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FIGURA 17
SIMULAÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DO COMPLEXO
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FIGURA 18
SIMULAÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DO COMPLEXO
VISTO DO POVOADO DE RIO VERMELHO
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FIGURA 19
MAPA DE IMPACTO ESTROBOSCÓPICO (SOMBREAMENTO):
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a biodiversidade. Entre as aves, três grupos destacam‐se por apresentar
maior potencial de colisão com aerogeradores, de acordo com
características comportamentais, sendo:

 Interferência na diversidade terrestre, com destaque para as
espécies protegidas por lei.
Nesta fase a área continuará sofrendo interferência (de menor
intensidade se comparado à fase de implantação) pelo trânsito de
maquinários. Os processos biológicos alterados durante a implantação
terão índice de recuperação muito baixo na fase de operação do
empreendimento.

Aves de vôo alto,



Aves migratórias e



Aves que habitam o ambiente periantrópico.

O movimento das pás causa o efeito ótico de desaparecimento das
turbinas em rotação da visão das aves (motion smear) ao se
aproximarem, principalmente nas pontas das pás, onde a velocidade é
consideravelmente maior.

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




Com relação aos morcegos, as espécies encontradas na área do ADA e
AID são todas de ampla distribuição e com baixo risco de extinção. Entre
as hipóteses de colisão está a não utilização da ecolocalização, ou sua
utilização em menor frequência durante a migração no intuito de poupar
energia. Outra hipótese é atração acústica ocasionada pelos sons audíveis
e/ou ultrassônicos produzidos pelos aerogeradores.

Programa de Monitoramento da Fauna.

Ações de 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 área.

Os morcegos também podem colidir durante o forrageio (saída do animal
a procura de alimento). Alguns insetos são naturalmente atraídos pelo
calor produzido na parte superior da torre, dentro da nacele e nas pás.
Morcegos insetívoros podem ser atraídos, tanto espécies migratórias
quanto residentes, para próximo dos aerogeradores.

 Risco de colisão das espécies voadoras com a torre e/ou pás
A colisão da fauna (especialmente aves e morcegos) contra as pás dos
aerogeradores é o impacto central decorrente dos parques eólicos sobre

A hipótese de descompressão não envolve colisões. Os morcegos,
atraídos por algum dos meios anteriores, sofrem barotrauma devido à
súbita queda de pressão atmosférica ao se aproximar das pás. As
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Ações de gestão:

consequências são lesões pulmonares e /ou hemorragia interna, levando
à morte dos animais.O impacto de colisão tende a ocorrer devido à
presença de aves de vôo alto e de quirópteros encontrados na AID.
Mesmo não sendo encontrados habitats dentro do empreendimento, a
ocorrência no entorno pode causar a colisão devido ao deslocamento
desses animais e pelo fato de voarem a noite, com baixa visibilidade e
usando a ecolocalização (localização através de ondas sonoras).

Ações de Controle:
 Programa de Educação Ambiental;


Fiscalização dentro do perímetro do Complexo Eólico.

Ações de Monitoramento:
 Programas de Monitoramento da Fauna

Com relação às aves migratórias, não foram identificadas espécies de
aves tipicamente migratórias. Contudo, devido à sazonalidade da
Caatinga, algumas aves podem ser atraídas e sofrer o risco de colisão.
Ações de gestão:

 Aumento da arrecadação de impostos
O ICMS (Impostos sobre Circulação de Mercadorias e prestação de
Serviços) de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
é o principal imposto estadual, representando cerca de 90% da
arrecadação total do Estado da Bahia, tornando, por conseguinte uma
importante fonte de recursos para os 417 municípios baianos, pois do
ICMS arrecadado pelos estados 25% é destinado aos municípios.

Ações de Mitigação:
 Não instalação das torres em zonas de migração densa e em
locais de repouso e forrageio, fatos que não foram verificados na
área. Para o efeito motion smear que afeta diretamente a
avifauna, estudos indicam que diferentes modelos de pintura das
pás podem minimizar o impacto.

A cota de repasse do ICMS é calculada conforme determinação
Constitucional, pelo Índice de Participação do Município (IPM). O
percentual destinado a cada um é determinado anualmente levando‐se
em conta a movimentação econômica, a área e a população de cada
município, de modo que o IPM é calculado a partir do Índice de Valor
Adicionado.

Ações de Monitoramento:
 Programa de Monitoramento de Fauna.

 Caça predatória
O fluxo de pessoas, veículos e máquina, tende a diminuir na fase de
operação. Porém, com a abertura de vias internas, o acesso fica
facilitado, tornando‐se uma área de atração para a população local que
pratica a caça, mesmo constituindo uma atividade ilegal.

