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causas mal definidas, permitindo um complemento à análise das principais causas de mortalidade do
município quando relacionando a dados socioeconômicos da população.
Gráfico 5.3.1‐1: Causas de mortalidade em % todas as idades, município de Jacobina, 2008.
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
II. Neoplasias (tumores)

7,5%
9,0%

IX. Doenças do aparelho circulatório

29,6%

X. Doenças do aparelho respiratório
XVI. Algumas afec originadas no período
perinatal

29,6%
10,0%

XX. Causas externas de morbidade e
mortalidade

6,4%

Demais causas definidas

8,0%

Fonte: Caderno de Informações de Saúde, 2008.

A Tabela 5.3.1‐32 apresenta a situação dos municípios da AII em relação ao abastecimento de água
canalizada em domicílios particulares, de acordo com o IBGE (2010).

Tabela 5.3.1 ‐ 33: Domicílios Particulares Permanentes que dispõem de água canalizada por tipo
de abastecimento, municípios AII, 2010.
Tipo de abastecimento

Jacobina

Morro do Várzea
Chapéu
Nova

Ourolândia

Rede geral

21.041

7.047

2.561

3.068

Poço ou nascente na propriedade

169

388

135

147

Poço ou nascente fora da propriedade

795

1.183

688

1.118

Carro‐pipa

713

196

122

16

Água da chuva em cisterna

759

149

169

155

104

12

19

Água da chuva armazenada de outra
91
forma
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Tipo de abastecimento

Jacobina

Morro do Várzea
Chapéu
Nova

Ourolândia

Rio, açude, lago ou igarapé

671

547

43

21

Outros

644

314

189

124

Total

24.833

9.928

3.919

4.668

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

Conforme os dados levantados pelo IBGE referentes aos municípios da AII, do total de domicílios
recenseados 1.586 domicílios no município do Morro do Chapéu não dispunham de banheiro nem
sanitário, em Jacobina foram identificados 1.899 domicílios, em Várzea Nova 549 domicílios e em
Ourolândia 705 domicílios que não dispunham nem de banheiro nem sanitário (Tabelas 5.3.1‐33 e
5.3.1‐34).
De modo geral os municípios que não dispõem de nenhum tipo de esgotamento sanitário localizam‐
se em áreas ocupadas ainda irregulares. As quantidades de domicílios levantados nessas condições
são coerentes com números de ocupações irregulares, proporcional em todos os municípios, sendo
um indicador para atuação do poder público quanto à regularização de áreas ocupadas.
Tratando‐se do município de Jacobina – os outros municípios serão analisados no eixo que trata da
AID – os dados abaixo revelam que não são todos os domicílios que dispõem de banheiro próprio,
mas o número de domicílios que dispunham apenas de sanitário não é preocupante, pois pode se
tratar de ocupações coletivas ou assentamentos/propriedade em áreas mais distantes da zona rural.
Tabela 5.3.1 ‐ 34: Domicílios Particulares Permanentes que dispõem de banheiro de uso exclusivo
do domicílio por tipo de esgotamento, municípios da AII, 2010.
Tipo de esgotamento

Jacobina

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Rede geral ou pluvial

11.963

170

189

230

Fossa séptica

1.306

631

1.131

455

Fossa rudimentar

7.915

5.592

1.739

2.623

Vala

155

48

22

10

Rio, lago ou mar

179

21

‐

‐

Outro

113

34

20

21

Total

21.613

6.496

3.101

3.339

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE

Página | 343

Volume 2 – Diagnóstico Ambiental
Tabela 5.3.1 ‐ 35: Domicílios Particulares Permanentes que dispõem de sanitário por tipo de
esgotamento, municípios AII, 2010.
Tipo de esgotamento

Jacobina

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Rede geral ou pluvial

245

19

4

5

Fossa séptica

66

133

38

180

Fossa rudimentar

803

1.440

147

372

Vala

37

96

29

13

Rio, lago ou mar

4

1

‐

‐

Outro

198

157

51

54

Total

1.353

1.846

269

624

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE

O município de Jacobina está em processo de canalização do esgoto, de modo que há tendência de
melhora no número de domicílios atendidos pela rede geral, trazendo benefícios ao município na
questão da saúde pública. “Mortes por demais causas”, que englobam as doenças decorrentes de
más condições sanitárias tenderão a diminuir, por exemplo.
A Tabela 5.3.1‐35 indica a situação (até 2010) dos municípios da AII em relação à destinação dos
resíduos sólidos domiciliares.
Tabela 5.3.1 ‐ 36: Domicílios Particulares Permanentes por tipo de destinação dos resíduos sólidos
domiciliares, municípios AII, 2010.
Destino RSD

Jacobina

Morro
Chapéu

Coletado por serviço de limpeza

18.245

Coletado em caçamba de serviço de
limpeza

Várzea
Nova

Ourolândia

5.469

2.216

2.399

3.208

431

677

716

Queimado na propriedade

2.917

2.906

809

1.086

Enterrado na propriedade

77

147

27

22

400

944

177

230

Jogado em rio, lago ou mar

4

5

4

1

Outro destino

32

26

9

214

Jogado em
logradouro

terreno

baldio

ou

do

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE
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u) Caracterização da estrutura fundiária regional.
Nos municípios da AII há predominância de média propriedade, conforme se observa na Tabela
5.3.1‐36, apresentada a seguir.
Tabela 5.3.1 ‐ 37: Estrutura Fundiária dos municípios da AII, 2006.
Jacobina
Grupo de Área
Mais de 0 a menos de 0,1 ha
De 0,1 a menos de 0,2 ha
De 0,2 a menos de 0,5 ha
De 0,5 a menos de 1 ha
De 1 a menos de 2 ha
De 2 a menos de 3 ha
De 3 a menos de 4 ha
De 4 a menos de 5 ha
De 5 a menos de 10 ha
De 10 a menos de 20 ha
De 20 a menos de 50 ha
De 50 a menos de 100 ha
De 100 a menos de 200 ha
De 200 a menos de 500 ha
De 500 a menos de 1000 ha
De 1000 a menos de 2500 ha
De 2500 ha e mais
Produtor sem área
Total
Ourolândia
Grupo de Área
Mais de 0 a menos de 0,1 ha
De 0,1 a menos de 0,2 ha
De 0,2 a menos de 0,5 ha
De 0,5 a menos de 1 ha
De 1 a menos de 2 ha
De 2 a menos de 3 ha
De 3 a menos de 4 ha
De 4 a menos de 5 ha
De 5 a menos de 10 ha
De 10 a menos de 20 ha
De 20 a menos de 50 ha
De 50 a menos de 100 ha
De 100 a menos de 200 ha
De 200 a menos de 500 ha
De 500 a menos de 1000 ha
De 1000 a menos de 2500 ha
De 2500 ha e mais
Produtor sem área

2006
Estabelecimento (Qt)

MF¹: 60ha
Área (ha)

19
10
235
312
297
183
140
151
391
445
533
207
125
73
27
4
1
186
3.339
2006
Estabelecimento (Qt)

1
1
93
257
438
435
480
670
2.771
6.431
16.579
14.266
17.890
21.748
19.528
5.435
X
0
112.250
MF¹: 60ha
Área (ha)

‐
1
12
44
87
66
52
87
147
176
385
186
68
35
9
1
1
60

‐
X
5
37
130
154
176
385
1.081
2.525
12.683
13.818
9.316
10.878
6.558
X
X
0
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Total

1.417
Várzea Nova
2006
Grupo de Área
Estabelecimento (Qt)
Mais de 0 a menos de 0,1 ha
3
De 0,1 a menos de 0,2 ha
1
De 0,2 a menos de 0,5 ha
31
De 0,5 a menos de 1 ha
38
De 1 a menos de 2 ha
48
De 2 a menos de 3 ha
66
De 3 a menos de 4 ha
35
De 4 a menos de 5 ha
75
De 5 a menos de 10 ha
132
De 10 a menos de 20 ha
214
De 20 a menos de 50 ha
318
De 50 a menos de 100 ha
131
De 100 a menos de 200 ha
84
De 200 a menos de 500 ha
45
De 500 a menos de 1000 ha
8
De 1000 a menos de 2500 ha
5
De 2500 ha e mais
3
Produtor sem área
2
Total
1.239
Morro do Chapéu
2006
Grupo de Área
Estabelecimento (Qt)
Mais de 0 a menos de 0,1 ha
7
De 0,1 a menos de 0,2 ha
5
De 0,2 a menos de 0,5 ha
23
De 0,5 a menos de 1 ha
36
De 1 a menos de 2 ha
146
De 2 a menos de 3 ha
130
De 3 a menos de 4 ha
115
De 4 a menos de 5 ha
156
De 5 a menos de 10 ha
334
De 10 a menos de 20 ha
404
De 20 a menos de 50 ha
597
De 50 a menos de 100 ha
271
De 100 a menos de 200 ha
162
De 200 a menos de 500 ha
133
De 500 a menos de 1000 ha
46
De 1000 a menos de 2500 ha
19
De 2500 ha e mais
7
Produtor sem área
5
Total
2.596
1 ‐ Módulo Fiscal.
Fonte: IBGE: Censo Agropecuário, 2006.

62.699
MF¹: 60ha
Área (ha)
0
X
13
32
65
148
116
328
972
3.135
10.364
9.360
10.958
12.437
6.117
6.663
15.962
X
76.669
MF¹: 60ha
Área (ha)
0
1
9
30
204
299
375
682
2.348
5.880
18.109
18.819
21.503
41.411
28.795
27.132
35.494
0
201.090
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5.3.2 Área de Influência Direta (AID)
A Figura 5.3.2‐1 espacializa a área de influência direta (AID) para o meio socioeconômico.

5.3.2.1 População e Dinâmica Populacional
a) Descrição do processo histórico de ocupação;
Município do Morro do Chapéu
O município de Morro do Chapéu tem em seus registros históricos o colonizador Gabriel Soares de
Sousa como primeiro a habitar no território do atual município em busca de minas de ouro na região
do rio São Francisco no final do século XVI. Consta também em registros o nome de Romão
Gramacho, percursor na fundação de diversas cidades de Minas Gerais e Bahia, como forte
influência no desbravamento da região e desenvolvedor de atividades exploradoras. Assim inicia‐se
o estabelecimento de um povoamento na região do Morro, que se intensificou com a concessão de
terras ao 6º Conde da Ponte João Saldanha da Guerra de Mello e Torres, por Dom Fernando José de
Portugal onde se estabeleceram várias fazendas, dentre as quais a Fazenda Gameleira, fundada pelo
colono Manoel Ferreira dos Santos e seu filho.
Por volta de 1724 inicia‐se a exploração de ouro na Freguesia de Jacobina, onde já se desenvolvia a
criação de gado no território do Morro. Foi então nesse movimento exploratório colonizador na
região que, em 1795, o missionário capuchinho Frei Clemente Antônio chegou à Fazenda Morro
dando inicio a catequese. Por sua iniciativa foi erguida uma capela de Nossa Senhora de Graça, num
terreno doado por Antônio Ferreira dos Santos. Contudo em 1823 o crescimento do povoado foi
impulsionado pela vinda de portugueses refugiados da perseguição dos nacionais, resultante das
lutas de independência do Brasil entre 1815 e 1822, os quais estabeleceram fazendas de gado.
No ano de 1834, com o término da construção da Capela, o povoado foi elevado à categoria de
Freguesia sob o orago de Nossa Senhora da Graça, sendo desmembrada da Freguesia de Santo
Antônio da Vila de Jacobina. Foi nessa ocasião que o povoado passou a se chamar Morro do Chapéu
e teve categoria de distrito de paz. A formação administrativa deu‐se no ano de 1838 pela Lei
Provincial nº 67, todavia somente em 1864 o distrito desmembrou‐se de Jacobina, tendo sua
instalação em 6 de novembro do ano seguinte.
Município de Várzea Nova
Desmembrada também da cidade de Jacobina, a cidade de Várzea Nova teve seu processo histórico
iniciado em meados de 1913 com a empreitada organizada por Zacarias Domingos de Jesus em
busca de novas terras. Saíram da cidade de Morro do Chapéu em busca de uma lagoa avistada por
um grupo de vaqueiros. O grupo fugia de uma epidemia de sezão (febre periódica), chegando até o
território em busca de melhores condições para sua família. Com o passar do tempo, chega a Várzea
Nova outra família liderada por José Botafogo, conhecido de Zacarias, contribuindo para o
povoamento do lugarejo.
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Com o passar do tempo, o pequeno lugarejo, que dantes não tinha nenhuma pretensão de crescer
de forma tão rápida, começa a receber outros visitantes e com eles novas ideias acerca daquele
lugar. Esses novos habitantes, dentre eles alguns que professavam a fé calvinista, compravam ou até
mesmo ganhavam do Sr. Zacarias pequenos espaços de terra para que pudessem produzir e se
manter no local. É então a partir desse período que o pequeno povoado toma status de provável
cidade, transformando‐se em um pequeno centro comercial para os povoados da circunvizinhança,
trazendo benefícios e crescimento social e econômico e intensa pretensão de emancipação política.
No entanto, somente com a construção da BA‐426 o crescimento do povoado torna‐se propício, pois
antes a única via de acesso que ligava Várzea Nova e Morro do Chapéu era uma estrada vicinal.
Outro motivo primordial para seu rápido desenvolvimento foi a chegada do Agave ou mais
conhecido como sisal, trazido pelo então Reverendo Presbiteriano Otacílio Alcântara, na década de
1950. A primeira área plantada foi num terreno comprado pelo Sr. José Botafogo, mas rapidamente
se expandiu por toda região, tornando‐se a principal fonte de riqueza e exploração agrícola de todo
território e o fator expressivo para desenvolvimento social.
Segundo o IBGE, o povoado de Várzea Nova foi elevado à categoria de distrito de Jacobina por meio
da Lei Estadual n.º 628, de 30 de dezembro de 1953. No final do ano de 1984 houve uma votação
para que o povo decidisse o futuro político/administrativo do distrito. A votação foi realizada em um
único local, situado na Praça Zacarias Domingos de Jesus (onde hoje é o INFOCENTRO), e obteve
como todos esperavam uma vitória folgada sobre a sua emancipação, tornando‐se totalmente
independente do município de Jacobina no ano de 1985.
Município de Ourolândia
O munícipio de Ourolândia, assim como a grande maioria dos municípios do sertão baiano teve suas
terras desbravadas por colonizadores no início do século XVII na busca por minas de ouro. Sem
sucesso na busca de ouro, um pequeno povoado formou‐se com o estabelecimento de três famílias
que passaram a plantar cana‐de‐açúcar, ficando o povoado conhecido por engenho velho. Não
passado muito tempo, outras famílias começaram a chegar à região e passaram a plantar também
algodão, sendo ele então o responsável pela denominação do Ouro Branco, que foi elevado a
categoria de distrito, pertencente ao município de Jacobina.
Somente em 1989 o Ouro Branco desmembrou‐se de Jacobina elevando‐se a categoria de município
pela Lei Estadual nº 4020 de 13 de outubro, sob a denominação de Ourolândia. O acesso para
Ourolândia a partir de Salvador é feito pelas rodovias BR‐324 e BR‐116 e BA‐368, num percurso total
de 363 km da capital.
b) Aspectos demográficos: número de habitantes por faixa etária e sexo, taxa de crescimento, densidade
demográfica da população urbana e rural;
Os municípios da AID, apesar da semelhança histórica no que se refere a exploração colonizadora do
sertão baiano tem sua formação socioeconômica bastante distinta, de modo que a análise dos dados
apresentados referentes aos aspectos demográficos serão feitas separadamente permitindo melhor
compreensão da dinâmica populacional de cada município.
O aspecto demográfico é tomado para o presente estudo como eixo central para compreensão da
dinâmica socioeconômica, uma vez que se trata de municípios circunscritos no polígono da seca, ou
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seja, com condições climáticas rígidas, dado os longos períodos de estiagem que a região sofre.
Assim, os expressivos deslocamentos populacionais muitas vezes são motivados pelas dificuldades
enfrentadas para o cultivo em terras que, apesar de férteis, têm escassas fontes de água.
Assim, buscam‐se nos dados acerca da população entender as características populacionais e como
elas relacionam‐se com os outros aspectos socioeconômicos. Adicionalmente, busca‐se, ainda, expor
as semelhanças e/ou diferenças presentes entre os três municípios de modo a melhor dimensionar a
instalação do Complexo Eólico Serra da Babilônia.
Os dados apresentados a seguir expõem indicadores referentes à população dos três municípios da
AID numa série histórica, onde são apresentados os dados levantados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) nos Censos Demográficos de 2000 e de 2010 (Gráfico 5.3.2‐1).
Gráfico 5.3.2‐1: População total dos municípios da AID em 2000 e 2010.

34,494 35,164

15,356 16,425

14,154 13,073

Morro do Chapéu

Várzea Nova
2000

Ourolândia
2010

Fonte: IBGE: Sidra, 2011.

A respeito dos dados de população dos municípios da AID, o gráfico acima evidencia uma redução da
população de aproximadamente 7,6% entre 2000 e 2010 do município de Várzea Nova refletindo
uma taxa geométrica de crescimento negativa da ordem de ‐0,75 % aa no decênio indicado. Na visita
in loco realizada no município, um aspecto negativo ressaltado pela maioria dos segmentos sociais
entrevistados foi o desemprego, que atinge principalmente a população jovem, podendo ser esta
situação um dos fatores que contribuiu para a queda da população residente nos últimos dez anos a
partir de fluxos migratórios em busca de novas oportunidades de emprego e renda.
Os outros dois municípios apresentaram um crescimento não muito expressivo em termos
percentuais no período de dez anos. Se tomado o período de tempo aferido, Morro do Chapéu teve
um incremento da população da ordem de 1,94% aa, representando uma taxa geométrica de
crescimento de 0,20% no período, enquanto Ourolândia teve um incremento na população de 2010
da ordem de 6,9%, em relação a 2000, representando uma taxa geométrica de crescimento da
ordem de 0,71% aa.
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O Gráfico 5.3.2‐2 se refere à densidade demográfica dos municípios em estudo nos últimos dois
censos, 2000 e 2010. Nota‐se que o município de Morro do Chapéu é o que apresenta menor
densidade, pois apesar de sua população ser a maior entre os municípios da área de influência direta
é o que tem maior território. O município de Várzea Nova apresentou queda na densidade, fato
esperado uma vez que a taxa geométrica do município no decênio 2000‐2010 foi negativa.

Gráfico 5.3.2‐2: Densidade demográfica, comparativo entre os municípios da AID ‐ Censos
Demográficos 2000 e 2010.
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Fonte: IBGE: Cendo Demográfico, 2010

Na visita in loco, constatou‐se que, apesar da proximidade geográfica, os três municípios têm
características de desenvolvimento bastante distintas atualmente. Como já apontado
anteriormente, Várzea Nova sofre com a falta de emprego, principalmente para população jovem na
área urbana. Essa situação não foi verificada de forma tão expressiva nos outros dois municípios,
embora não seja possível relacionar esse tímido crescimento à oferta de empregos, sendo
necessários outros indicadores sociais para compreender melhor a dinâmica populacional desses
dois municípios.
As Tabelas 5.3.2‐1 a 5.3.2‐3 relacionam a população residente dos municípios da AID segundo
gênero e a população residente na área rural ou área urbana nos últimos dois Censos Demográficos.
Os dados evidenciam que houve aumento do grau de urbanização5 nos três municípios, sendo Morro
do Chapéu o que apresentou o menor aumento no grau de urbanização. Já Ourolândia teve
considerável aumento, mas há de se considerar que até o ano 2000 seu grau de urbanização era
inferior a 30%, podendo ser considerada uma tendência neste cenário.

5

O grau de urbanização refere‐se ao percentual da população residente em áreas urbanas, em determinado
espaço geográfico, no ano considerado. Indica, portanto, a proporção da população total que reside em áreas
urbanas, segundo a divisão político‐administrativa estabelecida pelas administrações municipais. Este dado é
utilizado tanto para o acompanhamento do processo de urbanização da população brasileira, em diferentes
espaços geográficos, bem como para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas
públicas, para adequação e funcionamento da rede de serviços sociais e da infraestrutura urbana.
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Tabela 5.3.2 ‐ 1: População municípios AID segundo gênero e área de residência em 2000.
Morro do Chapéu
Urbana
Rural
Homem
9.539
7.863
Mulher
10.254
6.838
Total
19.793
14.701
Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010

Várzea Nova
Urbana
Rural
4.242
2.978
4.441
2.493
8.683
5.471

Ourolândia
Urbana
Rural
2.170
5.708
2.288
5.190
4.458
10.898

Tabela 5.3.2 ‐ 2: População municípios AID segundo gênero e área de residência em 2010.
Morro do Chapéu
Urbana
Rural
Homem
9.790
7.898
Mulher
10.477
6.999
Total
20.267
14.897
Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010

Várzea Nova
Urbana
Rural
4.163
2.459
4.390
2.061
8.553
4.520

Ourolândia
Urbana
Rural
3.115
5.247
3.226
4.837
6.341
10.084

Tabela 5.3.2 ‐ 3: Grau de urbanização dos municipios AID em 2000 e 2010.

Morro do Chapéu
Várzea Nova
Ourolândia
Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010

2000
57,3%
61,3%
29,8%

2010
57,6%
65,4%
38,6%

No que se refere à divisão espacial dos municípios, as tabelas acima não evidenciam padrões de
mobilidade rural‐urbana, isto é, o incremento da população nos municípios Morro do Chapéu e
Ourolândia ocorreu de modo diferente indicando realidades distintas, considerando as diferenças
percentuais no grau de urbanização desses municípios.
Enquanto Morro do Chapéu apresentou crescimento na área urbana e rural, o incremento
populacional de Ourolândia ocorreu somente na área urbana, tendo a população rural sofrido uma
diminuição de aproximadamente 7,4%. É possível atribuir essa redução na população rural, dentre
outros fatores, ao longo período de estiagem que o município estava vivenciando, uma vez que
Morro, dada as suas caracteristicas fisiográficas, permite alternativas econômicas com consequente
aumento de oportunidades de emprego e renda, destacando‐se o turismo.
Além disso, deve‐se destacar a atividade de extração e beneficiamento do mármore neste
município, que vem ganhando importância cada vez maior no cenário econômico, respondendo por
mais de 90% da produção nacional deste tipo de rocha ornamental.
Já no município de Várzea verifica‐se que a retração da população ocorreu principalmente na área
rural, aproximadamente 87,9%, mas dada a diminuição também na área urbana não é possível
aventar que houve uma tendência de êxodo da área rural, apenas retração no crescimento
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associada a saída de jovens, conforme hipóteses levantadas anteriormente; ressalta‐se que a
questão dos jovens será melhor explorada mais adiante neste estudo.
No que se refere a distribuição da população por gênero, nota‐se que de modo geral há certo
equilíbrio nos municípios em estudo. Em Morro do Chapéu, a população feminina é pouco maior na
área urbana, enquanto a população masculina é maior na zona rural, situação essa que se verificou
nos períodos considerados. Vázea Nova apresentou maior equilíbrio na distribuição de homens e
mulheres na sua população nos dois últimos censos do IBGE.
Já no município de Ourolândia, essa relação, mesmo podendo ser considerada equilibrada,
apresentou maior concentração do gênero fenimino na área urbana nos dois censos e leve
concentração do gênero masculino na área rural, não permitindo assim inferir que a estiagem foi
motivação para saída da população masculina para realizar trabalhos fora de seus municípios de
origem – situação verificável nas localidades onde a base é agricultura e está sujeita a longos
períodos de estiagem.
A análise demográfica por faixa etária (Tabela 5.3.2‐4) mostra que uma tendência comum aos três
municípios ao envelhecimento de suas populações, uma vez que nos três municípios a faixa etária
entre zero a dezenove anos sofreu queda no período de dez anos. Todavia, a população de Morro do
Chapéu pode ser considerada uma população jovem, já que mais de 50% da população encontra‐se
entre as faixas etárias 0‐4 anos a 20‐29 anos. Desses segmentos etários, o mais representativo
numericamente é a faixa etária de 10 a 19 anos. Já a parcela da população na faixa acima de 30 anos
representa aproximadamente 43,1% da população total, onde a maior concentração de pessoas se
dá na faixa etária ente 30 e 39 anos, reforçando a constatação de que a população morrense é
tomada como jovem.
A população de Várzea‐Nova também se apresenta como uma população jovem, já que
aproximadamente 54,1% da população encontra‐se nas quatro primeiras faixas etárias estabelecidas
no presente estudo, e, assim como em Morro do Chapéu, a faixa etária 10‐19 anos é a que
concentra maior população. Já a população com mais de 30 anos concentra os 45,9% restante da
população, sendo que a faixa etária 30‐39 anos, ocorrência análoga a Morro do Chapéu, é a mais
representativa. Essa mesma situação ainda ocorre em Ourolândia, sendo que as mesmas faixas
etárias, entre 10‐19 anos e entre 30‐39 anos, são as que concentram, respectivamente, o maior
número de pessoas da população jovem e população adulta, com a população jovem representando
58,2% da população total.
Essa situação constatada nos três municípios, ou seja, a concentração de população jovem e em
idade apta para o trabalho requer um atenção especial na área de educação formal e
profissionalização e também no desenvolvimento de ações voltadas para geração de emprego e
renda. A tendência nestes casos é que os jovens saiam de seus locais de origem em busca de
oportunidades, buscando grandes centros ou regiões que disponibilizam trabalho temporário, e
desta forma percam a oportunidade de contribuir com seu potencial para desenvolvimento local e
regional.
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Tabela 5.3.2 ‐ 4: População municípios AID segundo Censo 2000 e 2010, por faixa etária.

Grupo de idade
0‐4
5‐9
10‐19
20‐29
30‐39
40‐49
50‐59
60 anos ou mais
Total
Grupo de idade
0‐4
5‐9
10‐19
20‐29
30‐39
40‐49
50‐59
60 anos ou mais
Total
Grupo de idade
0‐4
5‐9
10‐19
20‐29
30‐39
40‐49
50‐59
60 anos ou mais
Total
Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010

Morro do Chapéu
2000
4.147
4.154
8.470
5.334
4.169
3.085
2.189
2.946
34.494
Várzea Nova
2000
1.563
1.681
3.595
2.280
1.667
1.200
1.035
1.113
14.154
Ourolândia
2000
1.787
1.843
4.091
2.732
1.802
1.242
932
927
15.356

2010
3.174
3.403
7.667
5.758
4.565
3.883
2.883
3.831
35.164
2010
1.037
1.102
2.815
2.120
1.712
1.524
1.133
1.630
13.073
2010
1.494
1.694
3.434
2.939
2.399
1.683
1.214
1.568
16.425

c) População de aglomerado(s) urbano(s) e sua participação como mão de obra a ser utilizada pelo
empreendimento;
Conforme se observa no item (b) anteriormente apresentado, a população da AID, abrangendo os
municípios de Morro do Chapéu, Ourolândia e Várzea Nova, se caracteriza por predominância de
jovens em idade apta para o trabalho na faixa de 19 a 39 anos. Outros dados relevantes para se
estudar o potencial de participação da população local como mão de obra a ser utilizada pelo
Empreendimento são as informações referentes ao emprego e renda e grau de escolaridade que
será melhor detalhada no item (e), apresentado mais adiante.
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A este respeito, conforme informações obtidas no site do Ministério de Trabalho e Emprego, RAIS
2009, o setor responsável pela ocupação da mão de obra em empregos formais nos municípios da
área de estudo é a Administração Pública.
Ainda segundo dados obtidos na mesma fonte, a população inserida no mercado formal de
empregos apresenta predominantemente como grau de escolaridade o Ensino Médio Completo.
Entretanto, conforme informações sobre o grau de instrução para a população da AID acima de 10
anos, tema detalhado também no item (e), há predominância de pessoas consideradas sem
instrução ou com o Ensino Fundamental Incompleto, correspondendo respectivamente a 71% em
Morro do Chapéu e 74% em Várzea Nova e Ourolândia. Desta forma percebe‐se que a população
que se encontra disponível no mercado de trabalho possui baixa escolaridade e, ainda conforme
dados obtidos em campo junto a representantes de entidades e instituições dos municípios, possui
nenhuma ou pouca qualificação profissional.
A mão de mão de obra a ser utilizada pelo empreendimento durante a fase de implantação atingirá
280 empregos na fase de pico de obras (Figura 5.3.2‐2) e encontra‐se discriminada nas Tabelas
5.3.2‐5 a 5.3.2‐7, a seguir:

Figura 5.3.2 ‐ 2: Número de Trabalhadores X Período de Obras

De acordo com os dados a seguir pode‐se observar que a maior demanda de profissionais ocorrerá
durante o processo construtivo da fundação, seguido da construção das vias de acesso que, inclusive
demandará maior tempo para sua execução, assim como as edificações. Estas atividades são
destacadas para a realização deste estudo, não só pelo período de sua execução, mas também
devido ao fato de exigirem menor qualificação e baixo nível de escolaridade, situação
potencialmente favorável à contratação local.
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Tabela 5.3.2 ‐ 5: Quadro geral de planejamento da Força de Trabalho, por período na fase de
implantação do Complexo Eólico Serra da Babilônia

Atividades

Dias de
Qd de Quantidade Qt RH trabalho
Quantidade Unidade
equipes
RH
total
por
semana
COMPLEXO EÓLICO
56
56

Estradas construção

60250

m

1

Construção da área de
plataforma

165

unidade

1

31

Fundações construção

165

unidade

1

Recepção de
componentes

165

unidade

Montagem WTG

165

Rede MT

Número
total de
semanas

Data início

Data final

5

44

31/01/2014 05/12/2014

31

5

36

15/03/2014 22/11/2014

67

67

5

42

05/03/2014 24/12/2014

1

19

19

5

12

21/05/2014 13/08/2014

unidade

1

67

67

5

36

10/01/2015 19/09/2015

60250

m

1

50

50

5

36

15/09/2014 25/05/2015

Subestação (civil)

1

unidade

1

SUBESTAÇÃO
37
37

5

36

20/08/2014 29/04/2015

Subestação
(eletromecânico)

