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Volume 3 - Avaliação dos Impactos Ambientais

APRESENTAÇÃO
O COMPLEXO EÓLICO SERRA DA BABILÔNIA será constituído por um conjunto de 165 aerogeradores
com 1.850 kW de potência unitária, compondo uma potência total instalada de 305,25 MW, a serem
implantados em uma área de 5.003,3 hectares, localizada no alto da Serra da Babilônia ou dos
Ventos, abrangendo parte dos territórios dos municípios de Morro do Chapéu e de Várzea Nova,
Bahia.
De acordo com a Resolução CEPRAM № 4.180 de 29 de abril de 2011, este empreendimento se
enquadra como de porte Excepcional, por possuir mais de 120 aerogeradores. Esta mesma
Resolução, por considerar os empreendimentos de geração de energia a partir dos ventos como de
potencial baixo impacto, não exige a realização de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório de Impacto no Meio Ambiente – EIA/RIMA, estabelecendo o Relatório Ambiental
Simplificado – RAS – como o instrumento mais adequado.
A Millennium Wind Participações Ltda., no entanto, por decisões internas no corpo de seus
acionistas optou por elaborar este EIA/RIMA e submeter o projeto do Complexo Eólico Serra da
Babilônia ao processo de licenciamento ambiental, como forma de obter a regularidade ambiental
junto aos órgãos intervenientes.
Este EIA/RIMA segue estritamente o Termo de Referência para usinas eólicas, estabelecido no Anexo
IV na Nota Técnica NT 01/2011, parte integrante da Resolução CEPRAM № 4.180 suprarreferida.
Será apresentado neste tópico o Terceiro Relatório do EIA, denominado de Volume 3, onde serão
identificados e avaliados os impactos ambientais que poderão ocorrer durante as fases de estudo,
implantação, operação e desativação do Complexo Eólico Serra da Babilônia. Também será
abordado o prognóstico ambiental, considerando as alternativas de execução e de não execução do
empreendimento, baseando-se na identificação e avaliação dos impactos ambientais. Serão tratadas
as medidas mitigadoras e compensatórias, além da sugestão do plano de controle ambiental (PCA) e
dos programas socioambientais para avaliação sistemática da implantação e operação do
empreendimento, visando acompanhar a evolução dos impactos previstos e a eficiência e eficácia
das medidas mitigadoras, compensatórias e de valorização do projeto adotado.

Página | 1

Volume 3 - Avaliação dos Impactos Ambientais

ÍNDICE
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................... 1
ÍNDICE ............................................................................................................................................................. 2
6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS........................................................................ 3
6.1 PREVISÃO, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS – ASPECTOS METODOLÓGICOS ................................... 3
6.2 AVALIAÇÃO DAS ETAPAS .............................................................................................................................. 6
6.2.1 Fase de Projeto/Planejamento ............................................................................................................. 6
6.2.2 Fase de Implantação ............................................................................................................................ 8
6.2.2 Fase de Operação ............................................................................................................................... 67
6.2.3 Fase de Desativação ......................................................................................................................... 112
7. PROGNÓSTICO AMBIENTAL ..................................................................................................................... 123
8. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS ........................................................................................ 126
9. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS .......................................... 141
A) PROGRAMA DE CONTROLE DOS PROCESSOS EROSIVOS E ASSOREAMENTO .................................................................. 141
B) PLANO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO ................................................................................................................. 144
C) PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) E PAISAGISMO ................................................................. 146
D) PLANO DE RESGATE DE FLORA E FAUNA E AFUGENTAMENTO DA FAUNA .................................................................... 148
E) PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: (I) COMUNIDADE LOCAL E (II) TRABALHADORES DO EMPREENDIMENTO ................ 150
F) PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE ................................................................ 152
G) PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (PGR) .......................................................................................... 154
H) PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA AVIFAUNA.................................................................................................. 155
I) PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE QUIRÓPTEROS .............................................................................................. 157
J) PROGRAMA DE MANEJO DOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS, QUANDO FOR O CASO; ........................................................ 158
K) PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, QUANDO FOR O CASO .................................................... 159
L) PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ORGANISMOS AQUÁTICOS, QUANDO FOR O CASO............................................. 160
M) PROTOCOLO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA

CONSTRUÇÃO – PCMAT E DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) AOS ÓRGÃOS
COMPETENTES PARA A SUA ANÁLISE ........................................................................................................................ 161
N) PROGRAMAS DE COMPENSAÇÃO SOCIOAMBIENTAL ............................................................................................... 163
O) PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA MÃO DE OBRA, COM ÊNFASE NA POPULAÇÃO LOCAL ........................... 164
P) PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, COM PROJETOS SÓCIO-AMBIENTAIS PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO E DE INFRAESTRUTURA, COM PROPOSTA DE PARCERIA COM O PODER PÚBLICO LOCAL, NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL,
CONSIDERANDO-SE A PERTINÊNCIA EM CADA CASO PARA ATENDIMENTO ÀS FUTURAS DEMANDAS DEVIDO AO FLUXO MIGRATÓRIO
PROPICIADO PELO EMPREENDIMENTO. .................................................................................................................... 166
Q) PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA A DISSEMINAÇÃO DE PROSTITUIÇÃO, DROGAS, VIOLÊNCIA, ALCOOLISMO ETC, COM
PROPOSTA DE PARCERIA COM OS PODERES PÚBLICOS. ................................................................................................. 169
R) PROGRAMA DE SALVAMENTO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO .............................................................................. 172
S) PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS ................................................................................................................. 173
T) PROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO ........................................................................ 176
U) PLANO DE PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DAS NASCENTES E RECURSOS HÍDRICOS SE FOR O CASO.............. 178

Página | 2

Volume 3 - Avaliação dos Impactos Ambientais

6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
6.1 PREVISÃO, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS – ASPECTOS
METODOLÓGICOS
A previsão, descrição e análise dos impactos ambientais serão elaboradas a partir da caracterização
das atividades inerentes ao planejamento, implantação, operação e desativação do
empreendimento e de avaliações teóricas do comportamento do ambiente específico analisado
frente às solicitações impostas por tais atividades.
Assim, a cada atividade do empreendimento se definem e se avaliam aspectos e impactos. Para cada
impacto identificado será aplicada a seguinte metodologia:
Hipótese de impacto:
Discrimina um impacto ou um conjunto de impactos correlacionados, de mesma natureza, que
poderão ocorrer como consequência do planejamento, implantação, operação e desativação do
empreendimento.
Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos previstos:
Relaciona sintética e objetivamente as atividades inerentes à implantação, operação e desativação
do empreendimento que poderão gerar os aspectos e consequentemente os impactos previstos
como hipótese.
Avaliação dos impactos:
Apresenta os fatores ambientais mais relevantes para a identificação e avaliação dos impactos
levantados como hipótese, advindos da caracterização do empreendimento e do diagnóstico dos
meios físico, biótico e socioeconômico. Os impactos ambientais serão avaliados considerando os
parâmetros a seguir:
Reversibilidade
-

Reversível: é aquela situação na qual o meio impactado retorna a uma dada situação de
equilíbrio (quando este cessar), semelhante àquela que estaria estabelecida caso o
impacto não tivesse ocorrido.

