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O Perfil 2 se localiza na transição entre as litologias areníticas e carbonáticas, no Povoado de
Mulungu, onde havia uma cavidade aberta para inserção de cisterna, como mostra a Foto 5.1.4‐2. O
tipo de solo nesta região é arenoso com presença de nódulos com formatos irregulares e de
tamanhos variáveis.

Foto 5.1.4 ‐ 2: Perfil 2. Solo de textura arenosa, friável, com
presença de grânulos de diversos tamanhos e formas.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Os Perfis 3 e 4 se localizam na estrada no sentido Ourolândia para a área do empreendimento, nos
limites da Área de Influência Direta. Estes dois perfis ocorrem nas áreas de formações superficiais
das Coberturas Dedídrito‐Lateríticas. O Perfil 3, com aproximadamente 60 cm de espessura
apresenta textura arenosa com granulometria média a grossa, e presença de grande quantidade de
concreções ferruginosas, como mostram as Fotos 5.1.4‐3A e 5.1.4‐3B. Já o Perfil 4, também
apresenta textura arenosa, com granulometria média, e sem presença de concreções, indicando um
Neossolo Quartzarênico (Foto 5.1.4‐4A e Foto 5.1.4‐4B).
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(B)
(A)
Foto 5.1.4 ‐ 3A e 5.1.4‐3B (A) Perfil 3. Solo arenoso, com presença de concreções ferruginosas

(B).
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Foto 5.1.4 ‐ 4A e Foto 5.1.4‐4B: Perfil 4. Solo arenoso, friável, de granulometria média. Neossolo

Quartzarênico.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

O Perfil 5 também se localiza na estrada sentido Ourolândia para a área do empreendimento, no
entanto, se encontra na Formação Morro do Chapéu (Grupo Chapada Diamantina) constituída por
arenitos. Nota‐se que nesta área há muita pedregosidade, sendo o solo pouco espesso e de textura
arenosa (Foto 5.1.4‐5).
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Foto 5.1.4 ‐ 5: Perfil 5. Solo pouco espesso com bastante pedregosidade

Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

5.1.4.2 Caracterização pedológica local
Distribuição das classes de solos e respectivas relações com a geologia/geomorfologia local
Na área do complexo eólico também foram levantados alguns pontos de observação dos solos, no
intuito de verificar o tipo de solo que ocorre na área do empreendimento.
Assim, três pontos, P6, P7 e P8 foram feitos por meio de campo, e o S1 é relativo aos dados
levantados por meio de sondagem realizada na área.
A Tabela 5.1.4‐2 e a Figura 5.1.4‐3 apresentam as localizações dos pontos de solos observados na
área do complexo, e suas coordenadas.

Tabela 5.1.4 ‐ 2: Coordenadas dos pontos de observações de solos na área do complexo eólico.
Perfis

Coordenadas (Zona 24L)
Longitude

Latitude

P6

246813.11 E

8775422.39 S

P7

246085.85 E

8775271.65 S

P8

249708.00 E

8774429.00 S

S1

251768.00 E

8773374.00 S
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Os Pontos P6 e P7 (Fotos 5.1.4‐6 e 5.1.4‐7A a 5.1.4‐7D) se localizam na porção norte da área do
complexo eólico, e estão próximos. Estes pontos de observação apresentam as mesmas
características pedológicas e estão correlacionadas com as Coberturas Dedrítico‐Lateríticas. Assim,
apresenta uma camada pouco espessa, de aproximadamente 10 a 15 cm de solo arenoso franco, e
logo abaixo há grande quantidade de nódulos ferruginosos (C), que formam uma carapaça
limonítica, que muitas vezes aflora na superfície (D e B).

Foto 5.1.4 ‐ 6: Ponto P6. Localizado na porção
norte da área do complexo eólico, apresenta solo
arenoso com concreções ferruginosas, e
vegetação rasteira.

Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.
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(A)

(B)

(D)
(C)
Foto 5.1.4 ‐ 7A a 5.1.4‐7D: (A) Ponto P7; (B) Afloramento de crostas de concreções ferruginosas cimentadas; (C)

Solo arenoso pouco espesso com presença de nódulos centimétricos; (D) Concreção ferruginosa cimentada.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

O Ponto P8 se localiza a noroeste da área do complexo eólico, próximo ao seu limite. Neste ponto o
solo também é arenoso com grande quantidade de fragmentos e blocos de rochas areníticas, que
torna a área pedregosa (Foto 5.1.4‐8).
Por último, no ponto S1, onde foi realizada uma sondagem, encontrou‐se 80 cm de areia fina a
média, de textura siltosa, com pedregulhos milimétricos de arenito e laterita. Abaixo desta camada
encontra‐se o arenito.
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Foto 5.1.4 ‐ 8: Ponto P8. Área bastante

pedregosa, com presença de
fragmentos e blocos irregulares de
rochas, e solo arenoso superficial pouco
espesso.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Em resumo, na área do empreendimento podem ocorrer as seguintes situações:
(a) Locais com afloramento do arenito ou metarenito;
(b) Áreas em que o horizonte arenoso de granulometria média, apresenta maior espessura,
podendo chegar até 2 metros de profundidade, com presença de nódulos milimétricos de
arenito e laterita. Normalmente ocorrem em áreas mais rebaixadas e;
(c) Áreas com maior pedregosidade, ou seja, camadas pouco espessas de solo arenoso com
presença de fragmentos e/ou blocos de rochas areníticas em superfície. Normalmente
ocorre em áreas mais elevadas, pois com o carreamento superficial dos solos pelas chuvas,
expõem estes fragmentos de rochas.
Abaixo, tem‐se o mapa com as divisões dos tipos de solos que ocorrem na área do empreendimento,
de acordo com as características pedológicas descritas acima (Figura 5.1.4‐4).
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Aptidão Agrícola
A exploração agrícola dos solos deve ser feita levando em consideração as práticas conservacionistas
e ao mesmo tempo seus aspectos econômicos. Para isto, é necessário basear‐se no tipo de uso de
cada terreno, de acordo com sua necessidade, pois cada tipo de solo possui um limite máximo de
possibilidade de uso, além do qual não poderá ser explorado sem riscos de erosão. Assim, o termo
“capacidade de uso” está relacionado ao grau de risco de degradação dos solos e a indicação do seu
melhor uso agrícola.
O sistema de classificação em classes de capacidade de uso das terras é qualitativo e se baseia nas
características do solo, do relevo, principalmente a declividade, e nas condições do clima, que juntos
definem oito tipos de classes. Segundo Lepsch (2002), as unidades de uso são divididas em três
grandes grupos, A, B e C, que expressam o potencial de utilização agrícola, sendo esses grupos
compostos por oito classes sucessivas, de I a VIII, que se baseiam nas alternativas de uso e no grau
de limitações, que aumentam progressivamente:


Grupo A: Terras próprias para todos os usos, inclusive cultivos intensivos (Classes I, II e III);



Grupo B: Terras impróprias para cultivos intensivos, mas aptas para pastagens e
reflorestamento ou manutenção da vegetação natural (Classes IV, V, VI e VII);



Grupo C: Terras impróprias para cultivo, recomendadas (pelas condições físicas) para
proteção da flora, fauna ou ecoturismo (Classe VIII).