1

unidade

1

5

30

25/10/2014 23/05/2015

Seccionamento circuito
Sr Bonfim ‐ Irecê

1

SECCIONAMENTO CIRCUITO CHESF
unidade
1
26
26
5

10

05/08/2015 14/10/2015

Linha de transmissão

5000 (est)

m

Construção canteiro de
obras

1

unidade

Energização

1

Comissionamento
Desmobilização

39

39

LINHA DE TRANSMISSÃO
1
48
48

5

11

15/05/2015 31/07/2015

1

CANTEIRO
38

38

5

12

10/01/2014 04/04/2014

unidade

1

GERAL
12

12

5

12

20/08/2015 12/11/2015

1

unidade

1

11

11

5

15

19/08/2015 02/12/2015

1

unidade

1

24

24

5

12

01/10/2015 24/12/2015
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Tabela 5.3.2 ‐ 6: Tabela de Funcionários por Atividade (Complexo Eólico e Subestação)
COMPLEXO EÓLICO

Funções
Eletricistas e auxiliares de
elétrica
Montadores eletromecânicos e
auxiliares de montagem
Operadores de equipamentos
pesados de construção
Operadores de guindastes e
gruas e auxiliares
Motoristas de caminhões
pesados
Mestres de Obras Elétricas e
Civis
Perfurador e Dinamitador
Topógrafos e auxiliares de
topografia
Armadores e auxiliares de
armação
Suporte de escritório, gerentes,
engenheiros
Inspetores e técnicos de WEC/
técnicos de O&M
Montadores mecânicos e
auxiliares de montagem
Pedreiros e Operários
Total de Contratados

Total

SUBESTAÇÃO
Recepção
Construção
Montag
Subesta Subestação
Construção
Fundações
de
Rede
da área de
em
ção (eletromec
Estradas
construção
Compone MT
plataforma
WTG
(civil)
ânico)
ntes

80

4

30

36

20

2

64

22

11

10

2

24
18

4

2

2

19

4

2

3

8

2

2

2

6

2

4
4

5

18

4

1

2

1

1

2

2

1

1

22
4

1

2

32
31

14

4

2

2

2

2

19

4

2

2

1

2

52

40

4

67

19

8
50

16
37

39

112
501

18
56

2

6

12
31

4

18
67

Tabela 5.3.2 ‐ 7: Tabela de Funcionários por Atividade (Bay de Conexão, Linha de Transmissão,
Canteiro de Obras e Geral)
BAY DE CONEXÃO

Funções
Eletricistas e auxiliares de
elétrica
Montadores eletromecânicos e
auxiliares de montagem
Operadores de equipamentos
pesados de construção
Operadores de guindastes e
gruas e auxiliares
Motoristas de caminhões
pesados
Mestres de Obras Elétricas e
Civis
Perfurador e Dinamitador
Topógrafos e auxiliares de
topografia
Armadores e auxiliares de
armação
Suporte de escritório, gerentes,

LINHA DE
TRANSMISSÃO
Seccionamento
Linha de
circuito Sr Bonfim ‐ transmissão
Irecê
6

10

6

10

2

6

CANTEIRO

GERAL

Construção
canteiro de
obras

Energização Comissiona Desmobili
mento
zação

4

6

2

2

2

1

2
4

2

2

1

4

2

2

2

2

2

1

2

2

2
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BAY DE CONEXÃO

Funções
engenheiros
Inspetores e técnicos de WEC /
técnicos de O&M
Montadores mecânicos e
auxiliares de montagem
Pedreiros e Operários
Total de Contratados

LINHA DE
TRANSMISSÃO
Seccionamento
Linha de
circuito Sr Bonfim ‐ transmissão
Irecê
1

6
26

CANTEIRO

GERAL

Construção
canteiro de
obras

Energização Comissiona Desmobili
mento
zação

2

8
48

26
38

2

3

2

6

2

12

11

12
24

Considerando, portanto, um cenário local de baixo nível de escolaridade da população
economicamente ativa nos municípios da AID e a alta demanda por mão de obra com baixa
exigência de qualificação, notadamente pedreiros e operários para a construção de acessos e
plataformas, bem como funções que necessitam somente de treinamento básico, como motoristas e
auxiliares de topografia, o potencial para contratação de mão de obra local é significativo nesta
etapa do projeto.
A estes dados deve‐se acrescer que nas entrevistas realizadas junto a representantes de entidades e
instituições locais, para a elaboração da seção 5.3.2.1, identificou‐se grande expectativa da
população local em relação ao empreendimento em relação à geração de empregos, considerando
que o desemprego é um dos problemas mais graves dos municípios.
d) Quantificação e caracterização da população a ser deslocada, quando couber;
Para a elaboração deste tema foi considerada tanto a área de influência direta (AID) quanto a área
onde será implantado o Empreendimento.
Neste sentido a área onde será implantado o Empreendimento foi adquirida pelo empreendedor
antes da fase de estudos e corresponde a duas propriedades cujos proprietários não residiam ou não
desenvolviam atividades econômicas no local. Quanto às áreas de entorno do Empreendimento não
haverá interferências que justifiquem o deslocamento de população, considerando que o povoado
de Tabua que se encontra a cerca de 20 km do empreendimento somente será interferido por estar
nas proximidades do acesso, não sendo necessário deslocamento.
e) Caracterização das condições socioeconômicas da população (ocupação, renda, nível de instrução,
habitação, saúde, cultura, religião e lazer);
O histórico de ocupação dos três municípios da AID aponta semelhanças quanto às motivações que
levaram pessoas a ocuparem a região em estudo. Após o estabelecimento da ocupação, o processo
de desenvolvimento socioeconômico inicia‐se de forma análoga, mas com o decorrer do tempo os
habitantes de cada município forjaram seu modo de vida e, desta forma impuseram diferentes
ritmos ao seu desenvolvimento, definindo um quadro socioeconômico próprio.
Emprego e Renda
Conforme veremos mais adiante neste estudo, a economia dos municípios de Morro do Chapéu,
Várzea Nova e Ourolândia são bastante limitadas, tendo no setor terciário o principal responsável
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pela contribuição à dinâmica econômica dos municípios. Os dados expostos abaixo tratam dos
postos de trabalhos no mercado de trabalho formal dos municípios nas atividades econômicas
desenvolvidas.
A partir da Tabela 5.3.2‐8 se verifica que a administração pública é o setor que mais concentra
postos de trabalho formal nos municípios da AID dentre as atividades relacionadas, seguido pelo
extrativismo mineral em Ourolândia, e pelos serviços em Morro do Chapéu e Várzea Nova.
Tabela 5.3.2 ‐ 8: Pessoal Ocupado no Mercado de Trabalho, por setor de atividade econômica,
2009.
Setor de Atividade

Ourolândia

Várzea Nova

Extrativa Mineral
265
‐
Indústria de Transformação
54
8
Serviços Industriais de utilidade pública
‐
‐
Construção Civil
‐
‐
Comércio
35
59
Serviços
19
60
Administração pública
683
468
Agropecuária, extrativa Vegetal, Caça e Pesca
16
5
Total
1.072
600
Fonte: Ministério do Trabalho – RAIS
Nota: * Os dados referentes a Morro do Chapéu correspondem ao ano de 2008

Morro do
Chapéu*
‐
24
‐
13
171
205
676
38
1.127

Essa situação, de concentração dos empregos formais na administração pública, não é rara em
municípios de pequeno porte. Contudo, os dados apresentados indicam o porte da economia dos
municípios com a diversidade das atividades e o porte desta, com os dados acerca dos postos de
trabalho ofertado nos segmentos econômicos municipais.
Comparando as Tabelas 5.3.2‐8 e 5.3.2‐9, onde há uma diferença de um ano para Ourolândia e
Várzea Nova e dois anos para Morro do Chapéu, nota‐se que houve aumento no vínculo de emprego
formal nos três municípios, dentre os quais Morro do Chapéu foi o que teve o maior aumento na
oferta de empregos formais, independente do intervalo de referência ser maior.
Tabela 5.3.2 ‐ 9: Renda média do emprego formal e numero total de vínculos empregatícios
formais, municípios AID, 2010.
Renda Média do
Emprego Formal
Ourolândia
837,61
Várzea Nova
1.311,03
Morro do Chapéu
917,03
Fonte: MTE: Relação Anual de Informações Sociais, 2010.
Município

Número de
Vínculos formais
1.136
741
2.045

Nas entrevistas com órgãos públicos realizadas na visita in loco, a administração pública foi
ressaltada como principal fonte de renda dos moradores de Várzea Nova, seguido de
aposentadorias, refletindo a baixa diversidade econômica no município. Já nos municípios de
Ourolândia e Morro do Chapéu, não foi constatado essa situação, onde a população e os órgãos
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públicos não identificam a dinâmica da economia municipal dependente dos rendimentos
proveniente da administração pública.
Os aspectos econômicos dos municípios serão mais bem tratados na seção 5.3.2.6 que tratará
exclusivamente da dinâmica produtiva dos municípios onde dados mais detalhados acerca da
economia serão expostos e analisados.

Nível de instrução
O trato desse tema neste momento do estudo restringirá àqueles inseridos no mercado de trabalho,
permitindo um entendimento linear das condições socioeconômicas focando mais no âmbito do
mercado de trabalho, permitindo um melhor dimensionamento dos impactos do Empreendimento
nessa questão.
Os dados sistematizados na Tabela 5.3.2‐10 expõem um cenário que, à luz dos indicadores e análises
realizadas da AID até o momento, possibilita que algumas hipóteses sejam expostas. O fato da
população ter apresentado certo envelhecimento, mas ainda com predominância da população
jovem item (b), possibilita propor que aqueles que atingem certo nível de instrução acabam por
deslocarem‐se para outros municípios e aqueles que ficam não chegam a completar o ensino
fundamental.
Tabela 5.3.2 ‐ 10: Pessoas com 10 anos ou mais de idade por nível de instrução nos municípios da
AID, 2010.
Indicador
Morro do Chapéu
Total pessoas com 10 anos ou mais
28.587
Sem instrução e fundamental
20.555
incompleto
Fundamental completo e médio
3.614
incompleto
Médio completo e superior
3.072
incompleto
Superior completo
600
Não determinado
116
Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

Várzea Nova
10.934
8.133
1.193
1.323
245
39

Ourolândia
13.237
9.871
1.573
1.395
203
194

Do total da população com dez anos ou mais de idade, no município de Morro do Chapéu
aproximadamente 71% não tem instrução ou o ensino fundamental e em Várzea Nova e Ourolândia
esse percentual é de aproximadamente 74%. Essa situação evidencia a necessidade de estímulos a
melhoria do nível educacional da população enquanto estratégia de valorização do mercado de
trabalho disponível com consequente desestímulo ao deslocamento da população para outros
municípios.
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A Tabela 5.3.2‐11 reforça a situação descrita no parágrafo anterior num nicho mais restrito, isto é, o
grau de instrução daqueles inseridos no mercado de trabalho formal. Veremos mais adiante que o
mercado de trabalho informal é bem representativo nos municípios, mas já pelo total apresentado
acima se pode ter certa noção, quando verificado o número total de pessoas que se inserem na
classificação de Pessoa Economicamente Ativa (PEA), que usa a mesma idade de referência.
Tabela 5.3.2 ‐ 11: Grau de Instrução do Pessoal Ocupado no Mercado formal de trabalho – 2009.
Grau de Instrução

Ourolândia

Várzea
Nova
2
12
46

Morro do
Chapéu*
15
70
71

Analfabeto
38
Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental
110
5º ano completo do ensino fundamental
53
Do 6º ao 9º ano incompleto do ensino
57
62
69
fundamental
Ensino Fundamental completo
75
57
95
Ensino médio incompleto
100
29
49
Ensino Médio Completo
516
353
569
Educação Superiora incompleta
56
5
42
Educação superiora completa
67
34
145
Mestrado completo
‐
‐
2
Doutorado Completo
‐
‐
‐
TOTAL
1.072
600
1.127
Fonte: Ministério do Trabalho – RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, 2009.
Nota: * Os dados referentes à Morro do Chapéu correspondem ao ano de 2008

No que tange à população inserida no mercado de trabalho formal, o nível de instrução diferencia‐se
do apresentado para a população de dez anos ou mais, predominando nos três municípios aqueles
com Ensino Médio Completo, evidenciando que o mercado de trabalho demanda formação de
segundo grau, contudo, não é possível dimensionar se o mercado de trabalho formal é reduzido por
conta da baixa escolaridade da população ou se a baixa escolaridade reduz os postos de trabalho
formal nos municípios.

Habitação
Considerando a população a ser deslocada ao longo da implantação do Empreendimento, é
necessária a verificação de algumas questões relacionadas à habitação. Assim os dados e análises a
seguir expressam um retrato dessa questão nos municípios para melhor dimensionar possíveis
impactos nesta área frente à potencial chegada de pessoas de outras regiões.
Os dados relacionados na Tabela 5.3.2‐12 descrevem os domicílios identificados no Censo
Demográfico 2010 e a característica da situação do domicilio, a partir do que foi levantado, verifica‐
se que aproximadamente 12% dos domicílios recenseados estão vagos, contudo não está
identificado nos dados se esses domicílios vagos localizam‐se na área rural ou urbana.
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Tabela 5.3.2 ‐ 12: Informações Gerais acerca dos municípios contabilizados no Censo, municípios
AID, 2010.
Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Domicilio Recenseado

13.924

5.424

6.369

Domicílios Particulares Ocupados (DPO)

9.945

3.932

4.679

DPO com entrevista realizada

9.772

3.714

4.566

DPO sem entrevista realizada

173

218

113

Domicílios particulares não ocupados de uso
ocasional

2.287

763

622

Domicílios particulares não ocupados vagos

1.677

726

1.062

Domicílios Coletivos sem morador

6

2

5

Domicílios Coletivos com morador

9

1

1

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

O levantamento de campo realizado no entorno do Empreendimento, na zona identificou uma
proporção importante de moradias não ocupadas, evidenciando um deslocamento recente da
população rural para outras localidades, provavelmente para as áreas urbanas.
Nas entrevistas realizadas nas áreas urbanas, junto aos órgãos públicos e representantes locais,
questionou‐se a disponibilidade de moradias no município, para alugel ou venda. Conforme
informação obtida nessas entrevistas, não há disponibilidade de imóveis nas áreas urbanas.
Embora a vinda de pessoas de fora tenha sido apontada por alguns como um aspecto positivo,
dinamizando a economia, ressaltou‐se o receio com possíveis especulações imobiliárias que
atingiriam populações vulneráveis frente a não possibilidade de assumir tais custos, tanto pela
questão de renda (adequação a nova dinâmica do mercado) como pelo nível de instrução dos
moradores, que podem se iludir com uma situação ou até mesmo ser enganados.
A Tabela 5.3.2‐13 evidencia que nos municípios da AID ainda é predominante domicílios do tipo
casa, ou seja, não ocorreu processo de verticalização e na visita em campo não foi identificado
nenhum empreendimento imobiliário com essas características, podendo considerar que não é
esperado uma expansão da população na sede urbana.
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Tabela 5.3.2 ‐ 13: Domicílios particulares permanentes, municípios AID, 2010.
Tipo de domicílios

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Casa

9.884

3.894

4.635

Vila ou condomínio

25

6

2

Apartamento

18

19

18

Cortiço ou cabeça de porco

1

‐

13

Oca ou maloca

‐

‐

‐

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

Das condições de ocupações (Tabela 5.3.2‐14)nota‐se que há predominância de casas próprias,
revelando estabilidade na questão da moradia, tendo em vista que aproximadamente 81,6% dos
domicílios ocupados são residências próprias.
Tabela 5.3.2 ‐ 14: Domicílios Particulares segundo condições de ocupação, municípios AID, 2010.
Condição ocupação

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Própria já quitada

8.121

3.118

3.859

Em aquisição

30

35

5

Alugado

826

357

420

Cedido por empregador

215

104

59

Cedido de outra forma

623

270

263

Outra condição

113

35

62

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

Saúde
A questão da saúde, com a instalação do Empreendimento e a vinda de pessoas de fora, poderá
sofrer impactos no sentido de sobrecarga dos equipamentos disponíveis, assim os dados a seguir
exibem um panorama do cenário atual do sistema de saúde dos municípios da AID e sua capacidade
de atendimento à população local hoje.
A Tabela 5.3.2‐15 indica as despesas com a área da saúde nos municípios que compõem a AID.
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Tabela 5.3.2 ‐ 15: Despesas com a área da saúde, municípios da AID, 2010.
Despesa total com saúde

Morro do Chapéu

Várzea*

Ourolândia

Despesa com recursos próprios

5.220.071,11

2.385.854,07

3.642.741,67

Receita de impostos e transferências
constitucionais legais

2.515.830,46

1.625.926,45

1.582.321,31

Transferências SUS

16.208.504,18

9.929.430,53

9.444.525,61

Despesa com pessoal

2.346.124,04

662.763,82

1.653.088,59

Despesa total com saúde

1.627.692,02

1.073.024,00

2.092.898,50

Fonte: DATASUS, Indicadores e dados básicos, 2010.
Nota: *dados de 2008

O número de equipamentos indicado na Tabela 5.3.2‐16 não diz respeito exclusivamente aos
equipamentos em uso. Segundo dados do DATSUS, dos 8 equipamentos de raio x de Morro do
Chapéu, um não está em uso, sendo que dos 7 em funcionamento, somente 3 estão disponíveis para
uso em pacientes provenientes do SUS. Dos 3 equipamentos de ultrassom somente um está
disponível ao SUS e dos equipamentos odontológicos estão disponíveis ao uso do SUS 8 dos 15
existentes no município. Em Várzea Nova, todos os equipamentos relacionados todos estão em uso
e disponíveis ao SUS, assim como em Ourolândia.
Tabela 5.3.2 ‐ 16: Equipamentos Existentes na área de saúde, municípios AID, 2010.
Equipamentos

Morro do Chapéu*

Várzea Nova

Ourolândia

Mamógrafo

‐

‐

‐

Raio X

8

‐

‐

Tomografia computadorizada

‐

‐

‐

Ressonância magnética

‐

‐

‐

Ultrassom

3

1

‐

Equipamento Odontológico Completo

15

4

14

Fonte: DATASUS, Indicadores e dados básicos, 2010.
Nota: *DADOS DE 2008

Quanto aos profissionais disponíveis rede de saúde, todos atendem os usuários do Sistema Único de
Saúde (Tabela 5.3.2‐17).
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Tabela 5.3.2 ‐ 17: Profissionais da saúde, segundo categoria, que atendem nos municípios da AID.
Profissionais

Morro do Chapéu*

Várzea Nova

Ourolândia

Médicos**

51

14

15

Cirurgião Dentista

14

2

5

Enfermeiro

27

5

12

Fisioterapeuta

5

1

1

Nutricionista

2

‐

‐

Farmacêutico

6

2

3

Auxiliar de enfermagem

31

12

10

Técnico em enfermagem

38

7

‐

Fonte: DATASUS, Indicadores e dados básicos, 2010.
Nota: *DADOS DE 2008
**categoria geral que engloba: anestesista, cirurgião geral, clinico geral, ginecologista/obstetra,
médico da família, Pediatra, Psiquiatra, Radiologista.

Cultura
Morro do Chapéu
No histórico apresentado no início do estudo, o município de Morro do Chapéu teve importante
papel durante o século XVIII ao servir como posto de paragens de umas das vias de comunicação e
circulação de pessoas e mercadorias no processo de ocupação e povoamento do sertão baiano. As
primeiras explorações no território foram realizadas pelos jesuítas, entretanto os bandeirantes
também passaram por essas terras com a missão de descobrir minas locais para exploração.
Em 1724, já se desenvolvia a criação de gado no território do atual município, o que contribuiu
também para o início do povoamento. Já em 1795, o missionário capuchinho, Frei Clemente Adorno,
chegou à fazenda Morro Velho, na qual iniciou a catequese com a primeira missão católica
promovida no novo povoado. A partir daí surgiu a ideia de se construir a capela de Nossa Senhora
das Graças, que mais tarde tornou‐se a igreja matriz localizada hoje no centro do município.
Sua construção foi realizada pelos habitantes locais no início de 1800 e concluída em 1834, mesmo
período em que o povoado passou à categoria de distrito de paz e se chamar Morro do Chapéu.
Vinte anos depois, em 1864, Morro do Chapéu passou à categoria de Vila efetivando sua nova
condição em 1865 com a eleição para o Conselho Municipal. Pela Lei Estadual nº 751 de 08 de
agosto de 1909 a Vila Morro do Chapéu foi elevada à categoria de cidade.
O município se destaca por apresentar um rico conjunto de bens culturais caracterizados por seus
valores históricos, culturais e arqueológicos. Durante entrevistas realizadas no município, foram
reconhecidos bens materiais que se destacam principalmente pelo valor histórico cultural e estilo
arquitetônico das edificações, conforme listados abaixo:
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Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças de 1834;



Capela de Nossa Senhora da Soledade de 1911;



Prefeitura Municipal e Escola Estadual Coronel Dias Coelho – ambas do século XIX;



Ponto de Cultura Centenário das Artes da Sociedade Filarmônica Minerva, fundada em 1906.

Para os bens materiais citados abaixo não foram encontradas datas de construção ou fundação nos
sites pesquisados, mas foram identificados durante as entrevistas no município.


Sede do Correio e Telégrafos;



Correio do Sertão;



Cadeia Pública;



Conjunto de casas coloniais localizadas na Rua do Fogo.

Em relação aos bens imateriais, ou seja, o conjunto de manifestações culturais e artísticas
identificadas como parte integrante do patrimônio cultural, destaca‐se:


Reisado

É uma denominação erudita para os grupos que cantam e dançam na véspera e no Dia de Reis,06 de
janeiro, conhecido também como Epifania, festa coletiva de vários fatos da vida de Jesus. No Brasil, a
denominação de “Reisado” sem especificação maior, refere‐se sempre aos ranchos, ternos, grupos
que festejam o Natal e os Reis Magos.
O reisado tanto pode ser apenas uma cantoria, como também, pode possuir um enredo ou uma
série, de pequeninos atos encadeados ou não. Os participantes costumam usar roupas de tecidos
vistosos, ornamentados com areia brilhante, miçangas etc.
Os foliões de Reis imitam Reis Magos, que viajaram guiados pela estrela de Belém. O grupo pode sair
todas as noites, do Natal até o Dia de Reis, percorrendo as ruas, sítios ou casas, sendo sempre bem
recebidos com seus cânticos. O grupo é composto por tocadores de viola, caixa e pandeiro.


Festa da Argolinha

O jogo ou brincadeira das argolinhas, como por muito tempo foi chamado, é realizado no mês de
fevereiro e tem origem portuguesa. No Brasil, o jogo teve início no século XVI e fazia parte da antiga
Cavalhada Mourama, e em Morro do Chapéu surgiu no início do século XX. Atualmente deixaram‐se
de lado as encenações teatrais permanecendo apenas o jogo da argolinha, onde o cavaleiro passa
embaixo de um arco com uma argola enfeitada com fitas e com a ponta de uma lança em mãos e o
cavalo em disparada tem que retirá‐la.


Festa do Divino Espírito Santo

Festa católica realizada no mês de maio que comemora a descida do Espírito Santo sobre os
apóstolos. Em Morro do Chapéu ela teve início no ano de 1901 e acontece com a participação da
Filarmônica.
Além das manifestações citadas acima, há no calendário oficial de eventos da Secretaria Municipal
de Cultura, Turismo e Esportes de Morro do Chapéu as festas religiosas em homenagem aos santos
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padroeiros (São Benedito, Santos Juninos e Nossa Senhora da Graça) e aniversário da cidade, ambas
no mês de agosto. O município também se destaca por seu artesanato local, com peças feitas em
argila (vasos e esculturas), além de rendas e bordados. Os produtos são comercializados no Mercado
Municipal de Artesanato através da formação de cooperativas locais organizando e facilitando a
venda das peças produzidas.
Segundo pesquisa realizada no site do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional),
não consta registro de tombamento no município de Morro do Chapéu.
Durante pesquisa realizada no site oficial da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
foram identificados 3 sítios históricos:


Parque Nossa Senhora da Soledade;



Morro Velho;



Vila de Ventura;

Também foram identificados sítios arqueológicos durante pesquisa no site do IPAC (Instituto do
Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia) que reúnem pinturas rupestres, gravuras em pedras,
artefatos e fósseis, desses destacam‐se:


Toca da Figura localizada na região do Ventura;



Toca do Pepino;



Gruta da Boa Esperança a 53 km de Morro do Chapéu;

Morro do Chapéu deve integrar um dos oito roteiros culturais mapeados pelas equipes do IPAC e
UFBA formada por educadores, arqueólogos, administradores, fotógrafos, restauradores, arquitetos,
entre outros especialistas, além de agentes municipais e colaboradores locais. O resultado final é o
Programa de Pesquisa e Manejo de Sítios de Arte Rupestre da Chapada Diamantina que propõe o
desenvolvimento sustentável de alguns municípios dessa antiga região, tendo por base os seus
patrimônios culturais, ambientais e paisagísticos.
Durante as entrevistas realizadas no município foram identificadas cinco comunidades
remanescentes de quilombos, sendo que apenas quatro foram identificadas pelo nome – Barra I,
Barra II, Lagoinhas e Queimadas.
Em pesquisa no site da Fundação Cultural Palmares foram levantadas sete comunidades
remanescentes quilombolas (Tabela 5.3.2‐18), o que indica que tais comunidades estão registradas
através da Certidão de Autodefinição emitida pela Fundação. A última certidão emitida foi da
Comunidade Boa Vista em Dezembro de 2008, no entanto foi enviado um ofício a Fundação
solicitando dados recentes de emissão das certidões no município, cuja resposta datada de 15 de
fevereiro de 2013 confirma como atuais as informações apresentadas a seguir.
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Tabela 5.3.2 ‐ 18: Comunidades Quilombolas registradas junto a Fundação Cultural Palmares no
território do município de Morro do Chapéu ‐ consulta realizada em novembro de 2012.
ESTADO

MUNICÍPIO

CÓDIGO DO IBGE

COMUNIDADE

DATA DE PUBLICAÇÃO

BA

Morro do Chapéu

2921708

Barra II

13/12/2006

BA

Morro do Chapéu

2921708

Gruta dos Brejões

13/12/2006

BA

Morro do Chapéu

2921708

Ouricuri II

13/12/2006

BA

Morro do Chapéu

2921708

Veredinha

13/12/2006

BA

Morro do Chapéu

2921708

Velame

16/04/2007

BA

Morro do Chapéu

2921708

Queimada Nova

14/05/2008

BA

Morro do Chapéu

2921708

Boa Vista

09/12/2008

Total:

7

Fonte: Fundação Cultural Palmares, 2012

Ourolândia
O município de Ourolândia, assim como a grande maioria dos municípios do sertão baiano, teve suas
terras desbravadas por colonizadores no início do século XVII na busca por minas de ouro. Sem
sucesso na busca de ouro, um pequeno povoado formou‐se com o estabelecimento de três famílias
que passaram a plantar cana‐de‐açúcar, ficando o povoado conhecido por engenho velho.
Não passado muito tempo, outras famílias começaram a chegar à região e iniciaram a plantar
também algodão, sendo ele então o responsável pela denominação do Ouro Branco, que foi elevado
a categoria de distrito, pertencente ao município de Jacobina. Somente em 1989 o Ouro Branco
desmembrou‐se de Jacobina elevando‐se a categoria de município pela Lei Estadual nº 4020 de 13
de outubro, sob a denominação de Ourolândia.
Os bens materiais destacados principalmente pelo seu valor histórico‐cultural e estilo arquitetônico
das edificações foram levantados a partir de entrevistas com moradores do município sem
informações sobre o período de construção, destacando a Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo.
Em relação aos bens imateriais ou conjunto de manifestações culturais e artísticas identificadas
como parte integrante do patrimônio cultural, destaca‐se:


Festejos Juninos



Festa da Padroeira Nossa Senhora do Carmo e



Aniversário do município.

Durante as entrevistas realizadas no município e pesquisa no site da Fundação Cultural Palmares não
foram identificadas comunidades remanescentes de quilombos na região de Ourolândia.
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Várzea Nova
O município de Várzea Nova teve início por volta do ano de 1913, com a chegada do Sr. Zacarias
Domingos de Jesus, vindo da fazenda Cercadinho (povoado de Morro do Chapéu). Com o passar do
tempo o pequeno lugarejo começa a receber novos habitantes transformando‐se em um pequeno
centro comercial, e seu crescimento significativo se dá a partir da construção da BA‐426 e chegada
do Sisal, trazendo benefícios e emancipação política para o local.
Os bens materiais destacados principalmente pelo seu valor histórico/cultural e estilo arquitetônico
das edificações foram levantados a partir de entrevistas com moradores do município sem
informações sobre o período de construção, são:


Igreja Matriz Santa Cruz;



Casarão antigo.

Em relação aos bens imateriais ou conjunto de manifestações culturais e artísticas identificadas
como parte integrante do patrimônio cultural, destaca‐se:


Festejos Juninos em homenagem a Santo Antônio;



Festa da padroeira – Santa Cruz e aniversário do município.

