI

Leptodactylus mystacinus

Dendropsophus oliveirai

Perereca

LC

T

LI

Família Leiuperidae

Hypsiboas crepitans

Perereca

LC

A

LI

Physalaemus cuvieri

Phyllomedusa bahiana

Perereca

LC

A

LI

Pleurodema diplolister

Phyllomedusa nordestina

Perereca

LC

A

LI

Família Cycloramphidae

Scinax eurydice

Perereca

LC

A/T

LI
Proceratophrys cristiceps

Scinax pachycrus

‐

LC

A/T

LI

Scinax x‐signatus

Perereca‐de‐
banheiro

LC

A/T

LI

Raspa‐cuia

LC

A/T

LI

Perereca‐de‐
capacete

‐

A/T

PVA

Scinax gr ruber
Corythomantis galeata

LI

T

LI

Caçote

LC

T

LI

Sapinho‐da‐areia

LC

T

LI

sapinho‐da‐
caatinga

LC

T

LI

Rã‐manteiga

LC

F

LI

Família Microhylidae
Dermatonotus muelleri

Legenda: Status: LC: Pouco Preocupante; NT: Quase ameaçado; VU: Vulnerável; EN: Em perigo; CR:
Criticamente em perigo; EW: Extinto na natureza; EX: Extinto. Categoria Ecológica: A: Arborícola; F:
Fossorial; Q: Aquática; T: Terrestre. Tipo de Registro: LI: Literatura; PVA: Procura Visual Ativa; EN:
Entrevista, VE: Vestígios, VO Vocalização.
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Répteis
Foram identificadas, pelo método visual, 15 espécies de répteis na área
do empreendimento, sendo as mais conhecidas: Jabuti, Lagartixa,
Lagartixa‐pequena, Calango, Bibra‐brilhante, Coral‐falsa, Cobra‐da‐terra,
Cobra‐cipó, Esparradeira e Cobra‐verde.

Tabela 6: Famílias e espécies de répteis encontradas na área de
influência do empreendimento e entorno
NOME CIENTÍFICO

NOME P OPULAR

STATUS

CATEGORIA TIPO DE
ECOLÓGICA REGISTRO

Família Amphisbaenidae

Além destas, através de entrevistas, pesquisas bibliográficas e vestígios,
foram identificadas mais 19 espécies.

Amphisbaena alba

Cobra‐de‐duas‐
cabeças

LC

F

LI

Amphisbaena cf. pretrei

Cobra‐de‐duas‐
cabeças

LC

F

LI

Cágado ou jabuti

LC

T

PVA

Hemidactylus brasilianus

Lagartixa

LC

A/T

PVA

Hemidactylus mabouia

Lagartixa‐de‐parede

LC

T

LI

Lygodactylus klugei

Lagartixa‐pequena

LC

A

PVA

Camaleão

LC

A

LI

Família Testudinidae
Chelonoidis carbonaria
Família Gekkonidae
Foto 21: Cobra‐da‐terra e Jabuti

Família Iguanidae
Iguana iguana
Foto 22: Largatixa

Família Polychrotidae

As espécies de répteis registradas são apresentadas na Tabela 6.

Polychrus acutirostris
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Papa‐vento

LC

A

LI

NOME CIENTÍFICO

NOME P OPULAR

STATUS

CATEGORIA TIPO DE
ECOLÓGICA REGISTRO

Família Phyllodactylidae

CATEGORIA TIPO DE
ECOLÓGICA REGISTRO

Cobra‐arco‐íris

LC

T

LI, EN

Leptodeira annulata

Dormideira

LC

A/T

LI

Liophis poecilogyrus

Cobra‐d'água

LC

T

LI

Oxyrhopus trigeminus

Coral‐falsa

LC

T

PVA

Leptophis ahaetulla

Cobra‐espada

LC

A

LI

Oxybelis aeneus

Cobra‐cipó

LC

A

PVA

Xenodon merremii

Esparradeira

LC

T

PVA

Philodryas nattereri

Corre‐campo

LC

T

LI, EN

Philodryas olfersii

Cobra‐verde

LC

A

PVA

Spilotes pullatus

Cainana

LC

A/T

LI, EN

Cobra‐da‐terra

LC

F

PVA

Coral‐verdadeira

LC

F

LI

Epicrates cenchria

Gymnodactylus geckoides

Lagartixa

LC

T

LI

Phyllopezus
pollicaris

Lagartixa

LC

T/A

PVA

pollicaris

STATUS

NOME CIENTÍFICO

NOME P OPULAR

Família Colubridae

Família Teiidae
Ameiva ameiva

Calango

LC

T

LI

Ameivula ocellifera

Calango

LC

T

PVA

Salvator merianae

Teiú

LC

T

VE

Tropidurus cocorobensis

Lagartixa

EN

T

PVA

Tropidurus hispidus

Lagartixa

LC

T

LI

Tropidurus erythrocephalus

Lagartixa‐de‐cabeça‐
NT
vermelha

T

PVA

Tropidurus semitaeniatus

Lagartixa‐de‐lagedo

T

PVA

FamíliaTropiduridae

Família Leptotyphlopidae
LC

Epictia borapeliotes
Família Scincidae
Família Elapidae
Brasiliscincus heathi

Bibra‐brilhante

LC

T

PVA
Micrurus sp

Família Boidae
Familia Viperidae
Boa constrictor constrictor

Jibóia

LC

T/A

LI, EN
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NOME CIENTÍFICO

NOME P OPULAR

STATUS

CATEGORIA TIPO DE
ECOLÓGICA REGISTRO

Bothrops erythromelas

Jararaca‐da‐caatinga

LC

T

PVA

Bothrops leucurus

Jararaca

LC

T

LI

Crotalus durissa cascavella

Cascavel

LC

T

LI, EN

Legenda: Status: LC: Pouco Preocupante; NT: Quase ameaçado; VU: Vulnerável; EN: Em perigo; CR:
Criticamente em perigo; EW: Extinto na natureza; EX: Extinto. Categoria Ecológica: A: Arborícola; F:
Fossorial; Q: Aquática; T: Terrestre. Tipo de Registro: LI: Literatura; PVA: Procura Visual Ativa; EN:
Entrevista, VE: Vestígios, VO: Vocalização.

Foto 23: Ema

Aves
Tratando‐se da implantação de um Complexo Eólico, o conhecimento das
aves presentes no local é essencial, principalmente na Caatinga,
conhecida pela ocorrência de espécies de aves que só ocorrem na região
(espécies endêmicas). Na área de estudo foi possível identificar 85
espécies de aves.

