Volume 2 – Diagnóstico Ambiental

Foto 5.1.5 ‐ 15: Coleta de água subterrânea realizada no Poço Verde.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

A amostra foi analisada física, química e biologicamente contempla os seguintes parâmetros:
Temperatura da água, Temperatura do ar, Cor (verdadeira), Turbidez, Odor/gosto, Ph, Dureza,
Fenóis, Alumínio, Antimônio, Arsênio, Bário, Berílio, Boro, Cádmio, Chumbo, Cianeto, Cloreto,
Cobalto, Cobre, Crômio ou cromo, Ferro, Fluoreto, Lítio, Manganês, Mercúrio, Molibdênio, Níquel,
Nitrato, Nitrito, Prata, Selênio, Sódio, Sólidos Totais Dissolvidos, Sulfato, Urânio, Vanádio, Zinco, E.
coli, Enterococos, Coliformes Termotolerantes, Alcalinidade, Condutividade, Nitrogênio Total, DQO e
DBO. Os parâmetros relacionados e analisados foram comparados a Resolução CONAMA nº
396/2008 e Portaria do Ministério da Saúde nº 518/2004 que estabelecem concentrações aceitáveis
para o padrão de consumo humano da água coletada.


Resultados

Os resultados da análise da amostra de águas superficial da lagoa no rio Salitre são apresentados na
Tabela 5.1.5‐2, a seguir.
Tabela 5.1.5 ‐ 2: Resultados da análise para o ponto de água superficial.
PLANILHA DE APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS ANALISADAS EM LABORATÓRIO
CAMPANHA DE CAMPO ‐ PROJETO BABILÔNIA ‐ ÁGUA SUPERFICIAL
Parâmetros

Água
superficial
(mg/L)

Limite de
Quantificação

Res. CONAMA nº 357/05 ‐
Classe II

1

Alumínio (Al) total

0,0946

0,10 mg/L

‐

2

Antimônio

< 0,001

0,001 mg/L

0,005 mg/L

3

Arsênio (As) total

< 0,001

0,008 mg/L

0,01 mg/L As

4

Bário

0,1461

0,005 mg/L

0,7 mg/L

5

Berílio

< 0,001

0,001 mg/L

0,04 mg/L

6

Boro (B) total

1,81

0,007 mg/L

0,50 mg/L B
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PLANILHA DE APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS ANALISADAS EM LABORATÓRIO
CAMPANHA DE CAMPO ‐ PROJETO BABILÔNIA ‐ ÁGUA SUPERFICIAL
Parâmetros

Água
superficial
(mg/L)

Limite de
Quantificação

Res. CONAMA nº 357/05 ‐
Classe II

7

Cádmio (Cd) total

< 0,001

0,001 mg/L

0,001 mg/L Cd

8

Chumbo (Pb) total

< 0,001

0,01 mg/L

0,01 mg/L Pb
0,05 mg/L

9

Cobalto

< 0,001

0,001 mg/L

10

Cobre (Cu) total

< 0,001

0,002 mg/L

‐

11

Cromo (Cr) total

< 0,001

0,003 mg/L

0,05 mg/L Cr

12

Ferro (Fe) total

0,0122

0,10 mg/L

‐

13

Lítio

0,23

0,005 mg/L

2,5 mg/L

14

Manganês (Mn) total

0,0163

0,007 mg/L

0,10 mg/L Mn

15

Mercúrio (Hg) total

< 0,0001

0,0001 mg/L

0,0002 mg/L Hg

16

Níquel

< 0,001

0,001 mg/L

0,025 mg/L

17

Prata (Ag) total

< 0,001

0,01 mg/L

0,01 mg/L Ag

18

Selênio

< 0,001

0,001 mg/L

0,01 mg/L

19

Urânio

< 0,001

0,001 mg/L

0,02 mg/L

20

Vanádio

< 0,001

0,001 mg/L

0,1 mg/L

21

Zinco (Zn) total

0,0294

0,02 mg/L

0,18 mg/L Zn

22

Coliformes termotolerantes

32

‐

1.000 col. T/100 mililitros em
80% das amostras

23

Sólidos Dissolvidos Totais

6.088

1,00 mg/L

500 mg/L

24

DQO

64

0,10 mg/L

‐

25

DBO

4,9

0,10 mg/L

≤ 5,0 mg/L O2

26

Fósforo total

0,06

0,01 mg/L

≤ 0,030 mg/L, em ambientes
lênticos / ≤ 0,050 mg/L, em
ambientes intermediários

27

Nitrogênio total

1,1

‐

28

Nitrogênio amoniacal

< 0,1

0,10 mg/L

29

Nitrogênio nitrato

<5

0,10 mg/L

10,0 mg/L N‐NO3

30

Nitrogênio nitrito

<1

0,001 mg/L

1,0 mg/L N‐NO2

31

Sulfatos

75,9

1,00 mg/L

250 mg/L SO4

32

Cloreto

3.443

‐

250 mg/L Cl

33

Fluoreto

0,1

0,05 mg/L

1,40 mg/L F

34

Cianeto total

< 0,005

‐

0,005 mg/L CN

35

Clorofila a

<3

1,00 mg/L

≤ 30 µg/L

36

Alcalinidade total

454

5 mg/L

‐

37

Condutividade

8.765

1,00 mg/L

µS/cm

38

Cor real (verdadeira)

20

5 Pt/L

75 mg Pt/L

39

Turbidez

3,9

0,10 mg/L

100 UTN

40

Temperatura da água

26,4

‐

‐

‐
3,7 mg/L N, ph ≤ 7,5 / 2,0
mg/L N, 7,5 < ph≤ 8,0 / 1,0
mg/L, 8 < ph ≤ 8,5 / 0,5 mg/L
N, ph > 8,5
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PLANILHA DE APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS ANALISADAS EM LABORATÓRIO
CAMPANHA DE CAMPO ‐ PROJETO BABILÔNIA ‐ ÁGUA SUPERFICIAL
Parâmetros
41

pH

Água
superficial
(mg/L)

Limite de
Quantificação

Res. CONAMA nº 357/05 ‐
Classe II

9,11

6a9

6a9

Dentre os parâmetros analisados e apresentados na Tabela 5.1.5‐2 acima, se apresentam superiores
ao estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/2005: Boro, Sólidos Dissolvidos Totais, Fósforo
total, Cloretos e pH.
Os parâmetros Cloretos e pH acompanhados diretamente pela Alcalinidade, Condutividade
confirmam a salinização da água, discutida no item 5.1.5.1. Estes últimos se apresentam com
concentrações altas, apesar de não estarem contemplados na listagem de parâmetros estabelecidos
pela legislação.
O principal motivo das águas superficiais apresentarem este resultado é definido pela calha do rio
Salitre, formação predominante de rochas carbonáticas e, sobretudo, pelo alto índice de evaporação
local. O fósforo total apresentou concentração muito próxima do limite para ambientes
intermediários, não indicando a presença de contaminação importante, o que converge com a
ausência de fontes de poluição nas imediações da lagoa, à exceção da contribuição difusa a partir
das pastagens e áreas de cultivo lindeiras. Tal contribuição, no entanto, se realizaria com o aporte de
águas – fluviais ou pluviais – o que não tem ocorrido em decorrência da estiagem prolongada.
Os resultados da análise das águas subterrâneas coletadas no Poço Verde são apresentados na
Tabela 5.1.5‐3, a seguir.
Dentre os parâmetros destacados na análise apresentada, estão: Dureza, Nitratos, Sólidos
Dissolvidos Totais e Coliformes Termotolerantes. Os Nitratos e Coliformes Termotolerantes estão
diretamente ligados à presença antrópica na área de captação. Ainda que a o Poço Verde constitua
inestimável manancial de águas subterrâneas, com vazões praticamente constantes e de boa
qualidade, não se verificam no seu entorno quaisquer medidas de proteção sanitária, como
cercamento, restrição de acesso, drenagem divergente, entre outros.
A entrada de animais é franca, assim como o acesso às pessoas, podendo‐se verificar a presença de
fezes de animais e até evidências de pic‐nics realizados no interior da estrutura do Poço Verde, não
constituindo surpresa a concentração de coliformes na amostragem realizada.
Para o parâmetro Sólidos Dissolvidos Totais, o limite estabelecido foi ultrapassado em apenas 0,6%
não caracterizando grande influência no resultado final. A dureza foi ultrapassada em 20%,
evidenciando a natureza cárstica do manancial.
As águas captadas no Poço Verde são submetidas a um tratamento simples com desinfecção
(cloração e outros) realizado pela empresa estatal EMBASA, previamente à sua distribuição para o
município de Ourolândia.
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Tabela 5.1.5 ‐ 3: Resultados da análise para o ponto de água subterrânea.
PLANILHA DE APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS ANALISADAS EM LABORATÓRIO
CAMPANHA DE CAMPO ‐ PROJETO BABILÔNIA ‐ ÁGUA SUBTERRÂNEA
Parâmetros