Durante as entrevistas realizadas no município e pesquisa no site da Fundação Cultural Palmares foi
identificada uma comunidade remanescente de quilombo (Tabela 5.3.2‐19), sendo esta registrada
através da Certidão de Autodefinição emitida pela Fundação em dezembro de 2011.
Tabela 5.3.2‐ 19: Comunidades Quilombolas registradas junto a Fundação Cultural Palmares no
território do município de Várzea Nova ‐ consulta realizada em novembro de 2012.
ESTADO

MUNICÍPIO

CÓDIGO IBGE

COMUNIDADE

DATA
PUBLICAÇÃO

BA

Várzea Nova

2933158

Mulungu

01/12/2011

Total

DE

1

Fonte: Fundação Cultural Palmares, 2012

Lazer
Na pesquisa in loco nos municípios da AID, foram identificadas somente praças enquanto áreas de
lazer disponíveis aos moradores, indicando carência nesta questão, reforçada em muitas das
entrevistas realizadas, quando se questionava os problemas existentes nos municípios.
Essa deficiência de espaços de esporte e lazer foi apontada como uma das causas que leva os jovens
a adotarem hábitos que os expõem riscos a integridade física e de saúde, como o consumo de
bebidas alcoólicas, uma vez que no tempo em que estão fora da escola e nos finais de semana não
têm atividades ou espaços, levando‐os muitas vezes a consumir álcool e drogas. Enquanto áreas de
lazer, os municípios dispõem principalmente de praças municipais.
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No município de Morro do Chapéu foram identificados dois espaços culturais, o Ponto de Cultura
que abriga a Secretaria municipal de Turismo, Cultura e Esporte e a Associação das Bordadeiras e
Artesãos Morrenses, e o Espaço Cultural Cel. Francisco Dias Coelho que abriga a Sociedade
Filarmônica Minerva fundada em 1906 que é um patrimônio cultural da cidade que será tratado no
item referente ao tema. Nas pesquisas em campo foram levantadas as seguintes festas que ocorrem
tradicionalmente no município: Micareta em agosto, onde se comemora também o aniversário da
cidade, Festa de São Benedito do Espirito Santo (Festa do Divino, que ocorre 40 dias após a Semana
Santa), Reisada e a festa da Padroeira Nossa Senhora da Graça em setembro.
Em Ourolândia existe o Centro Cultural do Município de Ourolândia, que abriga shows e festas que
ocorrem no município e o Estádio Nivaldo Marinho Nunes. Nas pesquisas em campo foram
levantadas as seguintes festas que ocorrem tradicionalmente no município: aniversário da cidade
em junho e festa da Padroeira Nossa Senhora do Carmo.
Já o município de Várzea Nova dispõe do Teatro Gtf, porém ele não foi indicado com um espaço de
cultura e lazer, pois conforme entrevista, esse espaço não é de conhecimento da população
f) População economicamente ativa e ocupada por setores econômicos;
A conceituação de População Economicamente Ativa origina‐se do conceito Pessoas em Idade Ativa
(PIA), e desdobra‐se na população economicamente ativa e população não economicamente ativa.
Em suma, a classificação PIA diz respeito ao conjunto de pessoas aptas a exercerem alguma
atividade econômica, onde são contabilizadas, em geral, pessoas com dez anos ou mais de idade.
Segundo dados do IBGE, 2010 (Tabela 5.3.2‐20), os municípios de Morro do Chapéu, Várzea Nova e
Ourolândia dispõem, respectivamente, de 28.587, 10.934 e 13.237 “pessoas de 10 anos ou mais de
idade” em condição de atividade e de ocupação na semana de referência.
Aqueles que desenvolvem alguma atividade econômica são classificados no PEA, ou seja,
compreende o potencial de mão de obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a
“população ocupada” e a “população desocupada”, sendo assim definidas: população ocupada são
aquelas pessoas que, num determinado período de referência, trabalharam ou tinham trabalho, mas
não trabalharam, por exemplo, pessoas de férias.
A classificação “pessoa ocupada” compreende: empregados (são classificados segundo a existência
ou não de carteira de trabalho assinada); conta própria (aqueles que exploram uma atividade
econômica ou exercem uma profissão ou oficio, sem empregados); empregadores; e não
remunerados (compreende aquelas pessoas que exploram uma atividade econômica, sem
remuneração, pelo menos 15 horas na semana, em ajuda a um membro da unidade domiciliar em
sua atividade econômica, ou em ajuda a instituições religiosas, beneficentes ou de cooperativa, ou,
ainda, como aprendiz ou estagiário) 6.

6

Fonte: IBGE, notas metodológicas, disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme/pmemet2.shtm, acesso em
20 de novembro, às 11h.
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Na classificação “pessoa desocupada”, compreende aquelas que não tinham trabalho, num
determinado período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomaram
alguma providência efetiva.7
Tabela 5.3.2 ‐ 20: Total de pessoas com 10 anos ou mais, condição de ocupação na semana de
referência, total de pessoas economicamente ativas e segundo condição de ocupação e pessoas
não economicamente ativas, municípios AII, 2010.
Categorias

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Jacobina

Total de pessoas com 10 anos
ou mais

28.587

10.934

13.237

66.576

PEA total

15.244

5.868

7.378

38.798

Pessoas ocupadas

13.919

5.331

6.985

35.257

Pessoas desocupadas

1.325

536

393

3.541

Pessoas
não
economicamente ativas

13.343

5.066

5.859

27.778

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010

Na Tabela 5.3.2‐21, a condição no mercado “empregado”, engloba aqueles indivíduos nas seguintes
condições de trabalho: com carteira assinada, sem carteira assinada e funcionários públicos.
Em Morro do Chapéu, os classificados como empregados estão distribuídos da seguinte forma: 1367
com carteira assinada, 801 funcionários públicos e militares, 6.011 não têm carteira assinada ou se
encontram em situação precária e 1790 trabalhadores na produção para próprio consumo.
Em Várzea Nova, os classificados como empregados estão distribuídos da seguinte forma: 323 com
carteira assinada, 523 funcionário público e militares, 2.158 não têm carteira assinada ou se
encontram em situação precária e 839 trabalhadores na produção para próprio consumo.
Em Ourolândia, os classificados como empregados estão distribuídos da seguinte forma: 786 com
carteira assinada, 415 funcionário público e militares, 2.737 não têm carteira assinada ou se
encontram em situação precária e 600 trabalhadores na produção para próprio consumo.
Aqueles enquadrados como trabalhadores na produção para o próprio consumo não se classificam
no PEA, mas no PIA, citado parágrafos acima, não podendo ser considerada possível mão de obra já
que sua atividade laboral volta‐se exclusivamente à sua subsistência.

7

Idem
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Tabela 5.3.2 ‐ 21: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência,
municípios da AID, 2010.
Condição no mercado

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Empregados

8.179

3.004

3.938

Conta‐própria

3.244

1.360

2.106

Empregadores

90

39

18

Não remunerado

616

113

281

TOTAL

12.129

4.516

6.343

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010

Comparando as duas Tabelas acima, nota‐se uma diferença de total de PEA, contudo essa diferença
se dá pelo fato da Tabela 5.3.2‐21 estar contabilizada como PEA as pessoas que trabalham no campo
para próprio consumo, de modo que não é dado como certo que essas pessoas, mesmo atendendo a
todos os filtros para enquadrarem‐se como economicamente ativas, não necessariamente estão
disponíveis para o mercado de trabalho, pois se dedicam a produção para consumo próprio.
Conforme apresentado no item (e) para os vínculos por setor econômico somente foram
identificados porcentagens de pessoas com vínculos formais, disposto a seguir nas Tabelas 5.3.2‐22
e 5.3.2‐23:
Tabela 5.3.2 ‐ 22: Total de vínculos de emprego formal, em porcentagem, municípios AID, 2010.
Municípios

Extrativa Mineral

Indústria
Transformação

Ourolândia

27,6%

6%

de

Construção Civil

Comércio
3,4%

Várzea Nova

0,9%

10,1%

9,7%

Morro do Chapéu

1,8%

19%

10,5%

Fonte: MTE: Relação Anual de Informações Sociais, 2010

Tabela 5.3.2 ‐ 23: Total de vínculos de emprego formal, em porcentagem, municípios AID, 2010.
Municípios

Serviços

Administração Pública

Agropecuária

Ourolândia

1,8%

60,8%

0,4%

Várzea Nova

10,1%

68,3%

0,8%

Morro do Chapéu

9,8%

57,5%

1,5%

Fonte: MTE: Relação Anual de Informações Sociais, 2010

Conforme indicado nas Tabelas apresentadas, verifica‐se que a administração pública é o setor que
mais concentra postos de trabalho formal nos municípios da AID dentre as atividades relacionadas,
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seguido pelo extrativismo mineral em Ourolândia, e pelos serviços em Morro do Chapéu e Várzea
Nova.
Essa situação de concentração dos empregos formais na administração pública não é rara em
municípios de pequeno porte. Contudo, os dados apresentados indicam o porte da economia dos
municípios com a diversidade das atividades e o porte desta, com os dados acerca dos postos de
trabalho ofertado nos segmentos econômicos municipais.
g) Descrição de fluxos migratórios, identificando: origem, tempo de permanência e causas da migração.
Os dados abaixo relacionam a população residente no município por região do país, e por
nacionalidade. Somente no município de Morro do Chapéu foram identificados residentes
originários de outra nacionalidade, onde foram levantados 33 residentes que tinham nascido em
outro país, sendo que destes 23 haviam se naturalizado brasileiros e 10 ainda mantinham
registrados como estrangeiros (Tabela 5.3.2‐24). Quanto à região de origem, os dados foram
sistematizados no Gráfico 5.3.2‐3 a seguir.
Tabela 5.3.2.1 ‐ 24: Dados de Migração AID.
Morro do
Chapéu

Ourolândia

Várzea
Nova

35.164

16.425

13.073

População residente por lugar de nascimento – Região
Norte

24

7

15

População residente por lugar de nascimento – Região
Nordeste

34.433

16.043

12.765

População residente por lugar de nascimento – Região
Sudeste

439

224

197

População residente por lugar de nascimento – Região
Sul

41

27

‐

População residente por lugar de nascimento – Região
Centro‐Oeste

159

75

74

População residente por lugar de nascimento – Brasil
sem especificação

35

49

22

População residente por lugar de nascimento – País
Estrangeiro

33

‐

‐

População residente por nacionalidade – Naturalizado
brasileiro

23

‐

‐

10

‐

‐

Região de origem
População residente por lugar de nascimento

População residente por nacionalidade ‐ Estrangeira
Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010
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Gráfico 5.3.2‐3: População residente dos municípios da AID por região de nascimento.

Morro do Chapéu
Região Norte
Região Sul

Várzea Nova

Ourolândia

Região Nordeste
Região Centro‐Oeste

Região Sudeste
Brasil sem especificação

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010

Outro dado que permite dimensionar o fluxo migratório nos municípios da AID é o local de trabalho
de pessoas ocupadas na semana de referência, assim levantaram‐se os seguintes dados, conforme a
Tabela 5.3.2‐25:

Tabela 5.3.2 ‐ 25: Pessoas ocupadas na semana de referência, por local de exercício do trabalho
principal, municípios AID, 2010.
Local de trabalho

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Município de residência

13.020

4.988

6.549

Domicilio de residência

1.717

946

708

Fora do domicilio de residência

11.302

4.052

5.841

Outro município

787

312

398

País estrangeiro

‐

‐

‐

Mais de um município

112

21

38

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010

Conforme a tabela acima se verifica que a maioria dos residentes trabalha no próprio município de
residência e fora de casa, mas há incidência de pessoas que necessitam deslocar‐se a outros
municípios para trabalhar.
Nas entrevistas de campo, não se constatou a existência do deslocamento de populações para
outros estados para atividades como corte de cana, colheita de laranja entre outros, nem entre as
populações da área rural.
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5.3.2.2 Patrimônio histórico, cultural, arqueológico e espeleológico.
a) Avaliação da possibilidade de ocorrência de sítios de natureza arqueológica ou indígena nas áreas de
influência do empreendimento;
Apresentado na seção 5.3.1.1‐j e Anexo 2. Não há Terras Indígenas na AII ou AID deste
Empreendimento.
b) Identificação e caracterização, com mapeamento em escala compatível, de sítios arqueológicos,
espeleológicos, históricos e arquitetônicos, bem como de locais de relevante beleza cênica e outros
considerados de grande importância pela população;
i.

Patrimônio Espeleológico

Introdução
O levantamento do patrimônio espeleológico exigido aos Estudos de Impacto Ambiental a que são
submetidos todos os empreendimentos que podem gerar impactos ambientais relevantes, tem por
objetivo subsidiar a correta avaliação das riquezas naturais. Serve também como subvenção às
tomadas de decisão mais seguras. Na Figura 5.3.2‐3 pode‐se observar o mapa da distribuição das
potencialidades espeleológicas existentes no território brasileiro (Cecav, 2012).

Figura 5.3.2 ‐ 3: mapa da distribuição das potencialidades espeleológicas existentes no território brasileiro.
Fonte: http://www.icmbio.gov.br/cecav/

A notável variabilidade nas potencialidades de ocorrência diz respeito às diversas litologias que
compreendem o território nacional. As litologias mais favoráveis à desagregação/dissolução, por
exemplo, das litologias carbonáticas, teriam maior potencial e gerar cavernas, enquanto que as mais
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impermeáveis, como as silicáticas, por exemplo, apresentar‐se‐iam menos favorecidas à existência
de cavernas.
A graduação das potencialidades, se vistas apenas do ponto de vista geológico apresenta cinco
classes de potencialidade, como é possível observar na Figura 5.3.2‐4.

Figura 5.3.2 ‐ 4: Graduação das potencialidades do ponto de vista geológico. Fonte:
http://www.icmbio.gov.br/cecav/

Cavernas são feições encontradas em ambientes cársticos, ou simplesmente Carstes. São paisagens
geradas em uma superfície sustentada por rochas solúveis. Como conseqüências de processos
tectônicos e meteóricos, surgem feições de relevos, como abismos, paredões, depressões fechadas
ou dolinas, além, é claro das cavernas (Figura 5.3.2‐5).
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Figura 5.3.2 ‐ 5: Modelo de desenvolvimento de uma caverna. Adaptado
de:http://web.viu.ca/geoscape/images/karst_cave.jpg

“Cerca de 90% das cavernas reconhecidas em todo o mundo desenvolvem‐se em rochas
carbonáticas. No Brasil, no entanto, devido a fatores pouco conhecidos, mas seguramente
envolvendo variáveis geomorfológicas e climáticas, rochas não carbonáticas são também
muito susceptíveis a formar cavernas. Dada a grande extensão das rochas cristalinas em
território brasileiro, tem‐se visto o aumento do interesse pelo estudo de cavernas em granito,
gnaisse, basaltos, rochas metamórficas variadas como micaxistos, mármores e filitos, etc.,
ainda assim considerados incipientes no país.
Segundo Finlayson (1983), isso ocorre devido ao fato de as cavernas em rochas cristalinas
não terem a exuberância estética que as cavernas em rochas carbonáticas apresentam. No
entanto: “Esta situação parece agora estar mudando rapidamente. Recentes explorações nas
Greenhorn Caves na Califórnia indicam que há mais de 1.500 m de passagem subterrânea
(...)”.
O autor ainda ressalta que descobertas recentes de depósitos minerais registrados em cavidades
graníticas abrem novas possibilidades de entendimento desses ambientes, pois: “Espeleotemas de
cavernas de granito também detêm considerável promessa para futuras investigações do
intemperismo químico dessa litologia” (Finlayson, op cit).
Até o momento, cerca de 4.200 cavernas encontram‐se registradas nos dois cadastros
espeleológicos existentes no Brasil. Estes cadastros abrangem principalmente informações coletadas
por grupos amadores de espeleologia, centros universitários de pesquisas e especialistas em áreas
correlatas ao estudo das cavernas. No entanto, muitas cavernas identificadas não foram incluídas
nos cadastros espeleológicos devido a diversos fatores, entre eles:
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O trabalho foi realizado no âmbito profissional encontrando‐se arquivado nas próprias
empresas executoras ou nos órgãos ambientais;



Não houve interesse ou condição técnica em se efetuar o cadastramento no caso de grupos
ou indivíduos amadores;



A caverna tem visitação frequente seja para turismo ou religião, mas não desperta atenção
científica e nem de documentação técnica.

Dessa forma, o número de cavernas identificadas até o momento no Brasil deve se situar por volta
de 7 a 8 mil, com um incremento provavelmente da ordem de algumas centenas de novas
ocorrências por ano pelos estudos correlatos ao meio cavernícola ou outras atividades. Apenas a
título comparativo, em países mais desenvolvidos do ponto de visa espeleológico, como Itália e
França, com áreas equivalentes ao estado de Minas Gerais, são conhecidas cerca de 40 mil cavernas
em cada um. A ausência de pesquisa, o pequeno número de espeleólogos capacitados, dificuldades
de acesso, dentre outros motivos, justificam o reduzido conhecimento que ainda temos do potencial
espeleológico brasileiro.

Metodologia
O levantamento do potencial espeleológico consiste em pesquisa bibliográfica em fontes ligadas ao
tema espeleologia, arqueologia, paleontologia de órgãos públicos, associações espeleológicas e na
literatura em que podem ser observadas referências diretas ou indiretas a cavernas.
Entrevistas a órgãos oficiais em nível local, estadual e federal a fim de obter referências
testemunhais sobre ocorrências confirmadas ou possíveis de cavernas. Essa massa de dados
secundários será a base para a definição dos pontos a serem reconhecidos na visita ao campo.
Consulta às fontes cartográficas temáticas e sistemáticas e de sensoriamento remoto disponíveis,
em busca de feições que indiquem presença de cavernas evidentes ou não na AII. As informações do
meio físico consultadas para orientar as pesquisas de pontos de maior interesse do ponto de vista
geológico e geomorfológico, foram levantadas a partir de fontes como a Folha SC‐24/25,
Aracaju/Recife do Projeto de Levantamento de Recursos Naturais ‐ Radam Brasil, de 1983.
Nos trabalhos referentes à Área de Influência Direta – AID ‐ e Área Diretamente Afetada – ADA
foram executadas visitas técnicas baseadas nas referências obtidas com uso da base cartográfica,
ortofotocartas e sensoriamento remoto, orientadas para os locais considerados relevantes para a
checagem in loco com o auxílio de receptores GPS, com o intuito registrar o caminhamento, bem
como os pontos considerados relevantes para o estudo.
A equipe de campo adotou a Ficha de Caracterização de Cavidades (Dias, in SBE, 2003) a fim de que
se pudesse sistematizar o maior número possível de informações de cavernas visitadas em campo.
Tal ficha é composta de diversos campos para preenchimento com dados do tipo: posicionamento,
ou, localização da entrada da caverna; espeleometria, ou topografia espeleológica, morfologia
subterrânea; sedimentos clásticos e do tipo espeleotemas; fauna; arqueologia, paleontologia e
hidrografia subterrânea. A ficha é composta também de campos para preenchimento com
informações sobre o entorno da caverna, principalmente em relação às atividades econômicas
desenvolvidas no seu entorno.
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Legislação pertinente
Na atualidade, empreendimentos que se sobreponham a áreas de potencial espeleológico devem
ser submetidos a licenciamento ambiental (Sanchez, 2007) sob os princípios e normas estabelecidos
na:


Constituição Federal Art. 2º: são bens da União; inciso X: as cavidades naturais subterrâneas
e os sítios arqueológicos e pré‐históricos;



Decreto n.º 99.556, de 01/10/1990: dispõe sobre a proteção das cavidades naturais
subterrâneas existentes no Território Nacional e dá outras providências; define cavidade
natural subterrânea como “todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo homem,
com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, incluindo seu
ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso
onde os mesmos se inserem, desde que a sua formação haja ocorrido por processos
naturais, independentemente de suas dimensões ou do tipo de rocha encaixante. Nesta
designação estão incluídos todos os termos regionais, tais como gruta, lapa, toca, abismo,
furna e buraco”



Portaria IBAMA n.º 887/90: dispõe o uso das cavernas e seu entorno;



Resolução CONAMA n.º 237/97: determina a que atividade econômica se submeterá a
licenciamento ambiental;



Resolução CONAMA n.º 347/04: dispõe sobre a proteção das cavidades naturais
subterrâneas existentes no Território Nacional e dá outras providências:

Art. 2º Para efeito desta Resolução ficam estabelecidas as seguintes definições:
I ‐ cavidade natural subterrânea é todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo ser
humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta,
lapa, toca, abismo, furna e buraco, incluindo seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico,
as comunidades bióticas ali encontradas e o corpo rochoso onde as mesmas se inserem,
desde que a sua formação tenha sido por processos naturais, independentemente de suas
dimensões ou do tipo de rocha encaixante.
II ‐ cavidade natural subterrânea relevante para fins de anuência pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ‐ IBAMA no processo de licenciamento ‐
aquela que apresente significativos atributos ecológicos, ambientais, cênicos, científicos,
culturais ou socioeconômicos, no contexto local ou regional em razão, entre outras, das
seguintes características: a) dimensão, morfologia ou valores paisagísticos; b) peculiaridades
geológicas, geomorfológicas ou mineralógicas; c) vestígios arqueológicos ou paleontológicos;
d) recursos hídricos significativos; e) ecossistemas frágeis; espécies endêmicas, raras ou
ameaçadas de extinção; f) diversidade biológica; ou g) relevância histórico‐cultural ou
socioeconômica na região.
III ‐ patrimônio espeleológico: o conjunto de elementos bióticos e abióticos, socioeconômicos
e históricos‐culturais, subterrâneos ou superficiais, representados pelas cavidades naturais
subterrâneas ou a estas associadas;
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IV ‐ área de influência sobre o patrimônio espeleológico: área que compreende os elementos
bióticos e abióticos, superficiais e subterrâneos, necessários à manutenção do equilíbrio
ecológico e da integridade física do ambiente cavernícola;


DECRETO Nº 6.640 07/11/2008: dá nova redação aos Arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e acrescenta os
Arts. 5‐A e 5‐B ao Decreto no 99.556, de 1º de outubro de 1990, que dispõe sobre a
proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional.



IN/MMA nº 02, de 20/08/2009: resolve metodologia para definir o grau de relevância das
cavidades naturais subterrâneas.
Art. 1º O grau de relevância das cavidades naturais subterrâneas será classificado de acordo
com a metodologia estabelecida nesta Instrução Normativa.
Art. 2º A cavidade natural subterrânea será classificada de acordo com seu grau de
relevância em máximo, alto, médio ou baixo, determinado pela análise dos atributos e
variáveis...
Será necessário elaborar o levantamento do patrimônio espeleológico das áreas de influência
do empreendimento.
No anexo II, tem‐se a definição de:
‐ “Patrimônio Espeleológico: conjunto de elementos bióticos e abióticos, sócio‐econômicos e
histórico‐culturais, subterrâneos ou superficiais, representado pelas cavidades naturais
subterrâneas ou a estas associadas.
‐ Sistema cárstico: conjunto de elementos interdependentes, relacionados à ação da água e
seu poder corrosivo junto a rochas solúveis, que dão origem a sistemas de drenagem
complexos, englobando sistemas de cavernas e demais feições superficiais destes ambientes,
como as dolinas, sumidouros, vales secos, maciços lapiasados e outras áreas de recarga.
Incluem‐se neste conceito todas as formas geradas pela associação de águas corrosivas e
rochas solúveis que resultam na paisagem cárstica. É constituído por suas diversas zonas:
exocarste, epicarste e endocarste.
‐ Sistema Subterrâneo: conjunto de espaços interconectados da subsuperfície, de tamanhos
variáveis (desde fissuras diminutas até grandes galerias e salões), formando grandes redes
de espaços heterogêneos e que podem ser preenchidos por água ou ar.”

Este último tópico da norma está de acordo com o conceito moderno estudo dos espaços
subterrâneos definido por Sanchez (1992), onde “a referência lógica para abordar os ambientes
cársticos é o sistema espeleológico. As entradas de água no maciço rochoso, seus percursos
subterrâneos e as modalidades de saídas formam o arcabouço material que define de fato e permite
a modelagem teórica dos fenômenos espeleológicos.” Esta proposição será usada como base teórica
para a execução deste trabalho como um todo.
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Espeleologia e caracterização do meio físico
A AII que abrange partes dos municípios de Morro do Chapéu, Várzea Nova e Ourolândia caracteriza‐
se geologicamente por pertencer à Província São Francisco, em seu Domínio Tectônico Bahia
Central, limitado a leste pela Serra da Jacobina, e a oeste pela Serra do Espinhaço.
A área em questão abrange as superfícies de duas sub‐bacias hídricas: a Sub‐Bacia Hidrográfica do
Rio Salitre, onde se localiza a maior parte da área em estudo e a Sub‐Bacia Hidrográfica do Rio
Jacaré. Ambas pertencentes à Região Hidrográfica do Rio São Francisco.
A porção oeste da AII, desde a borda oriental da Bacia Sedimentar de Irecê, compreende as litologias
do Grupo Uma, especialmente a Formação Salitre, de idade neoproterozóica e composta
pelasunidades faciológicas denominadas Nova América, Gabriel e Jussara (laminitos, estromatólitos,
calcarenitos, calcissiltitos, calcilutitos, margas, dolomitos, silexitos e argilitos) com ocorrência de
carste exumado.
Na área de ocorrência da Formação Salitre, Unidade Jussara, a cerca de 10 quilômetros a leste do
povoado de Tabua, no município de Várzea Nova, está situada a Fazenda Arrecife, propriedade na
qual se situa um sítio de grande relevância paleontológica contendo biohermas compostas por
estromatólitos colunares em exposição de grande relevância científica.
A Formação Salitre envolve a Serra da Babilônia pelo oeste, norte e leste, sustentando terrenos
rebaixados em relação à Serra, em consequência da menor resistência à erosão das rochas calcárias.
É nesta Formação, com elevado potencial de carstificação (Figura 5.3.2‐6) que se desenvolve grande
parte das feições espeleológicas da região, com destaque para a Gruta dos Brejões e Gruta da
Igrejinha, ambas no vale do rio Jacaré, a oeste da referida Serra da Babilônia.

Figura 5.3.2 ‐ 6: Potencial de carstificação e ocorrência de cavidades. Ao centro, área de interesse para o
projeto Complexo Eólico. Adaptado de:http://www.icmbio.gov.br/cecav/
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Após extensa fase de denudação, atuando sobre as rochas carbonáticas da Formação Salitre e sobre
os metarenitos da Formação Morro do Chapéu, entre outras, formam‐se os depósitos quaternários
inconsolidados e a Formação Caatinga, esta constituída por calcretes, rocha carbonática formada por
dissolução e reprecipitação dos calcários da Formação Salitre, com espessura predominante entre 20
e 30 metros.
A cobertura detrito‐laterítica constituída tipicamente por areias com níveis de argila e cascalho não
consolidados e associadas a crostas lateríticas, em superfícies de chapadas e platôs pouco
dissecados.
A porção central da AII compreende as formações Bebedouro (Diamictito, Arcóseo, Lamito) e Morro
do Chapéu ‐ fácies 1, 3 e 5 – composta por metarenitos de idade Mesoproterozóica (1.200 – 850
Ma), do Grupo Chapada Diamantina. Esse conjunto se eleva a altitudes de até 1.050 metros e
funciona como um interflúvio entre os rios Salitre e Jacaré.
A integralidade da área para a implantação do Complexo Eólico Serra da Babilônia se encontra
dentro dos domínios dos metarenitos da Formação Morro do Chapéu. A porosidade primária dos
metarenitos é bastante reduzida, o que pode ser observado macroscopicamente. Por apresentarem
maior resistência aos processos intempéricos do que as rochas do entorno, sobressaíram‐se no
relevo, sustentando a Serra da Babilônia ou dos Ventos, com altitudes máximas de pouco mais de
1.050 metros, em contraste com os terrenos baixos, juntos aos rios Salitre a leste e Jacaré/Romão
Gramacho a oeste, cujas altitudes se situam em torno de 600 metros.
O domínio hidrogeológico denominado Grupo Chapada Diamantina, envolve litologias
essencialmente arenosas com pelitos e carbonatos subordinados, e que tem como características
gerais uma litificação acentuada, forte compactação e intenso fraturamento, que lhe confere além
do comportamento de aqüífero granular com porosidade primária baixa, um comportamento
fissural acentuado (porosidade secundária de fendas e fraturas). Em geral, as vazões produzidas por
poços, de produnidades máximas de 165 m, são pequenas e a água, em função da falta de
circulação, dos efeitos do clima semiárido e do tipo de rocha, é na maior parte das vezes salobra.
Essas condições definem um potencial hidrogeológico baixo para essas rochas.
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.
Já a porção oriental da AII compreende o domínio da Formação Salitre e a Formação Caatinga. Esta,
ao ser por brecha calcífera e calcrete, apresenta cavidades de pequenas dimensões na porção
extremo leste da AII, junto à bacia do rio Salitre.
A Formação Caatinga é objeto de grande atividade extrativista, especialmente no município de
Ourolândia, aonde se verifica a extração e beneficiamento do calcrete, que constitui a rocha
ornamental conhecida como comercialmente como “mármore bege Bahia”.
O acesso ao Complexo Eólico a partir da BA‐368 percorrerá aproximadamente 18 km em estrada
vicinal assentada sobre domínios que contém, no substrato, rochas carbonáticas, como as
Formações Caatinga e Salitre – Unidade Nova América. Constatou‐se a presença de dolinas de
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subsidência em pelo menos um pequeno trecho desse trajeto evidenciando a ocorrência de
processos cársticos atuantes.
Esses processos devem‐se ao fato de que os carbonatos/metacarbonatos constituem um sistema
aqüífero, que têm como característica principal, a constante presença de formas de dissolução
cárstica (dissolução química de rochas calcárias/carbonáticas). Os poços instalados nesse aqüífero
apresentam profundidades médias de 95 m, e vazões variadas até 100 m3/hora.
O clima regional é o semiárido, com os seguintes índices anuais: temperatura média de 27,7 a 26,8°C
com mínima entre 16,1 a 22,3°C e máxima entre 26 e 33; a amplitude térmica é de 7 a 15°C; a
precipitação média é de 500 a 800 mm; evaporação potencial de 915 a 1691 mm; evapotranspiração
real de 339 a 916 mm; déficit hídrico de 341 a 1060 mm; excedente hídrico de 0 a 90 mm; índice de
aridez de 30 a 66% e índice hídrico de 40 a 20 mm.
A vegetação apresenta intercalações entre caatinga, savana e estepe residuais nas planícies, já
bastante ocupada pela agricultura, mas bem representada nas porções mais elevadas.
As planícies são cobertas, predominantemente, por cambissolos eutróficos e latossolos vermelho
amarelos, enquanto que as superfícies de maior elevação apresentam‐se cobertas por solos líticos
distróficos e álicos.