Foto 24: Neinei e Cardeal
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Ordem/Família/Táxon

Tabela 7: Espécies de aves registradas na área de influência do
empreendimento eentorno
Ordem/Família/Táxon

Nome Popular

Família Cathartidae

Nome Popular

Cathartes aura

urubu‐de‐cabeça‐vermelha

STRUTHIONIFORMES

Cathartes burrovianus

urubu‐de‐cabeça‐amarela

Família Rheidae

Coragyps atratus

Rhea americana

ema

urubu‐comum

ACCIPITRIFORMES

TINAMIFORMES

Família Accipitridae

Família Tinamidae

Rupornis magnirostris

gavião‐carijó

Gampsonyx swainsonii

gaviãozinho

Crypturellus tataupa

nhambú‐chintã

Crypturellus noctivagus

jaó‐do‐sul

FALCONIFORMES

Crypturellus parvirostris

nhambú‐chororó

Família Falconidae

Nothura maculosa

Codorna

Herpetotheres cachinnans

acauã

GALLIFORMES

Falco sparverius

quiriquiri

Família Cracidae

Caracara plancus

caracará

Penelope jacucaca

jacucaca

Milvago chimachima

PELECANIFORMES

CARIAMIFORMES

Família Ardeidae

Família Cariamidae

Bubulcus ibis
Ardea alba

garça‐vaqueira

Cariama cristata

garça‐branca‐grande

CHARADRIIFORMES

CATHARTIFORMES

Família Charadriidae

39

carrapateiro

seriema

Ordem/Família/Táxon
Vanellus chilensis

Nome Popular

Ordem/Família/Táxon

Nome Popular

STRIGIFORMES

espanta‐boiada

COLUMBIFORMES

Família Strigidae

Família Columbidae

Megascops choliba

corujinha‐do‐mato
coruja‐buraqueira

Columbina squammata

fogo‐apagou

Athene cunicularia

Columbina picui

rolinha‐picui

CAPRIMULGIFORMES

Zenaida auriculata

pomba‐de‐bando

Família Caprimulgidae

Leptotila verreauxi

juriti

Antrostomus rufus

PSITTACIFORMES

Hydropsalis torquata

Família Psittacidae

APODIFORMES

Aratinga cactorum

joão‐corta‐pau
bacurau‐tesoura

periquito‐da‐caatinga

Família Trochilidae

cuiubinha

Amazilia fimbriata

beija‐flor‐de‐garganta‐verde

CUCULIFORMES

Phaethornis ruber

rabo‐branco‐rubro

Família Cuculidae

Eupetomena macroura

beija‐flor‐tesoura

Chrysolampis mosquitus

beija‐flor‐vermelho

Forpus xanthopterygius

Coccyzus melacoryphus

lagarteiro

CUCULIFORMES

Colibri serrirostris

Família Cuculidae

Chlorostilbon lucidus

Piaya cayana

alma‐de‐gato

beija‐flor‐de‐orelha‐violeta
besourinho

GALBULIFORMES

Crotophaga ani

anu‐preto

Família Bucconidae

Guira guira

anu‐branco

Nystalus maculatus
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cava‐chão

Ordem/Família/Táxon

Nome Popular

Ordem/Família/Táxon

PICIFORMES

Todirostrum cinereum

Família Picidae

Hemitriccus margaritaceiventer

Colaptes melanochloros

pica‐pau‐verde‐barrado

Camptostoma obsoletum

Família Thamnophilidae

Stigmatura napensis
formigueiro

Thamnophilus capistratus

choca‐barrada‐do‐nordeste

ferreirinho
maria‐olho‐de‐ouro

Família Tyrannidae

PASSERIFORMES

Formicivora melanogaster

Nome Popular

Elaenia cristata

risadinha
papa‐moscas‐do‐sertão
guaracava‐de‐topete

Phaeomyias murina

bagageiro

Herpsilochmus sellowi

chorozinho‐da‐caatinga

Euscarthmus meloryphus

barulhento

Sakesphorus cristatus

choca‐do‐nordeste

Megarhynchus pitangua

neinei

Taraba major
Myrmorchilus strigilatus

choró‐boi

Legatus leucophaius

bem‐te‐vi‐pirata

piu‐piu

Myiarchus swainsoni

irré

Família Furnariidae
Gyalophylax hellmayri
Synallaxis frontalis
Furnarius rufus
Pseudoseisura cristata

Tyrannus melancholicus
joão‐chique‐chique

Pitangus sulphuratus

bem‐te‐vi

Família Corvidae

petrim
joão‐de‐barro

Cyanocorax cyanopogon

gralha‐cancã

Família Troglodytidae

casaca‐de‐couro

Família Dendrocolaptidae
Lepidocolaptes angustirostris

suiriri

Troglodytes musculus
arapaçu‐de‐cerrado

corruíra

Família Vireonidae

Família Rhynchocyclidae

Cyclarhis gujanensis

41

pitiguari

Ordem/Família/Táxon

Nome Popular

Ordem/Família/Táxon

Família Polioptilidae
Polioptila plumbea

Família Emberizidae
balança‐rabo

Zonotrichia capensis

Família Mimidae
Mimus saturninus

Volatinia jacarina
sabiá‐do‐campo

Icterus jamacaii
cambacica

Compsothraupis loricata

Euphonia chlorotica
estevão

tico‐tico‐rei‐cinza

Tangara sayaca

sanhaçu‐cinzento

Tangara cayana

saíra‐amarela

Tachyphonus rufus
Paroaria dominicana
Nemosia pileata

cardeal
saíra‐de‐chapéu‐preto

Família Turdidae
sabiá‐laranjeira

Turdus leucomelas

sabiá‐barranco

Turdus amaurochalinus

fim‐fim

Quatro espécies de aves são listadas sob algum nível de ameaça (Tabela
8): o “jacucaca” (Penelope jacucaca) consta na categoria “vulnerável” das
listas nacional (MMA) e internacional (IUCN), e sua raridade pode estar
relacionada com a forte pressão de caça que existe na região do
empreendimento; o "joão‐chique‐chique" (Gyalophylax hellmayri) e
chorozinho‐da‐caatinga (Herpsilochmus sellowi) aparecem como espécies
“quase ameaçada” na lista internacional; e o "jaó‐do‐sul" (Crypturellus
noctivagus) consta na categoria “vulnerável” da lista nacional e “quase
ameaçado” da lista internacional. O “jaó ‐ do – sul” é um dos endemismos
brasileiros de mais difícil observação em campo, sendo registrado
principalmente por sua vocalização.

pipira‐preta

Turdus rufiventris

corrupião

Foram registradas 10 espécies endêmicas. São elas: “jacucaca”, “jaó‐do‐
sul”, “cardeal”, “periquito‐da‐caatinga”, “sofrê”, “gralha‐cancã”, “choca‐
do‐nordeste”, “choca‐barrada”, “joão‐chique‐chique” e “tié”.

tiê

Lanio pileatus

tiziu

Família Fringilidae

Família Thraupidae
Saltator similis

tico‐tico

Família Icteridae

Família Coerebidae
Coereba flaveola

Nome Popular

sabiá‐poca

42

Durante os estudos realizados na área do empreendimento foi registrado
um total de trinta espécies, sendo que três delas por visualização direta: o
"veado‐catingueiro", o "tatu‐bola" e a "preá".

Tabela 8: Espécies de aves ameaçadas registradas na área de influência
do empreendimento e entorno
TÁXON/ESPÉCIE

NOME P OPULAR

AMEAÇA

Penelope jacucaca

jacucaca

VU (IUCN), VU (MMA)

Gyalophylax hellmayri

joão‐chique‐chique

NT (IUCN)

Crypturellus noctivagus

jaó‐do‐sul

NT (IUCN), VU (MMA)

Herpsilochmus sellowi

chorozinho‐da‐
caatinga

NT (IUCN)

A "raposa" foi registrada através da utilização das armadilhas
fotográficas.

Legenda: Ameaça: VU – vulnerável; NT – quase ameaçado; IUCN – União Mundial para Conservação
da Natureza; MMA – Ministério do Meio Ambiente.

Foto 25: Tatu bola

Mamíferos
Os mamíferos sempre despertam interesses nas pessoas, devido à sua
diversidade, beleza, utilidade ou pelos problemas que podem causar. No
Brasil, a maioria dos mamíferos são de pequeno porte e dificilmente
observados.
Geralmente vivem camuflados entre a vegetação, iniciando as suas
atividades no início da noite e se recolhendo ao amanhecer. Visualizar
mamíferos em campo é quase sempre difícil, devido aos seus hábitos.
Entretanto, durante suas várias atividades, estes animais frequentemente
deixam sinais típicos no ambiente, como pegadas, fezes, tocas e restos ou
marcas alimentares.