Assim, com a instalação do Complexo Eólico Serra da Babilônia prevê‐se
um incremento na arrecadação de ICMS dos municípios de Morro do
Chapéu e Várzea Nova, porém, somente na fase de operação, uma vez
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que a arrecadação de ICMS apenas se dá a partir do fator gerador. A
parte que cabe a cada município, fazendo‐se uma analogia com a geração
de energia hidrelétrica, será definida pelo número de aerogeradores em
cada unidade territorial, no caso 102 aerogeradores estarão no Morro do
Chapéu e 63 em Várzea Nova.

4.4 Impactos na Etapa de Desativação
 Dinamização dos processos erosivos
Boa parte das atividades relativas à desativação do empreendimento e à
sua recuperação implica movimentações de terra e exposição do solo,
como o preenchimento das cavidades no solo resultantes da remoção dos
equipamentos, movimentação de maquinário pesado para a retirada
destes e seu transporte, e a recuperação da superfície do terreno ao
estado original, como a revegetação destes locais.

Outros impostos cuja arrecadação aumentará 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.

Deste modo, processos erosivos poderão se instalar durante este breve
período, sendo corrigidos à medida que avançam as obras de
recuperação da área.

Ações de gestão:

Ações de gestão:

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.

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


Redução do tempo de exposição dos terrenos sem proteção
superficial;



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





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

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 e sua
manutenção.
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Ações de Gestão:

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

Ações de Controle:
‐ Disponibilização de Banheiros Químicos nas Frentes de
Obra durante a fase de desativação;

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

‐ Implantação das caixas separadoras de óleo;

 Contaminação do solo pela geração de resíduos e efluentes.
Segue abaixo a relação dos aspectos ambientais mais importantes e
presentes também nesta fase do empreendimento:

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







‐ Disponibilização de área para armazenamento temporário de
resíduo;

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

Geração de efluentes oleosos, como óleos lubrificantes
usados nos veículos e equipamentos envolvidos nesse
trabalho;

‐ Reutilização, reciclagem e destinação final adequada dos
resíduos provenientes da desmontagem dos equipamentos.

Geração de efluentes sanitários gerados nas frentes de
obra, canteiro e alojamento;

Ações de Monitoramento:
‐ Programa de Gerenciamento de Resíduos

Geração de resíduos sólidos, como filtros de óleo, estopas,
sobras de concreto e restos de alimentos.
 Redução da arrecadação de impostos
A desativação do Complexo Eólico com a consequente paralisação da
geração de energia implicará uma redução da arrecadação de impostos,
especialmente do ICMS (Impostos sobre Circulação de Mercadorias e
prestação de Serviços) que é o principal imposto estadual, representando
cerca de 90% da arrecadação total do Estado da Bahia e a cuja parcela de
25% retorna aos municípios.

A quase totalidade dos materiais originários do desmonte dos
equipamentos será destinada à reciclagem. Os materiais que não
puderem ser reutilizados ou reciclados terão uma destinação final
de acordo com a legislação, como em aterros industriais, por
exemplo.
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Assim, especialmente os municípios de Morro do Chapéu e de Várzea
Nova terão reduzidos os respectivos Índices de Participação do Município
(IPM), com impactos nos orçamentos municipais.

Ações de gestão
Ações de Mitigação:
 Requalificação do pessoal a ser dispensado visando aumentar as
suas chances de obtenção de novos trabalhos.

Mesmo o município de Ourolândia, que não terá o aumento do IPM
relativo ao ICMS durante a operação, terá os tributos municipais, como o
ISS, reduzidos pela paralisação de atividades vinculadas à operação, como
serviços de manutenção, hotelaria e outros.



Ações de gestão:
Ações de Mitigação:
 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 à diversificação das atividades produtivas na AID
durante o período de operação, de modo a mitigar os impactos
na desativação.

 Eliminação de postos de trabalho
A desativação do Complexo Eólico com a consequente paralisação da
geração de energia implicará a dispensa dos cerca de 35 funcionários
estimados para a fase de operação, com a consequente redução na
geração de renda.
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Reaproveitamento dos funcionários em outros empreendimentos
do grupo.

5. Conclusão

Uma região com áreas diferenciadas

Todos os estudos realizados, ou seja, sobre o meio físico, sobre o meio
biótico e sobre o meio socioeconômico permitem que se tenha uma visão
da região onde será implantado o Complexo Eólico, entendendo melhor a
relação que existe entre o homem, a sociedade e a natureza, com suas
causas e consequências.

Como resultado dos estudos realizados foi possível notar que dentro da
região onde será implantado o Complexo Eólico Serra da Babilônia há
áreas muito diferenciadas quanto à altitude, solo, disponibilidade de água
e até mesmo de clima.
Estas diferenças trazem a compreensão sobre as características de partes
da região, a situação atual da ocupação humana e a variação dos recursos
naturais existentes.