-

Irreversível: o meio se mantém impactado apesar da adoção de ações de controle dos
aspectos ambientais e/ou de mitigação do próprio impacto, caracterizando, assim,
impactos não mitigáveis na sua totalidade ou em parte dele.
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Abrangência
Define a extensão espacial esperada dos impactos.
-

Pontual: a alteração se reflete apenas na ADA – Área Diretamente Afetada pelo
empreendimento.

-

Local: a alteração se reflete inclusive na AID – Área de Influência Direta do
empreendimento.

-

Regional: a alteração se reflete inclusive na AII – Área de Influência Indireta do
empreendimento.

Relevância
-

Irrelevante: a alteração não é percebida ou verificável.

-

Moderadamente relevante: a alteração é verificável e/ou passível de ser medida sem,
entretanto, caracterizar ganhos e/ou perdas na qualidade ambiental da área de
abrangência considerada, se comparados à situação original.

-

Relevante: a alteração é verificável e/ou passível de ser medida, caracterizando ganhos
e/ou perdas na qualidade ambiental da área de abrangência considerada, se
comparados à situação original.

-

Muito relevante: a alteração é verificável e/ou passível de ser medida, caracterizando
ganhos e/ou perdas expressivas na qualidade ambiental da área de abrangência
considerada, se comparados à situação original.

Magnitude
Reflete o grau de alteração da qualidade ambiental do meio que está sendo objeto da avaliação e é
produto dos critérios de avaliação dos parâmetros reversibilidade, abrangência e relevância. A
classificação para a magnitude é:
-

Desprezível

-

Baixa

-

Moderada

-

Alta

Parâmetros de avaliação complementares:
Duração
-

Temporária: a alteração tem caráter transitório.

-

Permanente: a alteração persistirá mesmo quando cessada a atividade que a
desencadeou.
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Forma de Manifestação
-

Contínua: a alteração ocorrerá ininterruptamente.

-

Descontínua: a alteração ocorrerá uma vez ou em intervalos de tempo não regulares.

-

Cíclica: a alteração correrá em intervalos de tempo regulares e previsíveis.

Ocorrência
-

Real: é toda alteração efetiva, que não depende de condições especiais para ocorrer.

-

Potencial: é a alteração passível de ocorrer em função de condições excepcionais para a
realização de uma atividade, processo ou tarefa.

Incidência
-

Direta: alteração decorrente de uma atividade do empreendimento.

-

Indireta: alteração decorrente de um impacto direto.

Prazo de Ocorrência
-

Curto Prazo: alteração que se manifesta imediatamente após o início da atividade ou do
processo ou da tarefa que a desencadeou.

-

Médio a Longo Prazo: alteração que necessita de um certo intervalo de tempo para se
manifestar (se verificada), o qual deve ser definido em função das características
particulares do empreendimento.

Natureza
-

Positiva: alteração de caráter benéfico.

-

Negativa: alteração de caráter adverso.

Ações de gestão:
Na sequência são propostas ações de gestão a serem implementadas em cada hipótese de impacto.
Tais ações são classificadas em:
-

Ações de monitoramento são ações empregadas para:
a) avaliar a ocorrência ou intensidade dos impactos;
b) avaliar os resultados das medidas de mitigação e/ou potencialização.

-

Ações de compensação ambiental: aplicáveis ao conjunto de impactos significativos e
não mitigáveis.
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-

Ações de controle dos aspectos ambientais: são ações empregadas para controlar os
aspectos ambientais visando à prevenção ou redução dos impactos ambientais e devem
ser incorporadas ao projeto do empreendimento. São aplicáveis aos aspectos
ambientais responsáveis por impactos de moderada ou de alta magnitude,
considerando-se que a minimização dos impactos por meio do controle dos seus
respectivos aspectos deve, sempre que possível, ser priorizada, incluindo-se as de
acompanhamento e/ou monitoramento (verificação sistemática e periódica) dos
aspectos ambientais em objeto. Para impactos de baixa magnitude, em casos
específicos, poderá também haver controle dos aspectos ambientais.

-

Ações de mitigação dos impactos ambientais: são as medidas que visam eliminar ou
minimizar os impactos negativos. Aplicáveis a impactos mitigáveis de alta, moderada ou
de baixa magnitude, simultaneamente ou não ao controle dos respectivos aspectos
ambientais.

-

Ações de Potencialização: são as ações que visam incrementar os benefícios do
empreendimento, geralmente associadas aos impactos positivos sobre o meio
socioeconômico.

Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Após a proposição das ações de gestão, é feita uma reavaliação da relevância dos impactos
previstos, considerando o grau de resolução das ações propostas.
Responsabilidades
Por fim, são determinadas as responsabilidades de cada uma das ações de gestão propostas,
destacando-se que existem medidas que podem ser inerentes a terceiros ou, ainda, a agentes
públicos.

6.2 AVALIAÇÃO DAS ETAPAS
A avaliação das etapas contempla a análise dos impactos ambientais inerentes aos meios físico,
biótico e socioeconômico, relacionados às fases do empreendimento: planejamento/projeto,
implantação, operação e desativação. A metodologia de previsão, descrição e análise dos impactos
preconizará o exposto no Item 6.1.
Para a indicação das hipóteses de impactos, foi considerado o disposto na Resolução CEPRAM №
4.180/2011, e quando pertinente, foram identificadas e avaliadas outras hipóteses de impactos
advindos do Complexo Eólico Serra da Babilônia, que não tenham sido apresentadas na resolução
citada.