Foto 26: Raposa
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Tabela 9: Famílias e espécies de mamíferos encontrados na área de
influência do empreendimento e entorno
NOME P OPULAR

STATUS

CATEGORIA
ECOLÓGICA

TIPO DE
REGISTRO

Veado‐catingueiro

LC

T

PVA

Família Tayassuidae
Pecari tajacu

Caititu

LC

T

LI, EN

Família Canidae
Cerdocyon thous

Raposa

LC

T

AF

Jaguatirica

VU

T

LI, EN

gato‐do‐mato‐
pequeno

VU

T

LI, EN

Suçuarana

VU

T

VE, LI

Família Mustelidae
Eira barbara

Irara

LC

T

LI, EN

Família Mephitidae
Conepatus semistriatus

Cangambá

LC

T

VE, LI, EN

Família Procyonidae
Procyon cancrivorus

Mão‐pelada

LC

T

LI

Família Callithrichidae
Callithrix penicillata

Mico‐de‐tufo‐preto LC

A

LI

NOME CIENTÍFICO

Família Cervidae
Mazama gouazoubira

Foto 27: Pegadas de Cutia

Família Felidae
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Puma concolor

Foto 28: Pegadas de Suçuarana

A Tabela 9 apresenta as famílias e espécies de mamíferos encontrados na
área de influência do empreendimento.
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NOME CIENTÍFICO

Família Leporidae
Sylvilagus brasiliensis
Família Didelphidae
Micoureus demerarae

NOME P OPULAR

Coelho‐tapiti

STATUS

LC

CATEGORIA
ECOLÓGICA

T

TIPO DE
REGISTRO

LI

NOME CIENTÍFICO

NOME P OPULAR

STATUS

CATEGORIA
ECOLÓGICA

TIPO DE
REGISTRO

Dasyprocta sp.

Cutia

‐

T

VE, EN

Família Muridae
Wiedomys pyrrhorhinos

Rato‐da‐caatinga

LC

A/T

LI

Calunga‐do‐mato

‐

T

LI

Rato‐de‐rabo‐curto ‐

T

LI

Rato‐do‐mato

‐

T

LI

Mus musculus

Calunga

‐

T

LI

Rattus norvegicus

Ratazana

LC

T

LI

Rato‐cachorro

LC

A/T

LI

Oligoryzomys sp.

Monodelphis domestica

Rato‐cachorro

LC

A/T

LI

Akodon cursor

Didelphis albiventris

Saruê‐de‐orelha‐
branca

LC

T

EN

Cerradomys subflavus

Família Dasypodidae
Tolypeutes tricinctus
Dasypus novemcinctus
Dasypus septemcinctus
Euphractus sexcinctus
Família Echimyidae
Thrichomys inermis
Trinomys albispinus
Trinomys minor

Tatu‐bola

VU

T

PVA, AF

Tatu‐galinha

LC

T

EN

Tatuí

LC

T

EN

Tatu‐peba

LC

T

EN

Rato‐de‐espinho

LC

T

LI

LC

T

LI

T

LI

Rato‐de‐espinho‐
branco
Rato‐de‐espinho‐
pequeno

Família Caviidae
Kerodon rupestris

Mocó

LC

T

LI

Galea spixii

Preá

LC

T

PVA, LI,
EN

Legenda: Status: LC: Pouco Preocupante; NT: Quase ameaçado; VU: Vulnerável; EN: Em perigo; CR:
Criticamente em perigo; EW: Extinto na natureza; EX: Extinto. Categoria Ecológica: A: Arborícola; F:
Fossorial; Q: Aquática; T: Terrestre. Tipo de Registro: LI: Literatura; PVA: Procura Visual Ativa; EN:
Entrevista, VE: Vestígios, VO: Vocalização.

Família Dasyproctidae
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Por terem conseguido desenvolver capacidade plena de vôo, é intuitivo
imaginar que os morcegos, junto com aves e insetos, sejam afetados pela
construção de complexos eólicos. Durante o trabalho de identificação dos
morcegos na área do empreendimento e entorno foram encontrados 91
indivíduos, sendo que as espécies encontradas são todas de ampla
distribuição e com baixo risco de extinção, conforme pode ser observado
na Tabela 10.

Você sabia que os morcegos nos prestam importantes serviços
ambientais?
Eles contribuem com o consumo de toneladas de insetos,
reduzindo o risco de pragas nas plantações, e ainda ajudam a
polinizar e dispersar sementes.

Foto 29: Morcegos encontrados nas grutas na região

46

Tabela 10: Espécies de
empreendimento e entorno
NOME CIENTÍFICO

morcegos

encontrados

na

área

NOME CIENTÍFICO

do

Total

Artibeus lituratus

STATUS ‐
IUCN
LC

REGISTRO ‐
ABRIGOS
0

CAPTURAS ‐
REDES
1

TOTAL ‐
INDIV.
1

Artibeus obscurus

LC

2

1

3

Artibeus planirostris

LC

4

1

5

Artibeus sp.

NA

3

0

3

Carollia CErspicillata

LC

3

0

3

Choeroniscus minor

LC

0

1

1

Diphylla ecaudata

LC

2

0

2

Furipterus horrens

LC

35

0

35

Glossophaga
soricina

LC

0

6

6

Lophostoma cf.
brasiliense

LC

2

0

2

Mimon crenulatum

LC

6

0

6

Myotis nigricans

LC

3

1

4

Phyllostomus
discolor

LC

3

0

3

Phyllostomus
hastatus

LC

7

0

7

Platyrrhinus lineatus

LC

0

10

10

STATUS ‐
IUCN

REGISTRO ‐
ABRIGOS
70

CAPTURAS ‐
REDES
21

TOTAL ‐
INDIV.
91

Legenda: Status: LC: Pouco Preocupante; NT: Quase ameaçado; VU: Vulnerável; EN: Em perigo; CR:
Criticamente em perigo, NC: Não Aplicável;
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desenvolvimento socioeconômico, apesar de terem características
próprias e, consequentemente, uma identidade própria.

3.3. Meio Socioeconômico

Demografia
O aspecto demográfico é tomado para o presente estudo como eixo
central para compreensão da dinâmica socioeconômica, uma vez que se
trata de municípios circunscritos no Polígono da Seca, ou seja, com
condições climáticas rígidas, dado os longos períodos de estiagem que a
região sofre. Assim, os expressivos deslocamentos populacionais muitas
vezes são motivados pelas dificuldades enfrentadas para o cultivo em
terras que, apesar de férteis, têm escassas fontes de água.

O estudo do meio socioeconômico lança um olhar sobre as questões
econômicas, sociais, comerciais, culturais que pautam o desenvolvimento
da região e o dia a dia dos seus habitantes.

Assim, busca‐se nos dados acerca da população entender as
características populacionais e como elas relacionam‐se com os outros
aspectos socioeconômicos.