Sabe‐se que na área do empreendimento predominam os Neossolos Quartzarênico e Litólico. O
primeiro, por ser arenoso, com baixa capacidade de agregação de partículas, e condicionado pelos
baixos teores de argila e de matéria orgânica, são muito susceptíveis à erosão. No entanto, por
ocorrerem em áreas planas, dificulta este tipo de processo. O segundo tipo, também é arenoso,
porém pouco espesso com fragmentos de rochas parcialmente intemperizados, pedras ou cascalhos,
o que o torna pedregoso, e a capacidade de água disponível neste solo é muito baixa (Spera et al.,
2002; Embrapa, 2006).
Assim, a partir dessas informações, e acrescentando o fato de que o local em estudo apresenta
escassez de chuva, a área do empreendimento foi classificada como Classe VII (Grupo B), descrita
como: “Solos sujeitos a limitações permanentes mais severas, mesmo quando usados para
pastagens ou reflorestamento. São terrenos muito inclinados, erodidos, ressecados ou pantanosos,
considerados como de baixa qualidade e devem ser usados com muito cuidado. Reflorestamento,
quando a vegetação natural já foi removida, é o uso mais indicado nas regiões de clima mais úmido,
e pastagens, no caso de solos situados em climas mais secos” (LEPSCH, 2002).
Em relação à Área de Influência Direta (AID), de acordo com as observações de campo e dos perfis
analisados (P3, P4 e P5 – Figuras 5.1.4‐3, 5.1.4‐4 e 5.1.4‐5, apresentadas anteriormente), como
também do Mapa de Uso e Ocupação do Solo que teve como base a imagem Google Earth (2009), a
AID apresenta duas classes de aptidão agrícola, cuja área se divide em duas partes. A primeira parte
se insere na Classe V (Grupo B) e abrange uma extensão que vai desde a Rodovia BA‐368, passando
por Ourolândia, até a metade da estrada, que apresenta culturas de sisal e cultivos temporários
pontuais, principalmente próximos aos rios/represas. Provavelmente, estes locais onde ocorrem
plantações temporárias estão ligados ao tipo de solo, os Latossolos, que são mais espessos,
normalmente bem drenados, favorecido também pelo relevo plano levemente ondulado. Porém,
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nesta área ocorrem também Neossolos Quartzarênicos e locais com grande pedregosidade,
dificultando o cultivo. Segundo Lepsch (2002), a Classe V se caracteriza por terras que devem ser
mantidas com pastagens ou reflorestamento. O terreno é quase plano, pouco sujeito a erosão, mas
apresenta algumas limitações ao cultivo, com muitas pedras à superfície ou problemas de
encharcamento, o que muitas vezes impossibilita o uso com lavouras.
A outra parte da AID, que abrange todo o restante da área, se caracteriza também pela Classe VII, já
descrita acima. Esta área apresenta vegetação de Caatinga, onde ocorrem solos do tipo Neossolos
Quatzarênicos e Litólicos, com locais de alta pedregosidade e concreções ferruginosas. Estes tipos de
solos limitam fortemente o emprego da agricultura, principalmente pela baixa capacidade de
retenção de água, favorecida pela escassez de água e solos lixiviados pouco espessos.
Em síntese, as terras do limite do complexo eólico e parte da AID são desfavoráveis ao cultivo
intensivo, permitindo somente as atividades de pastagens, ainda assim com limitações, e
reflorestamento ou manutenção da vegetação natural. E a parte ao norte da AID, apesar de ter
algumas limitações, como escassez de água, tipo de solo, dentre outros, apresenta locais pontuais
em que há cultivos, principalmente próximos corpos d’água.
A Figura 5.1.4‐5 mostra o mapa de aptidão agrícola com as classes identificadas na ADA e na AID.
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5.1.5. Recursos Hídricos
5.1.5.1 Hidrologia
a) Mapa da rede hidrográfica da bacia localizando o empreendimento e demais estruturas
existentes
A área de influência do Complexo Eólico Serra da Babilônia está completamente inserida na Região
Hidrográfica do São Francisco, conforme definição da Agência Nacional de Águas (ANA). O governo
do estado da Bahia subdividiu esta região em porções territoriais menores, definidas pelas bacias
dos principais afluentes do rio São Francisco, denominando‐as por Regiões de Planejamento e
Gestão das Águas (RPGA). Uma pequena parcela dessas RPGAs tem a gestão compartilhada entre os
governos federal e estadual, mas a maioria delas é de responsabilidade exclusiva do governo
estadual.
A área de implantação do Complexo Eólico Serra da Babilônia está situada no alto da serra
homônima, a qual representa o divisor de duas dessas bacias: RPGA XVII – Rio Salitre e XVIII – Rios
Verde e Jacaré, coincidindo com o limite dos municípios de Várzea Nova e Morro do Chapéu,
conforme se pode observar na Figura 5.1.5‐1. Ambas as regiões são de gestão exclusiva do governo
estadual.
A Figura 5.1.5‐2 apresenta as Áreas de Influência Indireta, Direta e Diretamente Afetada sobre a
base topográfica do GEOBAHIA/SEI – o que permite uma visualização mais detalhada dos aspectos
hidrográficos de interesse para a avaliação ambiental do Empreendimento.
Praticamente a metade oeste da área do complexo eólico está situada na bacia do rio Jacaré/Romão
Gramacho e a metade leste na bacia do rio Salitre. A vertente voltada para o rio Salitre tem
declividades bastante suavizadas e pouco entalhadas, de modo que o escoamento superficial é
difuso, com poucas linhas de drenagem concentrando tais fluxos. Mesmo a linha de drenagem
grafada na base cartográfica oficial como curso d’água intermitente e com início – nascente – no
interior da área do empreendimento carece de um talvegue marcado no terreno (Foto 5.1.5‐1)
evidenciando a prevalência do escoamento difuso e uma alta taxa de infiltração, possibilitada pela
cobertura de solo arenoso inconsolidado. A própria ausência de linhas de sulcos de erosão nesses
terrenos arenosos corrobora tal hipótese.
Ainda nesta mesma bacia e nessa mesma linha de drenagem, que continua a jusante marcada como
curso d’água intermitente, a mais de 30 km de sua suposta nascente, ao cruzar a rodovia BA‐368,
não se verifica no terreno qualquer evidência de curso d’água, ainda que intermitente, seja um
talvegue, um canal ou mesmo uma pequena planície aluvial (Foto 5.1.5‐2). Pelo contrário, o que
deveria constituir um escoadouro de águas fluviais, mesmo temporariamente, apresenta‐se ocupado
por lavouras e caminhos sem qualquer estrutura de drenagem transversal, e até um poço tubular
para captação de águas subterrâneas, comprovando não passar por ali qualquer volume de águas –
pluviais ou fluviais – em qualquer tempo.
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Região Hidrográfica do São Francisco
XVII – RPGA Rio Salitre