Água
subterrânea
(mg/L)

Limite de
Quantificação

Res. CONAMA nº
396/08 (Consumo
humano)

Portaria MS nº
518/04

1

Temperatura água

20,2

‐

‐

‐

2

Temperatura do ar

32,0

‐

‐

‐

3

Cor (verdadeira)

< 5 uH

1,00

‐

15,00 uH

4

Turbidez

5,00 UTN

Odor / gosto

0,10
Não
observado

‐

5

0,65 UTN
Não
observado

‐

Não objetivável

6

Ph

7,26

0,10

‐

6,0 a 9,5

7

Dureza

604

‐

‐

500 mg/L

8

Fenóis

< 0,001

0,001

0,003 mg/L

‐

9

Alumínio

0,197

0,01

0,20 mg/L

0,20 mg/L

10

Antimônio

0,001

0,005

0,005 mg/L

0,005 mg/L

11

Arsênio

0,001

0,008

0,01 mg/L

0,01 mg/L

12

Bário

0,381

0,003

0,70 mg/L

0,70 mg/L

13

Berílio

0,001

0,0001

0,004 mg/L

‐

14

Boro

0,1776

0,007

0,5 mg/L

‐

15

Cádmio

0,001

0,001

0,005 mg/L

0,005 mg/L

16

Chumbo

0,001

0,01

0,01 mg/L

0,01 mg/L

17

Cianeto

0,005

‐

0,07 mg/L

0,07 mg/L

18

Cloreto

248,3

‐

250 mg/L

250 mg/L

19

Cobalto

0,001

0,003

‐

‐

20

Cobre

0,00

0,002

2,00 mg/L

2,00 mg/L

21

Crômio ou cromo
Ferro

0,00213
0,1242

0,003
0,01

0,05 mg/L
0,30 mg/L

0,05 mg/L

22
23

Fluoreto

0,148

‐

1,50 mg/L

1,50 mg/L

24

Lítio

0,0162

0,001

‐

‐

25

Manganês

0,10 mg/L
0,001 mg/L

0,10 mg/L

26

0,007
0,0001

0,001 mg/L

0,30 mg/L

Mercúrio

0,0453
0,0001

27

Molibdênio

0,001

28

Níquel

0,0117

0,0001
0,007

0,07 mg/L
0,02 mg/L

‐

29

Nitrato

14,2

0,1

10,00 mg/L

10,00 mg/L

30

Nitrito

0,02

0,001

1,00 mg/L

1,00 mg/L

31

Prata

0,001

0,01

0,10 mg/L

‐

32

Selênio

0,001

0,005

0,01 mg/L

0,01 mg/L

33

Sódio

69,678

0,1

200 mg/L

200 mg/L

34

Sólidos Totais Dissolvidos

1.006

1,0

1.000 mg/L

1.000 mg/L

35

Sulfato

33,98

< 1,0

250 mg/L

250 mg/L

36

Urânio

0,001

0,001

0,015 mg/L

‐

37

Vanádio

0,00308

0,1

0,05 mg/L

‐

‐
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PLANILHA DE APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS ANALISADAS EM LABORATÓRIO
CAMPANHA DE CAMPO ‐ PROJETO BABILÔNIA ‐ ÁGUA SUBTERRÂNEA
Parâmetros

Água
subterrânea
(mg/L)

Limite de
Quantificação

38

Zinco

0,0122

0,002

39

E. coli

Presentes

‐

40

Enterococos
Coliformes
Termotolerantes

Presentes

‐

305

‐

41
42

Alcalinidade total

43

Condutividade

44

DBO

45
46

Res. CONAMA nº
396/08 (Consumo
humano)

Portaria MS nº
518/04

5,00 mg/L
Ausência em 100
ml

5,0 mg/L
Ausência em
100 ml

‐
Ausência em 100
ml

‐
Ausência em
100 ml

305

5,0

‐

‐

1.482

1,0

‐

‐

<3

3,0

‐

‐

DQO

<5

5,0

‐

‐

Nitrogênio total

14,6

0,5

‐

‐

b) Condições atuais de proteção aos corpos d’água, especialmente aqueles utilizados como
mananciais de abastecimento e que poderão sofrer influência direta ou indireta das atividades
relacionadas ao projeto, se for o caso.
Esse aspecto foi previamente esclarecido no item de Interação entre os Mananciais Superficiais e
Subterrâneos, onde se apresentou uma situação com potencial de contaminação do aquífero
cárstico utilizado efetivamente para abastecimento público. Belitardo (2009) apresenta a hipótese
de que as águas acumuladas em barragem artificial à montante da cidade de Ourolândia
representam um risco de contaminação do aquífero cárstico e, por consequência, da captação no
Poço Verde, como resultado de uma futura elevação dos níveis da mencionada barragem, com
inversão de fluxo. Isto é, de as águas da barragem passarem a recarregar o aquífero cárstico,
comprometendo a qualidade das águas hoje utilizadas para o abastecimento de Ourolândia e
Povoado de Tabua.
A área de Complexo Eólico Serra da Babilônia, no entanto, não apresenta qualquer relação com essa
dinâmica, uma vez que está situada sobre um aquífero de baixo potencial, não explorado e situado a
cotas muito mais elevadas que os aquíferos cársticos adjacentes ou os vales dos rios Salitre e
Jacaré/Romão Gramacho.
Quanto aos mananciais superficiais, representados pelos rios Salitre e Jacaré/Romão Gramacho, não
são usualmente utilizados como fontes de abastecimento público ou mesmo para irrigação, dada a
salinidade que caracteriza suas águas, exatamente quando há demanda para tal atividade.
Na Área de Influência Indireta (AII) situa‐se a cidade de Ourolândia, que representa um alto
potencial de contaminação das águas do rio Salitre, pela presença de efluentes domésticos da área
urbana. Uma estação de tratamento de esgotos está em processo final de implantação, de modo
que este risco ficará minimizado, representado ainda pela poluição difusa originária do escoamento
superficial da área urbana.
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Nas áreas com cultivos irrigados que captam águas dos aquíferos cársticos, há um potencial
significativo de contaminação das águas subterrâneas devido ao uso de defensivos químicos,
fertilizantes e à pequena espessura do capeamento de solos que funcione como uma barreira à
percolação de poluentes.
Tais cultivos, no entanto, estão restritos à Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento, nos
fundos de vale do rio Salitre e Jacaré/Romão Gramacho. No entorno da área do empreendimento
não há qualquer atividade de agricultura irrigada.