Cavernas localizadas na Área de Influência Indireta ‐ AII
Lapa dos Brejões
O patrimônio espeleológico regional é representado pelo conjunto da Lapa dos Brejões (Foto 5.3.2‐
1) e cavernas adjacentes, pertencentes à Província Espeleológica do Bambuí, Distrito de Irecê,
segundo a classificação de Karmann & Sánchez (1979). Desenvolve‐se em calcissiltitos laminados
cinzentos neoproterozóicos da Formação Salitre, do Grupo Una.
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Foto 5.3.2 ‐ 1: Entrada turística da Lapa dos Brejões, a partir da comunidade de Mulungu da Gruta.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012

Trata‐se de uma referência cultural das mais importantes do sertão baiano. Anualmente, a Lapa dos
Brejões abriga um evento religioso que atrai grande fluxo de católicos das cidades vizinhas. Além da
peregrinação sazonal, a Lapa dos Brejões recebe visitação de fim de semana ao longo de todo o ano.
A Lapa dos Brejões está contida na Área de Proteção Ambiental chamada APA Gruta de
Brejões/Vereda Romão Gramacho (Figura 5.3.2 ‐7) que engloba 11.900 ha, entre os municípios de
Morro do Chapéu, João Dourado e América Dourada. Há vestígios antigos da presença humana,
expressos por inscrições rupestres junto à ressurgência do rio Jacaré, que atravessa a caverna.
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SCHOBBENHAUS, C. ET al (SIGEP. Sítio – 16) descrevem assim a Lapa dos Brejões
“A Lapa dos Brejões é uma das cavernas mais notáveis do Brasil pelas grandes amplitudes de
suas galerias, salões, clarabóias, espeleotemas e do seu principal pórtico de entrada, com
106 metros de altura. Um trecho desmoronado (canyon cárstico) divide a caverna em dois
segmentos, chamados Brejões I e Brejões II, que juntos totalizam 7.750 metros de
desenvolvimento. Ao longo do canyon há abrigos sob rocha e alguns sítios de pinturas
rupestres.
Brejões I é a parte principal, em cujos 6.570 metros de amplas galerias estão concentrados os
espeleotemas e as feições morfológicas mais impressionantes, entre elas, duas dolinas de
abatimento conformando gigantescas clarabóias. São feições cilíndricas com a base maior
que o topo que atingem 100 metros de diâmetro, ocupadas por grandes pilhas de blocos de
rocha e imensos pilares escorados às paredes.
Brejões I é o trecho à montante do rio e do canyon de abatimento. O rio Jacaré desaparece
em um sumidouro cerca de 300 metros antes da entrada principal, reaparecendo no interior
da gruta, a cerca de 750 metros da entrada. A partir daí ele percorre no sentido sul‐norte
toda a extensão da galeria mais ocidental da caverna, até um sifonamento nas proximidades
da "2ª clarabóia", mantendo um fluxo perene tranqüilo com vários remansos.
O curso d'água volta a aflorar no interior de Brejões II, ressurgindo no ambiente externo
cerca de 300 metros adiante, junto à entrada principal da lapa dos Brejões II. A partir desta
ressurgência, o vale do rio prossegue escarpado por quilômetros, indicando sua origem por
abatimento de condutos. Pelo menos duas outras cavidades estão localizadas à jusante, até
o momento, não descritas.
No interior da caverna ocorrem também alguns corpos d'água, aparentemente estagnados,
situados nos locais mais baixos das galerias, apontando a direção da rota não acessível do
rio, correspondendo à zona freática da cavidade.
”Brejões I é conformada por duas grandes galerias principais sub‐paralelas que chegam a ter
80 metros de altura e até 150 metros de largura. Estes grandes condutos são
dominantemente retilíneos com trechos sinuosos, segundo uma direção principal em torno
de N30E.
Conexões amplas entre tais galerias atribuem à cavidade uma geometria planimétrica
anastomosada. Estes locais de interseção conformam salões largos com piso em desnível
íngreme, visto que cada um dos condutos desenvolve‐se em nível topográfico distinto. O teto,
nas interseções, tem aspecto circular semelhante a uma "cúpula".
O conduto oriental é o mais amplo deles e representa o curso pretérito do rio. Em seções
(cortes) transversais, mostra paredes laterais regulares, sem patamares ou bancadas, com
silhueta dominantemente triangular, tal como expresso no portal da entrada, ou então
retangular a quadrada. De montante para jusante do vale, inicia‐se no portal, forma um
trecho retilíneo no sentido S/N que sofre inflexão brusca para NO/SE, ainda na zona
iluminada. Só após a zona de penumbra, subdivide‐se no conduto ocidental, desenvolvido em
cota topográfica inferior, ambos assumindo gradativamente o alinhamento principal SW/NE.
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No conduto maior são encontrados grandes acúmulos sedimentares, em geral sob pilhas de
blocos desmoronados. Os blocos, por sua vez, apresentamse localmente recobertos ou
cimentados por concreções carbonáticas. Nesta galeria principal abrese uma das gigantescas
clarabóias, expressão culminante dos processos de desmoronamento que modificaram a
morfologia original do conduto.
Pequenas ramificações laterais apresentam‐se, por vezes, totalmente colmatadas por
sedimentos clásticos.
O segundo conduto tem amplitudes reduzidas relativamente ao primeiro, com
predominância de seções poligonais. Nesse segmento também ocorrem pilhas de blocos de
abatimento. No entanto, o volume das pilhas é menor e os blocos tendem a formas placoides
losangulares que diferem da morfologia cúbica dos blocos dispostos na galeria principal.
Após o ponto de surgência, o rio segue tangenciando a parede limítrofe a oeste, compondo o
ambiente mais jovem da caverna, em pleno processo de entalhamento”.
A Lapa dos Brejões apresenta um conjunto de espeleotemas de calcita (CaCO3) de grande porte,
acompanhando as dimensões das galerias internas. São estalactites, estalagmites, colunas, e em
especial um colossal conjunto de travertinos chamado entre os monitores locais e frequentadores
de “bolo de noiva”.
Em trabalho de levantamento paleontológico realizado pela PUC de Minas Gerais, em diversos locais
da caverna, no ano de 1977, foram coletados materiais que constam de 1.500 peças pertencentes a
17 indivíduos de Paleolama sp (lhama), material de 6 indivíduos de Nothrotherium maquinense
(preguiça), Eremotherium laurillardi (preguiça‐gigante), restos de 3 indivíduos de Glossotherium
(Ocnotherium) giganteum (preguiça), 4 indivíduos de Pampatherium humboldti (tatu‐gigante), 1.000
peças de aves, 2 indivíduos de Myrmecophaga tridactyla (tamanduá‐bandeira), Coendou sp (ouriço‐
cacheiro), Lutra sp (lontra), roedores, veados, mastodontes, porcos‐do‐mato, cavalos, antas e
morcegos (SCHOBBENHAUS, C. et al. SIGEP. Sítio – 16. Apudi Cartelle, 1983).

Gruta da Igrejinha
Feição geomorfológica desenvolvida ao longo do rio Jacaré, em rochas calcárias, com cerca de 45 m
de altura e 300 m de extensão. Iluminação natural, com alguns trechos em penumbra. Antes de
adentrar a gruta, o rio forma poços cristalinos limitados por paredões verticais. A gruta é formada
por uma única galeria, segmentada em dois intervalos retilíneos ortogonais. O espeleotema mais
impressionante é uma estalactite "composta", de cerca de 25 m de altura e quase 20 m de diâmetro,
que pode ser considerado um dos mais expressivos do Brasil.

Toca dos Ossos
Situada a 1,2 km a norte do trevo de acesso da BA‐368 para Ourolândia, esta caverna se desenvolve
na Formação Caatinga, em contraste com as duas anteriormente citadas, as quais se desenvolvem
na Formação Salitre.
Informações de espeleólogos amadores referem‐se ao encontro de fósseis de preguiças‐gigantes e
outros animais de grande porte no interior desta caverna.
Não foram encontradas referências mais detalhadas sobre outras cavernas na AII.
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Não foi observada a presença de cavernas na AID e na ADA.

Resultados da visita técnica
Durante os dias 5 a 9 de novembro de 2012 foi percorrida a ADA, AID e AII (Figura 5.3.2‐8) do
projeto de empreendimento para buscar possibilidades de ocorrência de cavernas inexistentes nos
documentos oficiais, cadastros e listas de cavernas das associações nacionais de espeleologia. Essa
atividade decorreu do fato de que na área que envolve a ADA e a AID ocorrem processos de
carstificação e relevos cársticos.
Os relevos cársticos se destacam dos demais por apresentarem um conjunto de formas típicas
resultantes da desagregação e dissolução dos calcários, como:


Sumidouros: entradas de um fluxo d’água no maciço;



Ressurgências: saídas de um fluxo d’água do maciço;



Cavernas: aberturas nas rochas que podem conter alguns milímetros a centenas de
quilômetros;



Dolinas: afundamentos superficiais do solo sobre a rocha ou da própria rocha, relativamente
circulares;



Lapiás ou pináculos (karrens): lâminas predominantemente verticais na superfície da rocha.

A Figura 5.3.2‐9 indica as cavernas mais próximas da área de influência indireta do empreendimento
Complexo Eólico Serra da Babilônia.
Ao longo do traçado percorrido foram observadas diversas feições cársticas conhecidas como
“dolinas”.
As dolinas, na composição do mosaico de feições que caracterizam geomorfologicamente as
paisagens cársticas, são caracterizadas pelo rebaixamento bem delimitado do terreno,
diferentemente do que incide com os escorregamentos, deslizamentos e outros processos
gravitacionais, apresentando formas arredondadas.
Há dois tipos básicos de dolinas: as resultantes de colapsos e as de subsidências, respectivamente,
distintas com base na menor ou maior temporalidade do fenômeno.
Os processos que levam à formação de fenômenos como as dolinas de colapso da rocha calcária, da
rocha capeadora ou do solo, caracterizam‐se por serem repentinos, de curta duração e ocorrerem
sem prévio aviso, ou seja, sem indícios morfológicos superficiais e, embora raros, quando ocorrem
em áreas densamente ocupadas podem levar a perdas humanas e materiais.
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Diferentemente das dolinas de colapso, as dolinas de subsidência (Foto 5.3.2‐2) formam‐se
lentamente e podem evoluir de alguns dias a algumas décadas ou séculos até estabilizarem‐se por
completo.

Foto 5.3.2 ‐ 2: Dolina de subsidência junto à estrada de acesso ao Complexo Eólico.
Foto CH2M HILL, novembro de 2012

Esses modelos são simples suposições das múltiplas dimensões que as dolinas podem assumir
quando interrelacionadas com os fatores locais e regionais, não sendo considerada aqui a interface
com o homem. Este, se atuante no processo de carstificação, seja na explotação de recursos seja na
injeção de matéria ou energia, traria como diferencial em relação aos processos naturais, o fator
velocidade à carstificação.
Ao contrário dos naturais, os dolinamentos induzidos estão associados, em boa parte dos casos, ao
rebaixamento do lençol freático cárstico por explotação do aquífero. Os casos mais comuns de
dolinas induzidas devem‐se à extração de água de aquíferos cársticos livres, assim chamados, dada a
sua proximidade com a superfície e sua interrelação com a pressão atmosférica, estando mais
facilmente acessível ao uso rural ou urbano.
As localidades visitadas, devido ao rigor do clima, captam água de poços tubulares profundos (Foto
5.3.2‐3), muitos deles desativados devido ao aumento da salinidade da água, ou devido ao
decréscimo ou ressecamento da vazão de extração da água. Isso ocorre devido à baixa recarga dos
aquíferos pelo baixo índice de chuvas da região, e também devido às feições cársticas de um dos
aquíferos da região, que drena e armazena as águas provenientes das chuvas.
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Foto 5.3.2 ‐ 3: Poço comunitário de captação de água próximo à comunidade de Mulungu, desativado e não
tamponado.
Foto CH2M HILL, novembro de 2012

Como o relevo cárstico geralmente é caracterizado por processos geomorfológicos estruturados ao
longo do tempo geológico. Acredita‐se que o rebaixamento do lençol freático implicaria em
desarranjo na totalidade da estrutura decorrente da fragilização de um dos principais elementos do
conjunto, resultando em dolinamento induzido na superfície do relevo cárstico.
Diversas dolinas foram avistadas ao longo do traçado percorrido. Uma delas, em Ourolândia, no
povoado de Tábua, conhecida como “Poço Verde” (Foto 5.3.2‐4), serve de ponto de abastecimento à
comunidade do entorno. A água apresenta potabilidade e palatabilidade melhores que a água da
barragem local e é bombeada e tratada por uma estação de tratamento localizada em Ourolândia, e
após tratada é distribuída para a população.

Foto 5.3.2 ‐ 4: “Poço Verde” de Ourolândia, BA.
Foto CH2M HILL, novembro de 2012
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Muito embora diversas feições cársticas do tipo “dolina” tenham sido observadas ao longo do
traçado percorrido na visita técnica, não foi observada nenhuma caverna associada dentro dos
limites da AID e da ADA, ficando o patrimônio espeleológico restrito às cavernas já citadas na AII, em
especial aquelas localizadas na APA Gruta dos Brejões / Vereda do Romão Gramacho e aquelas
presentes nas imediações da Toca dos Ossos, ao norte da cidade de Ourolândia.
c) Descrição de manifestações culturais;
Conforme apresentado na seção 5.3.2.1‐e.
d) Apresentação de relatório conclusivo, em atendimento as exigências do IPHAN.
Ver Anexo 2 (Relatório do Diagnóstico Arqueológico).

5.3.2.3 Saúde Pública
a) Coeficiente de mortalidade para doenças infecciosas e parasitárias (redutíveis por saneamento
básico, por imunização e por programas especiais);
I. Algumas doenças infecciosas e
parasitárias
I ‐ 10,4

II. Neoplasias (tumores)
IX. Doenças do aparelho circulatório

II ‐ 8,0

27,2

X. Doenças do aparelho respiratório
XVI. Algumas afec originadas no
período perinatal
XX. Causas externas de morbidade e
mortalidade

IX‐ 27,2
XX‐ 11,2

XVI ‐ 11,2

X‐ 4,8

Demais causas definidas

Gráfico 5.3.2‐4: Causas de mortalidade em % todas as idades, município do Morro do Chapéu,
2008.
Fonte: Caderno de Informações de Saúde, 2009.
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I. Algumas doenças infecciosas e
parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
I ‐ 17,9%

20,5%

IX. Doenças do aparelho circulatório
X. Doenças do aparelho respiratório
XVI. Algumas afec originadas no
período perinatal

II ‐ 7,7%
XX ‐ 12,8%

IX ‐ 33,3%

XX. Causas externas de morbidade e
XVI ‐ 5,1%
mortalidade
Demais causas definidas

X ‐ 2,6%

Gráfico 5.3.2‐5: Causas de mortalidade em % todas as idades, município de Várzea Nova, 2009.
Fonte: Caderno de Informações de Saúde, 2009.

I. Algumas doenças infecciosas e
parasitárias
II. Neoplasias (tumores)

I ‐ 4,2%

12,5%
II‐ 8,3%

IX. Doenças do aparelho
circulatório
X. Doenças do aparelho
respiratório

XX ‐ 33,3%
IX ‐ 37,5%

XVI. Algumas afec originadas no
período perinatal
XX. Causas externas de
morbidade e mortalidade
Demais causas definidas

XVI ‐ 4,2%

X ‐ 0,0%

Gráfico 5.3.2‐6: Causas de mortalidade em % todas as idades, município de Ourolândia, 2009.
Fonte: Caderno de Informações de Saúde, 2009.

b) Diagnóstico de endemias que ocorrem na região e/ou que poderão ocorrer ou se expandir com a
implantação do empreendimento;
O empreendimento em questão demandará, no pico das obras, 250 pessoas, dentre as quais se
prevê contratação de 90% de mão de obra local, conforme indicado no item (d), de modo que, não
há expectativa de aumento das endemias relacionadas, nem aumento da endemia que apresentou
maior índice nos três municípios, doenças do aparelho circulatório.

Página | 394

Volume 2 – Diagnóstico Ambiental
c) Relação dos serviços de saúde, hospitais públicos, particulares e postos de saúde, caracterizando
oferta / demandas
Segundo os dados disponíveis nos Caderno de Informações de Saúde disponibilizado pelo DATSUS,
nos municípios da AID verifica‐se a seguinte estrutura disponível à área da saúde, apresentada na
Tabela Tabela 5.3.2‐26:
Tabela 5.3.2 ‐ 26: Equipamentos de saúde existentes nos municípios da AID, 2009.
Estrutura

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Unidade Básica de Saúde

9

5

5

Ambulatório Especializado

1

‐

‐

Consultório Isolado

4

‐

‐

Hospital Geral

2

1

‐

Posto de Saúde

15

2

1

Unidade de Serviço de Apoio de diagnose
3
e terapia

‐

Unidade de vigilância de saúde

‐

‐

1

Policlínica

‐

‐

1

Centro de Parto Normal

‐

‐

2

Leitos para internação

116

17

6

1

Fonte: Caderno de Informações de Saúde, 2009.

Segundo os dados do IBGE coletados no Censo Demográfico 2010, em Várzea Nova estão disponíveis
8 estabelecimentos de saúde, sendo que destes 6 são de administração municipal, 2 administração
privada, sendo destes, 1 com fins lucrativos e 1 privado do SUS. Dentre esses estabelecimentos de
saúde de Várzea Nova, 1 está equipado para internação, sendo ele de administração privada. Este
estabelecimento equipado para internação dispõe de 20 leitos, sendo que estes atendem ao SUS.
Já no município de Ourolândia, estão disponíveis 9 estabelecimentos de saúde, sendo 8 de
administração municipal e 1 de administração privada com fins lucrativos. Destes estabelecimentos
apenas 1 está equipado para internação, tendo disponível 10 leitos, todos também atendidos pelo
SUS.
Quanto ao município do Morro do Chapéu, por ser o município com maior população, dentre os três
da AID, é o que dispõem de mais estabelecimentos de saúde, somando 29 no total. Destes, 22 são
de administração municipal e 7 de administração privada, sendo que destes 5 tem fins lucrativos e 2
são caracterizados como filantrópicos.
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5.3.2.4 Segurança Pública
a) Equipamentos e contingente policial;
No que se refere à segurança social, o município de Ourolândia conta com a 24ª Companhia, 4º
Pelotão do Departamento de Polícia Militar. Em Morro do Chapéu conta com o 1º e 2º Pelotão da
Companhia do 7º batalhão da Policia Militar. Já Várzea Nova, conta com o 4º Pelotão da Policia
Militar, com um efetivo de apenas dois policiais.
Quanto ao apoio da Polícia Civil, a comunidade de Várzea Nova e Ourolândia contam com apenas
um policial civil, porém, não há escala certa de trabalho e uma viatura da polícia militar (Tabela
5.3.2‐27).
Tabela 5.3.2 ‐ 27: Relação de Unidades Policiais, municípios AID, 2010.
Município

Nome

Endereço

Morro do Chapéu

1º e 2º Pelotão da Cia do 7º
batalhão de Policia Militar

Av. Antônio Carlos Magalhães,
nº 72.

Várzea Nova

DPM / 4º PEL

Pça Otacílio Alcântara, nº 20,
centro.

Ourolândia

DPM / 4º PEL

Pça Ouro Branco, s/n, centro.

Fonte: http://www.pm.ba.gov.br/cidadesebairros.htm

b) Ocorrências policiais.
Segundo dados primários, obtidos através de entrevista com um soldado militar local, as ocorrências
mais comuns registradas nos municípios são brigas domésticas ocasionadas por alcoolismo, com
lesões corporais leves. O índice de homicídios é baixo, em Ourolândia não passa dos 5% dos boletins
de ocorrência.
No município de Morro do Chapéu, o presidente do Clube dos Dirigentes Logistas (CDL) relatou que
há seis meses os empresários de Morro do Chapéu fizeram um acordo com a Prefeitura onde os
associados da CDL pagam a Guarda Municipal para que rodem pela cidade as 24h, pois nos últimos
seis meses ocorreram alguns casos de arrombamentos e furtos em estabelecimentos comerciais.
Questionado sobre a efetividade da ação, o presidente da CDL e outros entrevistados afirmaram que
desde então não havia ocorrido mais arrombamentos e furtos.
Nos três municípios foi perguntado acerca da segurança na cidade e foi unânime a afirmação que a
questão de segurança não é um fator crítico nas cidades.
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5.3.2.5 Organização Social
a) Identificação das organizações formais e informais, segundo áreas específicas de atuação (ambiental,
associativa, cultural, religiosa, educacional, de saúde e outros) descrevendo graus de atuação;
Os dados a seguir apresentados foram obtidos através de entrevistas realizadas em campo, no
período de 28 de outubro a 02 de novembro de 2012, junto a representantes de instituições e
entidades nos municípios da AID do empreendimento.
Morro do Chapéu


CDL – Clube de Dirigentes Lojistas



Sindicato dos Produtores Rurais



Sindicato dos Trabalhadores Rurais



FETAG ‐ Federação dos Trabalhadores na Agricultura



CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura



CTB – Centro dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil



Associação dos Produtores Artesanais de Morro do Chapéu



Clubes de Serviços – Lions e Rotary



Associações Quilombolas: Barra dos Negros, Barra II, Boa Vista, Gruta dos Brejões, Oiricuri II,
Povoado Canabrava, Queimada Nova, Vale de Canabrava, Velame, Vereda e Veredinha.

Ourolândia


Associação Comercial e Industrial de Ourolândia



ASSOBEGE – Associação dos Empreendedores do Mármore Bege Bahia em Ourolândia



Associação dos Trabalhadores Rurais de Ourolândia



Associação dos Pequenos Produtores de Mármore



Associação Quilombola Novo Achado

Várzea Nova


Associação dos Produtores de Leite de Várzea Nova



Paróquia Santa Cruz



Associação dos Quilombos em Mulungu



ACOVAN – Associação de Produtores de Caprinos e Bovinos de Várzea Nova



Associação Comunitária e Assistencial do Povoado de Tábua
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b) Identificação das forças e tensões sociais presentes;
A história das populações do Semi‐Árido baiano, onde estão inseridos os municípios da AID é
marcada pela intensa luta pela apropriação da terra, relacionada à busca de trabalho, moradia e
inserção na produção agropecuária. Entretanto atualmente, principalmente devido à carência de
recursos hídricos na região da AID os movimentos sociais se voltam mais para a busca de melhores
condições de vida no campo.
Esta situação, conforme identificado nos trabalhos de campo na entrevista realizada junto às
Secretarias de Agricultura de Ourolândia e Várzea Nova e Secretaria de Ação Social de Morro do
Chapéu, não existem conflitos ligados a movimentos sociais pela propriedade da terra.
c) Levantamento do contingente de trabalhadores a ser estabelecido no local do empreendimento e
infraestrutura necessária para atender as demandas futuras;
Para estudar este tema foram considerados o número de trabalhadores a serem contratados,
potencial de contratação de mão de obra local e período de contratação para as atividades a serem
desenvolvidas.
Desta forma, conforme apresentado na seção 5.3.2.1‐c o total de trabalhadores na fase de pico da
obra, período de 2 meses, será de 280, oscilando entre 200 a 249 por um período de 5 meses e não
ultrapassando 200 nos demais meses de implantação. Ainda conforme apresentado no referido item
há um alto potencial de contratação de mão de obra local, devido às condições de empregabilidade
e nível de instrução requerido pelas atividades a serem desenvolvidas na fase de obra do
empreendimento.
Considerando que os empregados especializados que serão contratados fora da área de estudo
estarão temporariamente no local e considerando ainda que está prevista a construção de um
alojamento no município de Ourolândia para abrigá‐los, não é esperada a vinda de famílias
acompanhando estes trabalhadores, portanto não deverá ocorrer pressão na demanda por
equipamentos na área de educação.
Quanto à área de saúde, haverá atendimento na área do Empreendimento e no alojamento que será
disponibilizado através de implantação de ambulatório para atendimento básico aos trabalhadores.
Entretanto, considerando a necessidade de utilização de equipamentos de saúde nos municípios da
AID foram identificados os equipamentos existentes, conforme Tabela 5.3.2‐28, a seguir.
Tabela 5.3.2 ‐ 28: Equipamentos de saúde existentes nos municípios da AID, 2009.
Estrutura

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Unidade Básica de Saúde

9

5

5

Ambulatório Especializado

1

‐

‐

Consultório Isolado

4

‐

‐

Hospital Geral

2

1

‐
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Estrutura
Posto de Saúde

Morro do Chapéu
15

Várzea Nova
2

Ourolândia
1

Unidade de Serviço de Apoio de diagnose e
3
terapia

‐

Unidade de vigilância de saúde

‐

‐

1

Policlínica

‐

‐

1

Centro de Parto Normal

‐

‐

2

Leitos para internação

116

17

6

1

Fonte: Caderno de Informações de Saúde disponibilizado pelo DATSUS, 2009.

Esta infraestrutura, segundo os dados obtidos nas entrevistas em campo, atende parcialmente as
necessidades dos municípios, sendo que os casos que requeiram tratamentos específicos são em
geral encaminhados a centros urbanos com maior número de especialidades, como é o caso de Feira
de Santana e Salvador.
A respeito da área de saúde pública, segundo as informações obtidas em campo, não foram
identificados problemas para o atendimento da população dos três municípios da AID. Considerando
que o aumento da população durante a fase de implantação do empreendimento será pouco
significativo devido principalmente ao potencial de contratação de mão de obra local e, ainda que os
trabalhadores com origem fora do município ficarão em alojamento e terão treinamento específico
para o relacionamento com a comunidade, os estudos indicam não haver demanda de incremento
na infraestrutura na área de saúde pública.
d) Identificação das comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas;
A identificação das comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas na AID do Empreendimento
foi realizada através de consultas aos sites oficiais e de consulta formal a Fundação Palmares. De
acordo com as consultas realizadas nos municípios da AID, contatou‐se que apenas o município de
Ourolândia não possui em sua área territorial a ocorrência de comunidades quilombolas
Durante as entrevistas realizadas no município de Morro do Chapéu foram citadas cinco
comunidades remanescentes de quilombos, sendo que apenas quatro foram nominadas, quais
sejam Barra I, Barra II, Lagoinhas e Queimadas. No sentido de aprofundar esta questão foi realizada
pesquisa no site da Fundação Cultural Palmares, onde foram identificadas sete comunidades
remanescentes quilombolas em Morro do Chapéu, o que indica que tais comunidades estão
registradas através da Certidão de Autodefinição emitida pela Fundação, sendo a última certidão
emitida a da Comunidade Boa Vista em Dezembro de 2008.
Os dados obtidos para os municípios da AID referente a comunidades quilombolas são
sistematizados e apresentados a seguir. Conforme apresentado, no município de Ourolândia não há
registros de comunidades remanescentes de quilombolas.
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Tabela 5.3.2 ‐ 19: Comunidades remanescentes de quilombolas registrados na Fundação Cultural
Palmares nos municípios da AID.
Município

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Código Ibge

Comunidade

Data de Publicação

2921708

Barra II

13/12/2006

2921708

Gruta dos Brejões

13/12/2006

2921708

Ouricuri II

13/12/2006

2921708

Veredinha

13/12/2006

2921708

Velame

16/04/2007

2921708

Queimada Nova

14/05/2008

2921708

Boa Vista

09/12/2008

2933158

Mulungu

01/12/2011

Fonte: Fundação Cultural Palmares, 2012.

Quanto às comunidades indígenas, não há ocorrência na AID do Empreendimento segundo dados
obtidos no site http://www.anai.org.br – Associação Nacional de Ação Indigenista, acesso em
novembro de 2012.
Não foram identificadas nas entrevistas e visitas de campo comunidades tradicionais, utilizando‐se o
conceito “Povos e Comunidades Tradicionais são grupos que possuem culturas diferentes da cultura
predominante na sociedade e se reconhecem como tal. Estes grupos devem se organizar de forma
distinta, ocupar e usar territórios e recursos naturais para manter sua cultura, tanto no que diz
respeito à organização social quanto à religião, economia e ancestralidade”, excetuando‐se os
quilombolas já mencionados anteriormente.
e) Caracterização dos assentamentos de reforma agrária, movimentos de sem-terra e conflitos
existentes;
A caracterização de assentamentos nos municípios da AID foi realizada a partir de pesquisas em sites
oficiais e nas entrevistas realizadas em campo. Neste sentido foi possível identificar, de acordo com
informações do site do Grupo de Pesquisa GeografAR da UFBA – Universidade Federal da Bahia, os
projetos de assentamentos.no município de Morro do Chapéu apresentados a seguir (Tabela 5.3.2‐
30).

Tabela 5.3.2 ‐ 20: Projetos de Assentamentos nos municípios da AID.
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Município

Assentamento

Número de Famílias

Área (ha)

Baixa Grande

40

1,433.30

Lagoinha e Boa Vista

74

1,748.94

Morrinhos

63

1,986.85

Nascença e Conquista

22

1,085.31

Recreio

23

544.31

Santa Ernestina

300

10,740.00

Santana

25

1,224.67

Sohem

108

9,219.95

Morro do Chapéu

Fonte: GeografAR UFBA ‐ Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária, 1981‐2005.

De acordo, portanto, com esta fonte de informação não havia projetos à época para os municípios
de Ourolândia e Várzea Nova. No entanto, nas entrevistas realizadas em campo, a Secretaria de
Agricultura de Ourolândia informou que no município existem 7 assentamentos, sendo 4 do INCRA e
3 sob a responsabilidade da EBDA, não apresentando dados mais detalhados sobre os mesmos.
Quanto aos conflitos e movimento de trabalhadores sem terra, segundo informações obtidas nas
entrevistas de campo junto a instituições, entre as quais se salientam as Secretarias de Agricultura e
Ação Social, visitadas nos municípios devido à relação estreita com o tema, não são reconhecidas
quaisquer ocorrências de conflitos.
f) Identificação dos equipamentos e edificações de uso coletivo nas comunidades afetadas.
Na área diretamente afetada pelo Empreendimento não existem edificações de uso coletivo, pois
conforme já descrito em itens anteriores esta área foi constituída a partir da aquisição de
propriedades particulares.
A respeito deste tema, na pesquisa in loco nos municípios da AID, foram identificadas somente
praças enquanto áreas de lazer disponíveis aos moradores, indicando certa carência nesta questão,
reforçada em muitas das entrevistas realizadas, quando se questionava os problemas existentes no
município.
Essa deficiência de espaços de esporte e lazer foi apontada como uma das causas que leva os jovens
a adotarem hábitos que os expõem riscos a integridade física e de saúde, como o consumo de
bebidas alcoólicas o uso de drogas. Com relação àsáreas de lazer, os municípios dispõem
principalmente de praças municipais.
No município de Morro do Chapéu foram identificados dois espaços culturais, o Ponto de Cultura
que abriga a Secretaria municipal de Turismo, Cultura e Esporte e a Associação das Bordadeiras e
Artesãos Morrenses, e o Espaço Cultural Coronel Francisco Dias Coelho que abriga a Sociedade
Filarmônica Minerva, esta fundada em 1906 é um patrimônio cultural da cidade.
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Em Ourolândia existe o Centro Cultura do Município de Ourolândia, que abriga shows e festas que
ocorrem no município e o Estádio Nivaldo Marinho Nunes.
Já o município de Várzea Nova dispõe do Teatro Gtf, porém, ele não foi indicado como um espaço de
cultura e lazer pelos entrevistados. Segundo informações no site www.ba.tmunicipal.com.br este
espaço cultural abriga o Grupo Teatral Farracho e foi declarado de utilidade pública pela Prefeitura
Municipal de Várzea Nova em 2009 e tem sua sede provisória localizada na Rua Maurício Lopes s/n,‐
no centro da cidade.