Meio Ambiente – a relação entre a sociedade e natureza
Não é por acaso que o homem se fixa em determinados locais e passa a
viver em grupos que compõem a sociedade.
O homem procura se fixar em locais onde o solo, clima, topografia,
abundância de água, disponibilidade de plantas e animais oferece
perspectiva de melhores condições para garantir seu sustento.
Por outro lado, a forma e intensidade como o homem explora os recursos
naturais dos locais onde vive e desenvolve suas atividades econômicas,
pode provocar alterações no solo, água e outros recursos naturais.

Foto 36: Altos da Serra da Babilônia, aonde será
implantado o Complexo Eólico.
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A foto abaixo é da região onde se encontram as Serra da Babilônia e Serra
do Badeco, que tem altitudes variando entre 800 a 1.050 metros, sendo a
área mais alta da região.

A Caatinga no alto da Serra
Apesar de a caatinga servir como alimentação para os animais, a falta de
água nesta região limita muito a possibilidade de criar gado.

Esta região tem solo mais pobre, mais rochoso e as rochas que ali existem
impedem que a água da chuva infiltre no solo e, portanto só há água na
época de chuvas que são muito escassas. Devido a estes fatores é muito
difícil o desenvolvimento de atividades econômicas como a pecuária e
agricultura. A vegetação que ali se encontra é a caatinga que é
característica de locais com pouca água.

Foto 38: Vale do rio Jacaré/Vereda Romão Gramacho.

A foto acima registra uma área muito diferenciada da região da Serra da
Babilônia, é a região onde está localizado o vale do rio Jacaré ou Vereda
do Romão Gramacho. Este vale ou várzea, área mais baixa perto do rio,
tem forma de V e foi escavado no solo pelo próprio rio.

Foto 37: Vegetação encontrada nestas áreas mais altas
e com solo pedregoso
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Nesta região a condição de vida também é muito difícil devido a falta de
água e de acesso por estrada.

Neste vale a água é muito difícil de ser encontrada, pois o rio
Jacaré/Romão Gramacho tem caráter intermitente, ou seja, a maior parte
do ano seu leito permanece seco. Esta situação do rio se deve ao clima
semi‐árido que apresenta chuvas somente em determinadas épocas do
ano e longas épocas de seca.

Foto 40: Área urbana de Ourolândia.
Foto 39: Vila da Gruta ou Mulungu da Gruta, comunidade
localizada no vale do rio Jacaré/vereda Romão Gramacho junto
à entrada da Gruta dos Brejões.

Outra região observada no estudo é onde está localizada a sede do
município de Ourolândia e o Povoado de Tabua.

Como se observa na foto acima há nesta região uma comunidade
quilombola denominada Mulungu da Gruta ou Vila da Gruta, nas
proximidades da Gruta dos Brejões. Atualmente esta comunidade tem
suas atividades, ao menos em parte, associadas ao turismo decorrente
das visitações à Gruta, inclusive peregrinações de religiosos.
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Esta região tem terrenos rebaixados e aplainados com altitudes entre 550
e 750 metros. Além da ocorrência de terrenos planos, há um solo mais
rico que possibilita o desenvolvimento de atividades agrícolas de cultivos
anuais como feijão, milho, e semi‐perenes, como o sisal.
A maior parte das terras agrícolas nesta região é destinada a cultivos de
sequeiro, o que significa que o plantio é muito condicionado a ocorrência
de chuvas, ocasionando muitas dificuldades na época de secas
prolongadas como no período atual, onde a falta de chuva se estende por
mais de dois anos.
Há, no entanto, em praticamente toda esta região, a disponibilidade de
águas subterrâneas (depósito de águas sob o solo), que permite a
captação de água para abastecimento público e irrigação. Deve‐se
destacar que a irrigação só é possível com técnicas como o gotejamento e
escoamento em valas, pois a água não é muito abundante.
Foto 40: Área cultivada com emprego de irrigação.

Poucos agricultores, no entanto, têm condições tecnológicas e financeiras
para o desenvolvimento da irrigação, desta forma observa‐se áreas muito
pequenas com cultivos irrigados. Em locais onde é praticada a irrigação há
o cultivo de frutas como a banana, cereais como o milho e feijão, e
hortaliças como pimentão e tomate.

Ainda nesta região se encontram formações rochosas onde ocorre o
“mármore Bege Bahia”, possibilitando alternativa econômica, além dos
cultivos agrícolas. Devido à ocorrência do “mármore Bege Bahia” há o
desenvolvimento da atividade de mineração que é muito relevante para a
economia do município de Ourolândia.
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Foto 41: Mineração do “mármore Bege Bahia” atividade importante para a
economia do município de Ourolândia.