Os municípios integrantes da área de influência direta ‐ Morro do Chapéu,
Várzea Nova, Ourolândia e Jacobina ‐ têm um histórico de ocupação
parecido, iniciado ainda em tempos coloniais.A ocupação iniciou‐se em
períodos de desbravamento do território nacional. Ao longo das rotas
traçadas no momento de desbravamento formaram‐se postos de
paragens que, com o passar dos anos, tornaram‐se vilas, distritos e
municípios.
Ressalta‐se que nem todos os povoamentos do interior da Bahia
ocorreram por essa lógica. Contudo, a região estudada para implantação
do Complexo Eólico Serra da Babilônia teve sua ocupação ao longo do
século XVI e XVII, de modo que os municípios identificados nas áreas de
influência do Empreendimento apresentam fortes semelhanças no
Foto 30: Tabua, no município de Várzea Nova. Povoado próximo ao
Complexo Eólico
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decênio 2000/2010 proporcionalmente próximo ao de Morro de Chapéu
(3,65%).

A Tabela 11 sistematiza dados relacionados à dinâmica populacional com
dados que expressam, em termos gerais, o crescimento populacional dos
municípios integrantes das Áreas de Influência.

Dos quatro municípios componentes das áreas de influência, Jacobina
apresenta a maior população total.

Destaca‐se a diminuição da população de Várzea Nova, que entre o ano
2000 e 2010 diminuiu 7,26%. Uma das hipóteses cogitadas para essa
expressiva diminuição da população é o alto saldo de migrações,
principalmente da população jovem de Várzea Nova, associada a uma
diminuição da taxa de natalidade.

Tabela 12: Série histórica população total nos municípios das áreas de
influencia, 1980/1991/2000

Tabela 11: Dados estatísticos referentes ao crescimento demográfico
dos municípios das áreas de influencia, 2010

Ourolândia

Taxa Média
Geométrica de
Crescimento anual da
pop. Em %
(2000/2010)
0,71

Várzea Nova

‐0,75

Morro do
Chapéu

0,20

Jacobina

0,36

Municípios

Crescimento
Populacional
(2000‐2010)

Crescimento
Populacional
Vegetativo
(2008)

7,30%

324

‐ 7,26 %

195

2,7%

438

3,65%

863

População
Total (1980)

População
Total (1991)

População
Total (2000)

Ourolândia

‐

12.235

15.356

População
Total
(2010)
16.477

Várzea Nova

‐

17.144

14.154

13.127

Morro do
Chapéu

31.824

31.766

34.494

Jacobina

103.967

76.518

76.492

Municípios

35.207
79.285

Fonte: IBGE, Série Históricas, 2012.

Os dados expostos acima trazem o total da população nos municípios das
áreas de influência desde o ano de 1980 até 2010, porém os municípios
de Ourolândia e Várzea Nova não dispõem desses dados para o ano de
1980, uma vez que ainda eram distritos do município de Jacobina. Ambos
emanciparam‐se de Jacobina na segunda metade da década de 1980.

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE.

Quanto aos outros municípios, verifica‐se crescimento vegetativo
semelhante entre Ourolândia e Morro do Chapéu, em termos gerais.
Entretanto, verifica‐se que Ourolândia teve um crescimento populacional
proporcionalmente maior (7,30%) do que do município de Morro do
Chapéu (2,7%). Já o município de Jacobina apresentou crescimento no

A diminuição de pouco mais de 25% da população de Jacobina entre a
década de oitenta e a década de noventa decorre da emancipação de
Ourolândia e Várzea Nova.
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Em termos de abrangência do mercado internacional destacam‐se a
produção de mármore do município de Ourolândia e de ouro no
município de Jacobina.

O município de Jacobina, após essa forte retração da população, sofreu
mais uma diminuição, não muito expressiva, mas que revela certa
estagnação vivida pelo Município, que pode ser atribuída a limitações
vividas na economia de extração de minérios com mudanças das
empresas a frente dessa atividade e até mesmo um período em que a
exploração das minas ficou suspensa. Mas essa estagnação foi superada
na década seguinte, onde a população cresceu 3,65%.

A produção de hortaliças destacou‐se no município de Morro do Chapéu,
ela é destinada à feira de Jacobina e ao centro comercial em Salvador.
Deve‐se destacar que há em Jacobina a comercialização de produtos
destinados aos mercados varejista e atacadista da região, sendo que esse
Município, dentre os estudados, foi o que apresentou maior variedade de
produtos extraídos.

Quanto aos outros municípios verifica‐se que Várzea Nova sofreu
retração na população desde sua emancipação, tendo desde 1991 até
2010 uma retração de aproximadamente 23% da população. A possível
explicação reside na baixa oferta de empregos no Município, situação
indicada pelos entrevistados na visita in loco onde foi colocado que
seguindo a tendência verificada nas últimas duas décadas o município vai
“desaparecer”. A baixa complexidade econômica do Município pode
servir como explicação para a falta de empregos, que se apresenta para a
população local como falta de oportunidade de emprego, levando muitos
a deslocarem‐se para outras regiões.

No município Morro do Chapéu não foram identificados produtos de
origem mineral, apenas vegetal. Em Ourolândia apenas ocorre a
produção de mármore e não há registro de qualquer produto de origem
vegetal. A produção de mármore foi apontada, nas entrevistas com os
moradores locais, como uma atividade considerada fundamental para o
Município, não só pela geração de empregos (foi informado que há
geração de mais de mil empregos diretos e indiretos com a extração de
mármore), mas também pelo reconhecimento do Município em âmbito
estadual/nacional pelas suas jazidas de mármore. Esta atividade constitui
mais de 60% do PIB deste Município. Os produtos de Jacobina e
Ourolândia enquadram‐se também na atividade industrial uma vez que
há beneficiamento desses produtos nos próprios municípios.

Atividade Econômica
A atividade econômica nos municípios de Morro do Chapéu, Várzea Nova
e Ourolândia é bastante limitada, tendo no setor terciário o principal
responsável pela contribuição à dinâmica econômica dos municípios. Mas
há uma produção econômica dos municípios das áreas de influência,
onde se destaca o sisal em Várzea Nova, o qual é destinado ao consumo
interno, consumo regional, e em alguns casos nacional e no caso da
produção mineral, atendendo inclusive ao mercado externo.

50

Tabela 13: Valor Adicionado Bruto dos setores econômicos a preços
correntes (mil reais), municípios das Áreas de Influencia, 2010
Agropecuária

Indústria

Serviços

Ourolândia

20.048

9.732

44.127

PIB – preços
correntes
76.239

Várzea Nova

12.662

4.203

35.252

53.922

Morro do
Chapéu

23.098

11.535

88.125

127.061

Jacobina

29.290

115.696

339.213

523.242

Municípios

Fonte: IBGE – Contas Nacionais

Tabela 14: Porcentagem do valor adicionado por setor dos municípios
das Áreas de Influência
Agropecuária

Indústria

Serviços

Ourolândia

30,3%

12,1%

25,3%

Administração
Pública
32,3%

Várzea Nova

22,6%

8,2%

28,2%

41%

Morro do
Chapéu

23,8%

11,7%

30,2%

34,4%

Jacobina

5,8%

25%

46,7%

22,5%

Municípios
Foto 31: Lavra de “mármore bege Bahia”, principal atividade
econômica em Ourolândia

Verificou‐se em consulta ao IBGE, que o setor de serviços é o que mais
contribui ao PIB municipal nos quatro municípios estudados. A Tabela 13
apresenta a contribuição ao PIB municipal (em reais) de cada setor
econômico.