5.3.2.6 Dinâmica Produtiva
a) Caracterização das principais atividades econômicas e o seu incremento após o empreendimento
para o desenvolvimento regional;
Apesar da diversidade que constitui cada município baiano, é possível identificar alguns aspectos
que apresentam certa similaridade entre os municípios, como por exemplo, um baixo
desenvolvimento em determinados eixos, como a educação. Deste modo, o aspecto econômico
também revela similaridades entre municípios, como por exemplo, municípios que se destacam por
ter sua dinâmica econômica assentada no setor terciário.
Assim, este eixo do estudo buscará caracterizar a estrutura econômica dos municípios, identificando
quais setores possuem maior destaque na economia municipal, permitindo que se entenda a
colocação regional de cada município em termos de importância econômica.
Nos três municípios da AID, o setor terciário é a atividade que mais contribui aos municípios em
termos de geração de riqueza, contudo é a administração pública que mais concentra os postos de
trabalho formal. Deste modo, a vinda do empreendimento implica em possibilidades mínimas de
alteração dessa situação, principalmente em Morro do Chapéu e Várzea Nova.
Já em Ourolândia, em decorrência do fato da mão de obra envolvida no empreendimento alocar‐se
no município pode trazer mudanças no sentido de maior regulação fiscal dos estabelecimentos, o
que obrigatoriamente refletirá na formalização dos empregos.
b) Caracterização da estrutura fundiária das propriedades diretamente atingidas, incluindo a descrição
de posse, uso e benfeitorias de terra;
Para implantação do Empreendimento já foram adquiridas as propriedades necessárias para
instalação do empreendimento, trata‐se de duas propriedades, cujas áreas totalizam 5.003 hectares,
aproximadamente.
c) Número estimado de empregos diretos e indiretos a serem gerados pelo empreendimento e postos de
trabalho identificando a qualificação exigida;
Conforme indicado na seção 5.3.2.1‐c, a mão de obra a ser utilizada pelo Empreendimento durante a
fase de implantação atingirá 280 empregos na fase de pico de obras, onde está prevista uma média
de 180 empregos ao longo de toda implantação.
Já na fase de operação do empreendimento disponibilizará 35 empregos, com a possibilidade de
contratação de mais 15 trabalhadores em regime de tempo parcial, para completar tarefas de
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manutenção, sendo que esta mão de obra poderá ser requerida duas vezes ao ano durante 2 ou 3
meses em cada período.
Quanto aos dados de empregos gerados e a qualificação exigida estão apresentados nas Tabelas
5.3.2‐31 a 5.3.2‐33 abaixo:
Tabela 5.3.2 ‐ 31: Informação geral de planejamento da Força de Trabalho, por período na fase de
implantação do Complexo Eólico Serra da Babilônia.

Atividades

Dias de
Qd de Quantidade Qt RH trabalho
Quantidade Unidade
equipes
RH
total
por
semana
COMPLEXO EÓLICO
56
56

Estradas construção

60250

m

1

Construção da área de
plataforma

165

unidade

1

31

Fundações construção

165

unidade

1

Recepção de
componentes

165

unidade

Montagem WTG

165

Rede MT

Número
total de
semanas

Data início

Data final

5

44

31/01/2014 05/12/2014

31

5

36

15/03/2014 22/11/2014

67

67

5

42

05/03/2014 24/12/2014

1

19

19

5

12

21/05/2014 13/08/2014

unidade

1

67

67

5

36

10/01/2015 19/09/2015

60250

m

1

50

50

5

36

15/09/2014 25/05/2015

Subestação (civil)

1

unidade

1

SUBESTAÇÃO
37
37

5

36

20/08/2014 29/04/2015

Subestação
(eletromecânico)

1

unidade

1

5

30

25/10/2014 23/05/2015

Seccionamento circuito
Sr Bonfim ‐ Irecê

1

SECCIONAMENTO CIRCUITO CHESF
unidade
1
26
26
5

10

05/08/2015 14/10/2015

Linha de transmissão

5000 (est)

m

Construção canteiro de
obras

1

unidade

Energização

1

Comissionamento
Desmobilização

39

39

LINHA DE TRANSMISSÃO
1
48
48

5

11

15/05/2015 31/07/2015

1

CANTEIRO
38

38

5

12

10/01/2014 04/04/2014

unidade

1

GERAL
12

12

5

12

20/08/2015 12/11/2015

1

unidade

1

11

11

5

15

19/08/2015 02/12/2015

1

unidade

1

24

24

5

12

01/10/2015 24/12/2015
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Tabela 5.3.2 ‐ 32: Quadro de Funcionários por Atividade (Complexo Eólico e Subestação)
COMPLEXO EÓLICO

Funções
Eletricistas e auxiliares de
elétrica
Montadores eletromecânicos e
auxiliares de montagem
Operadores de equipamentos
pesados de construção
Operadores de guindastes e
gruas e auxiliares
Motoristas de caminhões
pesados
Mestres de Obras Elétricas e
Civis
Perfurador e Dinamitador
Topógrafos e auxiliares de
topografia
Armadores e auxiliares de
armação
Suporte de escritório, gerentes,
engenheiros
Inspetores e técnicos de WEC/
técnicos de O&M
Montadores mecânicos e
auxiliares de montagem
Pedreiros e Operários
Total de Contratados

SUBESTAÇÃO
Recepção
Estradas Construção
Montag
Subesta Subestação
Fundações
de
Rede
construçã da área de
em
ção (eletromec
construção
Compone MT
o
plataforma
WTG
(civil)
ânico)
ntes

Total

80

4

30

36

20

2

64

22

11

10

2

24
18

4

2

2

19

4

2

3

8

2

2

2

6

2

4
4

5

18

4

1

2

1

1

2

2

1

1

22
4

1

2

32
31

14

4

2

2

2

2

19

4

2

2

1

2

52

40

4

67

19

8
50

16
37

39

112
501

18
56

2

6

12
31

4

18
67

Tabela 5.3.2 ‐ 13: Tabela de Funcionários por Atividade (Bay de Conexão, Linha de Transmissão,
Canteiro de Obras e Geral)
BAY DE CONEXÃO

Funções
Eletricistas e auxiliares de
elétrica
Montadores eletromecânicos e
auxiliares de montagem
Operadores de equipamentos
pesados de construção
Operadores de guindastes e
gruas e auxiliares
Motoristas de caminhões
pesados
Mestres de Obras Elétricas e
Civis
Perfurador e Dinamitador
Topógrafos e auxiliares de
topografia
Armadores e auxiliares de
armação

LINHA DE
TRANSMISSÃO
Seccionamento
Linha de
circuito Sr Bonfim ‐ transmissão
Irecê
6

10

6

10

2

6

CANTEIRO

GERAL

Construção
canteiro de
obras

Energização Comissiona Desmobili
mento
zação

4

2

2

1

6

2
2

4

2

2

1

4

2
2

2
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BAY DE CONEXÃO

Funções
Suporte de escritório, gerentes,
engenheiros
Inspetores e técnicos de WEC /
técnicos de O&M
Montadores mecânicos e
auxiliares de montagem
Pedreiros e Operários
Total de Contratados

LINHA DE
TRANSMISSÃO
Seccionamento
Linha de
circuito Sr Bonfim ‐ transmissão
Irecê
2

2

1

2

6
26

8
48

CANTEIRO

GERAL

Construção
canteiro de
obras

Energização Comissiona Desmobili
mento
zação

1

26
38

2

2

2

2

3

2

6

2

12

11

12
24

Assim, conforme já apontado na seção 5.3.2.1‐c, nos dados apresentados pode‐se observar que a
maior demanda de profissionais ocorrerá durante o processo construtivo da fundação, seguido da
construção das vias de acesso e, que a atividade que demandará maior tempo será a da construção
de vias de acesso seguida das edificações.
Estas atividades são destacadas para a realização deste estudo, não só pelo período de sua
execução, mas também devido ao fato de exigirem pouca qualificação e baixo nível de escolaridade,
situação esta que potencialmente é favorável a contratação local, em especial na AID do
Empreendimento.
Neste sentido, em se considerando o baixo nível de escolaridade da população economicamente
ativa nos municípios da AID e, a alta demanda por mão de obra com baixa qualificação,
notadamente pedreiros e operários para a construção de acessos e plataformas e ainda funções que
necessitam de treinamento básico, como motoristas e auxiliares de topografia, o potencial para
contratação de mão de obra local é significativo. A estes dados deve‐se acrescer que nas entrevistas
realizadas junto a representantes de entidades e instituições locais, para a elaboração da seção
5.2.3.13, a expectativa da população local em relação ao empreendimento é a geração de empregos,
considerando que o desemprego é um dos problemas mais graves dos municípios.
d) Identificação de centros polarizadores em nível regional frente às demandas locais;
Conforme descrito no item (f) da AII, o município de Jacobina caracteriza‐se enquanto pólo regional
nas áreas de comércio, serviços e educação para os municípios da área de estudo. Deve‐se destacar
que a UNEB – Universidade Estadual da Bahia e o IFBA – Instituto Federal da Bahia são referenciais
na área de educação, sendo os centros que oferecem ensino superior e técnico para a região.
No mesmo sentido a feira de Jacobina além de atender as demandas da região também é utilizada
para distribuição da produção dos municípios da AID.
e) Identificação de áreas de agricultura irrigada, tipo e eficiência do sistema de irrigação, principais
culturas e principais áreas de escoamento de produção;
A irrigação nos municípios da AID abrange propriedades privadas que dispõem de recursos próprios
de captação de água por meio de poços tubulares profundos que explotam águas subterrâneas do
aquífero cárstico. Em geral tais poços apresentam boa produtividade, alcançando vazões próximas a
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100 m3/h, suficientes para suportar a irrigação de culturas que demandam regas frequentes, como
tomate, pimentão e outras olerícolas.
Os sistemas de irrigação utilizados restringem àqueles que demandam menor quantidade de água
aplicada por área, dada a característica de escassez e ao custo do bombeamento. São mais
frequentes os sistema de gotejamento. Sistemas baseados em aspersão são inexistentes devido à
qualidade das águas subterrâneas, tipicamente salobras, que causam danos às folhas. Sistemas
como irrigação em sulcos são pouco utilizados devido ao maior volume de água exigido e à maior
perda, tanto por evaporação como por infiltração profunda, para além do alcance das raízes das
plantas.
Segundo informações disponibilizadas pela Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária há
incidência das seguintes produções nos municípios da AID:


Morro do Chapéu: banana, abacaxi, café, cana de açúcar, cebola, coco da Bahia, feijão,
goiaba, laranja, mamão, mamona, mandioca, manga, maracujá, milho, sisal, sorgo, tomate.



Várzea Nova: Algodão herbáceo, feijão, mamona, mandioca, milho, sisal, sorgo, tomate.



Ourolândia: banana, batata doce, feijão, mamona, mandioca, melancia, milho, sisal, tomate.

Na relação das produções levantadas nota‐se boa variedade na produção de frutas em Morro do
Chapéu, contudo o melhor detalhamento das produções será apresentado no item (i), a seguir.
A produção nos três municípios é vendida no próprio município ou escoada para região por meio das
feiras de Jacobina, segundo relatos locais ou de atravessadores, que compram direto com o
produtor, e a venda dá‐se também no município ou feiras regionais.
O município de Morro do Chapéu dispõe de uma feira que é referência para municípios vizinhos, de
modo que também se apresenta como um local de escoamento de produções de municípios
próximos, como Várzea Nova, mas em proporções muito menores do que a produção destinada para
Jacobina.
f) Caracterização da estrutura dos serviços primário, secundário e terciário, como meios de geração de
emprego, nível tecnológico por setor;
Apesar da diversidade que constitui cada município baiano, é possível identificar alguns aspectos
que apresentam certa similaridade entre municípios, como por exemplo, a existência de um grupo
de municípios que apresentem mesmas características sociais, como baixo desenvolvimento em
algum eixo como na educação.
Deste modo, o aspecto econômico também revela similaridades entre municípios, como por
exemplo, municípios que se destacam por ter sua dinâmica econômica assentada no setor terciário.
Assim, este eixo do estudo buscará caracterizar a estrutura econômica dos municípios, qual setor
que ganha mais destaque na economia municipal, permitindo que se entenda a colocação regional
de cada município em termos de importância econômica.
O setor primário caracteriza‐se pelo conjunto de atividades econômicas que extraem e/ou produzem
matéria‐prima. Isto implica geralmente a transformação de recursos naturais em produtos
primários. Muitos produtos do setor primário são considerados como matérias‐primas levadas para
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outras indústrias, a fim de se transformarem em produtos industrializados. As atividades
importantes neste setor incluem agricultura, a pecuária e a mineração em geral.
Quanto aos municípios integrantes da AID, verificou‐se o desenvolvimento da agropecuária nos três
municípios e a mineração no município de Ourolândia, sendo esta atividade tomada como
fundamental ao Município pelos moradores locais, não só pela geração de empregos (foi informado
que há geração de mais de mil empregos diretos e indiretos com a extração de mármore), mas
também pelo reconhecimento do município em âmbito estadual/nacional pelas suas jazidas de
mármore. Esta atividade constitui mais de 60% do PIB deste Município.
Quanto à agropecuária, no período em que foram realizados os estudos, os municípios enfrentavam
um período de estiagem que durava mais de oito meses, sendo que aqueles que não dispõem de
irrigação haviam perdido praticamente toda lavoura e gado, de modo que ela existe sim, mas fica
fragilizada pelos períodos de estiagem.
No município de Morro do Chapéu, a agricultura foi apontada como principal atividade dos
residentes, com destaque para agricultura familiar. Há no município o projeto de uma vinícola para o
atendimento da demanda interna, contudo ainda não havia muitas informações, pois o projeto está
em fase inicial. A produção de tomate também teve destaque nesse município, onde foi apontado
que parte da produção é destinada ao Ceasa de Salvador, parte para a feira regional de Jacobina e
parte consumida no município.
Em Várzea Nova destacou‐se a produção de sisal, que é destinado para diversas regiões do estado
da Bahia, mas no período em que foi realizado o campo, toda produção havia sido perdida,
prejudicando entre outros, o desenvolvimento do artesanato de tapetes de sisal. Dentre as outras
cultura identificadas, nenhuma destaca‐se em grande produção, a maior parte é para consumo
familiar.
Quanto ao setor secundário, que se traduz enquanto o setor da economia que transforma matéria
prima, extraído ou produzido pelo setor primário, em produtos de consumo ou em máquinas
industriais (produtos a serem utilizados por outro estabelecimento do setor secundário). Tendo em
vista que a economia dos municípios da AID volta‐se principalmente para a produção agropecuária,
onde se destaca a agricultura familiar, e ao setor de serviços, as possibilidades de incidência de
atividades do setor secundário na sua definição essencial consolidam‐se, porém não em escala que o
torne como setor que atraia grandes empresas, por uma série de fatores, mas basicamente pelo
perfil econômico da região em que se insere. Nos dados referentes à geração de renda e produção
de riqueza, nos três municípios a atividade secundária (industrial) é a com menor representação no
PIB municipal, conforme veremos ao longo deste eixo do estudo.
O conceito de indústria destrincha‐se em Indústria extrativista e Indústria de Transformação, de
modo que dentro da dinâmica econômica é um setor que absorve mão de obra e consequentemente
gera renda. Segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), do Ministério de
Planejamento, indústria extrativista compreende atividades de extração de bens minerais em estado
natural, englobando assim: extração de carvão mineral, extração de petróleo e gás natural, extração
de minerais não metálicos, extração de minerais metálicos, atividade de apoio à extração de
minerais. Já Indústria de transformação compreende atividades que envolvem a transformação
física, química e biológica de materiais, substâncias e componentes com a finalidade de se obterem
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produtos novos. Os materiais, substâncias e componentes transformados são insumos produzidos
nas atividades agrícolas, florestais, de mineração, da pesca e produtos de outras atividades
industriais.
É também considerada como atividade industrial a produção manual e artesanal, inclusive quando
desenvolvida em domicílios, assim como a venda direta ao consumidor de produtos de produção
própria, como, por exemplo, os ateliês de costura. Além da transformação, a renovação e a
reconstituição de produtos são, geralmente, consideradas como atividades da indústria.
Com base nessas definições, na visita in loco realizada, verificou‐se atividade industrial nos três
municípios, porém em escala representativa à economia municipal foi verificado apenas em
Ourolândia, onde há grande extração de mármore e beneficiamento do mesmo. Junto a Associação
dos Empreendedores de Mármore foram levantadas 42 empresas cadastradas, sendo que elas são
responsáveis pela geração de mais de 700 empregos diretos e mais de 60% do PIB municipal.
Em Várzea Nova, a indústria do sisal é reconhecida com seu potencial, porém a seca que atinge o
sertão atualmente trouxe imensas dificuldades a atividades que envolvem o sisal, pois plantações
imensas de sisal foram perdidas. Na visita à sede da empresa Fisal Fibras de Sisal Araújo Ltda., que
emprega 4 funcionários, foi informado que as vendas baixaram consideravelmente, pois o sisal que
está sendo produzido é de qualidade inferior em decorrência das dificuldades que a seca vem
impondo. Ainda dependendo dessa produção, as artesãs de tapetes de sisal de Várzea Nova estão
com seus trabalhos suspensos, pois as fibras de sisal que estão sendo produzidas não atendem a
qualidade necessária para execução do tear.
Já em Morro do Chapéu, nos trabalhos em campo foi identificada apenas a produção de artesanatos,
porém em uma pesquisa junto a Federação das Indústrias do Estado da Bahia foram levantadas as
seguintes empresas que caracterizam do setor secundário: Cerâmica Dona Mana Ltda., que emprega
11 funcionários e localiza‐se na zona rural do município; Complasticos Indústria e Comércio Ltda.,
que emprega 28 funcionários e está localizado no bairro São Vicente; Indústria Corretivo de Solos
Ltda., que emprega 17 funcionários, localizando‐se no centro do município.
O setor de serviços gera mais da metade da renda nacional, pois corresponde a 54% do Produto
Interno Bruto (PIB) em 2002, o mesmo ocorre nos munícipios em estudo. Fazem parte desse ramo o
comércio, o turismo, os serviços financeiros, jurídicos, de informática, comunicação, arquitetura,
engenharia, auditoria, consultoria, propaganda e publicidade, seguro, corretagem, transporte e
armazenagem, além das atividades públicas e privadas de defesa, segurança, saúde e educação,
entre outros. Contudo nos municípios a oferta de serviços é limitada, foram identificados pequenos
comércios, pequenos prestadores de serviços de transporte, somente em nível regional e atividades
rústicas, como pedreiro, encanador, eletricista, borracheiro, entre outras que não demandam
qualificação profissional ou grau de instrução avançado.
g) Abordagem dos aspectos da economia informal, relações de troca entre a economia local, a regional e
a nacional, incluindo destinação da produção local e importância relativa;
Nos três municípios da AID o setor terciário é a atividade que mais contribui aos municípios em
termos de geração de riqueza, contudo é a administração pública que mais concentra os postos de
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trabalho formal. Essa situação indica que o setor de serviços é o que concentra grande parte dos
postos de trabalho informal.
Deste modo a vinda do Empreendimento, considerando seu porte e alterações possíveis na dinâmica
socioeconômica regional, as possibilidades de alteração dessa situação apresentam‐se como
mínimas em Morro do Chapéu e Várzea Nova. Já em Ourolândia, devido ao fato da mão de obra
envolvida no Empreendimento alocar‐se no município, pode incentivar mudanças no sentido no que
se refere à regulação fiscal dos estabelecimentos, que poderá refletir na formalização dos empregos
neste setor.
Da relação de troca, destaca‐se o município de Ourolândia com a produção de mármore, identificada
como mármore bege da Bahia, responsável por mais de 90% da produção nacional deste tipo de
rocha ornamental e cuja demanda vem suportando a ampliação das jazidas e das empresas que
realizam o seu beneficiamento.
No município do Morro do Chapéu, uma fazenda experimental foi montada para o plantio de uvas
usadas na produção de vinhos, com objetivo de tornar o município pólo vinícola do estado da Bahia.
A plantação experimental do projeto para avaliação técnica e econômica da videira do município
dispõe de uma área de 1,4 hectares. Para primeira colheita foi utilizada um terço da área, sendo a
produção enviada para Petrolina, onde o vinho será confeccionado.
h) Descrição da estrutura, empregos e salários no(s) município(s);
Com base na Tabela 5.3.2‐34 verifica‐se que no município de Ourolândia, dentre as atividades
relacionadas, a extração mineral é a atividade que mais concentra vínculos de emprego formal, em
termos percentual. Já no município do Morro do Chapéu, o comércio é a atividade que concentra
maior porcentagem de vínculo de empregos formais. Já em Várzea Nova, a maior concentração se
dá na atividade da construção civil.

Tabela 5.3.2 ‐ 34: Total de vínculos de emprego formal, em porcentagem, municípios AID, 2010.
Municípios
Ourolândia
Várzea Nova
Morro do Chapéu

Extrativa
Mineral
27,6

Indústria de
Transformação
6
0,9

Construção
Civil
10,1

3,4
9,7

1,8

19

10,5

Comércio

Fonte: MTE: Relação Anual de Informações Sociais, 2010.

A partir da Tabela 5.3.2‐35 verifica‐se que a administração pública é o setor que mais concentra
postos de trabalho formal nos municípios da AID dentre os setores econômicos relacionados,
seguido pelo setor de serviços, contudo em Ourolândia, em comparação com os outros dois
municípios, tem uma porcentagem de vínculos de emprego formal expressivamente menor,
indicando que o vínculo de emprego em Ourolândia ainda predomina a informalidade.
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Tabela 5.3.2 ‐ 35: Total de vínculos de emprego formal, em porcentagem, municípios AID, 2010.
Municípios
Serviços
Administração Pública
Ourolândia
1,8
60,8
Várzea Nova
10,1
68,3
Morro do Chapéu
9,8
57,5
Fonte: MTE ‐ Relação Anual de Informações Sociais, 2010.

Agropecuária
0,4
0,8
1,5

Os dados da Tabela 5.3.2‐36 apontam que o município de Várzea Nova é o que apresentou maior
renda média dos empregos formais, se comparados com os dados com da Tabela 5.3.2‐35 pode‐se
inferir que a administração pública é responsável pela renda média apresentada, apesar de o maior
número de vínculos de empregos formais se concentram no município de Morro do Chapéu. O
município com mais baixa renda média é Ourolândia, que se distancia de Várzea Nova em mais de
quatrocentos reais na renda média, mais da metade de um salário mínimo do piso nacional.
Tabela 5.3.2 ‐ 36: Renda média do emprego formal e numero total de vínculos empregatícios
formais, municípios AID, 2010.
Renda Média do Emprego
Formal
Ourolândia
837,61
Várzea Nova
1.311,03
Morro do Chapéu
917,03
Fonte: MTE ‐ Relação Anual de Informações Sociais, 2010.
Município

Numero de Vínculos
formais
1.136
741
2.045

i) Identificação áreas de agricultura irrigada, tipo e eficiência do sistema de irrigação, principais culturas,
insumos utilizados e principais áreas de escoamento de produção;
Este tópico é uma repetição do item (e), tendo já sido apresentado anteriormente. Apresenta‐se a
seguir uma descrição relativa aos insumos utilizados na agricultura irrigada.
No seu conceito mais amplo ”insumo” é a combinação de fatores de produção, diretos (matérias‐
primas) e indiretos (mão de obra, energia, tributos), que entram na elaboração de certa quantidade
de bens ou serviços.
No que se refere especificamente à agricultura irrigada, consiste de uma atividade mais intensiva em
capital e tecnologia que as culturas de sequeiro, exigindo, por conseqûencia, um domínio maior das
técnicas agrícolas e o uso de insumos de maior qualidade, o que também leva ao cultivo das espécies
que têm maior valor de venda, limitando o espectro das culturas trabalhadas.
O levantamento de campo na AID identificou como culturas onde se emprega a irrigação algumas
frutíferas perenes, como banana e manga, olerícolas como tomate, pimentão, quiabo, milho verde e
frutíferas temporárias, como abacaxi e maracujá.
Visando a obtenção de maior produtividade, utilizam‐se variedades mais adaptadas ao clima,
sementes híbridas e/ou certificadas, adubação química e controle fitossanitário por meio da
aplicação de defensivos químicos, como inseticidas e fungicidas.
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Na irrigação utiliza‐se quase que exclusivamente águas subterrâneas captadas por meio de poços
profundos que explotam o aquífero cárstico, cujas vazões podem alcançar até 100 m3/hora, com as
bombas movidas a energia elétrica.
No preparo da terra empregam‐se máquinas e implementos, como tratores, arados, grades e outros.
Já nos tratos culturais e nas colheitas, as culturas irrigadas presentes na AID exigem o emprego
intensivo da força humana, o que por vezes constitui uma restrição à expansão desse tipo de
atividade, uma vez que a sua disponibilidade é restrita, muitas vezes representada apenas pela mão
de obra familiar.
j) Descrição das atividades econômicas e principais centros de escoamento da produção;
Nos três municípios da AID o setor terciário é a atividade econômica que mais contribui aos
municípios em termos de geração de riqueza, contudo é a administração pública que mais concentra
os postos de trabalho formal. Essa situação indica que o setor de serviços é o que concentra grande
parte dos postos de trabalho informal. Ainda foram identificadas: agropecuária, construção civil.
Apenas no município de Ourolândia, a mineração e o beneficiamento do mármore bege‐bahia
constitui mais de 60% da economia local, fugindo à regra que se aplica a Morro do Chapéu e a
Várzea Nova.
Conforme já apontado itens precedentes, o principal centro de escoamento identificado é o
município de Jacobina. Já para o mármore bege‐bahia, este produto é direcionado para todo o
mercado nacional e mesmo para o mercado internacional.
k) Estimativa do valor econômico e financeiro de terras e benfeitorias existentes na área diretamente
afetada;
Conforme descrito anteriormente, para implantação do Empreendimento já foram adquiridas as
duas propriedades necessárias para a sua instalação, num total de 5.003 hectares. Nestas
propriedades não se exercia qualquer atividade econômica, estando preservada a cobertura nativa
de caatinga. Mesmo o uso da caatinga como pastagem nativa para a pecuária extensiva encontra
restrição severa, pois a localização dessas terras, no interflúvio entre os rios Salitre e Jacaré/Romão
Gramacho, tem como característica a ausência completa de fontes de dessedentação para o gado.
l) Caracterização da estrutura e situação fundiária, identificando e analisando a ocupação da área, por
modelos de propriedade e principais atividades existentes.
Nos municípios componentes da Área de Influência Direta (AID) há predominância de médias
propriedades. Uma das propriedades adquiridas registra dimensões entre 500 e 1.000 ha e a outra
com mais de 2.500 ha, enquadrando‐se como média e grande propriedade (Tabelas 5.3.2‐37 a 5.3.2‐
39).
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Tabela 5.3.2 ‐ 37: Estrutura Fundiária do município de Ourolândia – BA, 2006.
Ourolândia
2006
Grupo de Área
Estabelecimento (Qt)
Mais de 0 a menos de 0,1 ha
‐
De 0,1 a menos de 0,2 ha
1
De 0,2 a menos de 0,5 ha
12
De 0,5 a menos de 1 ha
44
De 1 a menos de 2 ha
87
De 2 a menos de 3 ha
66
De 3 a menos de 4 ha
52
De 4 a menos de 5 ha
87
De 5 a menos de 10 ha
147
De 10 a menos de 20 ha
176
De 20 a menos de 50 ha
385
De 50 a menos de 100 ha
186
De 100 a menos de 200 ha
68
De 200 a menos de 500 ha
35
De 500 a menos de 1000 ha
9
De 1000 a menos de 2500 ha
1
De 2500 ha e mais
1
Produtor sem área
60
Total
1.417
1 ‐ Módulo Fiscal.
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006.

MF¹: 60ha
Área (ha)
‐
X
5
37
130
154
176
385
1.081
2.525
12.683
13.818
9.316
10.878
6.558
X
X
0
62.699

Tabela 5.3.2 ‐ 38: Estrutura Fundiária do município de Várzea Nova – BA, 2006.
Várzea Nova

2006

MF¹: 60ha

Grupo de Área
Mais de 0 a menos de 0,1 ha
De 0,1 a menos de 0,2 ha
De 0,2 a menos de 0,5 ha
De 0,5 a menos de 1 ha
De 1 a menos de 2 ha
De 2 a menos de 3 ha
De 3 a menos de 4 ha
De 4 a menos de 5 ha
De 5 a menos de 10 ha
De 10 a menos de 20 ha
De 20 a menos de 50 ha
De 50 a menos de 100 ha
De 100 a menos de 200 ha
De 200 a menos de 500 ha
De 500 a menos de 1000 ha
De 1000 a menos de 2500 ha
De 2500 ha e mais

Estabelecimento (Qt)
3
1
31
38
48
66
35
75
132
214
318
131
84
45
8
5
3

Área (ha)
0
X
13
32
65
148
116
328
972
3.135
10.364
9.360
10.958
12.437
6.117
6.663
15.962
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Várzea Nova

2006

Grupo de Área
Estabelecimento (Qt)
Produtor sem área
2
Total
1.239
1 ‐ Módulo Fiscal.
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006.