Foto 42: Leito seco do rio Salitre, junto à cidade de Ourolândia.

Outra região que se destaca é onde se encontra o fundo de vale do rio
Salitre. Diferentemente do rio Jacaré/Vereda Romão Gramacho, o rio
Salitre tem um vale aberto, com as terras das margens mais planas e com
o fundo preenchido por sedimentos aluvionares, ou seja, contendo
cascalho e areia de rio.

Uma característica diferenciada do rio Salitre também é a formação de
lagoas as suas margens.
Conforme se observa na foto acima, nas proximidades do povoado São
Bento há uma destas lagoas que se formam naturalmente ao longo da
margem do rio Salitre. Entretanto, as águas acumuladas nas lagoas,
devido à rápida e grande perda d’água por evaporação, se tornam salinas,
impedindo o seu uso para irrigação, abastecimento doméstico e
dessedentação animal.

O rio Salitre também tem caráter intermitente e durante boa parte do
ano permanece seco.
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As peculiaridades da região e o Complexo Eólico
O estudo da região e este breve apanhado na fase conclusiva, permitiram
que se desenvolvesse um trabalho voltado para buscar o mínimo de
intervenção na situação em que hoje se encontram os meios físico,
biótico e socioeconômico na área onde se pretende implantar o
Complexo Eólico.
Como descrito ao longo deste trabalho, há um empenho em se realizar
todas as ações para a construção e futura operação do empreendimento
de forma a não interferir na realidade local, e como isso não é possível na
totalidade, sempre realizar medidas para causar o mínimo ou compensar
as interferências negativas. Ao mesmo tempo, há um empenho em se
potencializar as interferências positivas.
A implantação do Complexo Eólico tem tudo a ver com as diferenças que
foram apontadas nas áreas descritas, pois conforme já dito, nas áreas
mais altas desta região encontra‐se o maior potencial para geração de
energia eólica.

Foto 43: Lagoa natural formada na margem do rio Salitre, próximo ao
povoado de São Bento

No estado da Bahia há vários locais muito apropriados para a instalação
de parques eólicos e entre eles se destaca a Serra da Babilônia, devido a
sua altitude, localização e ventos constantes. Outra questão que também
é estudada pensando nas possibilidades para se instalar um
empreendimento desta natureza é a disponibilidade de terrenos para a
implantação. Neste sentido, as condições para o desenvolvimento de
atividades econômicas no alto da Serra, devido ao tipo de solo e falta de
água, colaborou também para que o local fosse escolhido, pois os

Águas salinas
Corpo d’água perene em ambiente árido, as lagoas são uma contradição
para os visitantes, mas um fato natural no cotidiano da população local.
Suas águas salinizadas não se prestam para o consumo humano ou animal
nem para a irrigação, mas sustentam a vida aquática a elas adaptada.

87

terrenos existentes tinham pouca condição de serem explorados para
atividades econômicas.
Todos os fatores estudados e relacionados contribuíram então para que
fossem feitos os estudos exigidos pela legislação ambiental vigente, que
permitem a solicitação das Licenças Ambientais necessárias para que se
tenha mais uma fonte de energia – limpa ‐ para abastecer o Sistema
Interligado Nacional.
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Endereço: Rua Melvin Jones, 74, Santo André, CEP: 09040‐300
E‐mail: joyce.santana@ch2m.com

6. Equipe Técnica
Responsável Técnico pelo Estudo Ambiental:
Nome: Christian Soares Nogueira
Formação: Engenheiro Ambiental
Registro CREA: 5060383441
Endereço: Rua Tuim, 703, apto 51 – Moema, São Paulo
CEP: 04514‐103
E‐mail: christian.nogueira@ch2m.com

Relação da equipe Técnica Responsável pelo Estudo Ambiental do Meio
Biótico:
Coordenação Meio Biótico – Vegetação
Nome: Erides Campos Antunes
Formação: Engenheiro Florestal
Registro CREA: CREA‐GO 5447/D
Endereço Residencial: SGAN 914, Bl H, Ed. Monte Carlos, Conj. B Sl 13,
CEP: 70.790‐140. Brasília/DF.
E‐mail: eridesantunes@yahoo.com.br

Revisão Técnica do Empreendedor
Nome: Felipe Draque Vasconcelos
Formacao: Engenheiro Ambiental
Registro CREA: 506376936
Endereço: Rua Raimundo Simão de Souza, 100, São Paulo, CEP: 05709‐
010
E‐mail: felipe.draque@gmail.com

Nome: Lorena Lana Camelo Antunes
Formação: Bióloga, PUC/GO.
Registro CRBio: 87457/04‐D
Endereço Residencial: Rua 9, N1000, Apto 501, Setor Oeste. CEP: 74110‐
120. Goiânia/GO.
E‐mail: lorenalana@hotmail.com