Fonte: IBGE – Contas Nacionais

O município de Jacobina é pólo regional, de modo que além de
polarizador de produtos dos outros três municípios, é também o que
concentra serviços e comércios mais complexos, os quais servem como
referência para os moradores de Morro do Chapéu, Ourolândia e Várzea
Nova, conforme verificado na visita de campo.
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Tabela 15: Total de vínculos de emprego formais, em porcentagem, dos
municípios da AII, 2010

Quanto à aquisição de produtos, principalmente os municípios de Várzea
Nova e Ourolândia têm como referência o município de Jacobina, tanto
para abastecimento das famílias, como de estabelecimentos comerciais,
segundo entrevistas realizadas em campo.

Emprego e Renda
A partir de dados levantados no IBGE, referentes ao Censo Demográfico
2010, verificou‐se que a administração pública é o setor que mais
concentra postos de trabalho formal nos municípios das Áreas de
Influência Direta.

Municípios

Extrativa
Mineral

Ind.
Transformação

Ourolândia

27,6

6

Adm.
Públic
a
60,8

Várzea
Nova

0,9

Morro do
Chapéu
Jacobina

10,4

Const.
Civil

Comércio

‐

3,4

68,3

10,1

9,7

1,8

57,5

19

10,5

9,8

25,3

5,3

30,1

Fonte: MTE ‐ Relação Anual de Informações Sociais.

Os dados da Tabela 15 deixam clara a importância da atividade
extrativista mineral no município de Ourolândia. Já no município de
Morro do Chapéu destacou‐se o setor de serviços, especificamente a
construção civil, como atividade econômica que mais dispõe de vagas de
trabalho formal. Em Várzea Nova também é a construção civil que
concentra maior parte dos empregos formais, chegando a 10%.

Foto 32: O beneficiamento do “mármore bege Bahia” é a atividade
que mais gera empregos em Ourolândia.
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A atividade comercial, que compõe o setor terciário, apresenta números
significativos de postos de trabalhos formais em Várzea Nova, Morro do
Chapéu e Jacobina. No entanto, é possível supor que essa atividade
também concentra um número representativo de empregos informais,
pois sendo o setor que apresenta uma contribuição significativa ao PIB
dos municípios não é o que concentra mais postos formais.
Com relação à atividade econômica que tem a melhor média salarial
destacou‐se a administração pública nos quatro municípios É também é a
atividade que mais concentra empregos formais (Tabela 16). Contudo,
não são raros os municípios que não se classificam como de grande porte
ou metrópole terem a administração pública como a atividade que mais
concentra os postos de trabalho formal, sendo também a principal fonte
de renda de grande parte da população.
Tabela 16: Renda média do emprego formal e número de vínculos
formais total dos municípios das Áreas de Influência em 2010
Renda Média do
Emprego Formal

Numero de Vínculos
formais

Ourolândia

837,61

1.136

Várzea Nova

1.311,03

741

917,03

2.045

1.053,83

8.818

Município

Morro do Chapéu
Jacobina

Foto 33: Comunidade de Mulungu, no município de Morro do
Chapéu.

Ainda segundo o RAIS do ministério do trabalho, a população inserida no
mercado formal tem predominantemente o Ensino Médio Completo.
Entretanto, entre a população acima de dez anos nos municípios das
Áreas de Influência predominam indivíduos considerados sem instrução
ou com o Ensino Fundamental Incompleto. Desta forma, percebe‐se que
a população que se encontra disponível no mercado de trabalho possui
baixa escolaridade.

Fonte: MTE ‐ Relação Anual de Informações Sociais.

Segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do ministério do
trabalho, os municípios que integram as Áreas de Influência têm uma
expressiva concentração de jovens entre 19 e 39 anos, sendo um público
potencial para mão de obra para o empreendimento.
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Turismo

administradores, fotógrafos, restauradores, arquitetos, entre outros
especialistas, além de agentes municipais e colaboradores locais.

Nos municípios das Áreas de Influência foi levantado junto aos órgãos
estaduais o potencial turístico dos municípios, porém apenas o Município
do Morro do Chapéu volta‐se a essa atividade dada aos patrimônios
naturais e arqueológicos existentes.
O município de Morro do Chapéu, segundo a Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo e Esportes, dispõe de 3 sítios históricos, são eles:


Parque Nossa Senhora da Soledade;



Morro Velho;



Vila de Ventura;

Também foram identificados sítios arqueológicos durante pesquisa no
site do IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia) que
reúnem pinturas rupestres, gravuras em pedras, artefatos e fósseis,
destacam‐se:


Toca da Figura localizada na região do Ventura;



Toca do Pepino;



Gruta da Boa Esperança a 53 km de Morro do Chapéu;

Foto 34: Entrada da “Toca dos Ossos”, no município de Ourolândia.

Em Ourolândia e Várzea Nova não foi identificada a atividade turística, no
entanto no município de Ourolândia encontra‐se a “Toca dos Ossos”, um
sítio paleontológico onde foram encontrados inúmeros restos ósseos da
fauna extinta. A Toca dos Ossos também se destaca pelo seu padrão
labiríntico, onde comporta por volta de 10 km de galerias, sendo que
grande parte ainda não está mapeada.

Além destas, a mais popular no município é a Gruta dos Brejões. É umas
das grutas mais notáveis do Brasil com seus mais 7.000 metros de
extensão, colocando‐a entre as 15 maiores do país em amplitude.
O município do Morro do Chapéu deve integrar um dos oito roteiros
culturais mapeados pela equipe do Instituto do Patrimônio Artístico e
Cultural da Bahia (IPAC) formada por educadores, arqueólogos,
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Ainda em Ourolândia encontra‐se o Poço Verde.Segundo os moradores
locais, sua profundidade não foi determinada pelo fato de nenhum
mergulhador nunca ter atingido o fundo, despertando a curiosidade e
sendo visitado por diversos canais de televisão e revistas devido a esse
mistério.
Além de sua beleza, a população preocupa‐se com a preservação da água
do Poço, pois este é responsável por todo abastecimento de água de
Ourolândia.
Em Jacobina, a administração pública reconhece o potencial turístico do
município quanto a sua história e importância regional, mas as ações são
tímidas e o poder público, aparentemente, possui outras questões como
prioridade.

Foto 35: Poço Verde. Manancial de abastecimento da
cidade de Ourolândia.
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É muito importante que seja feita uma avaliação cuidadosa de quais
serão os impactos que a construção e operação de um projeto causará
para que se possa definir quais são as ações necessárias para diminuir os
impactos negativos e melhor aproveitar os impactos positivos.

4. Impactos Ambientais e Ações de Gestão
A construção de qualquer empreendimento causa alterações no meio
ambiente. É importante notar que o meio ambiente não é só a natureza,
plantas, animais, água e solo, mas também o homem e seu modo de vida
pessoal ou em sociedade. Por isso, quando é feito um estudo ambiental,
trata‐se de entender cada aspecto que pode ser afetado, ou seja, o meio
fisico (solo, rochas, água), o meio biotico (animais e plantas) e o meio
socioeconômico (o homem e as relações entre as comunidades),
conforme já apresentado no capítulo anterior.

As ações que devem ser tomadas com esta finalidade são chamadas
Ações de Gestão Ambiental.

O que são Ações de Gestão Ambiental?

A partir do entendimento sobre os diversos aspectos que compõem o
meio ambiente na região onde se pretende implantar o projeto, são
definidas quais as alterações que o projeto em estudo pode trazer a tais
aspectos. Estas alterações são os chamadas impactos ambientais.

São ações que visam amenizar os impactos negativos e potencializar os
impactos positivos. Podem ser de prevenção e controle; de mitigação; de
potencialização, de monitoramento; de correção ; e de compensação.

