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APRESENTAÇÃO
O COMPLEXO EÓLICO SERRA DA BABILÔNIA será constituído por um conjunto de 165 aerogeradores
com 1.850 kW de potência unitária, compondo uma potência total instalada de 305,25 MW, a serem
implantados em uma área de 5.003,3 hectares, localizada no alto da Serra da Babilônia ou dos
Ventos, abrangendo parte dos territórios dos municípios de Morro do Chapéu e de Várzea Nova,
Bahia.
De acordo com a Resolução CEPRAM 4.180 de 29 de abril de 2011, este empreendimento se
enquadra como de porte Excepcional, por possuir mais de 120 aerogeradores. Esta mesma
Resolução, por considerar os empreendimentos de geração de energia a partir dos ventos como de
potencial baixo impacto, não exige a realização de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório de Impacto no Meio Ambiente – EIA/RIMA, estabelecendo o Relatório Ambiental
Simplificado – RAS – como o instrumento mais adequado.
A Millennium Wind Participações Ltda., no entanto, por decisões internas no corpo de seus
acionistas optou por elaborar este EIA/RIMA e submeter o projeto do Complexo Eólico Serra da
Babilônia ao processo de licenciamento ambiental, como forma de obter a regularidade ambiental
junto aos órgãos intervenientes.
Este EIA/RIMA segue estritamente o Termo de Referência para usinas eólicas, estabelecido no Anexo
IV na Nota Técnica NT 01/2011, parte integrante da Resolução CEPRAM no. 4.180 suprarreferida.
Será apresentado neste tópico o Segundo Relatório do EIA, denominado de Volume 2, onde será
realizada uma completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações na área de
influência dos projetos, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, levando em
consideração as suas peculiaridades e especificidades dos diversos fatores que compõem o sistema
ambiental, de forma a permitir o entendimento da dinâmica e das interações existentes entre os
meios físicos, bióticos e socioeconômicos. O diagnóstico englobará os fatores susceptíveis de sofrer,
direta ou indiretamente, efeitos significativos das ações, nas fases de implantação e operação do
empreendimento. Os dados necessários serão obtidos principalmente junto à instituições
governamentais e privadas, levantamentos bibliográficos e complementados por levantamentos
expeditos de campo.

Página | 1

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................... 1
ÍNDICE ......................................................................................................................................................... 2
5.1 MEIO FÍSICO ........................................................................................................................................... 4
5.1.1 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS ........................................................................................................................ 4
5.1.1.1 Introdução ....................................................................................................................................... 4
5.1.1.2 Classificação climática regional ....................................................................................................... 5
5.1.1.3 Caracterização climática local ......................................................................................................... 7
5.1.2 GEOMORFOLOGIA ..................................................................................................................................... 16
5.1.2.1 Geomorfologia regional (AII) ........................................................................................................ 16
5.1.2.2 Geomorfologia local (AID e ADA) ................................................................................................... 24
5.1.3.
GEOLOGIA / GEOTECNIA ...................................................................................................................... 29
5.1.3.1. Geologia...................................................................................................................................... 29
5.1.3.2. Potencialidade Mineral ............................................................................................................... 45
5.1.3.3. Patrimônio Paleontológico .......................................................................................................... 50
5.1.3.4. Geotecnia .................................................................................................................................... 54
5.1.4 PEDOLOGIA .............................................................................................................................................. 64
5.1.4.1 Caracterização pedológica regional (AII e AID) .............................................................................. 64
5.1.4.2 Caracterização pedológica local .................................................................................................... 72
5.1.5.
RECURSOS HÍDRICOS ........................................................................................................................... 81
5.1.5.1 Hidrologia .................................................................................................................................. 81
5.1.5.2 Usos da Água na área do Complexo Eólico............................................................................... 105
5.1.6
CARACTERIZAÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO ................................................................................................... 105
5.2. MEIO BIÓTICO ....................................................................................................................................116
5.2.1 ECOSSISTEMA TERRESTRE .......................................................................................................................... 116
5.2.1.1 Vegetação ................................................................................................................................... 121
5.2.1.1‐1 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA. .................................................................................................. 121
5.2.1.1‐2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA ..................................................................................................... 128
5.2.1.2 MACROFAUNA ................................................................................................................................ 231
A) IDENTIFICAÇÃO QUALITATIVA DA FAUNA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO, INCLUINDO LISTAGEM
TAXONÔMICA COM ÊNFASE PARA AS ESPÉCIES ENDÊMICAS, RARAS, AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO, INDICADORAS DA QUALIDADE
AMBIENTAL E DE INTERESSE ECONÔMICO E CIENTÍFICO .................................................................................... 231
B) IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO EM ESCALA COMPATÍVEL DOS SÍTIOS DE REPRODUÇÃO, NIDIFICAÇÃO, DESLOCAMENTO,
ÁREAS DE DESSEDENTAÇÃO, INCLUINDO ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E/OU POUSIO DE AVES MIGRATÓRIAS E QUIRÓPTEROS ... 274
C) IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES VETORES E/OU RESERVATÓRIOS DE DOENÇAS........................................................ 277
D) IDENTIFICAÇÃO DO HABITAT E NICHO ECOLÓGICO DAS ESPÉCIES ..................................................................... 279
E) DIAGNÓSTICO DA FAUNA E DA AÇÃO ANTRÓPICA SOBRE ELA EXERCIDA ............................................................ 281
F) QUIRÓPTEROS ‐ IDENTIFICAR AS ESPÉCIES DE QUIRÓPTEROS NA ÁREA DE ESTUDO, SEU STATUS DE OCORRÊNCIA E OUTRAS
INFORMAÇÕES BIOLÓGICAS RELEVANTES TAIS COMO: HÁBITO ALIMENTAR, ALTURA DE VÔO, FORMAÇÃO E TAMANHO DAS
COLÔNIAS, TIPOS DE ABRIGOS PREFERENCIAIS E OUTROS .................................................................................. 283
G) AVIFAUNA ‐ LISTAR AS ESPÉCIES DE OCORRÊNCIA NA ÁREA DE ESTUDOS, DEVENDO OS DADOS SEREM APRESENTADOS EM
FORMA DE TABELA .................................................................................................................................. 297
H) SELECIONAR E JUSTIFICAR BIOINDICADORES AMBIENTAIS PARA FINS DE MONITORAMENTO ................................... 297
5.2.1‐3 INTERAÇÕES ECOLÓGICAS (FLORA‐FAUNA, FLORA‐FLORA, FAUNA‐FAUNA) ............................................... 299
5.3. MEIO SÓCIOECONOMICO ...................................................................................................................306
5.3.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA ................................................................................................................... 308