5.1.5.2 Usos da Água na área do Complexo Eólico
a) Caracterização dos usos existentes da água por terceiros na AID, passíveis de sofrerem potencial
interferência do empreendimento;
Na Área Diretamente Afetada (AID) do empreendimento são verificados os seguintes usos da água:


Captação de águas subterrâneas do aquífero cárstico por poços profundos para
abastecimento de comunidades isoladas e para irrigação; e



Captação de águas superficiais por meio de aguadas construídas nas linhas de drenagem
pluvial, utilizadas para dessedentação animal ou, mesmo, para uso humano, na falta de
outras fontes;



Captação de águas de chuva por meio de sistema de calhas nos telhados das moradias e
acumulação em cisternas. Essas águas são utilizadas somente para uso humano.

Dada a posição topográfica da área do empreendimento e a sua localização sobre o arenito da
Formação Morro do Chapéu, não utilizado localmente como manancial subterrâneo, não há
qualquer relação com outros usuários da água no seu entorno.
b) Caracterização dos usos próprios para o empreendimento para fins de captação.
O Complexo Eólico Serra da Babilônia, tanto durante a implantação como durante a operação, será
abastecido por fontes externas, com as águas transportadas por caminhões‐pipa, muito
provavelmente a partir de fornecimento da EMBASA.

5.1.6 Caracterização do nível de ruído
Apresentar e analisar o nível de ruído dos aerogeradores previstos para serem instalados na área,
considerando o atendimento à legislação pertinente.
Introdução
A importância de se estudar os níveis de ruídos para o empreendimento em questão se faz
necessária, para minimizar os impactos à biota e população humana. Sendo assim, foi realizado o
diagnóstico atual dos níveis sonoros, mapeando as atuais fontes de ruídos para futuras comparações
com os níveis de ruídos nas fases de implantação e operação do Complexo Eólico Serra da Babilônia.
Durante as obras de implantação, a circulação de veículos pesados e a operação de máquinas e
equipamentos, tais como escavadeiras e tratores, dentre outros equipamentos pesados, poderão
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aumentar os níveis de ruído, o que causa incômodos aos residentes próximos à área de influência. Já
durante a operação, o aumento no nível de ruídos se dá pelo funcionamento dos aerogeradores
instalados.
Com isso, foram realizadas medições relativas ao ruído ambiental em pontos previamente
estabelecidos e em dois períodos distintos (diurno e noturno) de acordo com a característica local e
com base nas diretrizes e metodologias estabelecidas pela ABNT NBR nº 10.151/2000. Para definição
destes pontos foi necessária a caracterização de todas as fontes geradoras de emissões sonoras
previstas nas obras de instalação do empreendimento e operação.
As medições dos níveis de ruído foram realizadas seguindo os procedimentos técnicos e/ou
operacionais estabelecidos pela Norma ABNT NBR nº 10.151/2000, IEC 60651 ‐ Medidores de Nível
Sonoro; IEC 60804 – Medidores de Nível Sonoro por Integração; IEC 60942 ‐ Calibradores de
referência acústica; ABNT NBR 7731 – Guia para execução de serviços de medição de ruído e pela
Resolução CONAMA nº 01/1990.
Aspectos conceituais
É relevante tecer breve explanação de alguns aspectos conceituais sobre o ruído objetivando uma
melhor compreensão na leitura deste estudo. O ruído é parte do som que, na maioria dos casos, não
possui inteligibilidade ou que causa desprazer ou desconforto, induzindo influência nociva ao
organismo humano. O som/ruído é o movimento de uma onda mecânica através de um meio
elástico, no nosso caso o ar. A fonte geradora de som produz ondas de vibração que excitam as
partículas de ar ao movimento e se propagam através do meio, ou seja, o som é a variação de
pressão atmosférica em determinada faixa de frequência e nível.
O ouvido humano responde em amplitude à faixa de 0,000020 Pa (limiar de audição) – 0 dB até 200
Pa que corresponde a 140 dB. A faixa de frequência audível pelo ser humano está compreendida
entre 20 Hz até 20.000 Hz. Abaixo de 20 Hz, o espectro sonoro é chamado de infra‐som; acima de
20.000 Hz, é chamado de ultra‐som (Figura 5.1.6‐1).

Figura 5.1.6 ‐ 1: Faixa audível para o ser humano. Fonte: Física à Distância, UFRJ.

Outra característica importante do ouvido humano é a sensibilidade que varia em função da
frequência as chamadas curvas de resposta, como apresentado na Figura 5.1.6‐2.
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Figura 5.1.6 ‐ 2: Curvas subjetivas para o ouvido humano dB(A), dB(B), dB(C), dB(D) e Linear. Fonte:
Acoustic Noise Measurements.

Para ambientes cotidianos com níveis baixos de Pressão Sonora, o ouvido responde de acordo com
as curvas dB (A) e dB(B) (até + / ‐ 85 dB). Já para ambientes com Níveis de Pressão Sonora mais
elevados (de + / ‐ 85 dB a 100 dB), as atenuações são compensadas mudando o contorno da curva
de resposta para a dB (C); para níveis superiores a 100 dB, as atenuações são quase desprezíveis,
inclusive com acréscimo de sensibilidade em altas frequências conforme a curva dB (D). As curvas
mostram que, sob altos níveis de ruído, o ouvido humano perde a sua capacidade de proteção.
Como equipamentos medidores de nível sonoro utilizam‐se aparelhos que reproduzem sensação
audível para o ouvido humano, em função do nível de pressão sonora e da frequência de excitação,
são os Medidores de Pressão Sonora.
Ainda, o ruído pode ser atenuado de várias maneiras: por meio naturais e por meio de estratégias
e/ou materiais criados pelo homem. A pressão sonora também decai em função da distância entre o
receptor e a fonte, em função das características do meio físico de propagação do som, umidade,
temperatura, etc. Assim, por exemplo, pode‐se ter:
Atenuação do ruído pela absorção do ar
O ar não configura um meio perfeitamente elástico, assim a absorção sonora nesse meio estático e
isotrópico é consequência de dois processos:


Resultante de combinações de efeitos da viscosidade e condução de calor durante o ciclo de
pressão da onda acústica;



Dissipação de energia no processo de relaxação vibratória das moléculas de O2, o que
depende da umidade temperatura e pressão.

A atenuação é dependente da frequência. A resultante é dada em dB/m e pode chegar a 25 dB/Km
para uma frequência de 2000 Hz a uma temperatura de 10º C e umidade relativa de 50%.
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Atenuação do ruído pela vegetação
A vegetação pode atenuar o ruído dependendo do tipo de folhagens, da densidade, da altura, etc. A
atenuação pela vegetação também varia em função da frequência emitida pela fonte sonora. Assim,
por exemplo, áreas com folhagem densa produzem atenuação das altas frequências. Para a faixa de
1000 HZ, pode‐se ter:


Plantações de pinhos podem atenuar na faixa de 20 dB/100 m;



Folhagens densas atenuam na faixa de 8 dB/100 m;



Árvores duras atenuam na faixa de 15 dB/100 m.

Considere‐se ainda o que segue:


Se o caminho da transmissão é visualmente bloqueado, então um grupo de árvores e
arbustos é considerado DENSO;



Se ocorrerem diversos grupos de árvores e arbustos, considera‐se o número máximo de 04
grupos desde que cada grupo bloqueie a transmissão;



No caso de floresta densa, considerada como conjunto de grupos, a cada 50 m de rota de
transmissão considera‐se um grupo;



A altura da vegetação deve exceder a amplitude da rota de transmissão curva em ao menos
1 m.