A seguir são apresentados os impactos ambientais identificados neste
estudo, para cada etapa do Empreendimento – Planejamento/Projeto,
Implantação, Operação e Desativação. Para cada impacto identificado são
também indicadas as ações de gestão para o controle e minimização dos
impactos negativos, compensação dos impactos não mitigáveis e de
potencialização dos impactos positivos.

O que é Impacto Ambiental?
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) define impacto
ambiental como “Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, ou
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente,
afetem: a) saúde, segurança e bem estar da população; b) as atividades
sociais e econômicas; c) a biota; d) as condições estéticas e sanitárias do
meio ambiente; d) a qualidade dos recursos ambientais.” (Resolução
CONAMA 001/86).
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 Adequações das vias de acesso externas.

4.1 Impactos na Etapa de Planejamento/Projeto
As atividades na etapa de Projeto/Planejamento se resumiram à
aquisição dos terrenos, cercamento, instalação de três torres de medição
de vento e à execução de sondagens geotécnicas para a caracterização
dos solos da fundação em cerca de duas dezenas de pontos distribuídos
pela área destinada ao Complexo Eólico, de 5003 hectares.

Ações de Gestão:
Ações de Controle:
 Adequação do cronograma de terraplenagem, reduzindo‐
se ao mínimo as operações no período de chuvas mais
intensas;

Essas propriedades foram adquiridas por meio de negociação com seus
antigos proprietários, com as mesmas sendo avaliadas em valores
superiores aos praticados pelo mercado, considerando se tratar de terras
recobertas por vegetação de caatinga, solo arenoso ou pedregoso e sem
aptidão agrícola e sem disponibilidade de água superficial ou
subterrânea.
Assim, não ocorreram quaisquer impactos relevantes associados ao meio
físico, biótico ou socioeconômico.



Redução do tempo de exposição dos terrenos sem
proteção superficial;



Proteção por gramíneas logo após o término das obras de
terraplenagem em áreas onde não serão mais realizadas
alterações topográficas;



Implantação de sistemas de drenagem superficial,
incluindo estruturas provisórias, como valas e
barramentos.

Ações de Monitoramento:
 Programa de Controle e Monitoramento de Erosão, com
procedimentos de inspeção visual periódica dos processos
erosivos e sua imediata correção.

4.2 Impactos na Etapa de Implantação
 Dinamização dos processos erosivos

Ações de Mitigação:
 Implantação de obras específicas nos locais onde forem
detectados processos erosivos.

Este impacto se dá devido às seguintes atividades que serão necessárias
para a implantação do Complexo Eólico:
 Remoção da cobertura vegetal;
 Movimentação de terra para a execução das fundações e vias de
acesso interno;
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 Incômodo pela Geração de Ruídos

canteiro de obras, implantação do sistema viário interno e
adequação do sistema viário externo.

Na implantação do empreendimento ocorrerá um aumento do tráfego de
veículos pesados e de serviço no acesso externo e ocorrerá a operação de
máquinas na área do Complexo, gerando e/ou intensificando o ruído
existente.

No acesso externo, a estimativa para a circulação total de veículos é
de 30 passagens por dia, ou aproximadamente 3 passagens (ida ou
volta) por hora.

Ações de Gestão:

Ações de Gestão:

Ações de Controle:
 Manutenção e revisão constante das máquinas e veículos
utilizados;



Ações de Controle:


Definição de horários para o transporte e circulação de
caminhões na via de acesso ao empreendimento;

Definição de uma velocidade máxima no acesso externo e
nos acessos internos;



Isolamento
adequado
electromecânicos.

Aspersão de água nas vias de acesso através do uso de
caminhão pipa com dispositivo de irrigação.



Programa de Controle de Material Particulado.

dos

equipamentos

Ações de Monitoramento:
 Programa de Monitoramento de Ruído para a fase de
Implantação do Empreendimento.

 Contaminação do solo pela geração de resíduos e efluentes.
Este impacto pode ocorrer devido a:

 Geração de Poeiras
A implantação do Complexo Eólico Serra da Babilônia demanda
atividades que geram poeiras (Partículas Totais em Suspensão –
PTS), tais como movimentação de equipamentos e veículos
vinculados à obra, operação de motores a combustão interna,
limpeza e preparação dos terrenos, tráfego de veículos pelas
estradas não pavimentadas durante o período seco, implantação do

 Geração de efluentes oleosos, como óleos lubrificantes usados
nos veículos e equipamentos envolvidos nesse trabalho;
 Geração de efluentes sanitários oriundos das frentes de obra,
canteiro e alojamento;
 Geração de resíduos sólidos, como filtros de óleo, estopas, sobras
de concreto e restos de alimentos.
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Tabela 17: Identificação das fitofisionomias na área do Complexo Eólico,
a área total de cobertura vegetal e área a ser suprimida (em hectares).

Ações de Gestão:
Ações de Controle:
 Disponibilização de Banheiros Químicos nas Frentes de
Obra durante a fase de implantação;


Implantação da ETE Compacta no Alojamento e na área do
Complexo;



Implantação das caixas separadoras de óleo;



Disponibilização de área para armazenamento temporário
de resíduos;



Treinamento dos colaboradores nos preceitos do Programa
de Gerenciamento de Resíduos;



Destinação dos Efluentes de acordo com o preconizado no
Programa de Gerenciamento de Resíduos.

Estrato

Ações de Monitoramento:
 Programa de Gerenciamento de Resíduos
 Alteração ou supressão da vegetação existente
A área total de supressão para a implantação do Empreendimento é de
pouco mais de 5% da área total das propriedades adquiridas (5.003 ha), o
que perfaz um total de 264,50 ha de supressão de caatinga e suas várias
fisionomias, conforme pode ser observado na Tabela 17 ao lado.

Área Total (ha)

Área a ser
suprimida
(ha)

I

Caatinga arbustiva sobre
solo arenoso claro
associado a afloramentos
de rocha

1.142,00

29,52

II

Caatinga arbustiva em solo
arenoso claro

392,80

21,13

III

Caatinga Arbustiva Arbórea,
em solo arenoso amarelo
com e sem afloramento de
rocha

1.433,37

89,83

IV

Caatinga Arbustiva Arbórea
sobre solo arenoso claro
com horizonte superficial
orgânico

1.547,34

96,25

V

Caatinga Arbustiva Arbórea
sobre solo arenoso claro em
ambientes de afloramentos
de rocha contínuos.

465,50

24,54

VI

Campo sujo seco de
altitude, arenoso com
afloramentos de rocha
esporádicos

15,92

3,23

VII

Área com pastagem
plantada

6,37

‐

5003,3

264,50

TOTAL

Fitofisionomia

Não foram identificadas na áea a ser suprimida quaisquer espécies
protegidas (IBAMA) ou indicadas para conservação pela IUCN. Entretanto,
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foram identificadas 77 espécies utilizadas pela população local para
obtenção de madeira, uso medicinal, entre outros.

Plano de Resgate de Fauna e Flora.

Ações de Gestão:

Ações de Monitoramento:
 Programa de Monitoramento da Fauna.

Ações de Controle:
 Plano de Supressão de Vegetação;

Ações de Compensação

Plano de Compensação Ambiental.



Plano de Resgate de Fauna e Flora.
 Interferência na diversidade terrestre, com destaque para as
espécies protegidas por lei.

Ações de Mitigação:
 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
Ações de Compensação:
 Programa de Compensação Ambiental;

Para a construção do Complexo Eólico serão retirados aproximadamente
264,50 ha de Caatinga Arbórea Arbustiva Densa, considerando as áreas
destinadas aos aerogeradores e vias de acesso entre os aerogeradores
para a entrada de maquinários pesados utilizados na construção das
fundações.