5.3.1.1. População e Dinâmica Populacional ........................................................................................... 312
5.3.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) ............................................................................................................. 347
5.3.2.1 População e Dinâmica Populacional ............................................................................................ 347
5.3.2.2 Patrimônio histórico, cultural, arqueológico e espeleológico. ...................................................... 375
5.3.2.3 Saúde Pública .............................................................................................................................. 393
5.3.2.4 Segurança Pública ....................................................................................................................... 396
5.3.2.5 Organização Social ...................................................................................................................... 397
5.3.2.6 Dinâmica Produtiva ..................................................................................................................... 402
5.3.2.7 Saúde Pública e Saneamento ....................................................................................................... 413
5.3.2.8 Educação ..................................................................................................................................... 421
5.3.2.9 Infraestrutura .............................................................................................................................. 427
5.3.2.10 Uso do Solo ................................................................................................................................ 431
5.3.2.11 Qualidade de Vida ..................................................................................................................... 440
5.3.2.12 Percepção e expectativas da Comunidade ................................................................................. 441
5.4

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ........................................................................................................456

5.4.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EXISTENTES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA ........................................... 456
5.4.2 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS COM POTENCIAL PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UC) ............................ 466
5.4.3 PLANTA DE RESTRIÇÕES AMBIENTAIS ........................................................................................................... 469
5.5.

ANÁLISE INTEGRADA......................................................................................................................471

BIBLIOGRAFIA ...........................................................................................................................................482
ANEXO 1 ...................................................................................................................................................501
ANEXO 2 ...................................................................................................................................................502
ANEXO 3 ...................................................................................................................................................503
ANEXO 4 ...................................................................................................................................................504

Volume 2 – Diagnóstico Ambiental

5.1 MEIO FÍSICO
5.1.1 Características Climáticas
5.1.1.1 Introdução
Neste tópico serão abordadas as caracterizações climatológicas e meteorológicas, com destaque aos
fenômenos e processos atmosféricos locais da região em estudo.
O estudo parte de uma abrangência regional ‐ estado da Bahia ‐ para uma caracterização mais local,
referente à Área de Influência Indireta (AII) do Empreendimento, tem como base os dados
secundários disponíveis.
A Climatologia constitui o estudo científico do clima. Ela trata dos padrões de comportamento da
atmosfera, ou seja, dos parâmetros meteorológicos em suas interações com as atividades humanas
e com a superfície da Terra durante um determinado período de tempo.
Para entender os diferentes climas que ocorrem no planeta, os estudos climáticos levam em conta
as interações entre os elementos climáticos e os fatores geográficos do clima. O primeiro refere‐se à
temperatura, a umidade e a pressão atmosférica; e o segundo, a latitude, altitude, maritimidade,
continentalidade, as vegetações e as atividades humanas, que juntos manifestam‐se por meio de
precipitação, vento, ondas de calor e de frio, entre outros. As variações espaciais e temporais do
clima são decorrentes também das circulações e das dinâmicas atmosféricas, ou seja, massas de ar e
frentes (MENDONÇA, 2007).
Segundo Nimer (1989), a enorme extensão territorial da Região Nordeste, o relevo – constituído
pelas baixadas litorâneas, por vales baixos, inferiores a 500 m, entre superfícies que variam de 800
m na Borborema, Araripe, Ibiapaba a 1.200 m na Diamantina – somadas à conjunção de diferentes
sistemas de circulação atmosférica, tornam a climatologia desta Região uma das mais complexas do
mundo. Esta complexidade não se difere pelas variações térmicas, mas sim pela pluviosidade,
diferentemente das outras Regiões. No entanto, o que torna o clima complexo nesta Região é sua
posição geográfica em relação aos diversos sistemas de circulação atmosférica. Até mesmo os
demais fatores, como relevo, latitude, continentalidade, maritimidade, etc. agem sobre as condições
climáticas em interação com os sistemas zonais e regionais de circulação atmosférica.
Primeiramente, será apresentada uma síntese da dinâmica climática regional, destacando os
fenômenos e processos atmosféricos no estado da Bahia, onde estão inseridos os municípios Morro
do Chapéu e Várzea Nova que abrangem o empreendimento. Para isto buscou‐se dados em artigos e
projetos relacionados ao tema (ARAÚJO, 2009; SILVA et al., 2000; PROJETO PROCLIRA, 2007;
COELBA, 2006; ANEEL; dentre outros), e também pela classificação de Köppen‐Geiger (1928).
Em seguida, serão abordadas as análises de dados de estações climatológicas disponíveis mais
próximas ao local de estudo, com o objetivo de caracterizar o clima local, que abarcam os seguintes
parâmetros meteorológicos: precipitação, temperatura do ar (média, máxima, mínima), umidade
relativa do ar, balanço hídrico, direção e velocidade dos ventos. Para tal caracterização buscou‐se
séries históricas no INMET, no Agritempo (Sistema de Monitoramento Agrometeorológico), na
Embrapa, no INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) na plataforma de coleta de dados
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SINDA (Sistema Nacional de Dados Ambientais), e também no Atlas de Potencial Eólico (COELBA,
2006).
As estações disponibilizadas pelo INMET foram: Morro do Chapéu, Irecê e Jacobina, com dados
referentes ao período de 1991 a 2012, que foram tratados no software Excel. As análises realizadas
pelo Agritempo e pela Embrapa tiveram por base os dados do INMET, de 1961 a 1990 para as
mesmas estações já citadas. Utilizou‐se também dados da estação Irecê, disponibilizados pela
SINDA/INPE, no período de 2004 a novembro 2012.

