

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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 Interferência no patrimônio histórico, cultural, espeleológico e
arqueológico
Patrimônio Histórico: Não foi identificada na área do empreendimento e
em seus acessos prédios de relevância histórica ou aspectos culturais que
possam ser impactados devido a sua implantação.

O aumento de tráfego estimado é de 30 passagens por dia, o equivalente
a 3 passagens por hora.
Ações de gestão:
Ações de Controle:


Desvio da área urbana de Ourolândia;



Revestimento primário das vias;



Manutenção preventiva e sistemática de todos os veículos do
empreendimento, tanto os próprios como de empresas
terceirizadas, de forma a minimizar ruídos e emissão de
fumaça;



Implantação de sinalização nas vias de acesso, contemplando
estradas vicinais e outros acessos utilizados;



Patrimônio Espeleológico: Quanto à interferência no Patrimônio
Espeleológico, dentro da área do Empreendimento não se detectou a
existência de cavidades, ou seja, na área da poligonal do Complexo esse
impacto não ocorrerá. Já nas vias de acesso a movimentação de veículos
pesados poderá acarretar o afundamento do terreno, onde ocorre a
presença de dolinas, entre Ourolândia e a comunidade São Bento. Esse
impacto, caso venha a ocorrer, estará restrito ao leito da estrada, não
atingindo as demais áreas.
Patrimônio Arqueológico: Quanto à interferência no Patrimônio
Arqueológico, de acordo com o diagnóstico arqueológico realizado, não
se identificou qualquer sítio ou ocorrência arqueológica dentro da área
do Complexo ou de seu acesso externo.

Implantação de ações voltadas para o treinamento dos
trabalhadores, motoristas, visando conscientizá‐los sobre a
importância do seguimento às normas e legislação sobre o
trânsito, respeito às comunidades locais e importância da
manutenção dos veículos.

Ações de gestão:
Ações de Monitoramento:

Cabe destacar que parte das medidas aqui propostas deve ser implantada
em parceria com órgãos públicos responsáveis pela infraestrutura e
logística de transporte local e regional.
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Realização de ensaio de carga no trecho referido (entre
Ourolândia e São Bento) com passagem de caminhões com a
carga equivalente que será transportada, com a finalidade de
verificar a possibilidade de afundamento do terreno devido
ao peso dos veículos.



Implantação do Programa de Prospecção e Resgate
Arqueológico (o referido programa será elaborado na fase de
Licença de Instalação após parecer do IPHAN referente ao
diagnóstico não interventivo).





Outras medidas poderão ser estabelecidas, através da
determinação do IPHAN por meio do parecer.

4.3 Impactos na Etapa de Operação

Repasse para o município de Ourolândia das instalações do
Alojamento de Trabalhadores.

 Intensificação, início e/ou aceleração dos processos erosivos
As principais atividades desenvolvidas durante a fase de operação do
empreendimento do Complexo Eólico serão a de movimentação de
maquinário para a manutenção dos equipamentos e de supervisão, assim
como a execução de programas de monitoramento ambiental. Essas
atividades indiretamente podem facilitar a ocorrência de processos
erosivos devido à necessidade de vias de acesso internas ao Complexo.

 Disponibilização de infraestrutura e novos equipamentos
A implantação do Complexo Eólico não causará sobrecargas significativas
na infraestrutura de sua área de influência direta, porém, visando
reforçar a área de segurança pública de Ourolândia, o Empreendedor
disponibilizará, após articulação com o Poder Público, um apoio para a
infraestrutura existente no município, considerando que o alojamento
dos trabalhadores temporários será ali alocado.

Ações de gestão:
Cabe destacar ainda que o alojamento a ser construído em Ourolândia
também será disponibilizado para uso futuro da Prefeitura para o uso que
ela determinar.

Ações de Controle:
 Manutenção permanente dos sistemas de drenagem superficial.
Ações de Monitoramento:
 Implementação de um Programa de Controle e Monitoramento
de Erosão, com procedimentos de inspeção visual periódica dos
processos erosivos.

Ações de gestão:
Ações de Potencialização:
Para este impacto são propostas as seguintes ações:


Articulação com os órgãos regionais responsáveis pela área de
segurança pública e Poder Público em Ourolândia;



Inclusão da discussão deste tema no Programa de Apoio aos
Municípios;

Ações de Mitigação:
 Implantação de obras específicas nos locais onde forem
detectados processos erosivos.
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 Incômodo pela Geração de Ruídos
O ruído proveniente das turbinas eólicas tem duas origens: mecânica e
aerodinâmica. O ruído mecânico tem sua principal origem da caixa de
engrenagens, que multiplica a rotação das pás para o gerador. O ruído
aerodinâmico é um fator influenciado diretamente pela velocidade do
vento incidente sobre a turbina eólica.

Ações de Monitoramento:
 Implantação do Programa de Monitoramento de Ruído
para a fase de Operação do empreendimento.
 Contaminação do solo pela geração de resíduos e efluentes.
Este impacto pode ocorrer devido a:

Para a realização da modelagem de dispersão sonora no ambiente,
utilizou‐se a norma internacional ISO 1913‐2 (Attenuation of sound during
propagation outdoors. Part 2: General method of calculation), com o
intuito de se obter a mensuração do nível de ruído que atinge os
receptores próximos ao Complexo Eólico.