Atenuação do ruído por barreiras
As barreiras são muito utilizadas para a atenuação de ruído advindo de tráfego de veículos,
geradores, máquinas, bem como em ambientes internos para a separação de fontes/processos
ruidosos dos receptores. A sua existência bloqueia o caminho de transmissão entre a fonte e o
receptor, ocorrendo então a difração das ondas sonoras.
A zona de sombra acústica, ou seja, a área onde ocorre a atenuação é dependente da dimensão da
barreira e da distância entre a fonte sonora e a barreira. No dimensionamento de barreiras devem‐
se considerar os diversos caminhos de transmissão do ruído.
Localização dos pontos de medição de ruído ambiente
Para os estudos de ruído ambiente do Complexo Eólico Serra da Babilônia foram realizadas medições
de níveis de ruído em diversas localidades próximas ao empreendimento. Nessa ocasião elegeram‐se
6 pontos de medição (Tabela 5.1.6‐1) obtendo‐se um perfil de níveis de ruído ambiental em uma
área bastante extensa, considerando o tráfego de veículos originários transportando os
equipamentos para montagem do empreendimento.
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Tabela 5.1.6 ‐ 1: Pontos de monitoramento – descrição e localização
Pontos

Descrição e localização

Coordenadas

Altitude

PR 01

Povoado Mulungu

243678 E

8778554 S

802

PR 02

Casa próxima a cerca da propriedade (área de
Reserva Legal do Complexo Eólico)

244793 E

8778697 S

791

PR 03

Entrada da estrada de acesso ao Complexo Eólico
– área urbana de Ourolândia

244801 E

8778718 S

790

PR 04

Estrada de acesso ao Complexo Eólico, Zona Rural
com moradias lindeiras à estrada

244790 E

8778681 S

789

PR 05

Estrada de acesso ao Complexo Eólico, escola
municipal Pedro Teodoro da Silva, São Bento

243123 E

8772076 S

777

PR 06

Povoado de Tabua

272172 E

8786810 S

552

Para escolha dos pontos de monitoramento foi considerada a proximidade dos potenciais receptores
em relação à área do empreendimento, o tipo de ocupação dos receptores, e características de
relevo e cobertura de solo.
Procurou‐se também, na análise dos dados colhidos, isolar a influência advinda das atividades da
obra civil visto que, nas localidades dos receptores eleitos ocorrem níveis sonoros característicos da
ocupação humana, fauna e movimentação da vegetação por conta de ventos.
Em seguida é apresentada a Figura 5.1.6‐3 com a localização dos pontos de medição de ruído para a
implantação do Complexo Eólico.
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LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE
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Limites para níveis de ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade
Ainda, referente aos povoados mais próximos, relacionados na Área de Influência Direta (AID), com
caracterização pelo zoneamento como zona rural, podendo variar de 40 dB (A) durante o dia e 35 dB
(A) durante a noite, e próximos a área mistas, porém, predominantemente residenciais, podendo
variar de 55 dB (A) durante o dia e 50 dB (A) durante a noite, como definido pela Tabela 5.1.6‐2.
Tabela 5.1.6 ‐ 2: Níveis de Critério de Avaliação (NCA) conforme NBR nº 0.151/2000 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
Tipo de área

Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

Fonte: NBR nº 10.151/00 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Legenda:
Pontos PR 01, PR 02, PR 04 e PR 06

Ponto PR 05

Pontos PR 03

OBS: De acordo com o preconizado na Norma, caso o nível medido esteja acima dos parâmetros sugeridos ‐
NCA’s da tabela ‐ deve‐se adotar o valor medido como o Nível de Critério.

Metodologia de análise das medições dos níveis de ruído
Medições de ruído
Para a análise do ruído ambiental, considerando‐se a influência do ruído gerado pelas atividades
atuais, bem como eventos exclusivos das localidades dos pontos de medição, foi adotado o
procedimento a seguir e respectivos parâmetros de medição:


Procedimento de medição

PLOT: Gráfico com todos os eventos de Níveis de Pressão Sonora ‐ NPS (SPL), tomados durante o
período de monitoramento de até 5 minutos, com amostragem de 1 evento/segundo, totalizando
300 medições do Nível de Pressão Sonora, com curva subjetiva A (dB (A)), integrador com tempo de
resposta Rápida (fast), e detetor RMS Real (“Root Mean Square”, é o valor eficaz ou real de energia).


Para determinação do ruído ambiente

Leq: Nível Equivalente Contínuo, com curva subjetiva A (dB (A)) e integrador com tempo de resposta
Rápida (fast), é o valor de energia contínuo (RMS) integrado durante todo o período de
monitoramento, que corresponde a todos os distintos Níveis de Pressão Sonora avaliados.
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Para determinação do ruído de fundo

Ruído Estatístico (Ln): A avaliação estatística de eventos permite, conforme normalização, a
determinação do Nível de Ruído de Fundo através do parâmetro L90 – dB (A).
Foi considerada ainda a velocidade do vento para cada um dos pontos de monitoramento dos níveis
de ruído, com o auxílio de um anemômetro portátil.
O presente estudo baseia‐se na ABNT NBR nº 10.151/2000 (Avaliação do ruído em áreas habitadas
visando o conforto da comunidade), e legislação em vigor, evidenciados, portanto, valores de
medições no parâmetro de Leq – (dB (A)).
Foram efetuadas medidas no limite do empreendimento para verificação do nível sonoro
operacional usual e avaliação da fonte sonora. Também foram efetuadas medições na frente de
receptores de moradia para a verificação da característica ambiental existente, a aproximadamente
a 1,2 m do piso e pelo menos 2,0 m do limite da propriedade e de qualquer superfície refletora.
A partir das medições feitas avaliou‐se o perfil de dados coletados através da análise dos gráficos
obtidos do “plot” do instrumento e tabelas com níveis do ruído estatístico, já que não é possível
desativar as demais fontes geradoras de ruído. Note‐se que também foi considerado na análise o
parâmetro do ruído de fundo (L90 – dBA), porque o mesmo está presente em todas as medidas de
ruído estatístico e média quadrática (Leq – dB (A)).
Foram eleitas medidas de ruído nos períodos diurno e noturno, onde possível, de maneira a
possibilitar boa amostragem, fidedignidade e o consequente atendimento a NBR 10.151/2000.
Verificações do medidor de nível de pressão sonora foram realizadas pelo operador do equipamento
imediatamente antes e após o conjunto de medidas. A calibração e o ajuste dos instrumentos estão
de acordo com a ABNT NBR nº 10.151/2000.
Foram estabelecidas duas condições de medições de ruído para a análise:


Medições nas proximidades das vias de acesso ao Complexo Eólico – Pontos PR 01 e PR 02 –
para averiguação dos níveis sonoros existentes nas localidades próximas e representativas
da característica da ocupação;



Medições na frente dos receptores eleitos – Pontos PR 03, PR 04, PR 05, PR 06 para a
verificação das condições ambientais existentes e respectivo tráfego de veículos.

Avaliação do impacto sonoro
Para a análise do impacto sonoro ambiental, considerando‐se a influência do ruído gerado pelos
eventos exclusivos das localidades dos pontos de medição, tais como o tráfego de veículos,
movimentação de pessoas e da vegetação com o vento e fauna foi adotado o procedimento a seguir:


Medição dos níveis de ruído ambiente (Leq‐ dB (A)) existentes nos receptores de interesse:
tabela com os níveis de ruído;



Utilização dos níveis de ruído ambiente medidos para o EIA – Leq‐ dB (A): para comparação
com os atuais.
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As Fotos de 5.1.6‐1 a 5.1.6‐4 a seguir apresentam as medições realizadas próximas a área do
empreendimento.