5.1.1.2 Classificação climática regional
O estado da Bahia se insere em três Domínios Morfoclimáticos: os Mares de Morros, na faixa
litorânea, constituídas por áreas mamelonares tropical‐atlântica florestada; os Cerrados, em uma
pequena porção a oeste do estado; e pela Caatinga, que abrange a maior parte do estado, e onde se
localiza a área em estudo, com clima quente e semi‐árido e típica vegetação de caatinga formada
por cactáceas, bromeliáceas e árvores (AB´SABER, 2006).
Um dos elementos predominantes do relevo no estado da Bahia é o caráter maciço e elevado,
constituído, na maior parte, por superfícies regulares, cuja altitude varia de 200 a mais de 1.000 m
(ARAÚJO, 2009). Segundo a classificação climática de Köppen‐Geiger apresentada na Figura 5.1.1‐1,
no estado da Bahia ocorrem quatro tipos climáticos, relacionados principalmente em função da
quantidade de precipitação. O clima Tropical chuvoso sem estação seca ocorre na região litorânea
do estado, cujas precipitações são superiores a 1.500 mm anuais, já o clima com estação seca
adentra ao território e ocorre também em toda a porção oeste. O clima Semi‐Árido se apresenta em
toda a porção norte do estado, em algumas regiões ao sul e no centro, que apresenta temperaturas
elevadas e precipitações inferiores a 650 mm anuais. Nota‐se que o empreendimento se localiza
neste tipo climático. E por último, tem‐se o clima Tropical de Altitude que abrange as regiões mais
elevadas, como a Chapada Diamantina.
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Figura 5.1.1 ‐ 1: Principais tipos climáticos no estado da Bahia, segundo a classificação de Köppen‐Geiger (Silva
et al., 2000).

Pode‐se considerar que os regimes de vento resultam da sobreposição de mecanismos atmosféricos
sinóticos (globais) e de mesoescala (regionais). Quanto aos regimes sinóticos, a Bahia se encontra na
latitude de transição entre dois mecanismos importantes: (A) ao sul predomina a influência do
Anticiclone Subtropical do Atlântico, perturbado pela dinâmica intermitente das ondas de massas
polares; (B) ao norte, se intensifica a influência dos alísios, mais constantes (Figura 5.1.1‐2). Estes
mecanismos convergem quanto à direção dos ventos, predominante entre nordeste e sudeste
(COELBA/ANEEL, 2006).

Página | 6

Volume 2 – Diagnóstico Ambiental

Figura 5.1.1 ‐ 2: Principais mecanismos sinóticos de influência nos regimes de vento no estado da Bahia
(COELBA/ANEEL, 2006).

Por ter grande extensão, o território da Bahia alterna diferentes mecanismos de mesoescala,
especialmente brisas marinhas/terrestres, na porção litorânea, e brisas montanha/vale, no interior
do estado. Estas brisas, com ciclos tipicamente diurnos, são perceptíveis nas velocidades e direções
de vento. Por exemplo, em regiões montanhosas, onde as encostas mais inclinadas e as partes mais
estreitas dos vales são aquecidas pelo sol de forma mais intensa que as superfícies dos vales e dos
picos, cujas condições conduzem a brisas de vale durante o dia, que sopram do vale para as
montanhas, e brisas de montanha durante a noite, onde a brisa segue o percurso no sentido oposto,
vindo das montanhas para o vale (PROJETO PROCLIRA, 2007).

5.1.1.3 Caracterização climática local
A área do empreendimento está localizada em partes no município Morro do Chapéu e, outra parte
no município de Várzea Nova. Ambos estão inseridos no denominado “Polígono das Secas”,
apresentando clima semi‐árido e seco a subúmido, suscetível a ter prolongados períodos de
estiagem (CPRM, 2005).
A Tabela 5.1.1‐1 e a Figura 5.1.1‐3 apresentam as coordenadas e localizações, respectivamente, das
estações climatológicas disponíveis mais próximas ao empreendimento utilizadas no estudo do clima
local.
Tabela 5.1.1 ‐ 1: Coordenadas das estações climatológicas utilizadas no estudo.
ESTAÇÕES

COORDENADAS (Zona 24 ‐ UTM)
Latitude

Longitude

Irecê

8749261.00 m S

186632.00 m E

Morro do Chapéu

8758732.00 m S

257567.00 m E

Jacobina

8763669.00 m S

339457.00 m E

Irecê ‐ SINDA

8750347.00 m S

184436.00 m E
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Abaixo serão apresentadas as tabelas e as análises de dados de parâmetros meteorológicos de
acordo com as disponibilidades de estações climatológicas mais próximas ao local de estudo.