 Geração de efluentes oleosos, como óleo lubrificantes usados nos
veículos e equipamentos envolvidos nesse trabalho;
 Geração de resíduos sólidos, como filtros de óleo, estopas, sobras
de concreto e restos de alimentos.

Com base na norma internacional citada, foi possível estabelecer as
curvas de prospecção do ruído, conforme pode ser observado na Figura
15.

Ações de Gestão:
Ações de Controle:
‐Implantação da ETE Compacta ou conjunto
Séptica/Filtro anaeróbio na área do Complexo;

Nenhum dos valores obtidos na modelagem ultrapassou os valores
legalmente estabelecidos.
Ações de Gestão:
Ações de Controle:
 Isolamento
adequado
electromecânicos;

dos

equipamentos



Implantação de projeto de isolamento de vibrações;



Manutenção nos aerogeradores garantindo a especificação
técnica dos equipamentos.
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 Sombreamento das pás das turbinas
O sombreamento dos aerogeradores de complexos eólicos é
caracterizado pelo efeito intermitente que ocorre quando as pás do rotor
de uma turbina eólica obstruem o caminho entre o Sol e o receptor,
produzindo um efeito de luz e sombra. Isso ocorre quando o Sol não está
obstruído por nuvens e depende das condições climáticas, da topografia
local e da direção do vento.

‐ 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 Resíduos de acordo com o preconizado no
Programa de Gerenciamento de Resíduos.
Ações de Monitoramento:
‐ Programa de Gerenciamento de Resíduos

Este impacto depende da hora do dia, como resultado do movimento
relativo entre o Sol e do movimento das pás do rotor. Se as sombras
intermitentes estiverem atingindo as janelas das habitações próximas às
turbinas, os moradores podem estar sujeitos aos efeitos indesejáveis de
sombra cintilante sobre suas residências.

 Alteração da paisagem
Atualmente, na área de implantação do complexo eólico têm‐se
vegetações arbustivas e arbóreas do Bioma Caatinga. A instalação das
torres eólicas introduzirá um elemento novo na paisagem e as torres se
tornarão visíveis nas imediações, pois chegam a aproximadamente 80
metros de altura.

As Figuras 19 e 20 a seguir apresentam os resultados de uma modelagem
matemática demonstrando que os receptores mais próximos ao
Empreendimento não serão afetados por este efeito de sombreamento
(caso real e pior caso).

A alteração na paisagem com a instalação das torres eólicas é inerente ao
empreendimento e não há ações de gestão que minimizem esse impacto.
A princípio será um elemento novo na paisagem, mas com o passar do
tempo será incorporado na paisagem local.

Ações de Mitigação:
Essas medidas serão implantadas durante a operação se for verificada a
necessidade das mesmas.

Ações de gestão:



As Figuras 16, 17 e 18 a seguir apresentam uma simulação da visão em
alguns pontos no entorno do Complexo Eólico, ressaltando‐se que foram
consideradas nessa modelagem as melhores condições de visibilidade.

Instalação de persianas nas janelas dos receptores impactados;


Plantio de árvores ou construção de barreiras, próximos aos
locais impactados;
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Desligamento de turbinas específicas durante as horas em que o
sombreamento é mais perceptível para os receptores;

Estes são chamados de generalistas por causa do alto grau de tolerância e
à capacidade de aproveitar eficientemente diferentes recursos oferecidos
pelo ambiente.


Ajustes na posição de turbinas próximas aos receptores
impactados.

Ações de gestão:
Ações de Monitoramento
 Programa de Monitoramento da Fauna.

 Redução da emissão de CO2
Este impacto é benéfico e o mais importante ao meio ambiente em
relação à energia eólica, pois em todo seu processo de geração não há
emissão de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, sendo este o gás com
maior responsabilidade pelo agravamento do efeito estufa.

Ações de Compensação
 Plano de Compensação Ambiental.

De acordo com estudos realizados pela empresa WayCarbon,
considerando‐se que a geração de energia elétrica esperada para este
Complexo é de 1.279.100 MWh, anualmente, estima‐se a redução de
313.534 toneladas de CO2 equivalente por ano.

 Afugentamento da fauna
Nesta fase a área continuará sofrendo interferência pelo trânsito de
maquinários e funcionamento dos aerogeradores, contudo os animais
mais sensíveis já terão se afastado, fazendo com que o impacto seja
menor na fase de operação.

Não existem ações para potencializar este efeito positivo.
Ações de gestão:
 Mudanças nos habitats e hábitos da fauna.
A mudança de hábitos ocorre na tentativa de adaptação das espécies ao
ambiente alterado. Rotas migratórias e nichos de reprodução são
exemplos de fatores sensíveis à perturbação. Dessa forma, na fase de
operação, as aves, juntamente com os morcegos, constituem as espécies
mais afetadas.

Ações de Monitoramento:
 Programa de Monitoramento de Fauna.

As espécies pouco exigentes, que apresentam hábitos alimentares
variados, altas taxas de crescimento e ampla distribuição geográfica,
tendem a viver em áreas de vegetação mais aberta ou mata secundária.
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