Região Hidrográfica do Atlântico Leste
XVIII – RPGA Rios Verde e Jacaré

Localização aproximada do Complexo Eólico Serra da Babilônia
Figura 5.1.5 ‐ 1: Localização aproximada do Complexo Eólico Serra da Babilônia sobre as bacias hidrográficas
dos rios Salitre e Jacaré
Fonte: Mapa das Regiões de Planejamento e Gestão das Águas, Governo do Estado da Bahia/INEMA, 2012.
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Foto 5.1.5 ‐ 1: Área marcada como nascente de curso d’água intermitente no
interior da área do empreendimento.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Foto 5.1.5 ‐ 2: Curso d’água intermitente nascido no interior da área do
empreendimento e tributário do rio Salitre, junto ao cruzamento com a BA‐368.
Notar ausência de evidências de escoamento superficial, vale em U aberto, sem
planície aluvial, sem linha de talvegue. Ao fundo e à esquerda, Serra da
Babilônia.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.
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Ainda que não haja evidências de campo que comprovem a existência de uma nascente e a partir
deste ponto um curso d’água intermitente, conforme marcado nas bases cartográficas oficiais, o
projeto do Complexo Eólico evitou a ocupação da Área de Preservação Permanente (APP)
correspondente a esse curso d’água por estruturas como torres dos aerogeradores e plataformas de
montagem. As vias de acesso internas, no entanto, cruzarão, inevitavelmente, tal linha de drenagem
e sua APP.
A vertente oeste, a qual conduz as águas para o rio Jacaré/Romão Gramacho, em contraste com a
vertente leste, é bastante mais declivosa e mais entalhada, formando vários pequenos vales,
apresentando, conforme dados geográficos do GEOBAHIA/SEI, quatro nascentes no interior da área
do empreendimento. Neste setor, há uma drenagem onde será necessário o cruzamento de um
trecho da via de acesso interna do Complexo Eólico.Será providenciada a devida autorização de
cruzamento de curso d’água e intervenção em área de preservação permanente. As demais linhas de
drenagem encontram‐se na área destinada à formação da Reserva Legal do Empreendimento
(Figura 5.1.5‐3).
Diferentemente das linhas de drenagem intermitentes que se originam na área do empreendimento,
referidas anteriormente, os rios Salitre e Jacaré/Romão Gramacho são verdadeiramente rios
intermitentes ou temporários.
Após períodos prolongados de seca, esses rios secam por completo, privando a população do uso de
suas águas, seja para abastecimento público, dessedentação dos animais ou para irrigação.
O rio Jacaré/Romão Gramacho, por ocasião dos levantamentos de campo – novembro de 2012,
encontrava‐se completamente seco devido a uma prolongada estiagem de cerca de dois anos,
apesar das chuvas que haviam se iniciado há poucos dias – durante a primeira semana de novembro
(Foto 5.1.5‐3). No trecho analisado, o rio Jacaré/Romão Gramacho não tem qualquer obra de
barramento artificial, correndo em alguns trechos no interior de cânions, como na entrada e,
especialmente, após a saída da Gruta dos Brejões.
Além da Gruta dos Brejões, esse rio passa através de outra barreira natural, formando passagem
subterrânea em um pequeno trecho de cerca de 300 metros de extensão, cerca de 8,5 km a
montante da referida Gruta, exatamente sob a Linha de Transmissão da CHESF, no local denominado
Gruta da Igrejinha.
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Foto 5.1.5 ‐ 3: Leito seco do rio Jacaré ou Romão Gramacho, na entrada da Gruta
dos Brejões.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Devido a tais características, a população não se utiliza das águas do rio Jacaré/Romão Gramacho. As
comunidades são abastecidas por poços profundos que captam água subterrânea do aquífero
cárstico, obtendo águas geralmente duras. Outra fonte de abastecimento, especialmente para
habitações isoladas ou pequenas comunidades, são as cacimbas que acumulam as águas de chuva
coletadas por calhas nos telhados e reservadas em estruturas construídas em alvenaria ou tanques
pré‐fabricados de polietileno ou fibra de vidro como as que estão sendo instaladas nas casas do
povoado de Mulungu do Morro, em substituição à captação precária de águas pluviais acumuladas
em pequena aguada (Foto 5.1.5‐4).