Equipe Técnica Responsável pelo Gerenciamento do Estudo Ambiental
Nome: Ana Carolina Bufalo
Formação: Geógrafa
Registro CREA: 5062567568
Endereço: Rua Fernandes Pinheiro, 342, São Paulo, CEP: 03308‐000
E‐mail: ana.bufalo@ch2m.com

Nome: Camila de Rezende Barreto
Formação: Bióloga, UFLA.
Registro CRBio: 82652/01‐D
Endereço Residencial: Fazenda Rancho Alegre
CEP: 37305‐000. Madre de Deus de Minas/MG

Nome: Gustavo de Carvalho Kozma
Formação: Engenheiro Ambiental
Registro CREA: 5063593883
Endereço: Alameda Franca, 84, São Paulo, CEP: 01422‐000
E‐mail: Gustavo.kozma@ch2m.com
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CEP: 45000‐000
Email: farias.hmt@gmail.com

Coordenadora Meio Biótico – Macrofauna
Nome: Thais Figueiredo Santos Silva
Formação: Bióloga.
Registro CRBio: nº 36.286/05‐D
Endereço Residencial: Rua André L. R. Fontes, Qd. 10, lt 02, Mezanino,
Pitangueiras ‐ Lauro Freitas ‐ BA
42.700‐000.
E‐mail: thaisfigueiredo3@gmail.com

Relação da equipe Técnica Responsável pelo Estudo Ambiental do Meio
Físico
Coordenação do Meio Físico e Elaboração da Seção “Alternativas
Locacionais”
Nome: Valdir Akihiko Nakazawa
Formação: Geólogo
Registro CREA‐SP: 0601323920
Endereço: Rua Cajaíba, 301 ‐ Vila Pompéia ‐ São Paulo ‐ SP
CEP: 05025‐000
Fone: (55 11) 3862‐3254
E‐mail: valdir@amplaambiente.com.br

Nome: Thiago Filadelfo Miranda
Formação: Biólogo, Mestrando em Ecologia e Biomonitoramento
Registro CRBio: nº 67.249‐05‐D
Endereço Residencial: Rua André L. R. Fontes, Qd. 10, lt 02, Mezanino,
Pitangueiras ‐ Lauro Freitas ‐ BA
42.700‐000.
E‐mail: thiago_bioufba@yahoo.com.br

Diagnóstico Espeleológico
Nome: Daisy Cirino De Oliveira
Formação: Geógrafa
Registro CREA‐SP: 5062515887
Endereço: Rua Cajaíba, 301 ‐ Vila Pompéia ‐ São Paulo ‐ SP
CEP: 05025‐000
Fone: (55 11) 3862‐3254
E‐mail: daisy@amplaambiente.com.br

Nome: Jocilene Brandão Herrera
Formação: Bióloga, Mestrado em Ecologia e Biomonitoramento
Registro CRBio: nº 5‐13347/12
Endereço Residencial: Rua Deputado Cunha Bueno,134, Ed. Morro das
Pedras, Apto. 501, Salvador ‐ BA
CEP:41950‐220
E‐mail: joice_bios@yahoo.com.br

Nome: Maurício Yamada
Formação: Geógrafo
CREA‐SP: 5068902222
Endereço: Rua Cajaíba, 301 ‐ Vila Pompéia ‐ São Paulo ‐ SP
CEP: 05025‐000
Fone: (55 11) 3862‐3254
E‐mail: mauricio@amplaambiente.com.br

Responsável pelo Estudo de Quiropterofauna
Nome: Henrique Matheus Farias
Formação: Biólogo, Mestrado em Ecologia e Conservação da
Biodiversidade
Registro CRBio: 85.398/05‐D
Endereço Residencial: Estrada do Bem Querer s/n, 45000‐000 ‐ Vitória da
Conquista, BA – Brasil
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Ruído
Nome: Lívia Boccia Chieregati
Formação: Engenheira Ambiental
Registro CREA‐SP: 5062948900
Endereço: Rua Cajaíba, 301 ‐ Vila Pompéia ‐ São Paulo ‐ SP
CEP: 05025‐000
Fone: (55 11) 3862‐3254
E‐mail: livia@amplaambiente.com.br

E‐mail: bruna@amplaambiente.com.br
Identificação e Análise dos Impactos no Meio Biótico
Nome: Paola Mitie Aparecida Garcia
Formação: Bióloga
Registro CRBIO: 68467/01‐D
Endereço: Rua Cajaíba, 301 ‐ Vila Pompéia ‐ São Paulo ‐ SP
CEP: 05025‐000
Fone: (55 11) 3862‐3254
E‐mail: paola@amplaambiente.com.br