MF¹: 60ha
Área (ha)
X
76.669

Tabela 5.3.2 ‐39: Estrutura Fundiária do município de Morro do Chapéu – BA, 2006.
Morro do Chapéu
2006
Grupo de Área
Estabelecimento (Qt)
Mais de 0 a menos de 0,1 ha
7
De 0,1 a menos de 0,2 ha
5
De 0,2 a menos de 0,5 ha
23
De 0,5 a menos de 1 ha
36
De 1 a menos de 2 ha
146
De 2 a menos de 3 ha
130
De 3 a menos de 4 ha
115
De 4 a menos de 5 ha
156
De 5 a menos de 10 ha
334
De 10 a menos de 20 ha
404
De 20 a menos de 50 ha
597
De 50 a menos de 100 ha
271
De 100 a menos de 200 ha
162
De 200 a menos de 500 ha
133
De 500 a menos de 1000 ha
46
De 1000 a menos de 2500 ha
19
De 2500 ha e mais
7
Produtor sem área
5
Total
2.596
1 ‐ Módulo Fiscal.
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006.

MF¹: 60ha
Área (ha)
0
1
9
30
204
299
375
682
2.348
5.880
18.109
18.819
21.503
41.411
28.795
27.132
35.494
0
201.090

5.3.2.7 Saúde Pública e Saneamento
a) Identificação dos serviços de saúde e saneamento disponíveis na região, a exemplo de: rede de
abastecimento de água, disposição de lixo, esgotamento sanitário, tratamento de águas servidas, dentre
outros;
Saneamento
A oferta de serviços de abastecimento de água na Área de Influência Direta, conforme poderá ser
verificado na Tabela 5.3.2‐40 abaixo, se dá, na maior parte dos casos, através da rede geral de
abastecimento, de responsabilidade da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) através
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da Unidade Irecê. Destaca‐se também o abastecimento de água através de poços ou nascentes
situadas dentro ou fora das propriedades.
Tabela 5.3.2 ‐ 40: Domicílios Particulares Permanentes que dispõem de água canalizada por tipo
de abastecimento, municípios AID, 2010.
Tipo de abastecimento

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Rede geral

7.047

2.561

3.068

Poço ou nascente na propriedade

388

135

147

Poço ou nascente fora da propriedade

1.183

688

1.118

Carro‐pipa

196

122

16

Agua da chuva em cisterna

149

169

155

Água da chuva armazenada de outra
forma

104

12

19

Rio, açude, lago ou igarapé

547

43

21

Outros

314

189

124

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

O abastecimento de água através de rios, açudes, lagos ou igarapés apresenta destaque no
Município de Morro do Chapéu devido a maior incidência de água nos períodos chuvosos, porém,
devido à intermitência destes cursos d’água, não pode ser considerado uma fonte constante de
abastecimento das famílias residentes. Desta forma, destaca‐se a importância nos três municípios da
captação de água da chuva, tanto em cisternas como em outras formas.
Com relação à destinação final dos resíduos sólidos, os serviços de infraestrutura, coleta por serviço
de limpeza, abrangem parcela superior a 50% em todos os municípios da AID, conforme poderá ser
observado na Tabela 5.3.2‐41 a seguir.
Tabela 5.3.2 ‐ 41: Domicílios Particulares Permanentes por tipo de destinação dos resíduos sólidos
domiciliares, municípios AID, 2010.
Destino RSD

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Coletado por serviço de limpeza

5.469

2.216

2.399

Coletado em caçamba de serviço de
limpeza

431

677

716

Queimado na propriedade

2.906

809

1.086

Enterrado na propriedade

147

27

22

Jogado em terreno baldio ou logradouro

944

177

230
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Destino RSD

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Jogado em rio, lago ou mar

5

4

1

Outro destino

26

9

214

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

A parcela de resíduos sólidos que não tem sua destinação final dada pelos sistemas de coleta por
serviço público de limpeza tem como principais destinações, nos três municípios, a queima na
própria propriedade. Também são apresentados índices representativos de despejo dos resíduos
sólidos em terrenos baldios ou logradouros no município de Morro do Chapéu, e coletados em
caçambas de serviço de limpeza nos municípios de Várzea Nova e Ourolândia. Apenas no município
de Várzea Nova foi identificado o destino final dos resíduos coletados, trata‐se de um lixão situado a
aproximadamente 2 km da sede urbana do município.
O esgotamento sanitário em rede geral ou pluvial tem seus maiores índices no município de
Ourolândia, porém, atendendo apenas 230 domicílios particulares permanentes. O despejo dos
efluentes diretamente nos cursos d’água, sem qualquer tipo de tratamento é observado apenas no
município de Morro do Chapéu, porém, outras formas não especificadas, e o despejo in natura são
encontrados, em menor escala, nos três municípios.
A fragilidade do sistema de esgotamento sanitário pode ser observada também a partir dos dados
relacionados aos Domicílios Particulares Permanentes que dispõem de sanitário por tipo de
esgotamento, municípios AID no ano de 2010, apresentados na Tabela 5.3.2‐42, sendo possível
observar os baixos índices de sanitários ligados a redes gerais ou pluviais de esgoto. De acordo com
este estudo, a destinação final para o esgotamento sanitário mais utilizada nos três municípios se dá
em fossas rudimentares (Tabela 5.3.2‐43).
Tabela 5.3.2 ‐ 42: Domicílios Particulares Permanentes que dispõem de banheiro de
uso exclusivo do domicilio por tipo de esgotamento, municípios da AID, 2010.
Tipo de esgotamento

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Rede geral ou pluvial

170

189

230

Fossa séptica

631

1.131

455

Fossa rudimentar

5.592

1.739

2.623

Vala

48

22

10

Rio, lago ou mar

21

‐

‐

Outro

34

20

21

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.
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Tabela 5.3.2 ‐ 13: Domicílios Particulares Permanentes que dispõem de sanitário por tipo de
esgotamento, municípios AID, 2010.
Tipo de esgotamento

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Rede geral ou pluvial

19

4

5

Fossa séptica

133

38

180

Fossa rudimentar

1.440

147

372

Vala

96

29

13

Rio, lago ou mar

1

‐

‐

Outro

157

51

54

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

É importante apontar que os estudos apresentados referentes à destinação final dos efluentes
consideraram apenas os domicílios particulares permanentes dotados de banheiros ou sanitários,
desconsiderando nestes cálculos a destinação final dos efluentes destinados diretamente no
ambiente.
De acordo com o IBGE, o número de domicílios que não contam com banheiros ou sanitários em
suas infraestruturas em Morro do Chapéu, Várzea Nova e Ourolândia são, respectivamente, 1.586,
549 e 705 domicílios, porém não foram especificadas as destinações finais nestes casos.
No município de Ourolândia está em fase final de implantação uma Estação de Tratamento de
Efluentes, obra financiada pelo Governo Federal, mas que não se encontra em operação,
provavelmente pela não implantação de sistema de coleta e recalque do esgoto.
No que se refere aos serviços de saúde foram levantados os seguintes dados nos municípios da AID
(Tabela 5.3.2‐44 e 5.3.2‐45):
Tabela 5.3.2 ‐ 44: Equipamentos de saúde disponíveis nos municípios da AID, 2009.
Estrutura

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Unidade Básica de Saúde

9

5

5

Ambulatório Especializado

1

‐

‐

Consultório Isolado

4

‐

‐

Hospital Geral

2

1

‐

Posto de Saúde

15

2

1

Unidade de Serviço de Apoio de diagnose e
3
terapia

‐

1
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Estrutura

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Unidade de vigilância de saúde

‐

‐

1

Policlínica

‐

‐

1

Centro de Parto Normal

‐

‐

2

Leitos para internação

116

17

6

Fonte: Caderno de Informações de Saúde, 2009.

Tabela 5.3.2 ‐ 45: Equipamentos Existentes na área de saúde, municípios AID, 2010.
Equipamentos

Morro do Chapéu*

Várzea Nova

Ourolândia

Mamógrafo

‐

‐

‐

Raio X

8

‐

‐

Tomografia computadorizada

‐

‐

‐

Ressonância magnética

‐

‐

‐

Ultrassom

3

1

‐

4

14

Equipo. Odontológico Completo 15
Fonte: DATASUS, Indicadores e dados básicos, 2010.
Nota: *DADOS DE 2008

O número de equipamentos indicado no quadro acima não diz respeito exclusivamente aos
equipamentos em uso. Segundo dados do DATSUS, dos 8 equipamentos de Raio X de Morro do
Chapéu, um não está em uso, sendo que dos 7 em funcionamento, somente 3 estão disponíveis para
uso em pacientes provenientes do SUS. Dos 3 equipamentos de ultrassom somente um está
disponível ao SUS e dos equipamentos odontológicos estão disponíveis ao uso do SUS 8 dos 15
existentes no município.
Em Várzea Nova, todos os equipamentos relacionados todos estão em uso e disponíveis ao SUS,
assim como em Ourolândia. Quanto aos profissionais disponíveis rede de saúde todos atendem os
usuários do Sistema Único de Saúde.
b) Demonstrar os índices relativos à saúde pública e saneamento: natalidade e mortalidade infantil;
mortalidade materna; imunização; principais doenças e suas causas;
No que tange as taxas relacionadas à saúde materna, verifica‐se que Morro do Chapéu foi o
município que apresentou maiores taxas de mortalidade, contudo é possivel que essa diferença,
com relação à Várzea Nova e Ourolândia, dá‐se pela diferença de população, sendo desta
proporcional à população (Tabela 5.3.2‐46).
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Tabela 5.3.2 ‐46: Taxas de mortalidade, natalidade e mortalidade materna nos municípios da AII,
2008.
Ocorrência

Morro do Chapéu Várzea Nova

Ourolândia

Taxa mortalidade infantil 21

3

2

Taxa natalidade

18,4

16,8

21,3

Mortalidade materna

não relacionado

não relacionado não relacionado

Fonte: DATASUS, Caderno de Informações de Saúde, 2008.

Contudo destaca‐se a alta taxa de natalidade de Ourolândia, podendo ser um indicativo de
crescimento expressivo da população daqui alguns anos. Cabe salientar que os dados são referentes
ao ano de 2008, de modo que essa situação pode já estar alterando, isto é, o equilíbrio entre
natalidade mortalidade já tenham se equilibrado.
Infelizmente os municípios não atualizaram suas estatísticas referentes à mortalidade materna junto
ao Ministério da Saúde, de modo que não foi possivel realizar análises referentes à saúde da mulher
nos municípios estudados.

I. Algumas doenças infecciosas e
parasitárias
I ‐ 10,4

II. Neoplasias (tumores)
IX. Doenças do aparelho circulatório

II ‐ 8,0

27,2

X. Doenças do aparelho respiratório
XVI. Algumas afec originadas no
período perinatal
XX. Causas externas de morbidade e
mortalidade

IX‐ 27,2
XX‐ 11,2

XVI ‐ 11,2

X‐ 4,8

Demais causas definidas

Gráfico 5.3.2‐7: Causas de mortalidade em % todas as idades, município do Morro do Chapéu,
2008.
Fonte: Caderno de Informações de Saúde, 2009.
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I. Algumas doenças infecciosas e
parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
I ‐ 17,9%

20,5%

IX. Doenças do aparelho circulatório
X. Doenças do aparelho respiratório
XVI. Algumas afec originadas no
período perinatal

II ‐ 7,7%
XX ‐ 12,8%

IX ‐ 33,3%

XX. Causas externas de morbidade e
XVI ‐ 5,1%
mortalidade
Demais causas definidas

X ‐ 2,6%

Gráfico 5.3.2‐8: Causas de mortalidade em % todas as idades, município de Várzea Nova, 2009.
Fonte: Caderno de Informações de Saúde, 2009.

I. Algumas doenças infecciosas e
parasitárias
II. Neoplasias (tumores)

I ‐ 4,2%

12,5%
II‐ 8,3%

IX. Doenças do aparelho
circulatório
X. Doenças do aparelho
respiratório

XX ‐ 33,3%
IX ‐ 37,5%

XVI. Algumas afec originadas no
período perinatal
XX. Causas externas de
morbidade e mortalidade

XVI ‐ 4,2%

X ‐ 0,0%

Demais causas definidas

Gráfico 5.3.2‐9: Causas de mortalidade em % todas as idades, município de Ourolândia, 2009.
Fonte: Caderno de Informações de Saúde, 2009.

c) Diagnosticar endemias que ocorrem e/ou que poderão ocorrer ou se expandir com a implantação e
operação do empreendimento;
Quanto à ocorrência de endemias nos municípios da AID predominam as doenças relacionadas ao
aparelho circulatório nos três municípios.
O Empreendimento em questão demandará, no pico das obras, 250 pessoas, dentre as quais se
prevê contratação de 90% de mão de obra local. De modo que, não há expectativa de aumento das
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endemias relacionadas, nem aumento da endemia que apresentou maior índice nos três municípios,
doenças do aparelho circulatório.
d) Descrição oferta de serviços de saúde, hospitais públicos, particulares e postos de saúde;
Segundo dados os disponíveis nos Cadernos de Informações de Saúde disponibilizados pelo DATSUS,
nos municípios da AID verifica‐se a seguinte estrutura disponível à área da saúde (Tabela 5.3.2‐47):
Tabela 5.3.2 ‐ 47: Equipamentos de saúde disponíveis nos municípios da AID, 2009.
Estrutura
Morro do Chapéu
Unidade Básica de Saúde
9
Ambulatório Especializado
1
Consultório Isolado
4
Hospital Geral
2
Posto de Saúde
15
Unidade de Serviço de Apoio de
3
diagnose e terapia
Unidade de vigilância de saúde
‐
Policlínica
‐
Centro de Parto Normal
‐
Leitos para internação
116
Fonte: Caderno de Informações de Saúde, 2009.

Várzea Nova
5
‐
‐
1
2

Ourolândia
5
‐
‐
‐
1

‐

1

‐
‐
‐
17

1
1
2
6

Segundo os dados do IBGE coletados no Censo Demográfico 2010, em Várzea Nova estão disponíveis
8 estabelecimentos de saúde, sendo que destes 6 são de administração municipal, 2 administração
privada, sendo destes, 1 com fins lucrativos e 1 privado do SUS. Dentre esses estabelecimentos de
saúde de Várzea Nova, 1 está equipado para internação, sendo ele de administração privada. Este
estabelecimento equipado para internação dispõe de 20 leitos, sendo que estes atendem ao SUS.
Já no município de Ourolândia, estão disponíveis 9 estabelecimentos de saúde, sendo 8 de
administração municipal e 1 de administração privada com fins lucrativos. Destes estabelecimentos
apenas 1 está equipado para internação, tendo disponível 10 leitos, todos também atendidos pelo
SUS.
Quanto ao município do Morro do Chapéu, por ser o município com maior população, dentre os três
da AID, é o que dispõe de mais estabelecimentos de saúde, somando 29 no total. Destes, 22 são de
administração municipal e 7 de administração privada, sendo que destes 5 tem fins lucrativos e 2 são
caracterizados como filantrópicos.
e) Apresentar dados disponíveis sobre a intoxicação por agrotóxicos.
As pesquisas realizadas em fontes oficiais de dados e entrevistas realizadas junto à população local
em relação à disponibilidade de dados relativos às ocorrências de intoxicação por agrotóxicos não
obtiveram retorno. Isto frente à indisponibilidade de dados oficiais sobre o assunto, considerando
que os atendimentos médicos realizados pelas unidades de saúde não fazem distinção nos registros
acerca das diferentes causas de intoxicação. Ou seja, as ocorrências dessa natureza são classificadas

Página | 420

Volume 2 – Diagnóstico Ambiental
enquanto intoxicação, podendo ser atribuídas diferentes causas, como alimentar, respiratória ou até
mesmo por contato com produtos químicos, dentre eles o agrotóxico.

5.3.2.8 Educação
Índice de alfabetização e analfabetismo;
De acordo com a Tabela 5.3.2‐48 abaixo, nota‐se que no município de Morro do Chapéu 49% da
população residente alfabetizada são homens e 51% são mulheres. Sendo que do total de pessoas
alfabetizadas 60% residem na sede urbana e 40% na sede rural do município.
Já no município de Ourolândia 49,8% da população residente alfabetizada são homens e 50,2% são
mulheres. Sendo que do total de pessoas alfabetizadas 40,7% estão residindo na sede urbana e
59,2% na sede rural do município.
No município de Várzea Nova 49,4% da população residente alfabetizada são homens e 50,6% são
mulheres. Sendo que do total de pessoas alfabetizadas 67,2% estão residindo na sede urbana e
32,8% na sede rural do município.
Tabela 5.3.2 ‐ 48: Situação do nível de alfabetização da população residente nos Municípios da AID
– 2010.
Alfabetização
População residente alfabetizada
População residente alfabetizada ‐
Homens
População residente alfabetizada ‐
Mulheres
População residente alfabetizada ‐
Urbana
População residente alfabetizada ‐
Homens ‐ Urbana
População residente alfabetizada ‐
Mulheres ‐ Urbana
População residente alfabetizada ‐ Rural
População residente alfabetizada ‐
Homens ‐ Rural
População residente alfabetizada ‐
Mulheres ‐ Rural
Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE

Morro do Chapéu

Ourolândia

Várzea Nova

24.707

10.837

9.365

12.112

5.399

4.632

12.595

5.438

4.733

14.925

4.414

6.294

7.074

2.107

3.008

7.851

2.307

3.286

9.782

6.423

3.071

5.038

3.292

1.624

4.744

3.131

1.447

No que se refere à população de 15 anos ou mais, verifica‐se a presença de elevadas taxas de
analfabetismo no ano 2000, 29,9% em Morro do Chapéu, 41,1% em Ourolândia e 32,2% em Várzea
Nova (Tabela 5.3.2‐49). Nota‐se que no período de 10 anos, em pesquisa realizada em 2010, as taxas
de analfabetismo total dos três municípios tiveram uma baixa significativa, mas comparando com os
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resultados obtidos no Censo Demográfico 2010 com a média nacional, divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os índices ainda estão acima desta média, chegando a
13,63% em 2000 e 9,6% em 2010.
Tabela 5.3.2 ‐49: Taxa de analfabetismo da população residente nos Municípios da AID – 2010.

Morro do
Chapéu (%)

Ourolândia
(%)

Várzea Nova
(%)

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou
mais de idade ‐ 2000 ‐ total

29,9

41,1

32,2

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou
mais de idade ‐ 2010 – total

22,0

Taxa de Analfabetismo

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou
mais de idade ‐ grupos de idade 15 a 24 anos ‐ ano
2000
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou
mais de idade ‐ grupos de idade 15 a 24 anos ‐ ano
2010
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou
mais de idade ‐ grupos de idade 24 a 59 anos ‐ ano
2000
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou
mais de idade ‐ grupos de idade 24 a 59 anos ‐ ano
2010
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou
mais de idade ‐ grupos de idade 60 anos ou mais ‐
ano 2000
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou
mais de idade ‐ grupos de idade 60 anos ou mais ‐
ano 2010
Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

27,9

23,6

15,6

24,0

15,6

4,8

5,9

4,2

32,0

48,4

36,2

22,8

30,8

23,8

55,9

66,7

59,8

49,3

59,2

53,3

Caracterização da oferta e da demanda dos serviços educacionais do 1º, 2º e 3º graus no
meio urbano e rural da rede de ensino público e privado
A Tabela 5.3.2‐50 abaixo indica a oferta do sistema de ensino quanto às unidades disponíveis para as
diferentes modalidades de ensino:
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Tabela 5.3.2 ‐ 50: Número total de escolas (público e privadas) das modalidades de ensino nos
Municípios da AID – 2010.
Município

Nivel Ensino

Situação Domiciliar

Morro do
Chapéu

Educação Infantil
Educação Infantil
Educação Infantil
Educação de Jovens e
Adultos
Educação de Jovens e
Adultos
Educação de Jovens e
Adultos
Educação de Jovens e
Adultos
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Médio
Nível Ensino

Município
Várzea
Nova

Município
Ourolândia

Educação Infantil
Educação Infantil
Educação Infantil
Educação de Jovens e
Adultos
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Nível Ensino
Educação Infantil
Educação Infantil
Educação Infantil
Educação Infantil
Educação de Jovens e
Adultos
Educação de Jovens e
Adultos
Educação de Jovens e
Adultos
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental

Unidades

Rural
Urbana
Urbana
Rural

Dependência
Administrativa
Municipal
Municipal
Privada
Estadual

Rural

Municipal

23

Urbana

Municipal

6

Urbana

Estadual

3

Rural
Rural
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Situação Domiciliar

Estadual
Municipal
Privada
Estadual
Municipal
Estadual
Estadual
Dependência
Administrativa
Municipal
Municipal
Privada
Municipal

1
62
5
4
11
1
2
Unidades

5
5
1
Unidades

Rural
Rural
Urbana
Urbana
Rural

Municipal
Municipal
Estadual
Dependência
Administrativa
Privada
Municipal
Municipal
Privada
Municipal

Urbana

Municipal

2

Urbana

Estadual

1

Rural
Rural
Urbana

Municipal
Privada
Privada

15
1
1

Rural
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Situação Domiciliar

13
9
5
1

4
1
2
2

1
12
3
1
7
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Ensino Fundamental
Urbana
Estadual
Ensino Fundamental
Urbana
Municipal
Ensino Médio
Urbana
Estadual
Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia; municípios em síntese.

1
5
1

A partir da Tablea 5.3.2‐50 verifica‐se que a oferta de ensino destaca‐se para o ensino infantil e fun
damental, sendo a maior oferta de unidades desta ultima modalidade concentra‐se na área rural,
deixando claro que se trata de municípios com expressiva população rural.
Comparando os dados expostos nas Tabelas 5.3.2.51, 5.3.2‐52 e 5.3.2‐53 é possivel verificar um
satisfatório atendimento no setor educacional quanto à infraestrutrura e vagas disponível.
Tabela 5.3.2 ‐ 51: Número total da população em idade escolar de 0 a 19 anos nos
Municípios da AID, 2010.
População em idade escolar
Em idade escolar de 0 a 19 anos ‐ Total
De 0 a 4 anos
De 5 a 9 anos
DE 10 a 19 anos
Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

Morro do Chapéu
14.244
3.174
3.403
7.667

Ourolândia
4.954
1.037
1.102
2.815

Várzea Nova
6.622
1.494
1.694
3.434

Tabela 5.3.2‐ 12: Número total de matriculas das modalidades de ensino nos
Municípios da AID – 2010.
Número
total
matriculas

de

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Ensino Pré‐escolar

930

377

674

Ensino Fundamental

7.827

2.857

3.497

Ensino Médio

1.258

594

793

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

Tabela 5.3.2 ‐ 53: Número total de docentes da rede de ensino nos Municípios da AID –
2010.
Número de docentes
da rede de ensino

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Pré‐escolar

51

19

33

Fundamental

421

107

208

Médio

60

15

26

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

O total de docentes registrados no Censo Demografico também evidencia um número satisfatório
para a rede de ensino e demanda por parte da população.
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Descrição da oferta e demanda dos serviços educacionais (acesso, qualidade, transporte e
deficiências);
De acordo com dados obtidos nas entrevistas realizadas em campo, constatou‐se que os três
municípios da AID têm uma taxa de atendimento ampla e satisfatória, possibilitando a acessibilidade
da população às vagas em todas as modalidades de ensino.
Em relação à qualidade dos serviços educacionais, de acordo com a Tabela 5.3.2‐54, observa‐se uma
evolução significativa dos municípios da AID e estado da Bahia. Os dados obtidos no Índice de
Desenvolvimento e Educação Básica (IDEB) atingiram as metas estabelecidas em todas as etapas do
ensino básico, sendo que a avaliação é em uma escala de zero a dez sintetizando dois conceitos
igualmente importantes para a qualidade da educação: aprovação e média de desempenho dos
estudantes em língua portuguesa e matemática. O indicador é calculado a partir dos dados sobre
aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb
e a Prova Brasil.
Tabela 5.3.2 ‐ 54: Série histórica IDEB municípios AID e Estado da Bahia.
Ano

Bahia

Morro do Chapéu

Ourolândia

Várzea Nova

2005

2.7

3.0

2.7

2.4

2007

3.4

3.4

2.9

3.6

2009

3.8

3.2

3.6

3.7

2011

4.2

3.6

3.6

4.0

Fonte: IDEB, 2012.

O atendimento de transporte nas áreas rurais, segundo dados das entrevistas, é satisfatório aos três
municípios da AID, e contempla principalmente as escolas nucleadas das modalidades de ensino.
A nucleação das escolas nas zonas rurais é um processo de reforma do ensino fundamental que
objetiva a otimização da utilização dos recursos destinados à educação e a perspectiva de dispor
melhor qualidade de ensino para os moradores da zona rural. Este processo levou ao fechamento de
diversas escolas rurais, que funcionavam com uma única sala de aula para atender alunos da 1ª a 5ª
série do Ensino Fundamental (escolas multisseriadas) e, faz com que estes estudantes tenham que
se deslocar para as sedes dos municípios e distritos mais próximos para realizar seus estudos.
Além da proposta de atender estes alunos com qualidade é também obrigação do Poder Público
Municipal disponibilizar transporte para todos os alunos da zona rural que estudam nas áreas
urbanas. O município de Ourolândia, segundo dados obtidos em entrevistas, ainda possui 3 escolas
multisseriadas na sede rural, já Morro do Chapéu e Várzea Nova concluíram o processo de reforma
de escolas multisseriadas para escolas nucleadas.
Esta mudança em termos práticos traz uma questão que se reflete na imposição de um sistema onde
os alunos do campo passam a receber uma educação tipicamente urbana, sem considerar os saberes
prévios que eles possuem e, distanciando‐os da probabilidade de desenvolver atividades
econômicas na zona rural, ainda que sejam filhos de proprietários de terra.
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Descrição do sistema de educação infantil, alfabetização, ensino fundamental, ensino
médio, educação de jovens e adultos e ensino profissionalizante
De acordo com a Tabela 5.3.2‐46 do item (b), são apresentados dados dos três municípios da AID
em relação à quantidade de escolas existentes em cada modalidade de ensino, por situação
domiciliar, responsabilidade administrativa e unidades existentes conforme cada categoria.
No município de Morro do Chapéu foram identificadas na zona rural 13 escolas na modalidade
educação infantil, 63 de ensino fundamental, 1 de ensino médio e 24 de ensino de jovens e adultos
(EJA).
Ainda na zona rural do município de Várzea Nova foram identificadas 4 escolas de ensino infantil e 5
de ensino fundamental. E no terceiro município da AID, Ourolândia foram identificadas 12 escolas de
ensino infantil, 15 do ensino fundamental e 7 do ensino de jovens e adultos. De acordo com os
dados obtidos no quadro e entrevistas realizadas em campo, nota‐se que o número de escolas na
zona rural nos três municípios da AID são satisfatórios e atendem a demanda local.
No Ensino Fundamental, o total da população em idade escolar de 0 a 19 anos nos Municípios da AID
é semelhante ao número total de matriculas da mesma modalidade, respondendo o sistema de
ensino público.

Levantamento das causas de evasão e repetência;
Na Bahia, como em todo o Brasil, a evasão escolar tem crescido bastante, assim também ocorre nos
três municípios da AID. Uma das possíveis razões identificadas durante entrevistas em campo está
relacionada à saída da escola e entrada precoce no mercado de trabalho, geralmente em trabalhos
informais e fora do seu Estado de origem.
A Política Nacional de Progressão Continuada, com o objetivo de resolver os altos índices de evasão
e repetência dos alunos, apresenta‐se à sociedade como uma política de afirmação do ensino
fundamental para as pessoas na faixa etária de seis a quatorze anos, garantindo o acesso e a
permanência na escola, bem como um incentivo da conclusão dessa etapa do ensino básico.

Apresentação de dados de qualificação profissional.
Foi identificada, durante entrevistas em campo, a existência de cursos profissionalizantes em apenas
um dos municípios da AID. Ourolândia foi contemplado com o Programa Plataforma Freire
implantado pela UNEB (Universidade do estado da Bahia) e voltado para a capacitação de
professores da rede pública de ensino através da PARFOR (Formação Inicial e Formação Continuada).
Os cursos são oferecidos gratuitamente nas modalidades presencial e a distância.
Ainda em relação aos cursos profissionalizantes, Ourolândia também conta com a FACE (Faculdade
de Ciências Educacionais) com o objetivo de promover o Ensino Superior nas Ciências Humanas,
Sociais e Aplicadas, visando capacitar profissionais, desenvolver estudos e programas que
contribuam para a região.
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5.3.2.9 Infraestrutura
a) Caracterização do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica;
Os sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica na AID do Empreendimento, segundo
classe de consumidores, observados nas Tabelas 5.3.2‐55 e 5.3.2‐56 abaixo evidenciam que em
todos os municípios da AID, a classe residencial é a que tem mais consumidores, seguida pelo
comércio, também em todos os municípios estudados:
Tabela 5.3.2 ‐ 55: Consumidores de Energia Elétrica, por classe, municípios AID, 2010.

Residencial

Industrial

Comercial

Rural

Serviços e
Poderes
Públicos

Outros*

Total

Ourolândia

5.760

47

259

88

151

1

6.306

Várzea Nova

4.177

13

266

56

92

Municípios

Morro do
9.646
34
498
309
363
Chapéu **
Fonte: COELBA, 2010
Nota: * consumidores próprios dos sistemas Coelba
** os dados relativos ao Município de Morro do Chapéu correspondem ao ano de 2009

4.604
2

10.852

A partir destes dados é possível observar também que, seguida da classe residencial, o comércio é a
classe com mais consumidores, reforçando a análise de que o setor terciário é o mais representativo
economicamente nesses municípios.
Para uma análise mais completa, também foram levantados dados relacionados ao consumo de
energia elétrica segundo a classe de consumidores, dados que permitem dimensionar uma série de
fatores, como a representatividade de produção, quando cruzados com outras informações.
Tabela 5.3.2‐56: Consumo de Energia Elétrica, por classe ‐ 2010 (kWh).