Foto 5.1.5 ‐ 4: Tanque de acumulação de águas de chuva na comunidade Munlungu. Coordenadas UTM:
243765E / 8781841S. Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.
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O rio Salitre também é intermitente, porém corre em vale aberto, com presença de estrita planície
aluvial, mantendo algumas lagoas perenes, mesmo após períodos prolongados de estiagem. Uma
dessas lagoas se situa junto à São Bento (Foto 5.1.5‐5) e se formou devido a um estreitamento
natural do vale do rio Salitre. Devido à intensa salinização, suas águas não se prestam ao
abastecimento público, dessedentação animal e nem mesmo para irrigação.

Foto 5.1.5 ‐ 5: Lagoa natural no rio Salitre, São Bento.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Junto à cidade de Ourolândia, há cerca de vinte anos foi construída uma barragem no rio Salitre
(Foto 5.1.5‐6) cujo objetivo era acumular as águas para abastecer a comunidade nos períodos de
estiagem. No entanto, devido ao processo elevado de evaporação e a uma incompatibilidade de
projeto referente ao volume acumulado versus volume escoado, as águas desta barragem
encontram‐se em processo acelerado de salinização, já sendo inadequada a sua utilização para
consumo e até mesmo para a prática de algumas culturas irrigadas (BELITARDO, 2010).
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Foto 5.1.5 ‐ 6: Barragem e reservatório no rio Salitre, junto à cidade de Ourolândia.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Hidrogeologia
Na Área de Influência Indireta (AII) analisada ocorrem três tipos de aqüíferos diferentes: aqüífero
granular referente às coberturas cenozóicas e alterações residuais, aquífero cárstico/fraturado
referente às rochas carbonáticas e metassedimentos da Formação Salitre e aquífero
granular/fraturado referente às rochas do Grupo Chapada Diamantina (Figura 5.1.5‐4).


Aqüífero Granular: Coberturas Cenozóicas e Alterações Residuais Quaternárias.

As formações superficiais cenozóicas são constituídas por pacotes de rochas sedimentares de
naturezas diversas, que recobrem as rochas mais antigas. Em termos hidrogeológicos, tem um
comportamento de aqüífero granular, caracterizado por possuir uma porosidade primária, e nos
terrenos arenosos uma elevada permeabilidade, o que lhe confere, no geral, excelentes condições
de armazenamento e fornecimento d’água (CPRM, 2005).
Na área estudada, este domínio está representado por depósitos relacionados temporalmente ao
Quaternário (coberturas residuais e coberturas detrítico‐lateríticas). As áreas de recarga se dão em
áreas planas, com elevada transmissividade, o que confere ao sistema boas condições de recarga e
armazenamento.
A depender da espessura e da razão areia/argila dessas unidades, podem ser produzidas vazões
significativas nos poços tubulares perfurados, sendo, contudo, bastante comum que os poços
localizados neste domínio, devido aos períodos de estiagem, permaneçam secos durante uma boa
parte do ano.
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Aqüífero Cárstico/Fraturado: Rochas Carbonáticas da Formação Salitre.