 Mudanças nos habitats e hábitos da fauna.
As atividades que podem causar este impacto são:

Este impacto ocorrerá em locais que possuem destacada biodiversidade e
espécies endêmicas, ou seja, só encontradas neste local, e pertencentes à
Caatinga Arbustiva Arbórea, com diferenças que se devem à pluviometria,
fertilidade e tipo de solos e relevo.

 Remoção da cobertura vegetal;
 Implantação de canteiros de obra; e
 Movimentação de pessoas, máquinas e equipamentos.

Dentre os tipos de vegetação mais recorrentes aparecem aqueles que são
comuns a vários ambientes de Caatinga em todo o Nordeste brasileiro,
não sendo endêmicas ao local, nem constantes em listas de espécies
protegidas (elaboradas pelo IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Renováveis) ou indicadas para conservação pela
IUCN ‐ International Union for Conservation Nature, uma organização
ambiental global de conservação da natureza. Entretanto, foram

Ações de gestão:
Ações de Controle:
 Evitar intervenção construtiva no período reprodutivo das aves
(após as chuvas);
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identificadas 77 espécies utilizadas pela população local para obtenção de
madeira, uso medicinal, entre outros.

Plano de Resgate de Fauna e Flora.

Ações de Monitoramento:
 Monitoramento das áreas de relevante interesse durante toda a
implantação;

Para a fauna, foram registradas 2 espécies de répteis que apresentam
algum grau de ameaça: Tropidurus cocorobensis, lagartixa típica de solos
arenosos de caatinga, classificada como “em perigo; e Tropidurus
erythrocephalus, classificada como “quase ameaçada”.



Programa de Monitoramento da Fauna.

Ações de Compensação:
 Programa de Compensação Ambiental.

Para a avifauna, 4 espécies são encontradas em listas oficiais: o cracídeo
(Penelope jacucaca) consta na categoria “vulnerável” das listas nacional
(MMA, 2008) e internacional (IUCN, 2012); o "joão‐chique‐chique"
(Gyalophylax hellmayri) e chorozinho‐da‐caatinga (Herpsilochmus sellowi)
aparecem como espécies “quase ameaçada” na lista internacional; e o
"jaó‐do‐sul" (Crypturellus noctivagus) consta na categoria “vulnerável” da
lista nacional e “quase ameaçada” da lista internacional, sendo um dos
endemismos brasileiros de mais difícil observação em campo, sendo
registrado principalmente por sua vocalização.

Mitigação:
 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.
A manutenção da Reserva Legal e a preservação da vegetação que não
será suprimida na propriedade será de suma importância para a
conectividade entre os remanescentes de vegetação, tornando‐se de
grande importância principalmente pela proximidade com as Unidades de
Conservação existentes na região.

E, para os mamíferos, 4 espécies: Leopardus pardalis (jaguatirica –
“vulnerável”), Leopardus tigrinus (gato‐do‐mato‐pequeno – “vulnerável”),
Puma concolor (suçuarana – “vulnerável”) e Tolypeutes tricinctus (tatu‐
bola – “vulnerável”).

 Afugentamento da fauna
Este impacto está associado às seguintes atividades:

Ações de gestão:

 Remoção da cobertura vegetal;

Ações de Controle:
 Plano de Supressão de Vegetação;

 Implantação de canteiros de obra;



 Movimentação de mão de obra e maquinários

Evitar fragmentação mantendo, sempre que viável, corredores
ecológicos;
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Como na fase de implantação do empreendimento a movimentação de
pessoas será intensa, esse fato pode colaborar para o aumento da
atividade de caça predatória.

Ações de gestão:
Ações de Controle:
 Visando antecipar a remoção da fauna das áreas que serão
afetadas, podem ser instaladas armadilhas de contenção e se
proceder com a captura direta com laços, redes e puçás, do maior
número possível de animais antes do início dos trabalhos de
desmatamento. O afugentamento prévio também será
necessário.




Ações de gestão:
Ações de Controle:
 Sugere‐se que a vigilância no Complexo Eólico e em seu entorno
seja intensificada no período de instalação e operação.


Pode‐se dar enfoque especial quanto à captura de exemplares da
herpetofauna presentes na área a ser desmatada, devido à sua
reconhecida dificuldade de locomoção. Esta atividade deverá ser
mantida durante toda a fase de supressão.

Programa de Educação Ambiental com os trabalhadores, ligados
direta ou indiretamente ao empreendimento, bem como com a
população dos povoados próximos.

Ações de Monitoramento:
 Programa de Monitoramento de Fauna.

Programa de Resgate de Fauna e Flora.

Ações de Monitoramento:
 Programa de Monitoramento de Fauna.

 Aumento da arrecadação de impostos
Os impostos cuja arrecadação aumenta na etapa de implantação são o ISS
(Imposto sobre Serviços) e IPVA (Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores) e com potencial de ocorrer nos 3 municípios da
AID. O aumento de arrecadação do ISS ocorrerá tanto em decorrência do
incremento das atividades da área de serviços como pela instalação ou
regularização de empresas prestadoras de serviços destinadas a atender
o empreendimento. Já o IPVA terá um incremento devido ao aumento de
veículos para atender as atividades do empreendimento.

 Caça predatória
A região do empreendimento possui o histórico de caça de subsistência e
hoje a atividade persiste, sendo um dos fatores responsáveis pela
extinção da maioria dos animais de médio e grande porte encontrados na
região semi‐árida. O hábito de consumir animais da fauna local é antigo,
vindo desde antes da colonização e, ainda hoje, é mantido devido às
condições socioeconômicas da população.
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Ações de gestão:



Programa de Treinamento e Capacitação de mão de obra e
Desenvolvimento de Fornecedores, visando potencializar a
contratação de mão de obra local;



Contratação de Mão de Obra Local, de forma a minimizar a
circulação de pessoas estranhas na área de entorno do
empreendimento;



Programa de Comunicação Social e Interação com a Comunidade,
destinando ações especificas para o público do entorno do
empreendimento;



Programa de Educação Ambiental (Treinamento Ambiental dos
Trabalhadores), focando o relacionamento entre trabalhadores e
comunidade.

Ações de Potencialização:


Implantação do Programa de Apoio aos Municípios, buscando
viabilizar discussões junto a órgãos públicos e privados no sentido
de maximizar os retornos do aumento de impostos para os
municípios da AID.



Incentivo aos empregados diretos e de terceiros para a utilização
de serviços e comércio locais.



Incentivo à adequação dos estabelecimentos de comércio e
serviços no âmbito das ações para desenvolvimento de
fornecedores.

 Mudança na vida diária da população residente próximo à obra.
No entorno do Complexo Eólico, propriamente, não se verifica a presença
importante de população. O povoado de Mulungu, com
aproximadamente uma dezena de famílias, situa‐se fora do trajeto do
acesso externo.

 Exposição da população aos riscos de acidentes.
Na fase de implantação do empreendimento será observado o aumento
de circulação de veículos, tanto caminhões para transporte de materiais
em geral como de veículos de serviço e ônibus para transporte de
trabalhadores. Ainda nestas fases serão desmatadas áreas necessárias
para a implantação e operação do complexo eólico e poderá ocorrer o
deslocamento de animais peçonhentos para as aglomerações e
propriedades dispersas próximas ao empreendimento e vias de acesso.