Temperatura máxima, mínima e média

De acordo com o gráfico das médias de temperaturas máximas e mínimas do período de 1913 a
2012 (Figura 5.1.1‐4), ou seja, quase 100 anos de monitoramento, para a Estação Morro do Chapéu,
nota‐se que as médias das temperaturas máximas oscilam entre 22 a 28,2°C, sendo o valor mais
elevado registrado no ano de 1913, e o mais baixo no ano de 1969. Já as médias das temperaturas
mínimas variam de 9,3°C, registrado no ano de 1934, a 17,7°C, em 2009. Nota‐se que, no geral,
houve um aumento dos valores médios das temperaturas mínimas no decorrer do período
analisado.

Figura 5.1.1 ‐ 4: Estação Morro do Chapéu – Valores das médias das temperaturas
máximas e mínimas para o período de 1913 a 2012. Fonte: Agritempo/INMET.

Em relação aos dados das temperaturas máximas e mínimas registrados na Estação Morro do
Chapéu, no período de 1913 a 2012, observa‐se na Figura 5.1.1‐5, que as máximas oscilam entre 28
a 38,5°C, sendo o maior pico no ano de 1938, e o menor de 28°C, em 1967. As temperaturas
mínimas variam de 4°C no ano de 1932 a 13°C, em 1961, 1970 e 2001. Observa‐se, que neste gráfico
também há uma elevação sutil em relação às temperaturas máximas para o período analisado.
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Figura 5.1.1 ‐ 5: Estação Morro do Chapéu – Valores das temperaturas máximas e
mínimas para o período de 1913 a 2012. Fonte: Agritempo/INMET.

A Figura 5.1.1‐6 mostra os valores médios de temperatura para o período de 1961 a 1990, também
na Estação Morro do Chapéu. Nota‐se que as temperaturas médias oscilam entre 17,2 a 21,2°C,
sendo registrados os valores mais baixos nos meses de junho a agosto, e os mais elevados nos meses
de outubro a fevereiro.

Figura 5.1.1 ‐ 6: Estação Morro do Chapéu – Valores das temperaturas médias do
período de 1961 a 1990. Fonte: INMET/Embrapa.

A Figura 5.1.1‐7 apresenta os valores das temperaturas médias, máximas e mínimas da Estação de
Irecê para o período de 2004 a novembro 2012. As temperaturas médias variam de 20,95 a 25,06°C,
médias mais elevadas do que na Estação Morro do Chapéu, sendo o período mais quente entre os
meses de outubro a fevereiro, e mais ameno entre os meses de junho a agosto. As máximas na
Estação Irecê chegam a quase 33°C nos meses de outubro e novembro, e as mínimas no período de
junho a agosto registram temperaturas entre 14 a 15°C. Nota‐se que estes valores são semelhantes
à Estação Morro do Chapéu para o mesmo período.
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Figura 5.1.1 ‐ 7: Estação Irecê – Valores das temperaturas médias, máximas e mínimas
do período de 2004 a novembro 2012. Fonte: SINDA/INPE.



Precipitação

A Figura 5.1.1‐8 apresenta as médias mensais de precipitação no período de 1991 a out/2012 das
Estações Morro do Chapéu, Jacobina e Irecê. Nota‐se que nas Estações Morro do Chapéu e Jacobina
os dados são similares, cujos valores variam de 27 a 34 mm durante todo o ano. Os meses de agosto
e setembro apresentam os menores índices pluviométricos, de 27 a 29 mm. Já na Estação de Irecê,
os maiores índices pluviométricos se concentram nos meses de fevereiro a maio, chegando a 42 mm
mensais, e os menores índices no período de junho a outubro, com 22 mm mensais.

Figura 5.1.1 ‐ 8: Médias mensais de precipitação para o período de 1991 a out/2012 nas
Estações Morro do Chapéu, Jacobina e Irecê. Fonte: INMET.

Os dados fornecidos pela Embrapa, no período de 1961 a 1990, dos totais mensais de precipitação
para a Estação Morro do Chapéu mostram que os maiores índices pluviométricos ocorrem entre os
meses de novembro a março, com totais mensais de 139 a 88 mm, e o período com os menores
índices, entre maio a setembro, com totais mensais de 19 a 43 mm (Figura 5.1.1‐9).
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Figura 5.1.1 ‐ 9: Totais mensais de precipitação para o período de 1961 a 1990 na Estação
Morro do Chapéu. Fonte: Embrapa/INMET.

Em relação aos dados fornecidos pela SINDA (Sistema Nacional de Dados Ambientais) da Estação
Irecê, período de 2004 a novembro 2012, o gráfico das médias mensais de precipitação mostram
que os meses de junho a setembro apresentam os menores índices pluviométricos, cujos valores
não chegam a 1 mm mensal. O período chuvoso compreende os meses de dezembro a fevereiro,
com valores que oscilam entre 46 a 66 mm mensais (Figura 5.1.1‐10).

Figura 5.1.1 ‐ 10: Médias mensais de precipitação para o período de 2004 a Novembro
2012 na Estação Irecê (32546). Fonte: SINDA/INPE.



Umidade relativa do ar

A Figura 5.1.1‐11 apresenta as médias mensais da umidade relativa do ar no período de 2004 a
novembro de 2012 para a Estação de Irecê. Nota‐se que durante todo a ano a umidade relativa do ar
varia de 61 a 79%, ou seja, é relativamente alta. Os meses de setembro e outubro têm‐se os
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menores valores de umidade com 61 e 62%, respectivamente. Os maiores valores se concentram
entre os meses de fevereiro a junho, com valores entre 74 a 79%.

Figura 5.1.1 ‐ 11: Médias mensais da umidade relativa do ar para o período de 2004 a
novembro de 2012 na Estação Irecê (32546). Fonte: SINDA/INPE.