Foto 5.1.6 ‐ 1: Medição diurna realizada para o ponto PR 02.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Foto 5.1.6 ‐ 2: Medição diurna de ruído diurno realizada para o ponto PR 03, área
urbana de Ourolândia, próximo ao caminho a ser utilizado pelos caminhões que
transportarão os equipamentos para montagem dos aerogeradores. Foto: CH2M
HILL, novembro de 2012.
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Foto 5.1.6 ‐ 3: Medição diurna de ruído dentro da propriedade no povoado de Tabua.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Foto 5.1.6 ‐ 4: Medição noturna de ruído para o ponto PR 05, caminho dos caminhões
que transportarão os equipamentos para montagem dos aerogeradores.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

A Tabela 5.1.6‐3 apresenta os níveis de ruído ambiente e ruído de fundo que foram medidos
durante o período de 07 a 10 de novembro de 2012 durante o período diurno e noturno, próximos a
área do empreendimento.
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Tabela 5.1.6 ‐ 3: Níveis de ruído ambiente e ruído de fundo medidos
Limites da Norma

Ruído

LEQ – dB (A)

Ambiente Diurno

Ruído Ambiente
Noturno

LEQ – dB (A)

LEQ – dB (A)

PONTO
DIURNO

NOTURNO

PR 01

40

35

48,1

46,8

PR 02

40

35

43,2

49,0

PR 03

55

50

59,9

57,9

PR 04

40

35

55,9

53,6

PR 05

50

45

62,4

61,8

PR 06

40

35

58,5

56,5

Legenda:
Acima do limite da NBR 10.515/2000

Todos os pontos amostrados (PR 01, PR 02, PR 03, PR 04, PR 05 e PR 06) apresentaram os níveis de
ruído ambiente superiores ao indicado pela NBR 10.151/2000, para as localidades e horários.
Nestas condições, devemos considerar para futura análise de impacto ambiental os níveis medidos
nos pontos PR 01, PR 02, PR 03, PR 04, PR 05 e PR 06, uma vez que de acordo com o preconizado na
Norma, caso o nível medido esteja acima dos parâmetros sugeridos, deve‐se adotar o valor medido
como o Nível de Critério.
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5.2. MEIO BIÓTICO
5.2.1 Ecossistema Terrestre
A poligonal do Complexo Eólico Serra da Babilônia está compreendida entre os municípios de
Morro do Chapéu e Várzea Nova, no domínio do Bioma Caatinga.
A caatinga é um tipo de vegetação que é encontrada na região com clima semi‐árido (local onde a
seca pode prolongar‐se por 9 meses ou mais) dos estados do nordeste e norte de Minas Gerais,
ocupa uma superfície de, aproximadamente, 900 mil Km2).
As fitofisionomias da Caatinga, apesar de bastante heterogêneas, as espécies e ambientes,
possuem características marcantes, representadas por formações xerófilas e caducifólias. Em
geral, a vegetação apresenta folhas decíduas, pequenas e finas, raízes tuberosas e superficiais e a
presença das cactáceas, cujas folhas são transformadas em espinhos para reduzir ao máximo a
perda de líquido pela transpiração (VELOSO et al., 1991; SAMPAIO e RODAL, 2000).
Os solos da região do semi‐árido apresentam terrenos cristalinos praticamente impermeáveis
(50%), terrenos sedimentares (50%), com boa reserva de água subterrânea. Podem ser
pedregosos, pouco espessos com fraca capacidade de retenção de água e pouco desenvolvidos
(Alves, 2007). Apesar dessas más qualidades, em geral, estes são quimicamente férteis, bem
arejados e com boa permeabilidade.
Entretanto no alto da Serra da Babilônia e no complexo ecofisionomico da Chapada Diamantina,
aparecem muitos ambientes com Neossolos, muitas vezes associados à Litossolos, ou com
encraves destes. As condições de solo influem intensamente nas formações florísticas e embasam
a composição das fitofisionomias, a ocorrência de espécies, a época de fertilização e porte.
A Figura 5.2.1‐1 detalha a ocorrência da Caatinga no Nordeste Brasileiro.
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Figura 5.2.1 ‐ 1: Localização da ocorrência do clima semi‐árido no
território brasileiro. Fonte: Revista Caatinga, junho de 2008.
Este bioma apresenta o clima mais seco do Brasil (BSh tropical semi‐árido; e Aw), apresentando
locais onde a média de precipitação anual atinge valores inferiores a 300 mm (Andrade‐Lima,
1981). A caatinga possui frequentemente, dois períodos secos anuais, um com longo déficit
hídrico, onde a média mensal de temperatura é de 27°C, seguido de chuvas intermitentes e outro
com seca curta seguido de chuvas torrenciais que podem faltar durante anos. Durante o período
de estiagem a vegetação se torna seca com árvores esbranquiçadas (daí a expressão “mata
branca”), sem folhas. Somente na época de chuvas, a paisagem se torna verdejante. Os aspectos
climáticos da região Nordeste são definidos pelos seguintes fatores: vastidão territorial associada
às variações de relevo e diferentes sistemas de circulação atmosférica. A complexidade de
interações principalmente entre relevo, latitude e longitude (continental e costeira), com os
sistemas zonais e regionais de circulação atmosférica, não se traduzem em grandes diferenciações
térmicas, mas sim em diferentes regimes pluviométricos (NIMER, 1989; RIBEIRO e WALTER, 1998).
De um modo geral, todas as espécies da Caatinga dispõem de meios para enfrentar a estação
seca, seja por modificações do ritmo biológico seja por mudanças no metabolismo da água:
espinescência, acúmulo da água nos tecidos e nas raízes, esclerofilia e emurchecimento das
folhas, redução do tamanho das folhas e dos folíolos, sem atingir uma verdadeira microfilia que
caracteriza muitas espécies de outras regiões semi‐áridas do mundo tropical, excetuando‐se os
gêneros Caesalpinia, mimosa (KOECHLIN e MELO, 1980).
Os cactos, plantas que não possuem folhas, são típicos da região, assim como o Mandacaru
(Cereus jamacaru DC.), o xique‐xique e a coroa de frade. A principal adaptação à seca, pela
vegetação da caatinga, se da pela perda das folhas, permitindo, dessa forma, a economia de água
durante o período de estiagem, a duração da foliação, de caráter genético, selecionado pelo
meio, representa a característica principal de adaptação secundária (ALVES, 2007). Outro
mecanismo bastante utilizado pelas plantas na caatinga durante as estações desfavoráveis é a
armazenagem da água em seus caules, folhas ou raízes. Como a suculência é uma característica
protetora, ela aparece nas plantas ainda muito novas.
Com exceção das Cactáceas, a espinescência só existe nas Mimosáceas, o que constitui uma
característica própria de algumas espécies dessa família, principalmente do gênero Mimosa, e em
certas Euforbiáceas, principalmente Cnidosculus phyllacanthus (faveleira). Para reduzir a
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transpiração o emurchemento é um mecanismo utilizado por algumas espécies durante as horas
mais quentes.
Vários são os modos de adaptação ao período seco: algumas vivem em locais mais úmidos
(baixadas, leitos e margens de rios), outras vivem sob outras árvores aproveitando sua sombra e
tem aquelas que fecham seus estômatos quando a seca piora.
Classificações mais usuais do Bioma Caatinga
A vegetação xerófila das caatingas é essencialmente heterogênea no que se refere à
fitofisionomia e à estrutura, tornando difícil à elaboração de esquemas classificatórios capazes de
contemplar satisfatoriamente as inúmeras tipologias ali ocorrentes (ANDRADE‐LIMA, 1981;
BERNARDES, 1985). A imensa área de abrangência permite que características diferentes sejam
encontradas na vegetação, mas cada uma destas características e as dos fatores ambientais que
afetam as plantas seja distribuída de tal modo que sua área de ocorrência tem um grau de
sobreposição razoável. Isto permite identificar áreas nucleares, onde um número maior de
características consideradas como básicas se sobrepõem, e áreas marginais onde este número vai
diminuindo, até chegar‐se aos limites com as áreas onde as características das plantas e do meio
definem outro tipo de vegetação (bioma) (SAMPAIO e RODAL, 2000).
Popularmente a caatinga possui algumas classificações, por exemplo: as formas mais altas,
sujeitas à secas menos intensas, mais próximas do litoral são conhecidas como “agreste”. O
“sertão”, dominando no interior, constitui a vegetação mais rala do semi‐árido. Além destas, as
denominações populares, segundo a fitofisionomia, são o “carrasco”, o “cariri” e o “seridó”,
dentre outras, mas estes nomes se mesclam e se confundem dependendo dos hábitos da
população local.
Sampaio & Rodal (2000) enumeram três características básicas da vegetação da caatinga, são elas:
(1) a vegetação que cobre uma área mais ou menos contínua, submetida a um clima quente e
semi‐árido, bordeado por áreas de clima mais úmido.
(2) uma vegetação com plantas que apresentam características relacionadas a adaptações a