Municípios

Residencial

Industrial

Comercial

Rural

Serviços e
Poderes
Públicos

Outros*

Ourolândia

3.901.938

5.217.534

474.378

652.210

1.973.959

2.926

Várzea Nova

2.737.594

19.053

398.402

204.440

1.382.172

Morro do
6.674.559
557.601
1.353.645
2.146.787 3.576.824
6.455
Chapéu **
Fonte: COELBA, 2010
Notas: * consumidores próprios dos sistemas Coelba
** os dados relativos ao Município de Morro do Chapéu correspondem ao ano de 2009

Total
12.222.945
4.741.661
14.335.871

A partir destes dados é possível observar que o consumo nas classes residenciais de Morro do
Chapéu e Várzea Nova é o que apresenta maiores índices, tal como quando relacionados por
unidades de consumidores. Também é muito representativo nestes dois municípios o consumo na
classe de serviços poderes públicos. Das classes voltadas a atividades econômicas, em Morro do
Chapéu destaca‐se o consumo rural, enquanto em Várzea Nova o consumo de comércio destacou‐se
dentre atividades econômicas.
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No município de Ourolândia, destaca‐se a classe industrial enquanto grande consumidora. Este alto
índice de consumo pode ser atribuído à indústria de extração e beneficiamento de mármore, devido
ao seu funcionamento 24 horas, e à grande quantidade de empresas instaladas no município que
elevam este consumo de energia.
b) Caracterização do sistema de telecomunicações na Área de Influência Direta do Empreendimento;
O sistema de telecomunicações nos municípios da AID se dá, majoritariamente através da telefonia
móvel, executado, em Morro do Chapéu, por quatro operadoras, VIVO, TIM, CLARO e Oi. No
município de Ourolândia há cobertura para sistema de telefonia móvel disponível apenas para as
operadoras Oi e VIVO, e no município de Várzea Nova apenas há operação da empresa Oi, conforme
poderá ser verificado na Tabela 5.3.2‐57 abaixo:
Tabela 5.3.2‐57: Domicílios particulares permanentes com algum bem durável identificados nas
categorias de telecomunicações, municípios AID, 2010.
Domicílios particulares
permanentes
Total

Morro do
Chapéu
9.933

Várzea Nova

Ourolândia

3.928

4.673

258

71

96

4.198

2.213

2.075

589

216

330

Não tinham nenhum tipo

4.888

1.427

2.171

Com microcomputadores

1.056

395

358

868

336

260

Com telefone fixo
Com telefone móvel
Com telefone fixo e móvel

Com acesso a internet
Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

A partir destes dados, é possível constatar a ausência de qualquer tipo de telefonia para a maioria da
população dos municípios de Morro do Chapéu e Ourolândia. Com relação ao acesso à internet,
foram observados índices inferiores a 10% de acesso nas residências localizadas nos três municípios.
c) caracterização da oferta de serviços: abastecimento d’água, esgotamento sanitário, coleta e
disposição final de resíduos sólidos;
A oferta de serviços de abastecimento de água na Área de Influência Direta, conforme poderá ser
verificado na Tabela 5.3.2‐58 abaixo, se dá, na maior parte dos casos, através da rede geral de
abastecimento cuja responsável nos três municípios é a EMBASA. Destaca‐se também o
abastecimento de água através de poços ou nascentes situadas dentro ou fora das propriedades.
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Tabela 5.3.2 ‐ 58: Domicílios Particulares Permanentes que dispõe de água canalizada por tipo de
abastecimento, municípios AID, 2010.
Tipo de abastecimento

Morro do Chapéu

Várzea Nova

Ourolândia

Rede geral

7.047

2.561

3.068

Poço ou nascente na propriedade
Poço ou nascente fora da propriedade

388
1.183

135
688

147
1.118

196

122

16

Agua da chuva em cisterna

149

169

155

Água da chuva armazenada de outra
forma

104

12

19

Rio, açude, lago ou igarapé
Outros

547
314

43
189

21
124

Carro‐pipa

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

O abastecimento de água através de rios, açudes, lagos ou igarapés apresenta destaque no
Município de Morro do Chapéu devido a maior incidência de água nos períodos chuvosos, porém,
devido à intermitência destes cursos d’água, não pode ser considerado uma fonte constante de
abastecimento das famílias residentes. Desta forma, destaca‐se a importância nos três municípios da
captação de água da chuva, tanto em cisternas como em outras formas.
Com relação ao esgotamento sanitário, destaca‐se o uso de fossas rudimentares nos três municípios,
caracterizando a baixa infraestrutura de esgotamento sanitário. Também é frequentemente
observado o uso de fossas sépticas como destinação final dos efluentes. Estas informações podem
ser observadas na Tabela 5.3.2‐59 abaixo.
Tabela 5.3.2‐59: Domicílios Particulares Permanentes que dispõe de banheiro de uso exclusivo do
domicílio por tipo de esgotamento, municípios da AID, 2010.
Tipo de esgotamento
Morro do Chapéu
Rede geral ou pluvial
170
Fossa séptica
631
Fossa rudimentar
5.592
Vala
48
Rio, lago ou mar
21
Outro
34
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Várzea Nova
189
1.131
1.739
22
‐
20

Ourolândia
230
455
2.623
10
‐
21

O esgotamento sanitário em rede geral ou pluvial tem seus maiores índices no município de
Ourolândia, porém, atendendo apenas 230 domicílios particulares permanentes. O despejo dos
efluentes diretamente nos cursos d’água, sem qualquer tipo de tratamento é observado apenas no
município de Morro do Chapéu, porém, outras formas não especificadas, e o despejo in natura são
encontrados, em menor escala, nos três municípios.
A fragilidade do sistema de esgotamento sanitário pode ser observada também a partir dos dados
relacionados aos Domicílios Particulares Permanentes que dispõe de sanitário por tipo de
esgotamento, municípios AID no ano de 2010, apresentados na Tabela 5.3.2‐60, nos quais é possível
observar os baixos índices de sanitários ligados a redes gerais ou pluviais de esgoto. De acordo com
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este estudo, a destinação final para o esgotamento sanitário mais utilizada nos três municípios se dá
em fossas rudimentares.
Tabela 5.3.2‐10: Domicílios Particulares Permanentes que dispõe de sanitário por tipo de
esgotamento, municípios AID, 2010.
Tipo de esgotamento
Morro do Chapéu
Rede geral ou pluvial
19
Fossa séptica
133
Fossa rudimentar
1.440
Vala
96
Rio, lago ou mar
1
Outro
157
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Várzea Nova
4
38
147
29
‐
51

Ourolândia
5
180
372
13
‐
54

É importante considerar também que os estudos apresentados referentes à destinação final dos
efluentes consideraram apenas os domicílios particulares permanentes dotados de banheiros ou
sanitários, desconsiderando nestes cálculos a destinação final dos de efluentes destinados
diretamente.
De acordo com o IBGE, o número de domicílios que não contam com banheiros ou sanitários em
suas infraestruturas em Morro do Chapéu, Várzea Nova e Ourolândia são, respectivamente, 1.586,
549 e 705 domicílios, porém não foram especificadas as destinações finais nestes casos.
Com relação à destinação final dos resíduos sólidos, os serviços de infraestrutura e coleta por serviço
de limpeza, abrangem parcela superior a 50% em todos os municípios da AID, conforme poderá ser
observado na Tabela 5.3.2‐61 a seguir.
Tabela 5.3.2 ‐61: Domicílios Particulares Permanentes por tipo de destinação dos resíduos sólidos
domiciliares, municípios AID, 2010.
Destino RSD
Morro do Chapéu
Coletado por serviço de
5.469
limpeza
Coletado em caçamba
431
de serviço de limpeza
Queimado na
2.906
propriedade
Enterrado na
147
propriedade
Jogado em terreno
944
baldio ou logradouro
Jogado em rio, lago ou
5
mar
Outro destino
26
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Várzea Nova
2.216

Ourolândia
2.399

677

716

809

1.086

27

22

177

230

4

1

9

214

A parcela de resíduos sólidos que não tem sua destinação final dada pelos sistemas de coleta por
serviço de limpeza tem como principais destinações, nos três municípios, a queima na própria
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propriedade. Também são apresentados índices representativos de despejo dos resíduos sólidos em
terrenos baldios ou logradouros no município de Morro do Chapéu, e coletados em caçambas de
serviço de limpeza nos municípios de Várzea Nova e Ourolândia.

5.3.2.10 Uso do Solo
a) Caracterização e mapeamento do uso e ocupação do solo delimitando: pecuária; culturas
permanentes e temporárias; silvicultura; florestas; pastagens naturais e cultivadas; núcleos urbanos,
indústrias, unidades de conservação e principais equipamentos na zona rural (igrejas, escolas,
cemitérios, acessos, linha de transmissão, dentre outros);

Metodologia do Mapeamento de Uso do Solo
O uso do solo e cobertura vegetal é um levantamento sistemático da cobertura de determinada área
da superfície terrestre, abrangendo seus remanescentes naturais e as diversas formas de
apropriação do espaço por atividades e ações humanas. Tem por objetivo elencar um conjunto de
áreas diferenciadas que possibilitem análises com base em correlação espacial a fim de estabelecer
subsídios para tomada de decisões em projetos que busquem sustentabilidade ambiental.
Expandiu‐se a área do levantamento do uso do solo da Área de Influência Direta para a Área de
Influência Indireta de modo que o resultado permitisse a visualização mais nítida das correlações
espaciais entre as classes de uso do solo e os domínios fisiográficos, especialmente expressos pelas
características geológicas, geomorfológicas e pedológicas, que terminam por representar a
disponibilidade dos recursos ambientais utilizados pelas atividades econômicas presentes.
Os procedimentos metodológicos foram realizados com base em análise em dois grupos de
informações: conjunto de informações gráficas e conjunto de informações textuais.
O conjunto de informações foi estruturado em um Sistema de Informações Geográficas (SIG), com
base da plataforma ESRI, aplicativo ArcGIS versão 10, onde através de correlação de dados e
informações foram realizadas análises espaciais.


Registros em fotos obtidas nas investidas em campo realizadas na área do recorte de estudo
entre os dias quatro de novembro a dezembro de novembro de 2012



Conjunto de informações textuais para o levantamento de uso e ocupação do solo na AII.



Pesquisas ao sítio eletrônico da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para
consulta a informações dos tipos de cultivo presentes no recorte de estudo.



Consulta aos sítios eletrônicos do Estado da Bahia e Secretaria do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do Estado da Bahia sobre informações adicionais de Unidades de Conservação
ocorrentes na área de estudo.



Consultas a resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), em específico a
de número 428 de 24/11/2011, diretriz para determinação da zona de amortecimento da
Unidade de Conservação Parque Estadual do Morro do Chapéu.



Anotações das investidas em campo realizadas na área do recorte de estudo entre os dias
quatro de novembro a dez de novembro de 2012.
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A diferenciação das áreas da cobertura do terreno foi realizada através de classificação visual na
escala 1:25.000 caracterizando‐se áreas através de seu uso determinante. Entenda‐se como uso
determinante a generalização de áreas por determinado uso cuja identificação de padrões
homogêneos das texturas nas imagens orbitais se apresentaram significativos na escala de trabalho.
A diretriz para a classificação de áreas diferenciadas se orientou em uma pré‐classificação em dois
grandes grupos: áreas naturais, caracterizados por remanescentes de vegetação com características
originais e áreas antrópicas, indicativas da apropriação de espaço por ações humanas que se
resumiram na área de estudo em áreas de cultivo e áreas urbanas.
Foram estabelecidas quatro classes de uso para a descrição de toda a cobertura do recorte espacial
de estudo, sendo uma classe de uso para áreas consideradas naturais, Vegetação Remanescente ‐
Caatinga e três classes de uso para áreas consideradas antropizadas, Área Urbana, Área de Cultivo
Temporário e Área de Cultivo de Sisal (Figura 5.3.2‐10).
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Aspectos regionais, contexto territorial e infraestrutura
Como se verifica no mapa “Uso do Solo e Cobertura Vegetal na Área de Influência Indireta – AII”
apresentado anteriormente, a Área de Influência Indireta ‐ AII está totalmente contida no território
do estado da Bahia localizando‐se em porção centro‐setentrional intersecionando áreas dos
territórios municipais de Morro do Chapéu, Várzea Nova e Ourolândia. A Tabela 5.3.2‐62 a seguir
com áreas municipais ocorrentes no interior dos limites da Área de Influência Indireta – AII.
Tabela 5.3.2‐62: Proporção dos municípios contidos na Área de Influência Indireta do Complexo
Eólico Serra da Babilônia.
Área (km2)

Percentual

Morro do Chapéu

398,10

46,33%

Várzea Nova

308,64

35,92%

Ourolândia

152,47

17,75%

Área Total

859,21

100,00%

Município

O recorte de estudo apresentou‐se como uma região rural, com esparsos núcleos considerados
urbanos. Segundo o que estabelece o IBGE, tais núcleos são classificados como povoados, pois não
apresentam instâncias políticos administrativas. Os seguintes povoados foram levantados e
mapeados: Pouso Alegre, Olho d’Água do Fagundes, Tabua e uma vila agrícola com denominação
desconhecida a sudoeste da Área de Influência Indireta ‐ AII, nas proximidades do Riacho da Salina.
Já para a cidade de Ourolândia, localizada na adjacência do limite leste da Área de Influência Indireta
– AII, deve ser considerado como significativa expressão urbana, pois é a sede de seu município.
Nas proximidades da cidade Ourolândia em direção leste foram levantados ocorrências de lavra de
mármore, as quais foram identificadas puntualmente no mapa de uso do solo. A Foto 5.3.2‐5 ilustra
tal atividade.

Foto 5.3.2‐5: Lavra de mármore Bege Bahia nas proximidade da cidade de Ourolândia.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Página | 434

Volume 2 – Diagnóstico Ambiental
Foram levantadas duas Unidades de Conservação no recorte de estudo, o Parque Estadual do Morro
do Chapéu, criado segundo Decreto Estadual número 7.413 de 17 de agosto de 1998 (SECRETARIA
DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DA BAHIA, 2012) e a Área de Preservação
Ambiental (APA) Gruta dos Brejões / Vereda do Romão Gramacho, criada segundo o Decreto
Estadual número 32.487 de 13 de novembro de 1985 (GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2012).
A zona de amortecimento para o Parque Estadual do Morro do Chapéu foi gerada em ambiente SIG
com valor estabelecido de 2.000 metros, seguindo a Resolução CONAMA 428 de 24 de novembro de
2011, pois o mesmo ainda não possui Plano de Manejo.
É importante ressaltar que das duas Unidades de Conservação a APA Gruta dos Brejões / Vereda do
Romão Gramacho apresentou parte de sua área interseccionada pela Área de Influência Indireta ‐
AII, como pode ser observada no mapa “Uso do Solo e Cobertura Vegetal na Área de Influência
Indireta ‐ AII“. Já o Parque Estadual do Morro do Chapéu e a sua zona de amortecimento se
apresentaram externos aos limites da Área de Influência Indireta ‐ AII.
O sistema de rodovias é composto por vias em sua maioria de estradas de terra que interligam os
povoados supracitados. Apenas a rodovia BA‐368 se apresenta pavimentada e passa pela cidade de
Ourolância, interseccionando a Área de Influência Indireta ‐ AII em sua porção nordeste. Ainda na
proximidade da cidade de Ourolândia foi levantada a ocorrência de uma pista de pouso de
aeronaves.
Percorrendo transversalmente no sentido sudoeste – nordeste a área do recorte do estudo e toda a
Área de Influência Indireta ‐ AII, foi levantada a ocorrência de uma linha de transmissão de 230 KVA
pertencente à CHESF.

Classes de Uso e Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal da AII
Como mencionado anteriormente, foram estabelecidas quatro classes para a descrição do Uso do
Solo e Cobertura Vegetal: Caatinga, Área Urbana, Área de Cultivo Temporário e Área de Cultivo de
Sisal.


Caatinga:
As áreas cuja classe Caatinga se apresentou determinante ocorreram
significativamente na porção central da Área de Influência Indireta – AII, acompanhando
cotas de altitude mais elevadas, 800 a 1000 metros de altitude, conforme cartas
Topográficas do IBGE, e áreas próximas ao curso do rio Jacaré; É é importante notar, como
outrora fora apresentado, que a região percorrida pelo curso d´água do rio Jacaré há a
ocorrência da APA Grutas dos Brejões / Vereda do Romão Gramacho. Ao longo de todo
terreno ainda há ocorrências esparsas desse tipo vegetação como pode ser verificado no
mapa “Uso do Solo e Cobertura Vegetal na Área de Influência Indireta – AII”. Esta classe de
uso do solo ocupa uma parte considerável da AII, 610 km2, perfazendo percentualmente
70%.

As Fotos 5.3.2‐6, 5.3.2‐7 e 5.3.2‐8, a seguir apresentam registros obtidos das investidas em campo
da vegetação em questão.
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Foto 5.3.2‐6: Vegetação de Caatinga, em estado seco, no interior da área do complexo eólico.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Foto 5.3.2‐7: Vegetação de Catinga, mais esparsas, expondo o solo.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.

Foto 5.3.2‐8: Vegetação de Caatinga, de coloração mais verde, também dentro da área do complexo
eólico.
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.
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Áreas de Cultivo Temporário: As Áreas de Cultivo Temporário foram definidas pela
visualização nas imagens orbitais de áreas com feições regulares, indicativos de limites de
propriedades rurais ou áreas de cultivo especificas. Em investidas a campo, pode‐se
constatar que muitas áreas de cultivos são deixadas em pousio fato que pode levar, em
alguns casos, a uma análise ambígua entre estas áreas e áreas de remanescentes de
Caatinga com perfil mais rasteiro e seco.

Estas áreas percorrem toda a área comum do terreno, indicando que as comunidades locais se
apropriaram dos espaços mais acessíveis estabelecidas pelas cotas mais baixas do terreno e onde
não ocorreram impedimentos como Unidades de Conservação. Na Área de Influência Indireta ‐ AII
verificou‐se a cobertura 28% da área perfazendo 243 km2 por essa classe.


‐ Áreas de Cultivo de Sisal:
O estado da Bahia é o maior produtor brasileiro da cultura de
sisal, atingindo 95% da produção desta fibra no Brasil (Embrapa, 2012). Foi possível a
identificação de áreas de ocorrências desta cultura nas imagens orbitais pela sua textura
peculiar, o cultivo em forma de talhões e pontos regulares nas áreas de cultivo indicando os
resíduos do seu pré‐beneficiamento. Assim, tal cultivo foi localizado em áreas esparsas no
terreno mas com áreas de extensão contínua considerável, sobretudo nas proximidades da
cidade de Ourolândia, percorrendo a jusante o curso do rio Vereda da Tabua ou Salitre. A
Foto 5.3.2‐9 a seguir apresenta uma amostra da cultura de sisal ocorrente nas áreas
percorridas pelas investidas em campo. Em relação à Área de Influência Indireta ‐ AII,
constatou‐se a ocorrência dessa classe em 20 km2, cobrindo percentualmente 2% da área.

Foto 5.3.2‐9: Cultivo de Sisal
Foto: CH2M HILL, novembro de 2012.



‐ Área Urbana: Quanto a classe Área Urbana ocorrente nos limites da Área de Influência
Indireta – AII, esta é decorrente de pequena porção da mancha urbana da cidade de
Ourolândia interseccionada pela Área de Influência Indireta ‐ AII, perfazendo 0,11 km2
equivalente a 0,01% percentualmente.

A Tabela 5.3.2‐63, a seguir apresenta um resumo sistemático das classes em área e percentual da
Área de Influência Indireta ‐ AII.
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Tabela 5.3.2‐63: Proporção das classes de uso do solo na AII do Complexo Eólico Serra da
Babilônia.
Classe

Área (km2) Percentual

Área urbana

0,11

0,01%

Cultivo Temporário

239

28%

Cultivo de Sisal

20

2%

Caatinga

600

70%

Total da Área

859

100%

b. Caracterização das propriedades existentes na área diretamente atingida pelo empreendimento
(infraestrutura, jazidas, dentre outros);
Apenas duas propriedades foram adquiridas para compor a área de implantação do Complexo Eólico
Serra da Babilônia, conforme pode ser observado na Figura 5.3.2‐11, a seguir. Nenhuma delas
apresentava qualquer estrutura, como sede ou outras benfeitorias. Mesmo as cercas delimitando as
propriedades foram instaladas após a aquisição. Também a casa que abriga o caseiro foi construída
após a aquisição das duas propriedades.
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c. Localização das Unidades de Conservação (UC) existentes e suas zonas de amortecimento.
Caracterização das propriedades existentes na área diretamente afetada pelo empreendimento;
As unidades de conservação existentes na AII e entorno estão delimitadas no mapa da Figura 5.3.2‐
12, sendo que apenas a APA da Gruta dos Brejões tem parte do seu território incluído na AII do
Complexo Eólico Serra da Babilônia. O Parque Estadual do Morro do Chapéu, bem como sua zona de
amortecimento aparece no referido mapa, mas está fora dos limitas da AII. A descrição detalhada
dessas duas unidades de conservação esta apresentada no capítulo 5.4.
d. Identificação e mapeamento das faixas de servidão de passagem.
Não há faixas de servidão de passagem dentro da área do complexo eólico. Todas as propriedades
adquiridas bem como as propriedades vizinhas são lindeiras às estradas vicinais municipais que
delimitam a ADA pelo sul e pelo oeste.

5.3.2.11 Qualidade de Vida
Classificar os municípios segundo os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice de
Desenvolvimento Social (IDS)
Tomando‐se o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para análise, pode‐se ter um melhor
detalhamento das condições de vulnerabilidade existentes no município. O IDH foi criado em
contraponto a outro indicador comumente utilizado na esfera internacional, o PIB (Produto Interno
Bruto) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento dos países. O
IDH pretende ser uma medida geral e sintética do desenvolvimento humano, servindo mais como
uma referência para se avaliar as condições de vida da população. Além do PIB per capita, o IDH
incorpora outros dois componentes, longevidade e educação, cuja apresentação será mais bem
detalhada no decorrer do diagnóstico da AID.
Esse indicador foi absorvido pelo governo federal e vem sendo utilizado para aferir o IDH em escala
estadual e municipal, surgindo assim o IDH‐M. Assim como base no IDH‐M, é possível estabelecer
um ranking municipal de desenvolvimento humano, onde as colocações de cada município pode ser
um indicativo de uma condição de vulnerabilidade social e de carências estruturais. O município de
Morro do Chapéu foi o mais bem colocado dos três, ocupando a colocação 277, Várzea Nova ocupa a
colocação 350 e Ourolândia está entre os dez municípios com IDH mais baixo, ocupando a colocação
410, dos 417 municípios (Tabela 5.3.2‐64).
Tabela 5.3.2‐64: IDH e seus indicadores dos municípios da AID e do Brasil, 2000.
IDH
IDH
IDH‐L
IDH‐E
IDH‐R

Morro do Chapéu
0,605
0,544
0,719
0,552

Várzea Nova
0,586
0,544
0,714
0,501

Ourolândia
0,542
0,544
0,607
0,476

Brasil
0,649
0,638
0,849
0,723

Fonte: PNUD, 2000.

Os dados referentes ao IDH evidenciam que os municípios da AID apresentam índices abaixo da
média nacional destacando‐se IDH‐renda e longevidade, podendo ser um indicativo para situação de
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forte concentração de renda nos municípios, considerando que o índice se baseia na renda per
capita da população. Tal condição é confirmada pelo Índice Gini 8 que no ano 2000 era de 0,63 em
Morro do Chapéu, 0,54 em Várzea Nova e 0,60 em Ourolândia enquanto no Brasil o índice era de
0,60.
Tais dados podem se relacionar com as duras condições para sobrevivência decorrente da escassez
de água que atinge os municípios, associada a uma atuação deficiente do poder público para mitigar
esse acesso restrito. Contudo cabe observar que está sendo produzido o novo Atlas de
Desenvolvimento Humano, com dados do Censo de 2010, e considerando as ações em
desenvolvimento do governo Federal, a exemplo o PAC 2, é possível aventar mudanças positivas nos
municípios, uma vez que dentre os diversos investimentos, uma das prioridade é acesso a luz e água.

5.3.2.12 Percepção e expectativas da Comunidade
Como parte integrante do diagnóstico desenvolvido para compor os estudos socioambientais do
Complexo Eólico Serra da Babilônia, foram realizados trabalhos de campo no período de 28 de
outubro a 02 de novembro de 2012 objetivando, por meio de entrevistas, identificar a percepção da
comunidade da AID sobre temas socioambientais de seus municípios e a suas expectativas em
relação ao empreendimento.
Este trabalho foi desenvolvido junto a representantes de organizações sociais e instituições locais
que foram visitados e responderam um questionário que abordou temas como: informações
pessoais e da organização representada, conhecimentos sobre infraestrutura do município,
problemas e potencialidades locais em geral, planos e projetos governamentais em
desenvolvimento, principais atividades econômicas e produção, patrimônio cultura e histórico,
principais usos da água e percepção sobre o empreendimento. Neste ultimo tema foi explorado: o
nível de informação que a comunidade tem sobre o empreendimento, principais pontos negativos e
positivos que segundo o entrevistado o empreendimento trará para a região e um detalhamento
sobre estes problemas e potencializados.
Deve‐se destacar que, além das entrevistas formais, a equipe de campo durante a sua permanência
nos municípios procurou abordar estes temas junto aos proprietários e empregados de pontos
comerciais e de serviços utilizados e visitados.
As entrevistas formais foram realizadas em:
Morro do Chapéu


Secretaria da Administração



Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social



Sindicato dos Produtores Rurais

8

O coeficiente de Gini (ou índice de Gini) é um cálculo usado para medir a desigualdade social. Desenvolvido
pelo estatístico italiano Corrado Gini, em 1912, é medido com o intervalo 0 e 1, onde zero corresponde a uma
completa igualdade na renda (onde todos detêm a mesma renda per capta) e um que corresponde a uma
completa desigualdade entre as rendas (onde um indivíduo, ou uma pequena parcela de uma população,
detêm toda a renda e os demais nada têm).
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Centro de Referencia e Atenção Social (CRAS)



Camara de Dirigentes Logistas (CDL)



Federação do Trabalhador Agrícola (FETAG)

Ourolândia


Prefeitura de Ourolândia



Associação Comercial e Industrial de Ourolândia



ASSOBEGE e Secretaria do Meio Ambiente



Secretaria de Agricultura



Secretaria de Educação



Secretaria de Saúde



Secretaria de Assistência Social



Associação dos Trabalhadores Rurais de Ourolândia

Várzea Nova


Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social



Associação dos Produtores de Leite de Várzea Nova



Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos



Paróquia Santa Cruz



Secretaria de Educação



Conselho de Meio Ambiente



Associação dos Moradores de Tábua

Os trabalhos de campo se iniciavam em cada município com entrevista junto a Secretaria de Ação
Social buscando identificar neste primeiro contato as organizações sociais existentes. Em todos os
municípios os entrevistados neste primeiro momento colocaram que as organizações comunitárias
existentes nos povoados rurais são formadas com o objetivo de buscar recursos de projetos dos
governos nos âmbitos federal e estadual, o que resulta em baixa participação efetiva de seus
associados a não ser em situações específicas como, por exemplo, a regularização de benefícios
sociais para idosos.
Outra informação bastante relevante para entender a organização social nos municípios foi a de que
algumas comunidades quilombolas não têm conhecimento sobre sua inserção nesta categoria de
comunidade tradicional, fato este que foi constatado quando da visita ao povoado Mulungu, situado
a noroeste do Empreendimento, no município de Morro do Chapéu.
Conforme já colocado anteriormente, além dessas entrevistas realizadas formalmente a equipe de
campo obteve dados sobre a percepção de comerciantes, empresários da rede hoteleira, bares e
restaurantes, abordando os assuntos referentes à entrevista durante a utilização destes serviços.
Apesar destas entrevistas não estarem detalhadas no quadro apresentado ao final deste item, estas
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conversas foram importantes para se ter um balizamento para comparar com as respostas obtidas
formalmente. É conveniente ressaltar que, apesar das conversas terem sido informais, a equipe de
campo sempre deixava claro o trabalho que estava realizando nos municípios.

Percepção pela população das condições ambientais de seu município e de sua moradia
Para obter esta percepção foram feitas ao público entrevistado questões sobre:
Saneamento Básico (esgoto, abastecimento de água, resíduos sólidos); problemas e potenciais
socioambientais, planos e projetos governamentais previstos e em desenvolvimento e usos da água.
Outras questões abordadas nas entrevistas, cujas respostas também se encontram no quadro foram
abordadas durante o desenvolvimento deste estudo em itens anteriores.

Respostas sobre saneamento básico


Esgotamento sanitário ‐ Em todos os municípios está em implantação o sistema para coleta
e destinação do esgoto nas sedes, obra financiada pelo Governo Federal – PAC 2.



Água – não houve informações sobre falta de água nas sedes dos municípios, o órgão
responsável pelo abastecimento é a Embasa e tanto em Morro do Chapéu como em Várzea
Nova a captação é feita em poços profundos enquanto em Ourolândia a captação é feita no
Poço Verde, manancial da cidade. Quanto à água na zona rural há locais onde são feitas
irrigações utilizando água de poços e todos os municípios estão inseridos no programa que
destina cisternas para uso doméstico. Deve‐se destacar, entretanto, que na época das
entrevistas uma grande preocupação na zona rural era a estiagem que se prolongava por
mais de 10 meses na região.



Resíduos sólidos – foi apontado que em todos os municípios há coleta na zona urbana,
enquanto na zona rural foi identificado coleta somente no povoado de Tábua. Nenhum dos
municípios dispõe de sistemas adequados para disposição de lixo.

Respostas sobre problemas e potencialidades locais
Neste item há uma diferenciação sobre a percepção de moradores de cada município, que faz
necessária a apresentação das respostas em separado, conforme segue.
Morro do Chapéu
Problemas: drogas e alcoolismo envolvendo principalmente jovens; falta de áreas de lazer, carência
de crédito rural, educação ‐ falta de política de inclusão dos alunos que vêm das escolas rurais
(crianças que tem origem em povoados e assentamento são discriminadas), serviços municipais são
deficientes, falta moradia, falta infraestrutura para turismo, estradas são muito ruins, falta água para
produção agrícola (poços secando na zona rural), falta de política adequada para resíduos sólidos e
falta de brigada de incêndio.
Potencialidades – atividade turística, aspectos culturais e agricultura (cultivo da mamona), projeto
de cultivo de uva e fabricação de vinho.
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Ourolândia
Problemas – falta de locais e opções de lazer, falta de ações e conscientização para preservar o Poço
Verde, falta de investimentos na infraestrutura e serviços na área urbana.
Potencialidades – mineração de mármore e agricultura familiar.
Várzea Nova
Problemas – desemprego, desmatamento, falta de local adequado para dispor o lixo, jovens sem
opção de emprego e lazer, dependência da população de benefícios sociais.
Potencialidades ‐ agricultura, plantio e beneficiamento de sisal, artesanato.