Balanço hídrico

A Figura 5.1.1‐12 mostra o balanço hídrico mensal do período de 1961 a 1990 na Estação Morro do
Chapéu. Percebe‐se que nesta região não há superávit hídrico, e sim um déficit hídrico na maior
parte do ano, sendo necessária ainda uma reposição de água, ou seja, a quantidade de chuva não é
suficiente para que haja um excedente. O período mais crítico se concentra nos meses de abril a
outubro, e o menos crítico nos meses entre novembro a março.

Figura 5.1.1 ‐ 12: Balanço hídrico mensal do período de 1961 a 1990 da Estação Morro do Chapéu. Fonte:
Embrapa.



Velocidade e direção dos ventos

As velocidades médias e máximas do vento no período de 2004 a novembro 2012 na Estação Irecê
estão apresentadas na Figura 5.1.1‐13. A velocidade média do vento varia de 5 a 7,2 m/s, sendo
constantes durante todo o ano. Nos meses de agosto a outubro foram registrados os maiores
valores de velocidade do vento, com 7 m/s, cujos meses coincidem com as máximas, com picos que
chegam a 18 m/s.
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Figura 5.1.1 ‐ 13: Médias e máximas mensais da velocidade do vento para o período de 2004 a Novembro 2012
na Estação Irecê (32546). Fonte: SINDA/INPE

Entre 1994 e 2001, a COELBA realizou medições anemométricas específicas em 26 locais no Estado
da Bahia visando avaliar o potencial eólico neste estado. Foram utilizadas torres de 20 e 30 metros
de altura, e registros das médias em intervalos de 10 minutos dos seguintes parâmetros: velocidade
de vento, direção predominante; intensidade de turbulência e gradiente de camada‐limite. Os dados
foram compilados e validados, por análises de correlação e filtragem.
A Figura 5.1.1‐14 apresenta as localizações das estações anemométricas utilizadas pela COELBA para
o estudo do potencial eólico na região. As estações mais próximas ao local de estudo são as do
Morro do Chapéu, Irecê e Ourolândia, que serão descritas a seguir.
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Figura 5.1.1 ‐ 14: Localizações das estações anemométricas instalados no estado da Bahia para avaliação de
potencial eólico pela COELBA. Em destaque estão as estações pertinentes a este estudo (COELBA, 2006).

As Figuras de 5.1.1‐15 a 5.1.1‐17 apresentam as direções dos ventos predominantes em número de
ocorrências em períodos distintos para cada uma das Estações, porém, o monitoramento atinge
quase 1 ano de dados.
Nas Estações Irecê e Morro do Chapéu a direção predominante dos ventos é de SE (sudeste), e na de
Ourolândia predominam ventos vindos de ESE (lés‐sudeste).
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Figura 5.1.1 ‐ 15: Direção do vento a 12 m (em
número de ocorrências) no período de 11/2000 a
08/2001 referente a Estação Irecê (COELBA, 2006).

Figura 5.1.1 ‐ 16: Direção do vento a 20 m (em
número de ocorrências) no período de 09/1996 a
08/1997 referente a Estação Morro do Chapéu
(COELBA, 2006).

Figura 5.1.1 ‐ 17: Direção do vento a 20 m (em número de
ocorrências) no período de 01/2000 a 11/2000 referente a
Estação Ourolândia (COELBA, 2006).

5.1.2 – Geomorfologia
5.1.2.1 – Geomorfologia regional (AII)
A região do Semi‐Árido brasileiro ocupa 86% do território nordestino, compondo o Polígono das
Secas, que abrange oito estados nordestinos, com exceção do Maranhão e norte de Minas Gerais. A
paisagem desta região é composta por uma morfologia caracterizada por dois conjuntos de formas
contrastantes (Figura 5.1.2‐1): as Depressões Sertanejas, que incluem os pediplanos; e os relevos
residuais típicos, os inselbergs (SOUZA et al., 2010).
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Figura 5.1.2 ‐ 1: Perfil leste‐oeste da parte norte do Semi‐Árido Brasileiro. (Fonte: ADAS, 1998 apud SOUZA et
al., 2010).