Os carbonatos/metacarbonatos constituem um sistema aqüífero desenvolvido em terrenos com
predominância de rochas calcárias, calcárias magnesianas e dolomíticas, que têm como
característica principal a constante presença de formas de dissolução cárstica (dissolução química de
rochas calcárias/carbonáticas), formando cavernas, sumidouros, dolinas e outras feições erosivas
típicas desses tipos de rochas.
As áreas de recarga ocorrem nas áreas planas, devido exclusivamente à infiltração das águas de
chuva, em função do clima da região que alterna períodos de estiagem com chuvas em grandes
volumes concentrados.
Fraturas e outras superfícies de descontinuidade, alargadas por processos de dissolução pela água,
propiciam ao sistema porosidade e permeabilidade secundária, que permitem acumulação de água
em volumes consideráveis, porém, com uma distribuição espacial heterogênea. O armazenamento
ocorre ao longo dessas fraturas e falhas, dissolvendo esses planos, conferindo anisotropia a esse
aquífero.
Os poços instalados nesse aqüífero apresentam profundidades médias de 95 m, e vazões variadas
até 100 m3/hora (CPRM, 2005).


Aqüífero Granular/Fraturado: Rochas da Formação Morro do Chapéu.

O domínio hidrogeológico abrangido pela Formação Morro do Chapéu envolve essencialmente
arenitos com uma litificação acentuada, forte compactação e intenso fraturamento, que lhe confere
um comportamento de aqüífero granular com porosidade primária baixa associado a um
comportamento fissural acentuado (porosidade secundária de fendas e fraturas), motivo pelo qual
se prefere enquadrá‐lo com mais propriedade como aqüífero do tipo fraturado e “misto”, com baixo
a médio potencial hidrogeológico (CPRM, 2005).
As áreas de recarga são os topos de morro e as áreas planas, devido exclusivamente à infiltração das
águas de chuva, em função do clima da região que alterna períodos de estiagem com chuvas em
grandes volumes concentrados.
Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e a água, em função
da falta de circulação, dos efeitos do clima semi‐árido e do tipo de rocha, é na maior parte das vezes
salobra e com elevada dureza. Essas condições definem um potencial hidrogeológico baixo para as
rochas sem, no entanto, diminuir sua importância como alternativa no abastecimento nos casos de
pequenas comunidades, ou como reserva estratégica em períodos de prolongadas estiagens.
Os poços instalados nesse aqüífero apresentam profundidades máximas de 165 m, e vazões que
variam de poços secos a te 200 m3/hora (CPRM, 2005).
Uso das Águas Subterrâneas
A região onde será instalado o Empreendimento apresenta restrições quanto ao uso do recurso
hídrico subterrâneo, seja pela baixa recarga e vazões consideradas baixas dos sistemas aquíferos
existentes nessa região, quanto pela qualidade das águas que se apresentam salobras e duras na
maioria dos poços.
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Todas as comunidades localizadas nessa região do estado da Bahia utilizam para abastecimento de
sua população o manancial hídrico subterrâneo, ou por meio de poços tubulares de abastecimento,
ou por captações em poços ou dolinas cársticas, como é o caso do Poço Verde que abastece a cidade
de Ourolândia e a comunidade da Tabua (Fotos 5.1.5‐7 e 5.1.5‐8).
Outros poços profundos e que captam águas do aquífero cárstico são utilizados para a irrigação de
culturas agrícolas. Como as águas são duras, há uma limitação quanto aos métodos de irrigação, o
que exclui técnicas de aspersão. Utiliza‐se quase que exclusivamente os métodos de gotejamento,
adequados ainda por reduzir as perdas por evaporação (Fotos 5.5‐9 a 5.1.5‐11).
Frequentemente são encontrados poços profundos desativados por motivos os mais variados,
incluindo falta de articulação entre as comunidades de usuários para fazer frente aos custos de
energia e manutenção, como ocorreu com o poço que abastecia a comunidade de Mulungu do
Morro (Foto 5.1.5‐12). Praticamente todos esses poços desativados não são fechados de acordo
com as normas técnicas, constituindo pontos com grande potencial de contaminação direta dos
aquíferos.