Planos e programas governamentais
Os seguintes programas foram citados nos três municípios: Bolsa Família, PETI (Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil), Seguro Safra, PRONAF, Proagro, PAC, Programa para implantação
de cisterna (uso doméstico e agrícola), TOPA e EJA, os dois últimos voltados para a educação.

Principais usos da água
Em todos os municípios o principal uso da água é para abastecimento doméstico e para as atividades
de agropecuária. Ressalta‐se que há no meio rural grande carência de recursos hídricos na época da
seca, que neste ano se prolongou por quase um ano, segundo todos os entrevistados formal e
informalmente.
No Morro do Chapéu parte da atividade turística é desenvolvida em cachoeiras e rios, porém
somente ocorre na época das chuvas. O Poço Verde, que abastece a sede de Ourolândia, também é
utilizado para lazer da população local e regional.

Descrição das expectativas da população em relação ao projeto
A respeito deste item foram feitas as seguintes questões aos entrevistados: se o entrevistado tinha
qualquer conhecimento sobre o projeto e quais os pontos positivos e negativos do projeto para o
município.
Ao final destas questões, caso o entrevistado colocasse que entendia que haverá geração de
empregos para o município foram colocadas as seguintes questões: Há no município mão de obra
disponível e qualificada para pleitear eventuais vagas de emprego? Em caso de citações referentes
aos problemas em relação à qualificação, quais serão as causas desta falta de qualificação?
Para a apresentação das respostas obtidas em campo deve‐se considerar inicialmente que nos três
municípios não há um conhecimento especifico sobre o Complexo Eólico Serra da Babilônia,
devendo‐se esta questão à falta de relação direta com a área do empreendimento já que este está
longe das áreas urbanas dos municípios onde será inserido e, principalmente, devido ao fato de que
há pelo menos três empresas realizando pesquisas sobre eólicas na área.
Neste sentido é importante destacar que a população, apesar de carecer de informações mais
específicas, não está desinformada sobre o tema como um todo, inclusive foi colocado em
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Ourolândia e Tábua que estão sendo realizadas reuniões sobre o tema geração de energia eólica,
sem conseguirem precisar por iniciativa de qual entidade.
Para se abordar o tema sob pontos negativos e positivos do empreendimento cabe fazer uma
distinção entre a percepção da população em cada município, pois tanto devido à falta de
informação como condição socioeconômica de cada localidade ficou evidente que há preocupações
diferenciadas.
Morro do Chapéu
Foram manifestadas preocupações em relação a problemas ambientais em geral, possibilidade de
afetar o regime hídrico e acirrar a falta de água, atração de pessoas de fora da região. Quanto a
aspectos positivos foram citados: incremento ao turismo, atração de novos empreendedores,
alternativa melhor para geração de energia e geração de empregos.
Ourolândia
As preocupações neste município não foram citadas na maior parte das entrevistas e, quando
citadas, foram em relação aos problemas relativos a prejuízos para a fauna e flora local. Quanto aos
aspectos positivos, citam o aumento de geração de energia para a região e geração de empregos.
Várzea Nova
As preocupações citadas foram a respeito de impactos ambientais e que a cidade não seja
contemplada com benefícios advindos da implantação do empreendimento. Quanto a aspectos
positivos foram citados: aumento de arrecadação de tributos e a vinda de pessoas de fora com
novas perspectivas.
Todos os entrevistados quando perguntados sobre como vêem a questão de geração de emprego
pelo empreendimento, por eles citada, em relação a melhoria da qualidade de vida da população
local questionavam sobre qual seria o tipo de mão de obra necessária. Quando eles eram
informados que grande parte dos empregos gerados, apesar de temporários, eram destinados a
trabalhadores da construção civil os entrevistados colocavam que havia então disponibilidade de
mão de obra local. Neste quesito ficou evidenciado que a mão de obra local tem, em geral, pouca ou
nenhuma qualificação, e que outro problema que é observado em relação a capacitação de mão de
obra é a baixa escolaridade da população em idade para trabalhar.
É importante ressaltar que em todos os municípios foi citado que há falta de mão de obra
qualificada e que, portanto, há receios que não haja contratação de trabalhadores locais no
empreendimento e, ainda que com a vinda do empreendimento, todos esperam uma dinamização
do comércio e serviços locais.
A Tabela 5.3.2‐65, sintetiza os resultados obtidos durante as entrevistas realizadas em campo entre
os meses de outubro e novembro de 2012 nos muncípios que serão influenciados pelo
empreendimento Complexo Eólico Serra da Babilônia.
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Tabela 5.3.2‐65: Síntese dos Resultados das Entrevistas Realizadas em Campo ‐ Outubro e Novembro de 2012.
Morro do Chapéu
Entrevista
1

Organização
Entrevistado
Secretaria Municipal de
Ilma Prates N. Oliveira Bispo
Desenvolvimento e Assistencia Social

Contato
socialmorro.ba@hotmail.com

2

Sindicato dos Produtores Rurais

Aluízio Alvez

aluisioalves1000@hotmail.com
tel: (74) 9942‐9166

3

CRAS

Nobabi

nobabi@hotmail.com

4
5

CDL
FETAG

Amarildo
José Ricardo

amarildoaaa@hotmail.com

Observação
Gestora

Ieda ‐ (74) 8814‐6041 trabalha no CRAS e tem
envolvimento com a questão quilombola no município
Presidente atual da Associação
Tecnico Agronomo

Várzea Nova
Entrevista

4

Organização
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistencia Social
Associação dos Produtores de Leite
de Várzea Nova
Secretaria Municipal de Agricultura e
Recursos Hídricos
Paróquia Santa Cruz

5

Sufia Adailde do Nascimento

1
2
3

Entrevista

Entrevistado

Contato

Observação

Marcelo Teodoro da Silva

(74) 8811‐9517

Gestor

Valter Manoel Gonsalves da Silva

valter.campocia@hotmail.com

Membro
Secretario até 31/12/2012; aqui esta alocada a
coordenadoria de obras e infraestrutura
colaboradora da Igreja Matriz

Edison José de Almeida D'Angelo
Eliete Benigna de Oliveira
Conselho meio ambiente/ Quilombo Mulungu

Organização

Entrevistado

sufiaadailde@gmail.com
tel: (74) 8807‐8987
Ourolândia
Contato

Moradora do Quilombo Mulungu
Observação
Entrevista com a chefe de gabinete da Prefeita
Yhonara Rocha

1

Prefeitura de Ourolandia

Durvanilde Pereira da Silva Dantas

2

Associação Comercial e Industrial de
Ourolandia

André Rios Santos

3

ASSOBEGE e Secretaria do Meio
Ambiente

Múcio

entrevista por email ‐ pendente ‐
azevedopolibege@hotmail.com

Conversamos com Lúcia e Nivia, esta secretaria da
associação, nos foi indicado conversar com o atual
presidente, Sr Múcio, porém ele estava ausente;

4

Secretaria de Agricultura

Lucilene Ribeiro de Souza

tel: (74) 8130‐4737 e‐mail:
secretariadeagriculturadeourolandia@hotmail.com

Secretária

5

Secretaria de Educação

Sheila Lidiane Jatoba

6

Secretaria de Saúde

Gilmar Ribeiro dos Santos

(74) 8113‐3013
gilmarrs10@hotmail.com

Gestor

7

Secretaria de Assistencia Social
Associação dos Trabalhadores Rurais
de Ourolandia

Audinéia Costa

Presidente atual da Associação

Coordenadora Geral

audineacosta@hotmail.com
(74) 8102‐7821; 8124‐7273

entrevista por email ‐ pendente ‐
azevedopolibege@hotmail.com
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1.a) Levantamento – Morro do Chapéu
Percepção sobre o municipio
Esgotamento
Sanitário

Abastecimento de Água

Coleta Residuos
Solidos

Transp. Intermunic.

Rede Elétrica

Empresas: Águia
Branca, Guanabara e
Entram. Faz Irecê e
Jacobina

COELBA ‐bom
abastecimento. Luz
para todos

empresas privadas

Luz para todos

Apenas escolar na
zona rural

empresas

COELBA ‐ luz para
todos

Sim ‐ municipal

Não

Sim, privado.

COELBA urbana e
rural

Municipal ‐ vai para o
lixão a 10km cidade,
na região da Barra

Apenas escolar na
zona rural

empresa privada

COELBA

Quest. 1

Construção rede e
ETE. Responsável:
NABLA

Poço artesiano, canaliação
para sede ‐ nascente rio
Jacuípe

Municipal ‐ alocado
próximo ao campo de
aviação

Quest. 2

PAC 2

Rural ‐ cisterna; algumas
propriedades. Tem irrigação

municipal.

Quest. 3

Sistema e ETE em
construção

Cisterna ‐ rural

Municipal

Quest. 4

Montado; PAC 2;
NABLA

Quest. 5

Construindo o
urbano; fossa negra
rural ‐ sanitário

EMBASA para área urbana.
Poço área rural. Bacia do rio
Salitre
Tratada ‐ poço com
canalização área urbana;
carro pipa ou poço nas áreas
rurais.

Transp. municipal
Apenas escolar na
zona rural
‐

Observação

Apenas um empresa vai até Salvador
Rede elétrica não atende as necessidades dos
produtores
Problemas específicos com os quilombolas ‐
legislação prevê CRAS para quilombos
Bom lençol freático. Rede elétrica ainda em
expansão. A qualidade dos serviços em geral é
média, mas está em andamento
Assentamento Santana não tem luz; carro pipa
custa em média R$ 50,00.
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1.b) Levantamento – Morro do Chapéu
Problemas

Potencialidades

Principais
atividades
econômicas

Principais
produtos

Planos e projetos
governamental
Luz para todos,
Bolsa Familia (mais
de 8 mil familias
cadastradas)
implantado há 4
anos, PAC 2

Patrimonio histórico cultural
Edificação

Festas

Não tem nenhum
tomabado, mas
consideram Igreja
matriz e prédio da
Escola Coronel Dias
Coelho

Micareta (agosto ‐
niver cidd); São
Benedito e divino
espírito Sto (40 dias
após semana santa);
Festa do Divino; festa
padroeira (7/8 set.)

Quest. 1

Drogas e álcool entre a
juventude, falta de áreas de
lazer

Turística, principalemente em
época de chuva

Agrícola familiar,
agropecuária,
comércio

Quest. 2

Políticas Públicas mal
aplicadas. Carente de crédito
rural, principalmente.

não sabe. Agricultura poderia
ser, mas com a falta de
crédito, seu desenvolvimento
é limitado.

Agricultura.

Café, milho, feijão,
mandioca.

‐

Não tem.

Não sabe

Cultura ainda é viva,
permanece como um orgulho

Agricultura.

Diversos.

‐

Casas, igreja.

Religiosas e
aniversário da cidade.

Hotifruti,
Expandindo sempre, 3º maior
comércio,
município da Bahia, dispõe de
agricultura,
muitos locais com potencial
funcionalismo
turistico
público.

Café, morango,
tomate, etc.

‐

Centro cultural. Rua
do fogo. Colégio Cel.
Dias Coelho.

Micareta, Festa são
Benedito, Reizado,
Padroeira.

Turismo, Agricultura ‐ boas
áreas de cultivo. Mamona.

Café, cenoura,
beterraba,
mamona ‐ outras
culturas irrigadas ‐
sisal, morango.

‐

Não sabe

Não sabe

Quest. 3

Quest. 4

Quest. 5

Questão educacional é
latente, mas por ex. com as
escolas centralizadas
aumentaram problemas de
socialização. As crianças das
comunidades/assentamentos,
sofrem preconceitos.
Serviços municipais
deficientes. Falta de
moradias. Sem estrutura p/
turismo. Estradas ruins. Sem
áreas de lazer. Falta
asfaltamento.
Água ‐ poços secando com a
estiagem. Adm municipal,
questão do lixo e incêndio ‐
brigada.

Agricultura.

‐

Comunidades
quilombolas
A secretaria tem uma
assistente responsável
só pelas comunidades
quilombolas, que hj
somam 5.

Página | 448

Volume 2 – Diagnóstico Ambiental

1.c) Levantamento – Morro do Chapéu
Percepção sobre o empreendimento
Já ouviu falar do CE?

Pontos positivos

Pontos negativos

Quest. 1 Sim

Empregos, alternativa Vinda de pessoas de
energética
fora

Quest. 2 Sim

Energia elétrica.
Turismo

Municipio desviará
atenção da produção
agropecuária.

Quest. 3 Sim

Energia alternativa.
Será mais um ponto
para atração de
turistas.

Degradação do meio
ambiente. Nunca se
sabe exatamente o
que vai acontecer.

Quest. 4 Sim

Incentivo ao
comércio. Vinda de
novos
empreendedores.

Vinda de pessoas de
fora que apenas tem
intenção de ganhar.

Quest. 5 Sim

Alternativa
energética.

Prejuízo ambiental ‐
água e lixo

Por quê?

Aumento
demanda
comercio e
seviços

Gerará empregos?

Possui mão de obra
qualificada?

Empreendimento trará
mudanças? Por quê?

‐

Sim

Sim

Não, será necessária a vinda
de pessoas de fora, pois no
municipio faltam cursos
profissionalizantes.

‐

Sim

Não sabe

Acha que não.

Acredita que sim, mas
serão temporários.

Espera que sim,
pois haverá vinda
de pessoas de
fora.

O municipio carece de
educação profissionalizante.
Há desemprego, mas aqueles
q poderão trabalhar no PE
acha que são poucos.

Se buscarem mão de obra
local é uma oportunidade
para implatação de cursos
profissionalizantes.

Sim

Sim, há essa
expectativa

Não, mas a CDL já vem
buscando oferecer cursos
qualificadores junto ao
SEBRAE.

Sim, tanto ruins como boas.
Aquelas que já foi dito.

Sim

Sim

Não sabe dizer. Construção
civil sim, mas os que estão
disponiveis não atendem a
toda necessidade.

Espera‐se que dinamize mais
a economia e promova
melhoras na infraestrutura.

Porque se não há
uma explicação de
como serão os
procedimentos, não
podemos dizer se há
ou não e seu
potencial
degradador.
Essas pessoas põem
em risco a paz da
população,
tranquilidade e a
preservação.
Aumento da
população aumento
da demanda e
geração.

Na economia, pois veriam
pessoas de fora. Incentivo ao
poder público para voltar‐se a
geração de energia.
Possibilidade de
arrendamento de terras de
moradores do municipio.
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2.a) Levantamento – Várzea Nova

Quest. 1
Quest.2

Esgotamento Sanitário
Abastecimento de Água
Concluindo sist e ETE ‐
Poço de Miguel Calmom
execução pela Codevasp ‐
canalizado pela EMBASA
PAC 2
EMBASA ‐ Poço de Miguel
NABLA está implantando
Calmom

Percepção sobre o municipio
Coleta Residuos Sólidos
Transporte municipal
coleta municipal ‐ destinado
para o lixão localizado a 2 km.

não

Prefeitura ‐ vai para o lixão

não tem, apenas
escolar urbano

Transp. Intermunicipal
São Luiz ‐ até salvador e
Águia Branca atende a
região.
Falcão Real ‐ até Salvador e
Águia Branca ‐ região

Rede Elétrica

COELBA ‐ luz para
todos quase 30%.

COELBA ‐ luz para
todos quase 80%.

Observação
Aumento da demanda
o atendimento da rede
eletrica é razoável.
Alto índice de pessoas com
problemas renais, dada a
alta incidência de calcário
na água.

Quest. 3

em implantação, assim
como a ETE

Poço de Miguel Calmom ‐
EMBASA

municipal ‐ lixão

só escolar p/ a´rea
rural

empresas privadas

COELBA

Quest. 4

implantando

Poço de Miguel Calmom

vai para o Lixão

não tem.

empresas privadas

Luz para todos e
COELBA

‐

NABLA está implantando,
PAC 2

Poço de Miguel Calmom
canalizado. Nas áreas rurais
poços locais.

responsabilidade municipal ‐
vai para o lixão

apenas escolar na zona
rural

empresas privadas

COELBA

‐

Quest. 5
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2.b) Levantamento – Várzea Nova
Principais atividades
econômicas

Principais
produtos

Comunidades
quilombolas

Potencialidades

Quest.
1

Desemprego. A
cidade vive
basicamente do BF,
aposentaria e
funcionalismo
público

Terrenos férteis para
agricultura. Mas falta de
água está prejudicando.

Agricultura

Sisal, milho, feijão,
BF, PETI, Seguro Safra, PRONAF
mandioca

Igreja Matriz

Festa São João,
Padroeira. Dia dos
evangélicos*

Quest.
2

Geração de
emprego e renda

Hortifruti ‐ irrigação.

Agricultura, pecuária

Sisal, feijão, milho,
hortifruti

‐

Casarão ‐ não
sabe se é
patrimônio

São João, Padroeira,
aniver cidade

‐

Indústria do sisal.

Agricultura e peuária

sisal, feijão, milho,
caprinos e
bovinos.

‐

não tem

festa de aniversário
cidade, padroeira.

‐

Artesanato ‐ muita
matéria prima
disponível.

Estiagem prejudicou
muito o comércio.

artesanato ‐ sisal

‐

existe uma casa
antiga. Acha que
é tombada.

Festa da mulher ‐
março (muitas vezes
alterada para abril)

‐

Artesanato

Agricultura,
caprinocultura

Sisal, mamona,
feijão, milho

‐

não sabe

Consciência negra,
padroeira, são joão.

‐

Quest.
3

Quest.
4

Quest.
5

Lixão.
Desmatamento
para venda de lenha
Jovens sem
expectativas e sem
lazer, faltas de
oprtunidds‐
emprego
Ociosidade dos
jovens.
Atravessadores.

Planos e projetos governamental

Patrimônio histórico cultural
Edificação
Festas

Problemas

Mulungu
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2.c) Levantamento – Várzea Nova
Percepção sobre o empreendimento
Já ouviu falar
do CE?

Pontos positivos

Pontos negativos

Por que?

Gerará empregos?

Aumento
demanda
comércio e seviços

Possui mão de obra
qualificada?

Empreendimento trará
mudanças? Por que?

Quest.
1

sim

Impostos gerados e
atração de investidores.

A cidade ser mais
esquecida.

Investimentos não
serem revertidos ao
municipio.

inicialmente sim.

não sabe

sim, mas não é qualificada

Mais receita, permitindo
investimentos no município ‐
infraestrutura.
se houver será a médio
longo prazo. Depende do
investimento no município.
Espera que a vinda do
empreendimento contribua
com a profissionalização,
principalmente dos jovens.

Quest.
2

sim

energia renovável

impacto ambiental

não sabe o que será
atingido.

espera que sim. A
cidade precisa.

sim, mais renda.

sim, pedreiro. Falta de
formação profissionalizante.

Quest.
3

sim

não sabe. Difícil dizer,
pois não é o único.

Degradação ambiental ‐
aumento do
desmatamento.

Pois atrairá pessoas
ao município que
podem intensificar
esse processo.

Espera que sim, mas
o município carece
de formação
profissionalizante.

Sim.

Possui apenas para
momentos específicos do
empreendimento.

Quest.
4

sim

Vinda de pessoas de
fora. De outras
perspectivas a cidade.

Meio ambiente.

Pode prejudicar. Não
sabe direito.

não sabe.

espera que sim.

não sabe.

aquelas já citadas.

Quest.
5

Sim

tributos ao município.

Degradação do meio
ambiente.

não sabe como se
dará nesse aspecto.

Espera que sim

Se gerar emprego,
sim.

Acredita que sim.

Novo folego ao município.
Perspectiva para os jovens.
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3.a) Levantamento – Ourolândia

Esgotamento Sanitário

Abastecimento de H2O

PAC 2 ‐ codevasp

Poço Verde ‐ EMBASA

Sim; PAC 2

EMBASA ‐ captação Poço
Verde

Sim; PAC 2
sim, está pronto

Coleta Residuos Solidos
municipal ‐ lixão a menos
de 10 km

Percepção sobre o municipio
Transp. municipal
escolar rural

Transp. Intermunic.
Empresa São Luiz ‐ vai atá
Salvador

municipal ‐ existe projeto
de reciclagem

não

Empresa São Luiz ‐ vai até
salvador

Canalizada Poço Verde; mas
tem poços povoados.

municipal, vai para o lixão.

escolar na zona rural

Empresa privada ‐ apenas
uma

Canalizada Poço Verde e
Poços

municipal

apenas escolar

São Luiz

Rede Elétrica
Luz para Todos ‐ COELBA
Luz para Todos ‐ COELBA
COELBA ‐ quase toda área
rural coberta
COELBA.

Observação
‐
Falta investimento na rede
elétrica, sub‐estação em
Jacobina
Nesta última gestão foi
implantado programa de
reciclagem
‐
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3.b) Levantamento – Ourolândia
Patrimonio histórico cultural
Edificação
Festas
Aniversário da cidade
‐ junho; Padroeira ‐
não tem
julho
Igreja católica, mas
não sabe se será
Junina e Padroeira
demolida.

Problemas

Potencialidades

Principais atividades
econômicas

Principais produtos

Planos e projetos governamental

Comunidades
quilombolas

Falta áreas de lazer;
desemprego

Mármore e atrativos
naturais

Marmorarias

Mármore

‐

Falta investimeno
nos serviços urbanos.

Mineral ‐ Mármore.

Agropecuária,
mineração

Feijão, mamona,
milho, mandioca,
mármore.

‐

Falta de água,
conscientização da
população em
relação ao Poço
Verde

marmoraria e
agricultura familiar

Agropecuária,
mineração

mármore, algodão,
feijão, milho, sisal,
abacaxi e mandioca

‐

não tem

Aniversário da cidade
‐ junho; Padroeira ‐
julho

‐

áreas de lazer para os
jovens.

mármore.

agricultura e
mineração

mármore, milho,
feijão, mandioca;

‐

não tem

Aniversário da
cidade.

‐

‐

‐
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3.c) Levantamento – Ourolândia
Percepção sobre o empreendimento
Aumento demanda
comércio e seviços

Possui mão de obra
qualificada?

Empreendimento trará
mudanças? Por que?

sim

não ‐ falta de cursos
profissionalizantes.

Degradação atrativos
naturais ‐ construção áreas
de lazer.

não sabe

não sabe

não sabe

são sabe

com a vinda de
pessoas de fora e o
empreendimento em
si.

espera que sim

aumento de renda
geralmente impulsiona.

não sabe o tipo de mão‐de‐
obra demandada

não sabe, pois não foram
informados sobre
empreendimento.

‐

se o tipo de
serviço
demandado
permitir.

Se vierem pessoas de
fora, provavelmente
sim.

não sabe

não sabe.

Já ouviu falar do CE?

Pontos positivos

Quest. 1

sim

não sabe

Quest. 2

sim

não sabe

não sabe

‐

sim

aumento geração de
energia para região.

possibilidade de
falta de respeito
com fauna e flora.

Sim

outra fonte de
energia

Quest. 3

Quest. 4

Pontos negativos

Por que?
Gerará empregos?
Porque o
questão ambiental ‐ desenvolvimento não
sim
degradação
carrega o impacto com
si.

não sabe
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5.4

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

5.4.1 Unidades de Conservação Existentes na Área de Influência Direta e Indireta
As unidades de conservação (UCs) são legalmente instituídas pelo poder público, nas suas três esferas
(municipal, estadual e federal). Elas são reguladas pela Lei n° 9.985, de 2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Estão divididas em dois grupos: as de proteção integral e
as de uso sustentável.
As unidades de proteção integral têm como objetivo principal a manutenção dos ecossistemas sem as
alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos
naturais. A maioria delas sequer permite atividades que envolvem consumo, coleta, dano ou destruição
dos recursos naturais.
Já as unidades de uso sustentável têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o
uso sustentável dos recursos, conciliando a presença humana nas áreas protegidas.
Existem duas unidades de conservação localizadas na delimitação da área de influência direta e indireta
do empreendimento, denominadas: Área de Proteção Ambiental Gruta dos Brejões (ou Vereda do
Romão Gramacho) e Parque Estadual Morro do Chapéu. A primeira pertence ao grupo de uso
sustentável e a segunda ao grupo de proteção integral. A Figura 5.4.1‐1 apresenta a localização das
Unidades de Conservação em relação às áreas de influência do empreendimento.
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a) APA Gruta dos Brejões
A APA Gruta dos Brejões/Vereda do Romão Gramacho foi criada em 13 de novembro de 1985 pelo
Decreto Estadual nº 32.487, com a finalidade de conservar e proteger as formações geológicas, as
cavidades naturais subterrâneas, seus espeleotemas, animais cavernícolas associados e as águas
subterrâneas do rio Jacaré; assegurar a proteção das inúmeras espécies animais raras e ameaçadas
de extinção, preservar a vegetação característica e peculiar existentes nas encostas calcárias e nas
margens do rio Jacaré; proteger os sítios arqueológicos (pinturas rupestres e abrigos sob rocha) e
paleontológicos (fósseis de animais pleistocênicos); controlar o uso de agrotóxicos e assegurar a
harmonia das comunidades sertanejas integradas ao ecossistema regional.
Possui uma área de abrangência de 11.900 hectares localizada na região do Semi‐Árido, dentro da
Bacia Hidrográfica do São Francisco e no Piemonte da Chapada Diamantina, abrangendo parte dos
municípios de Morro do Chapéu, São Gabriel e João Dourado, todos localizados no Estado da Bahia.
A região da APA está inserida no nordeste da Bacia Sedimentar de Irecê, composta de rochas
calcárias. Possui precipitação pluviométrica média anual de 583,2 mm, sendo as chuvas distribuídas
nos meses de novembro, dezembro e janeiro e temperatura média anual de 23,4ºC. A área
apresenta ecossistema de Caatinga, com vegetação espinhosa, com destaque para a Aroeira
(Astronium urumdeuva), Baraúna (Schinopsis brasiliensis) e Angico (Anadenanthera sp), espécie em
risco de extinção, cuja Resolução do CEPRAM nº 1009/94 proíbe o corte na Bahia (SEMA, 2012). As
Fotos 5.4.1‐1 e 5.4.1‐2 apresentam uma vista geral da área da APA.
O zoneamento ecológico‐econômico foi estabelecido pela Resolução CEPRAM nº 3.047 de 18 de
outubro de 2002, sendo a APA dividida em cinco principais zonas, conforme é possível observar na
Tabela 5.4.1‐1.

Foto 5.4.1 ‐ 1: Vista da chegada ao vale do rio Jacaré. Ao fundo o povoado de Mulungu da Gruta.
Foto: CH2M HILL, Novembro de 2012
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Foto 5.4.1 ‐ 2: Gruta dos Brejões e seu imenso pórtico, vista a partir do povoado de Mulungu da Gruta.
Foto: CH2M HILL, Novembro de 2012
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Tabela 5.4.1 ‐ 1: Zoneamento Ecológico‐Econômico da APA Gruta dos Brejões
Zonas

Zona de Vida
Silvestre – ZVS

Zona de
Proteção
Rigorosa ‐ ZPR

Descrição

Parâmetros Ambientais

Com cobertura vegetal de caatinga
herbácea e arbustiva, esta zona
distribui‐se por três áreas específicas:
 Na borda norte da área da
APA, situada em relevo plano e
suave ondulado. Composto de
solos profundos, esta área
apresenta‐se bastante preservada,
sendo esta condição garantida até
o presente pela quase ausência de
acessos;
 Entre as zonas ZPR e ZAG,
próximas a margem do rio Jacaré,
no trecho em que o rio desvia para
o sentido oeste. Esta área
encontra‐se também bastante
preservada;
 Na região nordeste da APA entre
as cotas 550 e 650.
Representada em quase sua totalidade
por áreas de preservação permanente
de vegetação de mata ciliar, situadas em
ambas as margens do leito do rio Jacaré
e seus afluentes.
Inclui também áreas de proteção
especial acima das cavernas, os vales
com paredões verticais, onde verificam‐
se as cavernas e abrigos, além das
pinturas rupestres.
Com predominância de vegetação de
caatinga arbórea e arbustiva e solos
litólicos eutróficos, esta zona apresenta
áreas com relevo forte ondulado a
montanhoso e até escarpado, com
fortes declividades e elevados riscos de
erosão.
Em alguns trechos desta zona ocorre
desmatamento e ocupação da faixa
protegida nas margens do rio Jacaré,
com culturas de subsistência.

Preservação total dos ecossistemas, não
podendo haver qualquer modificação no
ambiente natural além da recuperação das
áreas degradadas ou em processo de
degradação para garantir a manutenção da
paisagem e biodiversidade local, sendo
incentivada a criação de um banco de
germoplasma (in vitro ou in vivo) a exemplo de
hortos e viveiros. Atividades de pesquisa
técnico‐científico e educação ambiental
poderão também ser desenvolvidas em
conformidade com os artigos 3º, 4º e 7º desta
Resolução.

Nestas áreas são permitidas atividades que
não requeiram o uso direto dos recursos
naturais, como estudos e pesquisas técnico‐
científico, educação ambiental, visitação
contemplativa e ecoturismo, desenvolvidas
conforme os artigos 3º, 4º e 7º desta
Resolução. Para tanto, permite‐se a instalação
de pequenas estruturas de apoio para o
ecoturismo a exemplo de trilhas ecológicas
controladas, mirantes, quiosques, mediante a
concessão de anuência prévia do órgão gestor
da APA. Ficam permitidas atividades que
impliquem na necessidade de garantir a
integridade físicobiótico dos ecossistemas e
promoção de recomposição gradativa dos
ambientes e/ou unidades ambientais
destruídas e/ou modificadas por antropismo,
ficando expressamente proibidas todas as
atividades antrópicas que importem em
descaracterização da fauna, flora ou dos
atributos/características que lhe conferem
especificidade e/ou peculiaridade a exemplo
da morfologia.

Página | 460