No estado da Bahia a configuração é diversificada em relação ao conjunto das formas de relevo, que
reflete importantes eventos tectônicos‐estruturais, e também mantém relação direta com a litologia
e fatores paleoclimáticos. A maior parte da área compõe‐se de litologias pré‐cambrianas. Nas
depressões interplanálticas essas litologias apresentam‐se, em geral, morfologicamente arrasadas
por ciclos sucessivos de erosão; restos de cadeias dobradas submetidas a ciclos orogenéticos antigos
que incluem feições pseudo‐apalachianas e grandes maciços cristalinos estruturalmente orientados
e perturbados por tectonismo (domínio dos Planaltos Cristalinos).
Por sua vez, no domínio dos Planaltos em Estruturas Dobradas, coberturas plataformais
metassedimentares, intensamente tectonizadas, resultaram relevos invertidos tipo anticlinais
esvaziadas e sinclinais suspensas, caracterizando os elevados maciços montanhosos e antiplanos
pediplanados da Chapada Diamantina. Tabuleiros dissecados, com feições tipo “mares de morros”,
estendem‐se em faixas sublitorâneas, acusando efeitos de flutuações paleoclimáticas de tendências
mais úmidas sobre as litologias do embasamento.
As fossas de abatimento tectônico do Recôncavo‐Tucano, de Camamu e Almada comportam
morfologias, eventualmente estruturais, esculpidas sobre espessos pacotes de depósitos
juracretácios. Aos planaltos epirogeneticamente soerguidos sotopõem‐se sedimentos dendríticos
inconsolidados do Cenozóico, trabalhados em vastas superfícies cimeiras de pediplanação, os quais,
nos Tabuleiros Costeiros, são reconhecidos como integrantes da Formação Barreiras.
Nas bordas da Chapada Diamantina, deposições paleozóicas de litologias carbonáticas constituem
planaltos e depressões cársticas inumados onde atuaram posteriores processos de aplanamento
(RADAMBRASIL, 1981).
De acordo com a Figura 5.1.2‐2, o estado da Bahia é dividido em nove compartimentações
geomorfológicas, sendo elas: a Planície Litorânea, Planalto Costeiro, Bacia Sedimentar e Planalto
Pré‐Litorâneo, localizadas na faixa litorânea e adjacências; o Planalto Sul‐Baiano, ao sul do estado; as
Depressões Periféricas e Interplanálticas, na região central, de norte a sul, e em uma pequena faixa
litorânea a noroeste do estado; a Chapada Diamantina inserida nas Depressões Periféricas, no
centro, assim como a Serra Geral do Espinhaço; e por último o Chapadão Ocidental do São Francisco,
localizado a oeste do estado da Bahia.
Neste estudo interessam as compartimentações Chapada Diamantina, que compreende um
conjunto topograficamente elevado, com altimetria quase sempre superior a 800 m, nas áreas mais
planas, e passando rapidamente a mais de 1500 m de altitude, nos trechos de relevo mais
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movimentado. A região encontra‐se submetida a clima tropical semi‐úmido e semi‐árido
(Radambrasil, 1981); e as Depressões Periféricas e Interplanálticas que são áreas constituídas por
uma topografia monótona formada por planos inclinados, com caimento geral para o vale do São
Francisco e altimetria que varia entre 600 metros, mais ao sul, chegando a 450 metros no seu limite
norte. Coincide com as coberturas tércio‐quaternárias sobrepostas aos calcários do Grupo Una
(SILVA, 2005).
A Área de Influência Indireta (AII), assim como a área do empreendimento estão inseridas em duas
sub‐bacias, de um lado, a leste, tem‐se a sub‐bacia do rio Salitre, e de outro, a oeste a sub‐bacia do
rio Jacaré e Verde, ambas inseridas na Bacia Hidrográfica do rio São Francisco.
No alto e médio curso da sub‐bacia do Salitre, mais acentuadamente na parte ocidental, o relevo
varia de suave a suavemente ondulado, enquanto que em pequenas áreas dissecadas a nordeste e
sudeste da Bacia e em elevações situadas à leste desta, o relevo varia de plano a montanhoso. À
margem do rio Salitre, próximo a sua foz o relevo varia de suave ondulado a ondulado.
Esta bacia apresenta forma estreita e alongada, estando 100% no Polígono das Secas, que com
precipitações baixas, e associadas a outros aspectos físicos da bacia, determinam um regime fluvial
deficitário. Assim, a rede de drenagem desta bacia é formada por rios intermitentes, e que muitas
vezes ficam sem água por um longo período, descaracterizando a linha de talvegue (PLANO DE
GERENCIAMENTO INTEGRADO DA SUB‐BACIA DO RIO SALITRE, 2003).
No geral, a sub‐bacia do rio Jacaré se caracteriza pelos Pediplanos com topografia levemente
ondulada, com elevações suaves e sem a formação de escarpas, apesar de localmente apresentar
amplitudes consideráveis de variação altimétrica entre o topo e a base, e também pelas chapadas,
que compreende uma região com relevo elevado, apresentando altitudes que variam de 750 a 1850
metros, com médias em torno de 1000 e 1200 metros. Compõem‐se de importantes estruturas
dobradas em metassedimentos do Proterozóico Médio (grupo Chapada Diamantina), representados
por anticlinais escavados e sinclinais suspensos e vastas áreas intermediárias aplanadas (SILVA,
2005).
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Figura 5.1.2 ‐ 2: Compartimentação geomorfológica do estado da Bahia (Site: SEI, acessado em outubro de
2012).
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Na AII, os afluentes dos dois rios acima referidos permanecem secos durante a maior parte do ano, e
não chegam a formar rios sazonais. Apresentam‐se como corpos d’água apenas durante os eventos
de chuvas intensas, desaparecendo logo em seguida. Tanto é assim que os terrenos cartografados
nos mapas oficiais (GEOBAHIA/SEI) como linhas de drenagem de cursos d’água intermitentes nem
apresentam linhas de talvegue, canais fluviais ou, mesmo, planícies aluviais (Foto 5.1.2‐1A e Foto
5.1.2‐1B). A maioria deles não apresenta vegetação diferenciada que evidencie a presença de
saturação ou espelhos d’água em parte do ano.

(A)

(B)

Foto 5.1.2 ‐ 1A e Foto 5.1.2‐1B: Ponte que corta o rio Salitre, localizado no limite da AII. Nota‐se que nos dois
lados da ponte (A e B) não há água no rio, inclusive o canal fluvial está bastante descaracterizado.
Fotos: CH2M HILL, novembro de 2012.