6.2.1 Fase de Projeto/Planejamento
A Avaliação dos Impactos Ambientais para a fase de Projeto/Planejamento corresponde aos
impactos previstos na concepção e desenho do empreendimento, que deverá considerar a
otimização de sua ocupação em face da menor intervenção e impacto possíveis no ambiente local.
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Serão descritos, para cada meio, quando mensurável e pertinente, os critérios e diretrizes que
nortearam a concepção e elaboração do projeto básico do empreendimento, levando-se em conta
as diversas variáveis ambientais de sua área de influência direta.
a) Impactos associados ao Meio Físico
As atividades na etapa de Projeto/Planejamento se resumiram à aquisição dos terrenos,
cercamento, instalação de três torres de medição de vento e à execução de sondagens geotécnicas
para a caracterização dos solos de fundação em cerca de duas dezenas de pontos distribuídos pela
área destinada ao Complexo Eólico, de aproximadamente cinco mil hectares.
Deste modo, os impactos colocados como hipótese no Termo de Referência da Norma Técnica 01/11
da Resolução CEPRAM 4.180/2011 para esta etapa de Projeto/Planejamento relativos ao Meio Físico
são desprezíveis ou ausentes.
Assim, não se verificaram impactos como: Potencialização de processos erosivos, Projeção de corte e
aterros; Abertura ou adequação de vias de acesso; alteração da paisagem; Interferências
eletromagnéticas; Interferências nos recursos hídricos ou Aumento no nível de ruído;
b) Impactos associados ao Meio Biótico
As atividades na etapa de Projeto/Planejamento se resumiram à aquisição dos terrenos,
cercamento, instalação de três torres de medição de vento e à execução de sondagens geotécnicas
para a caracterização dos solos de fundação em cerca de duas dezenas de pontos distribuídos pela
área destinada ao Complexo Eólico, de aproximadamente cinco mil hectares.
Para o transporte de equipamentos e materiais foram utilizados os caminhos internos já existentes,
acrescido de poucos acessos novos, os quais foram usados apenas por poucas semanas, estando a
vegetação, atualmente, em processo de regeneração natural.
Deste modo, os impactos referidos na Norma Técnica supracitada - Perda de área vegetada e da
biodiversidade associada, com destaque para as espécies protegidas por lei; Afetação de áreas de
refúgio, reprodução e deslocamento da fauna e Interferências nas áreas protegidas por lei: reserva
legal, área de preservação permanente e unidades de conservação, pode ser avaliada como
desprezível ou virtualmente ausente.
c) Impactos associados ao Meio Socioeconômico
Nesta etapa de planejamento/projeto, sob o ponto de vista do meio socioeconômico, as únicas
atividades importantes realizadas foram a aquisição e o cercamento de duas propriedades
necessárias para a implantação do Complexo Eólico: a Fazenda Flor do Sertão, de 707,9 ha, e
Fazenda Bom Jesus, de 4.295,4 ha, totalizando uma área de 5.003 ha. Essas propriedades foram
adquiridas por meio de negociação com seus antigos proprietários, com as mesmas sendo avaliadas
em valores superiores aos praticados pelo mercado, considerando se tratar de terras recobertas por
vegetação de caatinga, solo arenoso ou pedregoso e sem aptidão agrícola e sem disponibilidade de
água superficial ou subterrânea.
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No que se refere à Fazenda Bom Jesus, o ex-proprietário não residia e não desenvolvia qualquer
atividade econômica na mesma. Nesta propriedade residia um caseiro que tinha como função inibir
invasões e/ou ocupações irregulares, sendo que este profissional foi contratado pelo Empreendedor
e permaneceu nas terras após a aquisição para desenvolver a mesma atividade que já executava
anteriormente.
Na Fazenda Flor do Sertão, de acordo com informações do ex-proprietário, era desenvolvida a
atividade de pecuária e algum cultivo de subsistência, com extrema dependência do regime de
chuvas. Em contato telefônico realizado com a família do ex-proprietário foi informado que o
mesmo mudou-se, residindo atualmente em uma cidade satélite do Distrito Federal, pois optou por
viver próximo a sua filha. Devido a esta mudança hoje o ex-proprietário não exerce mais a atividade
agropecuária e pretende iniciar futuramente um negócio próprio utilizando parte dos recursos
obtidos com a venda da propriedade.
Não foram desenvolvidas quaisquer outras atividades, como criação de escritório local, contratação
de pessoal ou implantação de itens de infraestrutura, como acessos externos ou redes de energia ou
comunicação.
Assim, não ocorreram quaisquer impactos relacionados Norma Técnica 01/11 da Resolução CEPRAM
4.180/2011 para o meio socioeconômico nesta etapa - Interferências na estrutura fundiária
existente; Perda de meios de sobrevivência; Interferência em infraestrutura e equipamentos
públicos e comunitários, ou realocação; Interferências nas atividades econômicas: agricultura,
mineração, pecuária, dentre outros; Aumento da arrecadação de impostos; Contribuição do
empreendimento como indutor do desenvolvimento sustentável da região.

6.2.2 Fase de Implantação
Neste tópico serão identificados e avaliados os impactos do meio físico associados exclusivamente à
fase de Implantação, o que compreende o período aproximado de dois anos, durante o qual serão
executadas as seguintes atividades principais: instalação dos canteiros de obras, construção do
alojamento para os trabalhadores na cidade de Ourolândia, abertura dos acessos internos, melhorias
do acesso externo, execução das fundações das torres, escavações para a rede subterrânea de
ligação entre as torres dos aerogeradores e a subestação, montagem das torres, instalação dos
aerogeradores e das pás das turbinas, instalação da subestação e desativação dos canteiros de
obras.
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a) Impactos associados ao Meio Físico


HIPÓTESE DE IMPACTO: Dinamização dos processos erosivos.

i) Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Atividades
Remoção da cobertura vegetal;

Implantação

Movimentação de terra para a
execução das fundações e vias
de acesso interno;
Adequações das vias de acesso
externas

Aspecto ambiental

Impactos
ambientais

Exposição do solo,
alteração da geometria
do terreno,
desagregação do solo e
concentração de águas
pluviais.