Nome: Eliane Reis Charro Quirino
Formação: Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho
Registro CREA‐SP: 5062948900
Endereço: Rua Dr Augusto de Miranda 947 – 81
E‐mail: elianecharro@terra.com.br

Avaliação de Impactos e Programas Ambientais
Nome: Rosana Cesar de Lima
Formação: Engenheira Ambiental
Registro CREA‐SP: 5063221495
Endereço: Rua Cajaíba, 301 ‐ Vila Pompéia ‐ São Paulo ‐ SP
CEP: 05025‐000
Fone: (55 11) 3862‐3254
E‐mail: rosana@amplaambiente.com.br

Relação da equipe Técnica Responsável pelo Estudo Ambiental do Meio
Socioeconômico
Coordenação do Meio Socioeconômico
Nome: Joana Rodrigues Caparro
Formação: Administradora
Registro CREA‐SP: 82425
Endereço: Rua Cajaíba, 301 ‐ Vila Pompéia ‐ São Paulo ‐ SP
CEP: 05025‐000
Fone: (55 11) 3862‐3254
E‐mail: joana@amplaambiente.com.br

Apoio
Nome: Tatiana Mascari Parizotto
Formação: Geógrafa
CREA‐SP: 5068985837
Endereço: Rua Cajaíba, 301 ‐ Vila Pompéia ‐ São Paulo ‐ SP
CEP: 05025‐000
Fone: (55 11) 3862‐3254
E‐mail: tatiana@amplaambiente.com.br

Nome: Bruna Ribeiro Machado Do Amaral
Formação: Socióloga
Registro: Não se aplica
Endereço: Rua Cajaíba, 301 ‐ Vila Pompéia ‐ São Paulo ‐ SP
CEP: 05025‐000
Fone: (55 11) 3862‐3254
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Biota: Conjunto de plantas, animais e microrganismos de uma
determinada região, província ou área biogeográfica. Ex.: biota
amazônica, biota patagônica.

7. Glossário
Área de Influência: São as áreas que sofrerão de alguma forma
interferência pela implantação ou operação do empreendimento.

Calcrete: Material carbonático, calcítico muitas vezes, ou de nitrato de
sódio entre outros sais derivado de intemperismo químico em climas
áridos que se acumula localmente em camadas, permeando e
cimentando fragmentos residuais e solos dessas regiões.

Área de Preservação Permanente (APP): Área protegida pó lei, 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.

Cárstico: Tipo de relevo caracterizado pela ocorrência de dolinas,
cavernas e drenagens subterrâneas criptorréicas, desenvolvido em
regiões calcárias, devido ao trabalho de dissolução pelas águas
subterrâneas e superficiais.

Área degradada: Área onde há a ocorrência de alterações negativas das
suas propriedades físicas e químicas, devido a ação própria da natureza
ou por uma ação antrópica.

Clástica: (geologia) Constituído de fragmentos de outras rochas (diz‐se de
arenito, saibro, argila etc.).

Arqueologia: disciplina que estuda a cultura material de sociedades que
têm escrita ou não. É um ramo da ciência que possibilita ao pesquisador
estudar, conhecer e reconstituir o modo de vida das sociedades coloniais
e pré‐coloniais.

Clastos: Designação dos grãos individuais ou fragmentos constituintes de
sedimentos detríticos ou rochas sedimentares. Os clastos podem ser
classificados em balastros, silte e argila, conforme a dimensão que atinge
o detrito.

Avifauna: Conjunto das espécies de aves encontradas em uma
determinada área.

Criptorréica: Corresponde ao escoamento subterrâneo.

Bacia hidrográfica: Área total de drenagem que alimenta uma
determinada rede rio principal e de seus afluentes,onde normalmente a
água se escoa dos pontos mais altos para os mais baixos.

Degradação Ambiental: Termo usado para qualificar os processos
resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se
reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade ou a
capacidade produtiva dos recursos ambientais.

Bioma: Amplos espaços terrestres, caracterizados por tipos fisionômicos
de vegetação semelhantes, com diferentes estados climáticos.

Desenvolvimento Sustentável: Padrão de desenvolvimento no qual o
crescimento da economia está integrado com a promoção da eqüidade
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Espécies Ameaçadas de Extinção: Espécie vulnerável cuja população total
está declinando rapidamente e que pode desaparecer, em áreas
específicas ou em seu todo, como resultado de ações antrópicas diretas
ou indiretas.

social e preservação do patrimônio natural, garantindo assim que as
necessidades das atuais gerações sejam atendidas sem comprometer o
atendimento das necessidades das gerações futuras.
Detrítico: derivação de Detrito, utilizado na geologia para descrição.

Espécies Endêmicas: Espécie que ocorre exclusivamente em um
determinado Bioma ou Ecossistema.