Características da dinâmica do relevo
As Depressões Periféricas e Interplanálticas, como já mencionado são áreas mais baixas em relação
aos planaltos que a circundam. Estas unidades são formas deprimidas com superfícies erosivas
planas e arrasadas, submetidas ao processo de sedimentação. Segundo Casseti (1994) e Silva (2005)
a modelagem dessas formas está vinculada aos fenômenos paleoclimáticos de climas agressivos,
secos ou áridos, que neste caso pelo clima semi‐árido, que ocorre na área em estudo, apresenta
grandes amplitudes térmicas diárias, ou seja, durante o dia as temperatauras são elevadas, e a noite
há uma queda brusca, com temperaturas mais amenas. Isto, favorece a ocorrência de desagregação
mecânica das rochas pela ação de forças físicas. Portanto, os climas áridos e simi‐áridos
proporcionam a evolução horizontal da paisagem, ou seja, o aplainamento do relevo por meio do
recuo paralelo das vertentes. Por outro lado, o clima úmido é responsável pela evolução vertical do
relevo, pelo entalhamento e gradiente topográfico entre os interflúvios e talvegues.
Os detritos resultantes da desagregação mecânica das rochas mencionado acima, quando
transportados pelas fortes chuvas intensas, o que é comum nos ambientes semi‐áridos, preenchem
as irregularidades do terreno, originando pedimentos. Esses pedimentos apresentam uma
distribuição granulométrica hierarquizada em relação à região de origem, isto é, os detritos maiores
ficam próximos as bases das vertentes que estão em transformação, e os detritos menores são
transportados a maiores distâncias, podendo coalescer com os próprios níveis de base locais
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(antigos talvegues que serviram de referenciais ao recuo das vertentes), originando as denominadas
depressões relativas do tipo dales ou veredas (CASSETI, 2005).
A Foto 5.1.2‐2A e a Foto 5.1.2‐2B apresentam paisagens do relevo próximo a Área de Influência
Indireta (AII), com afloramento de rochas sedimentares e relevos de morros baixos arredondados.
Estes tipos de relevos não apresentam susceptibilidade a movimentos de massas e erosões, a não
ser naturalmente em tempo geológico.

(A)

(B)

Foto 5.1.2 ‐ 2A e Foto 5.1.2‐2B: Fotos da paisagem na estrada de Jacobina em direção a Ourolândia. Notam‐se
relevos de planalto (A) com afloramento de rocha, e morros com topos convexos (B). Foto (B) Morro do
Cruzeiro visto da Serra do Tombador.
Fotos: CH2M HILL, novembro de 2012.

Outro processo recorrente nas intermediações da Área de Influência Indireta (AII) são as formações
de dolinas, em ambientes calcários da Formação Salitre e Caatinga. As rochas carbonatadas, quando
submetidas ao intemperismo químico, proporcionam o desenvolvimento de formas especificas
resultantes do processo de dissolução ou carbonatação (CASSETI, 2005).
Assim, as áreas a leste e a oeste da AII, são constituídas por rochas calcárias da Formação Caatinga, e
pela Formação Salitre, respectivamente. Estas áreas são propensas a ocorrências de dolinas devido
às cavidades nas rochas causadas por dissolução química. Os tipos de dolinas que ocorrem nesta
região são as de colapso, geradas pela queda do teto de cavernas, formando paredes íngremes na
cavidade, que são rapidamente degradadas por dissolução e ação de intemperismo físico (Foto
5.1.2‐3A e Foto 5.1.2‐3B); e de subsidência (Foto 5.1.2‐4), que apresentam uma cobertura de
depósitos superficiais que colapsaram, rápida ou progressivamente, dentro da cavidade e sobre o
calcário (FLORENZANO, 2008).
A Figura 5.1.2‐3 apresenta as localizações das respectivas dolinas que foram identificadas nas
proximidades da AII.
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Foto 5.1.2 ‐ 3A e Foto 5.1.2‐3B: Dolina de colapso, em rochas calcárias da Formação Caatinga, a leste da AII.
Caverna Toca dos Ossos, localizada no município de Ourolândia.
Fotos: CH2M HILL, novembro de 2012.

Foto 5.1.2 ‐ 4: Dolina de subsidência (destaque em amarelo) em rochas calcárias da Formação Caatinga,
localizada na estrada entre o Poço Verde e o Povoado de Tabua.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.
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5.1.2.2 Geomorfologia local (AID e ADA)
A Área Diretamente Afetada (ADA) e a Área de Influência Direta (AID), no contexto geral da
geomorfologia, estão localizadas dentro da unidade da Chapada Diamantina e das Depressões
Periféricas e Interplanálticas (pediplano Sertanejo).
Em relação à caracterização topográfica, de acordo com a Figura 5.1.2‐4 a área do empreendimento
abrange um relevo de chapada com altitudes que chegam a 1.050 metros. Na porção leste da área a
transição do relevo de chapada para o relevo de baixada (pediplano) é mais suave, indo até o canal
do rio Salitre, onde as cotas chegam a 500 ‐ 600 metros de altitude. Na porção oeste, esta transição
é muito mais abrupta, atingindo a cota de 700 ‐ 600 metros, na parte mais baixa, em uma curta
distância, que atinge o canal do rio Jacaré ou Romão Gramacho, que apresenta maior entalhamento
do talvegue e formas mais dissecadas.
Ressalta‐se que a chapada é um divisor de águas entre as sub‐bacias do rio Salitre, a leste, e a sub‐
bacia do rio Verde‐Jacaré, a oeste.
A Figura 5.1.2‐5 apresenta o mapa de compartimentação do relevo das áreas de influências do
empreendimento, elaborada com base nas curvas de nível das folhas Umburana e América Dourada,
no mapa geológico (CPRM, 2005), e nos trabalhos de campo.
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As Áreas de Influência Indireta e Direta abrangem dois compartimentos, a Chapada Diamantina e o
Pediplano Sertanejo (Unidade Depressões Periféricas e Interplanálticas). A Figura 5.1.2‐6 apresenta
um croqui esquemático da divisão desta compartimentação, em um corte de leste a oeste da AII.

Figura 5.1.2 ‐ 6: Croqui esquemático da compartimentação do relevo por meio de um corte no sentido
leste – oeste na Área de Influência Indireta (AII).