Foto 5.1.5 ‐ 7: Aspecto geral do Poço Verde, no município de Ourolândia.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.
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Foto 5.1.5 ‐ 8: Captação e bombeamento da EMBASA no Poço Verde, para
abastecimento do município de Ourolândia e do povoado de Tabua.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Foto 5.1.5 ‐ 9: Poço tubular profundo com bombeamento por energia eólica
para uso da água em irrigação. Propriedade situada a 4,4 km ao sul de
Ourolândia, junto à estrada para Tabua.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.
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Foto 5.1.5 ‐ 10: Exemplo de poço tubular profundo com captação de águas
do aquífero cárstico para uso em irrigação. Município de Ourolândia, junto à
BA‐368.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Foto 5.1.5 ‐ 11: Culturas agrícolas irrigadas. Município de Ourolândia, junto à BA‐368.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.
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Foto 5.1.5 ‐ 12: Poço profundo abandonado, próximo à comunidade de Mulungu, na
AII do Empreendimento.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Na Área de Influência Indireta (AII) analisada, as captações de águas subterrâneas se restringem ao
aquífero cárstico das formações Salitre e Caatinga. Não foram identificadas captações no aquífero
fissural constituído pelos arenitos da Formação Morro do Chapéu.
Interação entre os Mananciais Superficiais e Subterrâneos
A associação de aquíferos cársticos e rios com regime intermitente impõem uma dinâmica peculiar
na relação entre os mesmos.
Nos períodos de alta pluviosidade, a infiltração das águas de chuva nas zonas de recarga é facilitada
pela presença de um capeamento poroso e permeável constituído pelos sedimentos arenosos e
inconsolidados dos depósitos detrítico‐lateríticos e residuais do Quaternário, com ampla expressão
na região. Os próprios leitos dos rios intermitentes também podem constituir zonas de recarga
desses aquíferos, além das áreas aonde as formações que alojam tais aquíferos aflorem à superfície,
situação na qual as águas não encontram qualquer barreira ou filtro, tornando‐as extremamente
suscetíveis à contaminação.
Os aquíferos cársticos, assim recarregados e com a chegada dos períodos de estiagem, passam a
abastecer os rios, formando a vazão de base dos mesmos. Com a limitação da pluviosidade e a
severidade da estiagem, tal vazão rapidamente se esgota, levando os rios a secarem
completamente.
Este quadro torna a manutenção da qualidade das águas dos rios, ainda que intermitentes, um
imperativo na manutenção da qualidade das águas subterrâneas de aquíferos cársticos relacionados,
pois em algum período do ano, as águas dos rios podem recarregar os aquíferos.
Esta parece ser a situação potencial colocada na relação entre a barragem de Ourolândia, já
completamente salinizada e com suas águas imprestáveis para consumo humano, e o aquífero
cárstico aonde se faz a captação para abastecimento público por meio do Poço Verde. De acordo

Página | 95

Volume 2 – Diagnóstico Ambiental
com BELITARDO (2010), a barragem de Ourolândia permanece no seu nível mínimo, que se situa a
aproximadamente 5 metros abaixo do nível potenciométrico do Poço Verde, a 2,5 km de distância.
Caso haja uma elevação maior que 5 metros e por um tempo alongado, poderá haver um refluxo,
com as águas salinizadas e poluídas da barragem se infiltrando e comprometendo a qualidade das
águas captadas no Poço Verde.
Essa situação é colocada como uma ilustração das relações entre os mananciais de superfície e os
mananciais subterrâneos. A área do Complexo Eólico Serra da Babilônia, no entanto, não apresenta
qualquer relação com essa dinâmica, uma vez que está situação sobre um aquífero de baixo
potencial, não explorado e situado a cotas muito mais elevadas que os aquíferos cársticos
adjacentes ou aos vales dos rios Salitre e Jacaré/Romão Gramacho.
Caracterização físico-química do(s) principais corpos hídricos passíveis de interferência, contemplando,
dentre outros: cor, condutividade elétrica específica*, pH*, OD*, % de saturação em oxigênio, turbidez,
temperatura*, DBO, DQO, alcalinidade, nitrogênio total (* Parâmetros medidos em campo)
Na Área Diretamente Afetada (ADA) e mesmo na Área de Influência Direta (AID) do Complexo Eólico
Serra da Babilônia não se verificou a presença de qualquer corpo d’água que permitisse, durante os
trabalhos de campo realizados no início do mês de novembro de 2012, a coleta de amostras de
águas, sejam superficiais, sejam subterrâneas. Tal situação se deveu aos seguintes fatores:


toda a região do Semi‐Árido Nordestino foi afetada por um prolongado período de estiagem
que resultou no secamento dos rios e córregos na região, todos eles de caráter intermitente.
Tal quadro se aplica tanto ao rio Salitre quanto ao rio Jacaré/Vereda Romão Gramacho. No
primeiro, já situado no limite da Área de Influência Indireta (AII), ainda remanescem algumas
lagoas naturais, sem afluxo ou saída de águas, representando o nível freático local, mas com
as águas salinizadas pela evaporação intensa; já no leito do rio Jacaré/Vereda Romão
Gramacho não se verificou qualquer presença de água, provavelmente por este fluir sobre
um ambiente cárstico mais rico, implicando a presença de cavidades para onde as águas
infiltram ou, no caso, aonde o nível freático deve estar situado; e



o aquífero da Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID) é constituído
pelos metarenitos da Formação Morro do Chapéu, compactos e silicificados, portanto, de
baixa porosidade primária. Nesta litologia as águas se acumulam nas descontinuidades
representadas pelas fraturas e falhas, o que resulta em pequenos volumes de
armazenamento e ainda assim, suscetíveis à concentração de sais, o que pode tornar suas
águas salobras. Efetivamente, não se identificou qualquer poço tubular profundo implantado
neste aquífero.

Diante dessa situação, optou‐se pela coleta de águas superficiais de uma lagoa natural no rio Salitre,
com evidências claras de alta salinidade – cristais de sal precipitados nas margens ‐ e coleta de águas
subterrâneas no Poço Verde, local de captação para abastecimento de Ourolândia e Tabua, mas
situado já fora da AII. Tal captação é realizada pela EMBASA, que submete essas águas a tratamento
em estação situada na cidade de Ourolândia.
A localização de cada ponto de coleta está descrita na Tabela 5.1.5‐1 e Figura 5.1.5‐5 abaixo.
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Tabela 5.1.5 ‐ 1: Localização dos pontos de monitoramento de águas superficial e subterrânea
Pontos de
monitoramento
Água superficial
Água subterrânea



Descrição
São Bento
Poço Verde

Coordenadas (UTM)
269796.10 m E
273156.36 m E

8782730.08 m S
8782997.13 m S

Coletas e amostragem

O rio Salitre, diferente do rio Jacaré/Vereda Romão Gramacho, mantém ainda algumas lagoas
perenes, mesmo após períodos prolongados de estiagem, próximo a área de influência do
empreendimento. Uma dessas lagoas se situa junto à São Bento (Foto 5.1.5‐13).
Neste ponto a coleta de água foi realizada no dia 09 de novembro de 2012, às 15 horas (horário
local) – 16 horas (horário de Brasília), e entregues no laboratório no dia 10 de novembro de 2012, às
12 horas (horário local) – 13 horas (horário de Brasília), Foto 5.1.5‐14.

Foto 5.1.5 ‐ 13: Lagoa perene no rio salitre, localizado próximo à São Bento.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.
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Foto 5.1.5 ‐ 14: Coleta realizada no ponto de água superficial.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

A amostra foi analisada física, química e biologicamente contemplando os seguintes parâmetros:
Clorofila a, pH, Temperatura da água, Temperatura ambiente, Sólidos dissolvidos totais, Coliformes
termotolerantes, Turbidez, DBO 5, 20°C, Oxigênio Dissolvido (OD), Cor verdadeira, Alumínio
dissolvido, Antimônio, Arsênio total, Bário total, Berílio total, Boro total, Cádmio total, Chumbo total,
Cianeto livre, Cloreto total, Cloro residual total (combinado + livre), Cobalto total, Cobre dissolvido,
Cromo total, Ferro dissolvido, Fluoreto total, Fósforo total, Lítio total, Manganês total, Mercúrio
total, Níquel total, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio amoniacal total, Prata total, Selênio total, Sulfato
total, Urânio total, Vanádio total, Zinco total, Alcalinidade, Condutividade, DQO e Nitrogênio total.
As concentrações finais foram compradas com a Resolução CONAMA nº 357/2005, artº 15, que
dispõe sobre a classificação dos corpos d’água – classe 2.
As análises foram feitas pelo laboratório Bioagri, com Certificação nº 17.025 e utilização da
metodologia Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th edition.
O segundo ponto de amostragem foi realizado no Poço Verde, que abastece a cidade de Ourolândia
e a comunidade da Tabua (Foto 5.1.5‐15).
Neste ponto a coleta de água foi realizada no dia 09 de novembro de 2012, às 16h45min (horário
local) – 17h45min horas (horário de Brasília), e entregues no laboratório no dia 10 de novembro de
2012, às 12 horas (horário local) – 13 horas (horário de Brasília).
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