Início e/ou
aceleração dos
processos
erosivos

ii) Avaliação do impacto
Primeiramente, para a fase de implantação do projeto será necessário adequar a via de acesso ao
Complexo Eólico, desde a rodovia BA-368, para o transporte das estruturas necessárias à construção
do empreendimento. A adequação consiste do alargamento do leito viário em trechos aonde a
largura atual é menor que 6 metros, acerto do greide e da declividade transversal e longitudinal,
implantação de dispositivos de drenagem das águas pluviais, desvio da área urbana de Ourolândia
num trecho aproximado de 600 metros, retificação em um pequeno trecho que apresenta duas
curvas com raio inadequado e implantação de revestimento primário, dentre outras melhorias. O
projeto detalhado de tais melhorias será apresentado na fase de Licença de Instalação.
Posteriormente, serão construídas as vias de acesso entre os aerogeradores para a entrada de
maquinários pesados que serão utilizados na construção das fundações. Para isto, será realizada a
limpeza do terreno, com supressão da vegetação, processo de terraplanagem e revestimento
primário. Para nivelamento do terreno, quando necessário, as jazidas de empréstimo serão obtidas
em locais já licenciados existentes nas proximidades da área do empreendimento.
Para a construção das fundações, serão feitas escavações de aproximadamente 3 metros de
profundidade, com uma base de concreto e estrutura armada em aço, de base circular.
Estas atividades, incluindo a movimentação de maquinários e caminhões, irão alterar a geometria do
terreno expondo o solo à ação direta do impacto das gotas de chuva e à ação das enxurradas
decorrentes da concentração das águas pluviais.
Deste modo, processos erosivos podem se instalar, podendo ocorrer erosão laminar e,
principalmente, linear, em forma de sulcos e até ravinas de médio porte, em caso de concentração
do escoamento.
Na região ocorre um período relativamente extenso de estiagem, e a quantidade de precipitação é
pequena. No entanto, podem ocorrer chuvas intensas e torrenciais, potencializando o
desenvolvimento de processos erosivos.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

X

X

Irreversível

Abrangência
Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

Moderada

Alta

X
Duração
Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

Indireta

X
Manifestação

Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo

X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto para a fase de implantação foi
considerado de moderada magnitude, pois é um impacto reversível, de abrangência local e
relevante.
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iv) Ações de gestão
Ações de Controle


Adequação do cronograma de terraplenagem, reduzindo-se ao mínimo as operações no
período de chuvas mais intensas;



Redução do tempo de exposição dos terrenos sem proteção superficial;



Proteção por gramíneas logo após o término das obras de terraplenagem em áreas que não
serão mais realizadas alterações topográficas;



Implantação de sistemas de drenagem superficial, incluindo estruturas provisórias, como:
-

Camalhões em nível;

-

Valas de drenagem;

-

Barramentos para permitir o armazenamento das águas pluviais;

-

Drenagem longitudinal e transversal nas vias de acesso, tanto externas quanto internas
ao empreendimento;

-

Proteção superficial nos taludes e sistema de drenagem nos bota-foras;

-

Manutenção contínua das vias de acesso, principalmente após períodos de chuvas.

A eficiência desses dispositivos depende da manutenção periódica dos mesmos, de modo a evitar
seu rompimento e consequente potencialização desse impacto.
Ações de Monitoramento
Implementação de um Programa de Controle e Monitoramento de Erosão, com procedimentos de
inspeção visual periódica dos processos erosivos e sua imediata correção.
Ações de Mitigação
Implantação de obras específicas nos locais onde forem detectados processos erosivos.
v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Acredita-se que as medidas de controle e mitigação propostas têm alto grau de eficácia. No entanto,
recomenda-se o monitoramento contínuo das mesmas para uma avaliação de maior eficiência.
Considerando-se o compromisso do empreendedor em adotar estas medidas de controle e
mitigação e as ações descritas no Programa de Controle e Monitoramento de Erosão, avaliou-se que
o impacto na fase de implantação passa a ser moderadamente relevante.
vi) Responsabilidades
A execução das ações de gestão propostas para esta hipótese de impacto é de responsabilidade do
empreendedor.
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HIPÓTESE DE IMPACTO: Incômodo pela Geração de Ruídos

i) Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Atividades
Tráfego de veículos ao
longo do acesso externo;

Implantação

Operação e circulação de
máquinas e equipamentos
de construção e
montagem

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Geração de ruídos no
acesso externo e na
área do futuro
Complexo Eólico

Incômodo à população

ii) Avaliação do impacto
A logística de implantação do Complexo Eólico demanda esforços para montagem do canteiro de
obras, transporte e instalação dos aerogeradores, bem como todos os serviços de apoio às obras,
como melhoramento das vias de acesso externo.
Na implantação do empreendimento ocorrerá um o aumento do tráfego de veículos pesados e de
serviço no acesso externo e a operação de máquinas na área do Complexo, gerando e/ou
intensificando o ruído existente.
Durante toda a fase de implantação estima-se a geração de 15.198 viagens no acesso externo.
Divididas pelo tempo de implantação (aproximadamente 24 meses) e considerando somente os dias
úteis (253 por ano), serão 30 viagens por dia.
Conforme é possível observar na Figura 6.2.2.a-1, o acesso proposto desviará da área de maior
densidade populacional – área urbana de Ourolândia.
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O acesso externo passará em área tipicamente rural, com moradias esparsas, e junto à comunidade
de São Bento, que apresenta uma pequena concentração, mas mantendo ainda as características
rurais. A Figura 6.2.2.a-2 apresenta a situação dos receptores em relação ao acesso externo
proposto.
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No diagnóstico ambiental do meio físico, item 5.1.6 (Volume 2), foi realizada a medição do ruído de
fundo nos pontos apresentados na Figura 6.2.2.a-2, os resultados estão apresentado na Tabela
6.2.2.a-2 abaixo.
Tabela 6.2.2.a- 2: Níveis de ruído ambiente e ruído de fundo medidos
PONTO

PR 01
PR 02
PR 03
PR 04
PR 05
PR 06

Limites da Norma LEQ - dB(A)NBR 10151
DIURNO

NOTURNO

40
40
55
40
50
40

35
35
50
35
45
35

Ruído Ambiente Diurno LEQ dB(A)

Ruído Ambiente Noturno

48,1
43,2
59,9
55,9
62,4
58,5

46,8
49,0
57,9
53,6
61,8
56,5

LEQ - dB(A)