deficiência hídrica (caducifólia, herbáceas anuais, suculência, acúleos e espinhos, predominância
de arbustos e árvores de pequeno porte, cobertura descontínua de copas); e uma flora com
algumas espécies endêmicas a esta área;
(3) semi‐árida e outras que ocorrem nesta área e em outras áreas secas, mais ou menos distantes,
mas não ocorrem nas áreas mais úmidas que fazem limite com o semi‐árido.
Diante dessas informações SAMPAIO e RODAL (2000) optaram pela classificação proposta por
ANDRADE–LIMA (1981). Este autor colocou que, em termos da classificação da vegetação do
domínio das Caatingas, duas questões são inegavelmente claras: 1) os diferentes tipos
vegetacionais resultam da integração clima‐solo e o número de combinações e,
conseqüentemente, o número de comunidades vegetais é muito alto; 2) as informações sobre as
relações vegetação ‐ fatores físicos não são suficientemente conhecidos.
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ANDRADE‐LIMA (1981) elaborou sua classificação com base na noção de “comunidade‐tipo”,
onde espécies caracterizam uma associação vegetal. Sua classificação é baseada em critérios
fisionômico–ecológicos tentando estabelecer uma correlação entre os índices xerotérmicos, os
tipos de solo e de rochas, a pressão antrópica e a fisionomia das caatingas. Os doze tipos
apresentados por ANDRADE‐LIMA (1981) estão ligados, sobretudo às condições pedológicas.
Neste caso, as mudanças entre cada um dos tipos são mais claras (ALVES, 2007). Este autor
reconheceu 6 unidades, cada uma com um ou vários tipos, totalizando 12 tipos. As unidades e
tipos não foram mapeados, em função de passarem de um para outro de modo gradual, mas
muitos deles tiveram sua área de ocorrência descrita, com maior ou menor precisão (SAMPAIO e
RODAL, 2000).
A Caatinga na Chapada Diamantina
Ao contrário do que possa parecer, a Caatinga apresenta uma grande diversidade de ambientes
com grandes variações fisionômicas e florísticas determinadas, principalmente, pelo mosaico de
feições geomorfológicas associada às variações pluviométricas, déficit hídrico, topografia e
condições físicas e químicas do solo em escala local (QUEIROZ, 2009).
Dessa forma, ante a diversidade de ambientes existentes na caatinga Velloso et al. (2002)
propuseram a divisão do Bioma em oito Ecorregiões: 1‐ Complexo de Campo Maior; 2‐ Complexo
Ibiapaba; 3‐ Depressão Sertaneja Setentrional; 4‐ Planalto da Borborema; 5‐ Depressão Sertaneja
Meridional; 6‐ Dunas do São Francisco; 7‐ Complexo da Chapada Diamantina e 8‐ Raso da
Catarina.
Para o presente trabalho interessa a Ecorregião do Complexo da Chapada Diamantina onde está
inserida a área de estudo. A Ecorregião da Chapada Diamantina abrange 58 minicípios na porção
central do estado da Bahia e é uma das mais elevadas do Bioma Caatinga com altitudes variando
200 a 1800 m, ocorrendo picos isolados que ultrapassam 2000 m (ROCHA et al. 2005).
A Chapada Diamantina ocupa aproximadamente 15% do território da Bahia, situando‐se na
porção central do Estado. Localiza‐se entre as coordenadas 10º‐14ºS e 40º‐43ºW, ocupando uma
extensão de 70.258 km2 (BANDEIRA 1995).
Segundo Andrade‐Lima (1981), a Caatinga que circunda a porção norte da Chapada Diamantina
foi classificada como unidade II (4), floresta de caatinga baixa, caracterizada pela associação de
Mimosa, Syagrus (arecaceae), Spondias (anacardiaceae, umbu) e Cereus jamacaru (cactaceae,
mandacaru, muito disseminada e comum no nordeste brasileiro), ocorrendo sobre rochas
cristalinas do pré‐cambriano. Esse tipo de caatinga é dominado por vegetação baixa e
descontínua, e comumente apresenta áreas ecotonais nas encostas ao norte da Chapada
Diamantina, às vezes definidas como ‘caatingas de altitude’. Devido à geomorfologia da Chapada
Diamantina, as localidades de campos rupestres situadas mais a norte (Morro do Chapéu, Sento
Sé, Serra do Mimoso, Jacobina) estão distribuídas sob forma de maciços esparsos e a menores
altitudes (até 1.200 m) em relação à porção centro‐sul. Nestas localidades, o contraste entre a
vegetação de campo rupestre e a caatinga circundante não é muito forte.
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Espécies de cactaceae amplamente distribuídas na caatinga, como os típicos Pilosocereus
gounellei (A. Weber ex K. Schum.) Byles & Rowley, Tacinga inamoena (K.Schum.) N.P. Taylor &
Stuppy, Pilosocereus pachycladus F.Ritter e Cereus jamacaru DC., ocorrem juntamente com outras
mais comuns no campo rupestre, no caso Melocactus paucispinus Heimen & R. J. Paul, M.
Concinnus Buining & Brederoo, Micranthocereus flaviflorus (Buining & Brederoo, M. Purpureus
(Gürke) F. Ritter. Apenas uma espécie de Pilosocereus é endêmica da ‘caatinga de altitude’, P.
glaucochrous (Werderm) Byles & G. D. Rowley, ocorrendo de Seabra até Sento Sé.
A área proposta apresenta um tipo vegetacional único na Caatinga e ausente nas Unidades de
Conservação (UC), representando algumas das áreas mais elevadas de caatinga, onde forma
ecótonos com campos rupestres, matas estacionais e campos cerrados, localmente conhecidos
como “gerais”. Há elevada diversidade de táxons endêmicos de plantas. Pode‐se citar como
exemplo: Apodanthera villosa (Cucurbitaceae), Euphorbia appariciana (Euphorbiaceae),
Chamaecrista arboeae, Mimosa mensicola, Mimosa morroensis (Mimosaceae) e Prepusa Montana
(Gentianaceae).
O tipo vegetacional predominante na Chapada Diamantina é o campo rupestre, que ocupa regiões
acima de 1.000 metros, porém, às vezes também encontrado a partir de 700 metros (GIULIETTI et
al., 1997). Longe de formar um tipo de vegetação homogênea, o campo rupestre é um conjunto
de comunidades predominantemente herbáceo‐arbustivas, formando um rico mosaico,
floristicamente relacionadas, mas fisionomicamente distintas, em função da topografia, natureza
do substrato, profundidade do solo e do microclima (GIULIETTI et al., 1996, 1997). Essa situação
ocasiona “micropaisagens” distintas, localizadas lado a lado (GIULIETTI et al., 1996). Os campos
rupestres incluem uma mistura de habitats discernidos pela configuração do substrato,
continuidade da vegetação, composição florística, proporção de rocha exposta, presença de
blocos de rocha e de sedimentos arenosos, secos ou periodicamente encharcados na estação
chuvosa, constituindo um sistema bastante heterogêneo, com mudanças bruscas de comunidades
em um curto espaço (CONCEIÇÃO 2000; CONCEIÇÃO e GIULIETTI 2002; CONCEIÇÃO 2003;
CONCEIÇÃO e PIRANI 2005).
Em solos oligotróficos e ácidos e sujeita a oscilações diárias de temperatura, exposição ao vento e
restrições hídricas, a vegetação nos campos rupestres é tipicamente xeromórfica (GIULIETTI et al.,
1997), dominada por plantas com grande capacidade de fixação ao substrato e tolerantes à
dessecação ou resistentes ao estresse hídrico. As folhas são geralmente coriáceas e fibrosas,
estando reduzidas a espinhos em cactos ou formando tanques de água em bromélias.
Muitas espécies exuberantes de famílias como Orchidaceae, Bromeliaceae, Eriocaulaceae,
Cactaceae, Melastomataceae e Asteraceae são endêmicas dos campos rupestres, integrando uma
paisagem única e dinâmica, com intensas floradas coloridas espalhadas pelas serras (GIULIETTI et
al. 1987, 1997; HARLEY 1995; STANNARD 1995; ZAPPI et al. 2003; CONCEIÇÃO et al. 2005).
Estudos quantitativos da vegetação de campo rupestre vêm revelando elevada diversidade, tanto
pelo número total de espécies, como para o das endêmicas e presença de habitats diferenciados,
porém geralmente são restritos a um ou a dois locais (ANDRADE et al. 1986; ALVES & KOLBEK
1993; MEGURO et al. 1994; PEREIRA 1994; PIRANI et al. 1994; VITTA 1995; CONCEIÇÃO e
GIULIETTI 2002; CONCEIÇÃO e PIRANI 2005).
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Os estudos da vegetação têm demonstrado a unidade florística do campo rupestre, onde há
dominância de famílias características, como Velloziaceae, Asteraceae, Melastomataceae,
Orchidaceae, Cyperaceae, Bromeliaceae, Eriocaulaceae, Poaceae e Fabaceae. Verifica‐se também
o alto grau de espécies endêmicas (ANDRADE et al. 1986; HARLEY e SIMMONS 1986; GIULIETTI et
al. 1987, 1996, 1997; PEREIRA 1994).
Apesar da nomenclatura campo rupestre ser amplamente utilizada (JOLY, 1970), RIZZINI, (1997)
designou mesmo o tipo de vegetação como “campo quartzítico”, diferenciando‐o em três sub‐
tipos: “com gramíneas”, “com gramíneas e subarbustos” e o “dos afloramentos”, exemplificando
a grande heterogeneidade de fisionomias dessa vegetação. O campo sujo encontrado no
Complexo Eólico Serra da Babilônia é similar ao campo quartzítico com gramíneas e subarbustos,
com pouca presença de rochas, conforme citado por RIZZINI (1997).