Diagnóstico Ambiental: Estudo da situação de qualidade de um sistema
ambiental ou de uma área, a partir do estudo das interações e da
dinâmica de seus componentes,

Etnohistóricas: Derivado do conceito “historia indígena”. Arqueológico:
Relativo à arqueologia.

Diamictito: é uma rocha de origem sedimentar formada por clastos e
fragmentos de rochas pré‐existentes com uma grande gama de tamanhos
e com abundante matriz lamítica, síltico‐argilosa

Fauna: Conjunto dos animais que vivem em uma determinada região. A
existência e conservação da fauna está vinculada à conservação dos
respectivos habitas.

Drenagem: Coleta do excesso de água do solo e sua condução para rios
ou lagoas, através de canais fechados ou abertos.

Fauna Silvestre: Todos os animais pertencentes às espécies nativas,
migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham seu
ciclo biológico ou parte dele ocorrendo naturalmente dentro dos limites
do Território Brasileiro e suas águas jurisdicionais.

Ecossistema: Conjunto das relações de interdependência, reguladas por
condições físicas, químicas e biológicas, que os seres vivos estabelecem
entre si e também com o meio ambiente em que habitam.

Flora: A totalidade das espécies vegetais que compreende a vegetação de
uma determinada região.

Erosão: Desgaste e/ou arrastamento da superfície da terra pela água
corrente, vento, gelo ou outros agentes geológicos, incluindo processos
como o arraste gravitacional.

Formação: Unidade litogenética fundamental na classificação local das
rochas. A sua individualização é geralmente determinada por
modificações litológicas, quebras na continuidade de sedimentação, ou
outras evidências. A formação é uma unidade genética, que representa
um intervalo de tempo e pode ser composta de materiais de fontes
diversas e incluir interrupções pequenas na seqüência.

Espécies Exóticas: Espécie que é introduzida em uma área onde não
existia originalmente. Várias espécies de importância econômica estão
nessa categoria, como o pinus e o eucalipto.
Espécies Nativas: Espécie que ocorre naturalmente na região.
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Formação carbonática: ou Rocha carbonática, é um tipo de rocha
sedimentar cuja composição primária são os carbonatos

troca catiônica e baixo teor de minerais primários facilmente
intemperizáveis.

Herpetofauna; Totalidade das espécies de répteis e anfíbios de uma
região.

Licenciamento Ambiental: É o ato administrativo vinculado a definitivo
pelo qual o Poder Público, verificando que o interessado atendeu a todas
as exigências legais, permite o empreendedor de realizar o
empreendimento requerido.

Holocênicos: Na escala de tempo geológico, HOLOCENICO é a época do
período Quaternário da era Cenozoica.

Limonítica: Substância comum nos solos, onde se forma a partir da
decomposição de minerais que possuem ferro em sua composição.

Impactos Ambientais: Qualquer alteração, benéficas ou não, das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, diretamente, afetem: (I) a saúde, a segurança e o bem‐
estar da população; (II) as atividades sociais e econômicas; (III) a biota;
(IV) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (V) a qualidade
dos recursos ambientais.

Litificação: Definição de um conjunto complexo de processos que
convertem os sedimentos em rochas consolidadas.
Litificados: é um conjunto complexo
convertem sedimentos em rocha consolidada

de

processos

que

Lateríticos: Solo LATERITICOS, ricos em óxido de alumínio e de ferro, e
devido ao óxido de ferro o solo geralmente é vermelho.

Mastofauna: A mastofauna é representada pelas espécies animais do
grupo dos mamíferos que vivem em uma determinada área.

Lamítico: derivação de Lamito. Lamítico em geral se usa para descrever
uma rocha que tenha lama na composição.

Medidas de Controle Ambiental: Medidas tomadas pelos responsáveis
pela execução de um projeto, destinadas a compensar impactos
ambientais negativos, notadamente alguns custos sociais que não podem
ser evitados ou uso de recursos ambientais não renováveis.

Lamito: rocha composta por lama, e lama é uma denominação genérica
para grãos de silte e argila, ou seja, menores que grãos de areia

Medidas corretivas: Ações para a recuperação de impactos ambientais
causados por qualquer empreendimento ou causa natural. Significam
todas as medidas tomadas para proceder à remoção do poluente do meio
ambiente, bem como restaurar o ambiente que sofreu degradação
resultante destas medidas.

Latossolos: Solos predominantemente formados em regiões tropicais
úmidas e bastante espessos, sem horizontes sub superficiais de acúmulo
de argila, caracterizados por apresentarem baixa relação molecular sílica
na fração de argila, caracterizados por apresentarem baixa capacidade de
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os planos de tratamento (Para o necessário melhoramento dos sistemas
de esgotamento urbano e industrial); e a legislação anti‐poluição para
proteger a água de boa qualidade existente.