Todos os pontos amostrados (PR 01, PR 02, PR 03, PR 04, PR 05 e PR 06) apresentaram os níveis de
ruído ambiente superiores ao indicado pela NBR 10.151/2000, para as localidades e horários.
Durante a fase de implantação os receptores existentes na via de acesso serão impactados somente
pelo ruído da movimentação de máquinas e equipamentos, e na área do Complexo, o ruído será
proveniente dos trabalhos de implantação do empreendimento.
Nos casos dos receptores localizados ao longo das vias de acesso, a geração de ruído decorrente do
acréscimo da movimentação/circulação de veículos e equipamentos será pouco sentido pelos
moradores dessa região, sendo que a circulação aproximada será de 15 veículos por dia que
representa um total de 30 viagens por dia. Considerando um turno de 10 horas por dia, haverá
apenas 3 viagens por hora.
No caso dos receptores localizados a oeste do Complexo Eólico, o ruído será atenuado pela
vegetação arbórea densa pertencente à área de Reserva Legal situada em toda a porção oeste do
empreendimento.
Mesmo avaliando-se que o impacto será pouco sentido pelos moradores da via de acesso, o ruído
será monitorado nas comunidades São Bento e Ourolândia, conforme Programa de Monitoramento
de Ruído.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

X

X

Irreversível

Abrangência
Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

Moderada

Alta

X
Magnitude
Desprezível

Baixa
X
Duração

Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

Indireta

X
Manifestação

Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo

X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto foi considerado de magnitude baixa
na etapa de implantação, pois será um impacto reversível, local e moderadamente relevante.
iv) Ações de gestão
Ações de Controle


Manutenção e revisão constante das máquinas e veículos utilizados;



Definição de horários para o transporte e circulação de caminhões na via de acesso ao
empreendimento;



Isolamento adequado dos equipamentos eletromecânicos;

Ações de Monitoramento


Implantação do Programa de Monitoramento de Ruído para a fase de Implantação do
Empreendimento.
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v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Considerando-se a significância dos impactos e o grau de eficiência das ações de gestão propostas, o
impacto referente à etapa de instalação foi classificado como irrelevante.
vi) Responsabilidades
A responsabilidade pela aplicação das medidas de controle e monitoramento é do empreendedor.
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HIPÓTESE DE IMPACTO: Geração de Poeiras

i) Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Atividades

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Implantação

Movimentação de
veículos, máquinas e
equipamentos

Geração de poeiras

Alteração na
qualidade do ar

ii) Avaliação do impacto
A implantação do Complexo Eólico Serra da Babilônia demanda atividades que geram poeiras
(Partículas Totais em Suspensão – PTS e Partículas Inaláveis – PI), através da implantação da
infraestrutura, tais como movimentação de equipamentos e veículos vinculados a obra, operação de
motores a combustão interna, limpeza e preparação dos terrenos, tráfego de veículos pelas estradas
não pavimentadas durante o período seco, implantação do canteiro de obras, implantação do
sistema viário interno e adequação do sistema viário externo.
Está prevista a geração de 15.198 passagens durante toda a implantação.
Conforme cronograma, as obras de infraestrutura serão executadas em um prazo de 24 meses (dois
anos). Considerando 253 dias úteis por ano, calcula-se que a circulação total diária de veículos é
aproximada é estimada a 30 viagens de veículos por dia.
Como a região apresenta uma textura de solo que é essencialmente arenosa e com pequena fração
argilosa, acredita-se que esse impacto seja mínimo. Contudo, serão estabelecidas práticas de
aspersão em locais que o impacto seja sentido principalmente, nas vias próximas as comunidades,
como São Bento e Ourolândia.
Outro fator na influência da baixa dispersão de poeiras é que o maior fluxo de maquinários é por
veículos de grande porte, que tem o seu deslocamento com velocidade reduzida devido ao porte e
ao peso fazendo com que a dispersão de Partículas Totais em Suspensão – PTS e Partículas Inaláveis
– PI, seja menor do que a circulação por veículos leves.

Página | 19

Volume 3 - Avaliação dos Impactos Ambientais

iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

X

X

Irreversível

Abrangência
Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

Moderada

Alta

X
Magnitude
Desprezível

Baixa
X
Duração

Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

Indireta

X
Manifestação

Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo

X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto para a fase de implantação foi
considerado de baixa magnitude, pois é um impacto reversível, de abrangência local e
moderadamente relevante.
iv) Ações de gestão
Ações de Controle
Serão empregadas algumas medidas de controle para evitar que ocorra o referido impacto. A
primeira medida será a delimitação de uma velocidade máxima, sendo que a emissão de material
particulado em vias de tráfego é diretamente dependente da velocidade de circulação do veículo
sobre a via, além de outras variáveis. Quanto maior for a velocidade do veículo, maior será o
potencial de arraste das partículas disponíveis sobre a via para a atmosfera. Assim, será estabelecido
um limite de velocidade para cada trecho das vias.
Outra medida adotada será a aspersão de água (umectação das vias) através do uso de caminhão
pipa com dispositivo de aspersão, durante toda a fase de implantação. A periodicidade da aspersão
e os pontos serão definidos no Programa de Controle de Material Particulado.
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v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Acredita-se que as medidas de controle propostas têm alto grau de eficácia. No entanto,
recomenda-se o monitoramento contínuo das mesmas para uma avaliação de maior eficiência.
Considerando-se o compromisso do empreendedor em adotar estas medidas de controle e as ações
descritas no Programa de Controle de Material particulado, avaliou-se que o impacto passa a ser
irrelevante em todas as fases do empreendimento nesta fase de implantação.
vi) Responsabilidades
A execução das ações de gestão propostas para esta hipótese de impacto é de responsabilidade do
empreendedor.
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HIPÓTESE DE IMPACTO: Contaminação do Solo pela Geração de Resíduos e Efluentes

i) Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Implantação

Atividades
Implantação das
estruturas de apoio
Instalação e utilização de
banheiros químicos.

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Geração de
efluentes e
resíduos sólidos

Contaminação do
solo

ii) Avaliação do impacto
Durante a etapa de implantação os aspectos ambientais associados a este impacto são:


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



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



Geração de resíduos sólidos, como filtros de óleo, estopas, sobras de concreto e restos de
alimentos.