5.2.1.1 Vegetação
Metodologia
Para o levantamento das principais espécies ocorrentes na área de estudo, bem como para a
identificação e caracterização das fitofisionomias, foi empregado o método do caminhamento e
do transecto. Todo o material botânico fértil (florido e/ou frutificado) foi coletado com o auxilio
de equipamentos como tesoura de poda e podão para posterior identificação em laboratório.
Além disso, em tabela de campo específica foram anotadas características fisionômicas como
altura do dossel, ocorrência e altura média de árvores emergentes e presença de subosque
(extrato herbáceo).
A identificação florística foi realizada através de bibliografia especializada tais como: LORENZI
(2002a, 2002b e 2009); SOUZA e LORENZI (2005); GIULIETTI (2006) e QUEIROZ (2009). O sistema
de classificação adotado foi de acordo com a APGIII (Angiosperm Phylogny Group) 2009. Para a
caracterização das fitofisionomias utilizou‐se como base RADAMBRASIL (1981, 1982 e 1983),
RIZZINI (1997), EITEN (1983 citado por QUEIROZ, 2009) e PRADO (2003).
5.2.1.1-1 Área de Influência Indireta: Descrição e caracterização da cobertura vegetal, especificando o
bioma, considerando a extensão e distribuição das formações vegetais, apresentadas em escala
adequada.
A Área de Influência Indireta (AII) abrange todo o território que poderá ser indiretamente afetado
pelos impactos decorrentes do empreendimento. Compreende as áreas das sub‐bacias
hidrográficas do rio Salitre, a leste, e do rio Jacaré/Romão Gramacho, a oeste, abrangendo as
áreas do Empreendimento drenadas pelos afluentes desses rios, até as respectivas confluências
com os dois rios principais. Tais áreas são suficientes para abranger o espaço de desenvolvimento
dos impactos no meio biótico que venham a ocorrer durante as etapas de implantação e
operação do Complexo Eólico Serra da Babilônia (Figura 5.2.1 – 2).
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Os afluentes dos dois rios acima referidos e compreendidos pela AII permanecem secos durante a
maior parte do ano, sequer 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. Boa parte deles sequer apresenta vegetação diferenciada que evidencie a
presença de saturação ou espelhos d’água em parte do ano.
Para Área de Influência Indireta (AII) foram identificadas, em ordem hierárquica (> área de
cobertura), as fitofisionomias de Caatinga Arbóreo‐Arbustiva Densa (Foto 5.2.1.1‐1), Áreas de
Dinâmica Antrópica, principalmente de pastagem (pecuária de corte e leite) e agricultura
destacando os cultivos de sisal, algodão, mamona e milho (Fotos 5.2.1.1‐2 e 5.2.1.1‐3). Apesar de
ser identificado na base de dados do GeoBahia a fitofisionomia do Cerrado não foi identificada
nas atividades de campo.

Foto 5.2.1.1 ‐ 1: Vista geral da Caatinga
Arbóreo‐arbustiva Densa na AII.
Foto: CH2M HILL, abril de 2012.

Foto 5.2.1.1 ‐ 2: Área de pastagem na AII.

Foto: CH2M HILL, abril de 2012.

Foto 5.2.1.1 ‐ 3: Área de agricultura com cultivo de sisal na AII.
Foto: CH2M HILL, abril de 2012.
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Referindo‐se à fisionomia de caatinga, de maior relevância, predomina a vegetação arbustiva
densa com dossel descontínuo variando de 1,5 a 3,0 m e árvores emergentes espaçadas atingindo
6 a 7 m. Por outro lado, em direção a Unidade de Conservação (UC) APA Gruta dos Brejões, mais
especificamente no entorno dos Riachos das Caraíbas e Veredas Romão Gramacho (APP) a
vegetação de caatinga assume fisionomia arbórea predominante, com cerca de 8 m destacando
as espécies Cnidosculous phyllacanthus, Commiphora leptophloeos, Poincianella pyramidalis var
pyramidalis, Myracrodruon unrudeuva e Amburana cearensis.
Com relação ao nível de conservação destas áreas, assim como observado nas demais áreas de
floresta do país, já estão sujeitas a pressão antrópica seja pela abertura de novas áreas de
agricultura e pastagem, extração de madeira, uso inadequado do fogo (Foto 5.2.1.1‐4), além da
falta de manejo das áreas abertas (pastagem e agricultura), acarretando em erosão e degradação
do solo e dos recursos hídricos.