Interações entre os trabalhadores contratados para a obra e a população
local deverão ocorrer em Ourolândia, onde se instalará o Alojamento dos
trabalhadores, além do povoado de Tabua, aglomeração urbana mais
próxima do Empreendimento.

Na rota de acesso externo selecionada, o aumento de tráfego durante a
implantação será de aproximadamente 30 passagens por dia, o que
significa em torno de 3 passagens (ida ou volta) por hora.

Ações de gestão:
Ações de Mitigação:
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 Alterações na estrutura social e econômica local em função da
população flutuante a ser empregada como mão‐de‐obra na
construção do empreendimento

Quanto à dispersão de animais peçonhentos haverá ocorrência
principalmente na fase de implantação e da mesma forma incidindo nas
áreas próximas ao empreendimento. Poucas são as moradias presentes
no entorno imediato que podem ser afetadas por essa dispersão.

Na fase de implantação serão empregados até 280 trabalhadores que
oscilarão durante esta fase e chegarão a 35 trabalhadores na fase de
operação.

Ações de gestão:
Ações de Controle:


Desenvolvimento de ações socioeducativas junto aos
trabalhadores da obra abordando direção defensiva, respeito às
comunidades vizinhas e respeito à sinalização;



Desenvolvimento e implantação de ações de sinalização do
tráfego nas vias de acesso do empreendimento, respeitando as
necessidades locais e articulando com os órgãos regionais
responsáveis pelo sistema de transporte com atuação local, como
o Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia
(DERBA) e prefeituras municipais;



Programa de Comunicação Social, com foco para os cuidados
sobre acidentes de tráfego e com animais peçonhentos;



Programa de Educação Ambiental (Treinamento Ambiental dos
Trabalhadores e Ações desenvolvidas junto à população local);



Realocação da Escola Municipal Pedro Theodoro da Silva,
localizada na comunidade de São Bento, por estar situada junto à
estrada de acesso ao Complexo.

O emprego de trabalhadores trará como aspecto positivo o aumento de
massa salarial, ou seja, aumento de consumo de bens e serviços locais e
regionais. Outra questão que é potencialmente positiva refere‐se à
possibilidade de contratação de mão de obra local.
Ações de gestão:
Ações de Potencialização:
Para este impacto da contratação de mão de obra são propostas as
seguintes ações de potencialização:
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Implantação de ações voltadas à qualificação e capacitação de
mão de obra no âmbito local e regional na fase anterior a
implantação do empreendimento, priorizando incorporar esse
contingente no quadro de trabalhadores da fase de implantação
do empreendimento;



Implantação de ações voltadas à qualificação e capacitação de
fornecedores locais possibilitando incorporá‐los no atendimento
de demandas do empreendimento com equipamentos, insumos
e serviços, gerando empregos indiretos e aumento da renda
local e regional.



Implantação de ações em conjuntas com órgãos públicos e
privados, visando discutir potenciais e problemas dos
municípios da AID e, ainda possibilidades de melhoria
contemplando orientações e ações através de cooperação
técnica.



Implantação de ações buscando orientar e apoiar fornecedores
locais para ampliar o mercado consumidor e atender a novas
demandas do empreendimento na fase de operação.

 Mudanças no quadro de saúde com a incidência de novas
doenças
Este impacto pode ocorrer devido à chegada de pessoas na região, seja
para trabalhar diretamente na obra, assim como em busca de novas
oportunidades de emprego e negócios, dirigindo‐se para os núcleos
urbanos da AID, sobretudo para a sede de Ourolândia, a mais próxima do
empreendimento.



Priorizar a contratação de mão‐de‐obra local e regionalmente,
como mecanismo atenuante de impactos decorrentes da chegada
de trabalhadores de outras regiões e atração populacional
visando não interferir no quadro de saúde com incidência de
novas doenças (Epidemiológicas e DST/AIDS).



Implementar ações socioeducativas junto aos trabalhadores da
obra contemplando ações informativas e educativas para a
adoção de práticas e procedimentos de prevenção e tratamento
de DST´s e outras patologias existentes na localidade e região;



Elaborar e implantar, em conjunto com o poder público local e
estadual, ações de monitoramento e campanhas a fim de orientar
a população quanto à ocorrência e prevenção de doenças
endêmicas;



Realizar ações preventivas em áreas que apresentam potencial
para proliferação de vetores de veiculação hídrica.

 Aumento do tráfego de veículos
Na etapa de instalação do empreendimento haverá significativo aumento
de circulação de veículos pesados na região decorrentes da montagem
dos aerogeradores e recebimento de suas peças.

Com a chegada destas pessoas poderá ocorrer a introdução/reintrodução
e ampliação de vetores de doenças transmissíveis (dengue, leishmaniose,
doença de chagas, malária, febre amarela e esquistossomose) e o
aumento do número de casos de doenças sexualmente transmissíveis.

Considerando que hoje as estradas de acesso à área do Complexo Eólico
são pouco movimentadas, apesar destas vias não impactarem
diretamente aglomerados urbanos e rurais, há que se destacar que a
população local não está habituada ao tráfego de veículos o que poderá
intensificar as possibilidades de acidentes, aumento de ruídos e aumento
de emissão de poeira.

Ações de gestão:
Ações de Controle:
Para este impacto são propostas as seguintes ações de controle:
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 Alterações na estrutura social e econômica local em função da
população flutuante a ser empregada como mão‐de‐obra na
construção do empreendimento

Quanto à dispersão de animais peçonhentos haverá ocorrência
principalmente na fase de implantação e da mesma forma incidindo nas
áreas próximas ao empreendimento. Poucas são as moradias presentes
no entorno imediato que podem ser afetadas por essa dispersão.

Na fase de implantação serão empregados até 280 trabalhadores que
oscilarão durante esta fase e chegarão a 35 trabalhadores na fase de
operação.

Ações de gestão:
Ações de Controle:


Desenvolvimento de ações socioeducativas junto aos
trabalhadores da obra abordando direção defensiva, respeito às
comunidades vizinhas e respeito à sinalização;



Desenvolvimento e implantação de ações de sinalização do
tráfego nas vias de acesso do empreendimento, respeitando as
necessidades locais e articulando com os órgãos regionais
responsáveis pelo sistema de transporte com atuação local, como
o Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia
(DERBA) e prefeituras municipais;



Programa de Comunicação Social, com foco para os cuidados
sobre acidentes de tráfego e com animais peçonhentos;



Programa de Educação Ambiental (Treinamento Ambiental dos
Trabalhadores e Ações desenvolvidas junto à população local);



Realocação da Escola Municipal Pedro Theodoro da Silva,
localizada na comunidade de São Bento, por estar situada junto à
estrada de acesso ao Complexo.

O emprego de trabalhadores trará como aspecto positivo o aumento de
massa salarial, ou seja, aumento de consumo de bens e serviços locais e
regionais. Outra questão que é potencialmente positiva refere‐se à
possibilidade de contratação de mão de obra local.
Ações de gestão:
Ações de Potencialização:
Para este impacto da contratação de mão de obra são propostas as
seguintes ações de potencialização:
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Implantação de ações voltadas à qualificação e capacitação de
mão de obra no âmbito local e regional na fase anterior a
implantação do empreendimento, priorizando incorporar esse
contingente no quadro de trabalhadores da fase de implantação
do empreendimento;



Implantação de ações voltadas à qualificação e capacitação de
fornecedores locais possibilitando incorporá‐los no atendimento
de demandas do empreendimento com equipamentos, insumos
e serviços, gerando empregos indiretos e aumento da renda
local e regional.