Os resíduos oleosos são provenientes da oficina que será instalada dentro do empreendimento e
correspondem às atividades de manutenção de máquinas e equipamentos. Está prevista a
implantação de caixa separadora de óleo dentro da oficina e de tanques para o armazenamento dos
óleos usados.
Com relação aos efluentes sanitários, serão disponibilizado banheiros químicos nas frentes de obra e
estação compacta de tratamento efluentes ou fossas sépticas nos canteiros de obra.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza

Positivo

Reversibilidade

Negativo

Reversível

X

X

Irreversível

Abrangência
Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

Moderada

Alta

X
Magnitude
Desprezível

Baixa
X
Duração

Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

Indireta

X
Manifestação

Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo
X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto para a fase de implantação, foi
considerado de baixa magnitude, pois é um impacto reversível, de abrangência local e
moderadamente relevante.
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iv) Ações de gestão
Ações de Controle


Disponibilização de Banheiros Químicos nas Frentes de Obra durante a fase de implantação;



Implantação da ETE Compacta no Alojamento e na área do Complexo;



Implantação das caixas separadoras de óleo;



Disponibilização de área para armazenamento temporário de resíduos;



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



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

Ações de Monitoramento


Programa de Gerenciamento de Resíduos

v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Acredita-se que as medidas de controle e monitoramento propostas têm alto grau de eficácia. No
entanto, recomenda-se o monitoramento contínuo das mesmas para uma avaliação de maior
eficiência. Considerando-se o compromisso do empreendedor em adotar estas medidas de controle
e monitoramento, avaliou-se que o impacto na fase de implantação, desativação e operação passa a
ser irrelevante.
vi) Responsabilidades
A execução das ações de gestão propostas para esta hipótese de impacto é de responsabilidade do
empreendedor.
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b) Impactos associados ao Meio Biótico


HIPÓTESE DE IMPACTO: Alteração ou supressão da vegetação existente

i) Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Atividades

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Implantação

Abertura de acessos,
implantação dos
aerogeradores, instalação
de estruturas de apoio,
movimentação de
máquinas, etc.

Supressão da
vegetação

Perda de área vegetada
e biodiversidade

ii) Avaliação do impacto
Para a implantação do Empreendimento será necessária a supressão estimada de 264,50 ha de
Caatinga Arbustiva Arbórea nas áreas destinadas aos aerogeradores, infraestruturas e vias de acesso
entre os aerogeradores para a entrada de maquinários pesados que serão utilizados na construção
das fundações.
A paisagem local é bastante diversa, com contrastes que se devem à diferenças na fertilidade e tipo
de solos e relevo, sobretudo. Trata-se de ambientes que possuem destacada biodiversidade e
espécies exclusivas pertencentes às fitofisionomias de Caatinga Arbustiva Arbórea, com ocorrência
de Campo Sujo Seco de altitude.
Dentre as espécies de maior importância fitossociológica, aparecem aquelas que são comuns a
vários ambientes de Caatinga em todo o Nordeste brasileiro, não sendo endêmicas ao local, nem
constam em listas de espécies protegidas (IBAMA) ou indicadas para conservação pela IUCN.
Entretanto, foram identificadas 77 espécies utilizadas pela população local para obtenção de
madeira, uso medicinal, entre outros.
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A Tabela 6.2.2.b-1 a seguir apresenta a área a ser suprimida em cada fitofisionomia presente na área
de implantação do Complexo Eólico.
Tabela 6.2.2.b- 1 – Área a ser suprimida em cada fitofisionomia
Fitofisionomia
Caatinga Arbustiva sobre Neossolo Quartzarênico
claro associado a afloramentos litólicos
Caatinga Arbustiva em Neossolo Quartzarênico
claro
Caatinga Arbustiva Arbórea em Neossolo
Quartzarênico amarelo com e sem afloramento
litólico
Caatinga Arbustiva Arbórea sobre Neossolo
Quartzarênico claro com Horizonte A orgânico
Caatinga Arbustiva Arbórea sobre Neossolo
Quartzarênico claro e ambientes litólicos contínuos
Campo Sujo Seco de Altitude, arenoso com
afloramentos litólicos esporádicos
Área Antropizada
TOTAL

Área Total (ha)

Área a ser suprimida
(ha)

1142,00

29,52

392,80

21,13

1433,37

89,83

1547,34

96,25

465,50

24,54

15,92

3,23

6,37
5003,3

264,50

De acordo com a Tabela 6.2.2.b- 1, observa-se que haverá a supressão de 5,3% da vegetação total. O
restante da vegetação da área do Complexo Eólico será preservado, sem qualquer atividade que
represente uma pressão de degradação.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

Irreversível

X

X
Abrangência

Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

Moderada

Alta

X
Duração
Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

X

Indireta

Manifestação
Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real

Prazo de ocorrência
Potencial

X

Curto

Médio a longo

X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto para a fase de implantação foi
considerado de moderada magnitude, pois é um impacto irreversível, de abrangência pontual e
relevante.
iv) Ações de gestão
Ações de Controle


Plano de Supressão de Vegetação;



Plano de Resgate de Fauna e Flora.

Ações de Mitigação


Plano de Recuperação de Áreas Degradadas

Ações de Compensação


Programa de Compensação Ambiental;
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v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Avaliou-se que o impacto é considerado relevante mesmo com a implantação das ações de gestão,
principalmente devido à importância biológica do Bioma Caatinga. Vale considerar que grande
proporção da vegetação presente na área do empreendimento será preservada de qualquer
atividade que possa degradá-la, como a pecuária extensiva praticada na região.
vi) Responsabilidades
A execução das ações de gestão propostas para esta hipótese de impacto é de responsabilidade do
empreendedor.
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HIPÓTESE DE IMPACTO: Mudanças nos habitats e hábitos da fauna

i) Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Implantação

Atividades

Aspecto ambiental

Remoção da cobertura vegetal;
Implantação de canteiros de
obra;

Modificação na
estrutura
fitosociologica;

Movimentação de pessoas e
máquinas e equipamento;

Alterações no
ecossistema local.