Foto 5.2.1.1 ‐ 4: Vegetação de caatinga em
sucessão inicial após queimada na AII.
Foto: CH2M HILL, outubro/novembro de 2012.

No entorno da cota 749 m e na coordenada: UTM SAD 69 24L 024 0338220/8776276, parte
intermediária da escarpa Norte da Serra da Babilônia, verifica‐se ambientes bastante
antropizados, onde dominava, na condição primária a Caatinga Arbórea Arbustiva Densa,
possuindo esta fitofisionomia no adensamento em mini vales. Verifica‐se também a redução do
porte dos espécimes para aspecto de arbustivo em pequenos encraves com maior presença de
afloramento.
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Foto 5.2.1.1 ‐ 5: Capoeira em ambiente que Foto 5.2.1.1 ‐ 6: Adensamento e aumento
era dominado por Caatinga Arbórea Densa.
do porte arbóreo em mini vales.
Foto: CH2M HILL, outubro/novembro de 2012.

Foto: CH2M HILL, outubro/novembro de 2012.

Dominam ambientes com Latossolo Vermelho associado à Argissolo Vermelho. Nos locais com
presença de afloramentos rochosos, verifica‐se que a vegetação se apresenta em maior parte e
adensamento. Os demais ambientes, em geral já foram desmatados e encontram‐se com
capoeiras em seus diversos formatos e portes, variando conforme o período e a intensidade de
antropismo. Podem‐se encontrar remanescentes de Aroeira, Amburana de cheiro, Angico
vermelho, Paineira, Angico de bezerro, Brauna, Imbu, Ipê amarelo, Caraíba, Bosta de rato,
Juazeiro, sendo espécies de importância biológica e antropogênicas destacadas, que ocorrem em
geral nos ambientes de Caatinga e transição para Cerrado, mas não ocorrem nos ambientes
arenosos do alto da Serra da Babilônia. Ocorrem também espécies como Mandacarú boi,
Amburana de Cambão, Coroa de frade, Xique‐xique, Jurema preta, Pinga leite, Favela que
ocorrem também no alto da serra.
Ainda a Norte da Serra, destaca‐se em alguns locais, a presença de Neossolos Quartizarênico
degradados que não suportaram a aridez do ambiente, somados aos desmatamentos, pastoreios
e cultivos sequenciais associados a fortes efeitos eólicos, gerando intensas degradações
localizadas, com paisagem similar a ambientes desérticos (Foto 5.2.1.1‐7).
Na parte Leste da área de estudo encontra‐se a escarpa da Serra da Babilônia com várias áreas em
antropização para cultivo de Palma e Sisal. Poucos são os fragmentos conservados em condição
primária que geralmente estão concentrados em áreas com afloramentos litólicos e maior
declividade. Verificam‐se inclusive, grandes desmatamentos recentes (Foto 5.2.1.1‐8).
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Foto 5.2.1.1 ‐ 7: Área degradada e com
exposição de Neossolo Quartzarênico sem
cobertura vegetal, em movimento eólico da
areia.
Foto: CH2M HILL, outubro/novembro de 2012.

Foto 5.2.1.1 ‐ 8: Propriedade localizada a
norte, com cultivos agropecuários intenso,
gerando no local empobrecimento da
biodiversidade florística.
Foto: CH2M HILL, outubro/novembro de 2012.

A região do Vale do rio dos Porcos, ao norte da serra é um dos poucos locais com água
permanente, possuindo vegetação nativa dominada totalmente por Algaroba, Coqueiros,
frutíferas e cultivos agrícolas. Verificam‐se na escarpa do vale, ambientes de Caatinga degradadas,
principalmente pelo pastoreio extensivo contínuo (Foto 5.2.1.1‐9).

Foto 5.2.1.1 ‐ 9: Vale do rio dos Porcos a Norte da serra.
Foto: CH2M HILL, outubro/novembro de 2012.

Na parte Oeste continua a Serra da Babilônia com vegetação similar a área de estudo, possuindo
pequenos desmatamentos concentrados em sedes de propriedades e em locais que ocorrem
sazonalmente afloramento hídrico favorecido pela pluviosidade. Estes locais são denominados de
“cacimba”. O restante da área encontra‐se em bom estado de conservação (Foto 5.2.1.1‐10).
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Foto 5.2.1.1 ‐ 10: Alto da serra, divisa Oeste da área, mostrando vegetação conservada,
possuindo espécies e fitofisionomias similar.
Foto: CH2M HILL, outubro/novembro de 2012.

Na parte Sul da propriedade encontra‐se pequenas e médias propriedades que vão aumentando a
intensidade de antropização e presença de cultivos na proporção da redução da cota da serra.
Exemplifica‐se por cultivos concentrados abaixo da cota 685 m, onde há capoeiras, locais em
desmatamento, áreas queimadas e pequenos plantios de Palma e Sisal (Fotos 5.2.1.1‐11 e
5.2.1.1‐12). Ao aproximar‐se do povoado de Tabua, ocorre vertente intermitente com suas
margens totalmente ocupadas por cultivos agrícolas e pastagens com capim Elefante e capim
Buffel (Foto 5.2.1.1‐13).

Foto 5.2.1.1 ‐ 11: Cultivo de sisal e pastagem
de capim Buffel em pequena propriedade.

Foto: CH2M HILL, outubro/novembro de 2012.

Foto 5.2.1.1 ‐ 12: Capoeira de Caatinga afetada
atualmente por queimada e retirada da de
madeiras.
Foto: CH2M HILL, outubro/novembro de 2012.
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Foto 5.2.1.1 ‐ 13: Ao Sul da propriedade vale com vertente intermitente
(bacia do rio dos Porcos) localizado próximo ao povoado de Taboa. Ambiente
plano, com solo fértil e com maior disponibilidade hídrica, favorecendo a
cultivos intensivos, gerando degradação total da flora nativa.
Foto: CH2M HILL, outubro/novembro de 2012.

5.2.1.1-2 – Área de Influência Direta - Ecossistema Terrestre
A Área de Influência Direta (AID) é a área geográfica onde incidem diretamente os impactos,
positivos e/ou negativos, decorrentes do empreendimento. Corresponde ao espaço territorial
contíguo e ampliado da Área Diretamente Afetada (ADA), a qual é a área necessária para a
implantação do empreendimento, incluindo suas estruturas de apoio, vias de acessos internas e
externas que precisarão ser construídas, ampliadas ou reformadas, bem como todas as demais
operações unitárias associadas exclusivamente à infraestrutura do projeto.
Pelas características identificadas no espaço geográfico, a Área de Influência Direta (AID) em
relação ao meio biótico é definida por uma faixa de 1 quilômetro da poligonal do complexo eólico
e ao longo do acesso externo existente foi considerada uma faixa de 200 m, sendo 100 m para
cada lado do eixo do acesso, através de vias vicinais não pavimentadas, tendo em vista a
possibilidade de perturbações na fauna quando da implantação do empreendimento (Figura
5.2.1‐3).

IV. Identificação e caracterização da cobertura vegetal, em escala compatível,
identificando espécies vegetais raras, ameaçadas de extinção, indicadoras de
alterações ambientais e de interesse econômico e científico;
Fitofisionomias na AID
A caatinga de modo geral é caracterizada pela ocorrência de vegetação de porte baixo, decídua
durante os períodos de seca, com árvores e arbustos de ramificação bastante profusa, sem formar
dossel continuo e frequentemente armados com espinhos ou acúleos, além da presença de
microfilia e xeromorfismo (RIZZINI, 1997; GIULIETTE, 2006; QUEIROZ, 2009). Outra característica
marcante nesse ambiente é a ocorrência de um estrato herbáceo efêmero, apenas na estação
chuvosa, além da presença de cactáceas colunares e globosas e bromélias de habito terrícola.
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