Os relevos da Chapada Diamantina que compõem esta região refletem até certo ponto uma
estrutura remanescente de dobramentos, compreendendo principalmente elevações residuais que
correspondem a fragmentos de anticlinais escavadas e sinclinais suspensas e vastas áreas
intermediárias aplanadas, com altitudes entre 700 a 1100 metros (Foto 5.1.2‐5). O arranjo e a feição
das dobras, quase sempre de largo raio de curvatura, representam traços que particularizam a
região da Chapada Diamantina em face de outras regiões dentro do mesmo domínio, como, por
exemplo, a da Serra do Espinhaço, onde os dobramentos são mais estreitos e alongados. A atuação
da tectônica sobre a região em estudo é assinalada ainda pelas extensas falhas longitudinais que lhe
dão um alinhamento preferencial nítido, com direção aproximada NNO‐SSE (RADAMBRASIL, 1981).

Foto 5.1.2 ‐ 5: Vista da Área do Empreendimento da porção oeste. Área que corresponde à unidade Chapada
Diamantina.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

A unidade Pediplano Sertanejo encontra‐se no Domínio das Depressões Periféricas e
Interplanálticas, e compreende uma superfície deprimida entre planaltos de regiões adjacentes, com
altitudes que variam de 400 a 600 metros (Foto 5.1.2‐6A e Foto 5.1.2‐6B). Trata‐se de grandes
extensões de topografia quase plana, em que os interflúvios constituem pediplanos mais ou menos
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conservados. O modelado corresponde a rampas que se sucedem e coalescem, às vezes
configurando lombadas de inclinação inferior a 5° e desnível muito baixo (Radambrasil, 1981).

(A)

(B)

Foto 5.1.2 ‐ 6A e Foto 5.1.2‐6B: (A) Vista em um ponto da estrada adjacente a ADA ao sul, no limite com a
porção oeste. Na Foto (B) é nítida a compartimentação do relevo, onde se tem a divisão da Chapada com o
relevo mais rebaixado (Pediplano).
Fotos: CH2M HILL, novembro de 2012.

Nas províncias cársticas, onde ocorrem formações de cavernas e dolinas, as formas de relevo de
ocorrência mais comum são os interflúvios de topo plano, ligeiramente inclinados, principalmente
nas bordas de rios, correspondentes a pediplanos elaborados em fases diferentes e que já começam
a ser dissecados ou destruídos pela erosão superficial, por meio do escoamento concentrado
elementar, assim como por processos de dissolução.
As Áreas de Acumulação indicadas na Figura 5.1.2‐5 (apresentada anteriormente), ocorrem
principalmente nas áreas adjacentes ao rio Salitre, cujas áreas se configuram por uma planície
resultante da deposição de sedimentos em depressões preenchidas por aportes fluviais ou trazidos
de áreas adjacentes mais altas, configurando a morfologia de relevos de agradação. Diferentemente
do rio Jacaré/Romão Gramacho, que apresenta uma Área de Dissecação, ou seja, o curso fluvial
possui maior entalhamento.
Os afluentes dos dois rios Salitre e Jacaré/Romão Gramacho referidos e compreendidos pela AII
permanecem secos durante a maior parte do ano.
De acordo com a Carta Topográfica do IBGE (1975) e o mapeamento realizado pela SEI (site acessado
em outubro de 2012) que há o mapeamento de um curso fluvial no interior da área do
empreendimento, que deságua em um dos afluentes diretos do rio Salitre. No entanto, em campo,
na porção do curso à jusante, próximo a BA‐368, verificou‐se que este estava seco, com a construção
de um poço bem no canal da linha de drenagem (Foto 5.1.2‐7A e Foto 5.1.2‐7B).
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Foto 5.1.2 ‐ 7A e Foto 5.1.2‐7B: (A) Ponte da BA‐368 onde passa o curso fluvial mapeado pelo GEOBAHIA/SEI,
que se encontra seco; (B) Destaque em azul do antigo canal do rio. Nota‐se que há uma linha de talvegue, pelo
rebaixamento da área, mas que já está descaracterizado, onde até foi construído um poço, que hoje se
encontra desativado.
Fotos: CH2M HILL, novembro de 2012.

5.1.3. Geologia / Geotecnia
5.1.3.1. Geologia
A Área de Influência Indireta (AII) do meio físico e que abrange partes dos municípios de Morro do
Chapéu, Várzea Nova e Ourolândia, situa‐se na Província São Francisco, em seu Domínio Tectônico
Bahia Central, limitado a leste pela Serra da Jacobina, e a oeste pela Serra do Espinhaço (Figura
5.1.3‐1).
Neste domínio ocorrem algumas das formações mais antigas do Escudo Atlântico, com idade em
torno de 3,4 Ga (município de Ibipitanga e região a sudeste de Urandi), junto à divisa com Minas
Gerais. Neste domínio estão ainda compreendidas as bacias sedimentares intracratônicas nas quais
se formaram as litologias que suportam a referida AII:
i.

Bacia de Irecê e Bacia do Salitre, ambas de idade Neoproterozóica (850 – 650 Ma); e

ii.

Chapada Diamantina, de idade Mesoproterozóica (1.200 – 850 Ma)

TROMPETTE et al. (1992) apresentam uma revisão sobre o Cráton Brasiliano do São Francisco,
propondo sua divisão em dois, separados por uma estreita faixa de dobramentos de
aproximadamente 150 km de largura, na direção SSE‐NNW ao longo do rio Paramirim, de idade
brasiliana. A oeste e sudoeste dessa faixa denominada Província Brasiliana do Paramirim, está o
Cráton do São Francisco (sensu strictu), enquanto a leste da mesma ocorre o Cráton de Salvador.
Segundo essa abordagem, a área de interesse deste trabalho está inserida no Cráton de Salvador
(Figura 5.1.3‐2).
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