Impactos
ambientais

Mudanças nos
habitats e hábitos
da fauna

ii) Avaliação do impacto
Durante a implantação do Complexo Eólico as fitofisionomias vegetais serão diretamente
impactadas, principalmente por ações de supressão de vegetação de remanescentes de caatinga,
correspondentes a trechos pontuais para a implantação dos equipamentos dos aerogeradores ao
longo dos seus acessos internos, e àqueles referentes aos alargamentos e melhorias do acesso
externo.
No levantamento de campo, realizado após ocorrência de chuvas esporádicas, foram identificados
sete ninhos na área do Complexo, além de filhotes recém-emancipados das espécies: "balança-rabo"
(Polioptila plumbea), "bem-te-vi-pirata" (Legatus leucophaius), "sabiá-poca" (Turdus
amaurochalinus) e "suiriri" (Tyrannus melancholicus). Isso indica que a área possui potencial para
refúgio e reprodução sob condições ambientais favoráveis, de modo que a implantação do
Complexo Eólico interferirá nesse hábito da fauna local.
Além disso, devido às características sazonais e climáticas da região, é apontada a prática de
migrações regulares por parte significativa da fauna, principalmente da avifauna, seja em maior ou
menor escala, que também serão afetadas pela implantação do empreendimento. Neste estudo, por
exemplo, muitas espécies de beija-flores foram observadas na campanha realizada após a ocorrência
de breves chuvas, demonstrando que este grupo mantém uma estreita relação com a sazonalidade
de floração de determinadas espécies vegetais, se deslocando de acordo com a oferta de alimento,
neste caso, o néctar. Desse modo, a perda dos habitats pela supressão e a presença dos
aerogeradores interferirão nessa prática da fauna.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

Irreversível

X

X
Abrangência

Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

Moderada

Alta

X
Duração
Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

X

Indireta

Manifestação
Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real

Prazo de ocorrência
Potencial

X

Curto

Médio a longo

X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto para a fase de implantação foi
considerado de moderada magnitude, de abrangência local e relevante. Apesar da manutenção de
parte da vegetação, áreas utilizadas especificamente para refúgio, deslocamento ou reprodução de
determinadas espécies podem ser permanentemente afetadas.
iv) Ações de gestão
Ações de Controle


Evitar intervenção construtiva no período reprodutivo das aves (após as chuvas);



Plano de Resgate de Fauna e Flora;

Ações de Monitoramento


Programa de Monitoramento da Fauna.

Ações de Compensação


Plano de Compensação Ambiental.

Página | 30

Volume 3 - Avaliação dos Impactos Ambientais

Ações de Mitigação


Plano de Recuperação de Áreas Degradadas;

v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
A ações de controle possíveis são restritas e de pequeno alcance, de modo que a eficácia de sua
aplicação é baixa. Assim, manteve a classificação inicial deste impacto como relevante.
vi) Responsabilidades
As ações de gestão e monitoramento são de responsabilidade do empreendedor.
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HIPÓTESE DE IMPACTO: interferências nas áreas protegidas por lei: reserva legal, área de
preservação permanente e unidades de conservação.

i) Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Atividades

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Implantação

Abertura de acessos
internos

Supressão da vegetação

Interferência em Área de
Preservação Permanente

ii) Avaliação do impacto
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. As referidas áreas protegidas não serão
atingidas pelo empreendimento, nem suas respectivas zonas de amortecimento.
Segundo as bases cartográficas oficiais, há, na área do empreendimento, cursos d’água
intermitentes. Ainda que não haja evidências de campo que comprovem a existência de nascentes e,
a partir destes pontos, cursos d’água intermitentes, o projeto do Complexo Eólico evitou a ocupação
da Área de Preservação Permanente (APP) correspondente a esses cursos d’água intermitentes por
estruturas como torres dos aerogeradores e plataformas de montagem. As vias de acesso internas,
no entanto, cruzarão, inevitavelmente, algumas dessas linhas de drenagem e suas APP`s.
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ii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

X

X

Irreversível

Abrangência
Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

Moderada

Alta

X
Magnitude
Desprezível

Baixa
X
Duração

Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

X

Indireta

Manifestação
Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real

Prazo de ocorrência
Potencial

X

Curto

Médio a longo
X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto para a fase de implantação foi
considerado de baixa magnitude, pois é um impacto reversível, de abrangência pontual e
moderadamente relevante.
iv) Ações de gestão
Ações de Controle


Plano de Supressão de Vegetação;



Plano de Resgate de Fauna e Flora.

Ações de Mitigação


Plano de Recuperação de Áreas Degradadas;

Ações de Compensação


Programa de Compensação Ambiental.
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v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Avaliou-se que o impacto é considerado moderadamente relevante mesmo com a implementação
das ações de gestão, devido à interferência em área protegida por lei.
vi) Responsabilidades
A execução das ações de gestão propostas para esta hipótese de impacto é de responsabilidade do
empreendedor.
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HIPÓTESE DE IMPACTO: Afugentamento da fauna

i) Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Atividades

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Implantação

Remoção da cobertura
vegetal;
Implantação de canteiros
de obra;
Movimentação de mão de
obra e maquinários.

Perda de habitats;
Alterações no
ecossistema local;
Geração de ruído;

Afugentamento de
fauna.

ii) Avaliação do impacto
Nessa fase, a supressão da vegetação para implantação do complexo eólico causa impacto imediato
na fauna local. Desta forma, parte das populações de mamíferos, aves, répteis e anfíbios serão
desalojadas total ou parcialmente de seus habitats, e tenderão a se afastar gradativamente para os
habitas semelhantes adjacentes, em parte ainda dentro dos limites das propriedades adquiridas
para a implantação do Complexo. Como apenas 5,3% da vegetação existente na área será suprimida,
acredita-se que espécies de fácil adaptação tendem a se deslocar e permanecer nesses locais.
O aumento do nível de ruídos e vibrações, gerado pelo fluxo de pessoas e de veículos, operação de
máquinas e equipamentos, também acarreta o afastamento da fauna local.
Estas interferências antrópicas elevarão o nível de estresse e, consequentemente, reduzirão a
riqueza de espécies e o número de indivíduos, pois as espécies mais sensíveis de ocorrência local
tenderão a se afastar. Contudo, a maior parte dos animais submetidos constantemente a esses tipos
de interferências acaba por se habituar a eles, desde que a perturbação não seja seguida de um
perigo real (ataque físico, predação).
Atualmente, a fauna da ADA e AID não está sujeita à perturbação em decorrência da emissão de
ruídos e vibrações, devido ao pequeno volume de trânsito local e também à baixa concentração de
pessoas na região.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

X

X

Irreversível

Abrangência
Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

Moderada

Alta

X
Duração
Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

Indireta

X
Manifestação

Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real

Prazo de ocorrência
Potencial

X

Curto

Médio a longo
X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto para a fase de implantação foi
considerado de moderada magnitude, de abrangência local e relevante.
iv) Ações de gestão
Ações de Controle


Visando antecipar a remoção da fauna das áreas que serão afetadas, podem ser instaladas
armadilhas de contenção e se proceder com a captura direta com laços, redes e puçás, do
maior número possível de animais antes do início dos trabalhos de desmatamento. O
afugentamento prévio também será necessário.