Medidas mitigadoras: São aquelas destinadas a prevenir impactos
negativos ou reduzir sua magnitude. É preferível usar a expressão
"medida mitigadora" em vez de "medida corretiva", uma vez que a
maioria dos danos ao meio ambiente, quando não pode ser evitada, pode
apenas ser mitigada ou compensada.

Padrões de potabilidade: São as quantidades limites que com relação aos
diversos elementos, podem ser toleradas nas Águas de abastecimento:

Medidas preventivas: Medidas destinadas a prevenir a degradação de
um componente do meio ou de um sistema ambiental.

Parque Estadual: Áreas delimitadas e pertencentes ao poder público
estadual com o objetivo de proteger unidades representativas de um ou
mais ecossistemas naturais, visando à conservação de seus recursos
genéticos, à investigação científica e possibilitando a visitação pública
com fins educativos, culturais e recreativos.

Monitoramento: Observação e avaliação contínua de certos parâmetros
ambientais ou populacionais, indicadores do funcionamento e da
dinâmica de um ecossistema.

Pediplano Sertanejo: Encontra‐se na Região da Depressão Sertaneja no
Domínio das Depressões Interplanálticas. Identifica‐se, em grande parte,
com a área do chamado sertão. O Pediplano Sertanejo situa‐se a oeste da
Região Sudoeste, é uma superfície deprimida, cercada por relevos
planálticos. A altitude varia em geral de 240 a 600m, podendo apresentar
pontos mais elevados. Seu solo, predominantemente, é o podzólico
vermelho‐amarelo eutrófico, seguido do latossolo vermelho‐amarelo
distrófico e do latossolo vermelho‐escuro. Existem pequenas manchas
espaçadas de cambissolo eutrófico e até de solos litólicos eutróficos.

Monitoramento Ambiental: Determinação continua e periódica da
quantidade de poluentes ou de contaminação radioativa presente no
meio ambiente.
Metarenitos: São
metamorfizados.

os

arenitos

(rochas

sedimentares

clásticas)

Neossolos: Solo ainda em formação, pouco evoluídos.
Neossolos quartzarênicos: Anteriormente chamados de Areias
Quartzosas, onde sua característica principal é ser completamente
dominado pelo quartzo, que é um mineral extremamente resistente ao
intemperismo e desprovido de nutrientes.

Pluviometria: Ciência que estuda a quantidade de chuva.
Qualidade Ambiental: É o estado do ar, da água, do solo e dos
ecossistemas, em relação aos efeitos da ação humana.

Padrões de qualidade da água: Plano para o controle da qualidade da
água, contemplando quatro elementos principais: o uso da água
(recreação, abastecimento, preservação dos peixes e dos animais
selvagens, industrial, agrícola); os critérios Para a proteção desses usos;

Reserva Legal: Área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos
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processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo de
proteção de fauna e flora nativas.

uma relação adequada entre recursos e produção, e entre produção e
consumo.

Resíduos sólidos: Todos os resíduos sólidos ou semi‐sólidos que não têm
utilidade, nem valor funcional ou estético para o gerador e são originados
em residências, indústrias, comércio, instituições, hospitais e logradouros
públicos.

Unidade de Conservação: Espaço territorial e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes,
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se
aplicam garantias adequadas de proteção.

Silte: Mineral de tamanho compreendido entre areia e argila, que
normalmente constitui parcela importante de muitos solos.

Unidade Peneplano: Área que foi reduzida pela erosão a uma superfície
baixa, semelhante a uma planície.

Siltitos: rocha sedimentar clástica formada pela deposição e litificação de
sedimentos com grãos de tamanho silte. É composta principalmente por
quartzo, feldspato e argila.

Vetores: Animal que transmite um organismo patogênico a outros
organismos; portador de doença.

Sedimentação: Processo de deposição pela gravidade, de material
suspenso, levado pela água, vento, água residuária, ou outros líquidos.
Processo de formação ou acumulação de sedimentos em camadas. Inclui‐
se neste processo, a separação (desagregação) das partículas, bem como
a dissolução dos elementos solúveis da rocha matriz e o transporte
desses materiais até o local de deposição.
Sustentabilidade Ambiental: Qualidade, característica ou requisito do
que é sustentável. Num processo ou num sistema, a sustentabilidade
pressupõe o equilíbrio entre 'entradas' e 'saídas', de modo que uma dada
realidade possa manter‐se continuadamente com suas características
essenciais. Na abordagem ambiental, a sustentabilidade é um requisito
para que os ecossistemas permaneçam iguais a si mesmos, assim como os
recursos podem ser utilizados somente com reposição e/ou substituição,
evitando‐se a sua depleção, de maneira a manter o equilíbrio ecológico,
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