Pode-se dar enfoque especial quanto à captura de exemplares da herpetofauna presentes
na área a ser desmatada, devido à sua reconhecida dificuldade de locomoção. Esta atividade
deverá ser mantida durante toda a fase de supressão.



Programa de Resgate de Fauna e Flora.

Ações de Monitoramento


Programa de Monitoramento de Fauna.
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v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Este impacto para a fase de implantação, considerando as medidas propostas, foi considerado de
moderada relevância.
vi) Responsabilidades
As ações de gestão e monitoramento são de responsabilidade do empreendedor.
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HIPÓTESE DE IMPACTO: Interferências na diversidade terrestre, com destaque para as espécies
protegidas por lei.

i) Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos

Fase do
empreendimento

Atividades

Implantação

Abertura de acessos,
implantação dos
aerogeradores, instalação
de estruturas de apoio,
movimentação de
máquinas, etc.

Aspecto ambiental
Supressão da vegetação;
Fragmentação de
habitats;
Alterações no
ecossistema local;
Afugentamento da fauna.

Impactos ambientais

Interferências na
diversidade e
terrestre, com
destaque para as
espécies protegidas
por lei

ii) Avaliação do impacto

A área que corresponde à poligonal do Complexo Eólico encontra-se em bom estado de
conservação, por isso, a implantação do empreendimento ocasionará perdas da biodiversidade local,
diretamente, pela supressão da vegetação e fragmentação dos habitats e pelo afugentamento da
fauna, ou indiretamente, pela interrupção do fluxo gênico, tanto da flora quanto da fauna. Contudo,
a supressão afetará somente 5,2% da Caatinga Arbustiva Arbórea e o restante é de fitofisionomias
de Campo Sujo Seco de Altitude. As demais áreas de vegetação do empreendimento serão
preservadas, sem a presença de qualquer atividade que represente uma pressão de degradação,
como agricultura ou pecuária, por exemplo.
Com relação às espécies protegidas por lei, no caso da flora, o estudo fitossociológico apresentou
espécies comuns a vários ambientes de Caatinga em todo o Nordeste Brasileiro, não sendo
endêmicas ao local, nem constam em listas de espécies protegidas (IBAMA) ou indicadas para
conservação pela IUCN.
Para a fauna, foram registradas 2 espécies de répteis que apresentam algum grau de ameaça:
Tropidurus cocorobensis, lagartixa típica de solos arenosos de caatinga, classificada como “em
perigo; e Tropidurus erythrocephalus, classificada como “quase ameaçada”. Para a avifauna, 4
espécies são encontradas em listas oficiais: o cracídeo (Penelope jacucaca) consta na categoria
“vulnerável” das listas nacional (MMA, 2008) e internacional (IUCN, 2012); o "joão-chique-chique"
(Gyalophylax hellmayri) e chorozinho-da-caatinga (Herpsilochmus sellowi) aparecem como espécies
“quase ameaçada” na lista internacional; e o "jaó-do-sul" (Crypturellus noctivagus) consta na
categoria “vulnerável” da lista nacional e “quase ameaçada” da lista internacional, sendo um dos
endemismos brasileiros de mais difícil observação em campo, sendo registrado principalmente por
sua vocalização. E, para os mamíferos, 4 espécies: Leopardus pardalis (jaguatirica – “vulnerável”),
Leopardus tigrinus (gato-do-mato-pequeno – “vulnerável”), Puma concolor (suçuarana –
“vulnerável”) e Tolypeutes tricinctus (tatu-bola – “vulnerável”).
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

Irreversível

X

X
Abrangência

Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

Moderada

Alta

X
Duração
Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

X

Indireta

Manifestação
Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo

X

X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto para a fase de implantação foi
considerado de alta magnitude, pois é um impacto irreversível, de abrangência local e relevante.
iv) Ações de gestão

Ações de Controle


Plano de Supressão de Vegetação;



Evitar fragmentação mantendo, sempre que viável, corredores ecológicos;



Plano de Resgate de Fauna e Flora.

Ações de Monitoramento


Monitoramento das áreas de relevante interesse durante toda a implantação;



Programa de Monitoramento da Fauna.

Ações de Mitigação


Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.
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A manutenção da Reserva Legal e a preservação da vegetação que não será suprimida na
propriedade será de suma importância para a conectividade entre os remanescentes de vegetação,
tornando-se de grande importância principalmente pela proximidade com as Unidades de
Conservação existentes na região.
v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas

Avaliou-se que o impacto é considerado moderadamente relevante com a implantação das ações de
gestão para a fase de implantação.
vi) Responsabilidades

A execução das ações de gestão propostas para esta hipótese de impacto é de responsabilidade do
empreendedor.
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HIPÓTESE DE IMPACTO: Caça predatória

i) Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Implantação

Atividades

Aspecto ambiental

Implantação de canteiros
de obra;

Trânsito de pessoas;

Aumento do número de
pessoas.

Movimentação da
fauna.

Impactos ambientais

Caça predatória.

ii) Avaliação do impacto
A área do empreendimento possui o histórico de caça de subsistência e hoje a atividade persiste
com alta intensidade, sendo um dos fatores responsáveis pela extinção da maioria dos animais de
médio e grande porte encontrados no semi-árido. O hábito de consumir animais da fauna autóctone
é antigo, vindo desde antes da colonização e, ainda hoje, é grande a importância social da fauna
nativa nordestina, mantida pelas condições socioeconômicas (extrema pobreza) da região do
interior do Nordeste.
Como na fase de implantação do empreendimento a movimentação de pessoas será intensa, esse
fato pode colaborar para o aumento da atividade de caça predatória.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

X

X

Irreversível

Abrangência
Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

Moderada

Alta

X
Duração
Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

Indireta

X
Manifestação

Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo

X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto para a fase de implantação foi
considerado de moderada magnitude, de abrangência local e relevante.
iv) Ações de gestão
Ações de Controle
Sugere-se que a vigilância no Complexo Eólico e em seu entorno seja intensificada no período de
instalação e operação. Ações previstas no Programa de Educação Ambiental com os trabalhadores,
ligados direta ou indiretamente ao empreendimento, bem como com a população dos povoados
próximos serão fundamentais para a mitigação do impacto.
Ações de Monitoramento


Implantação dos Programas de Monitoramento de Fauna.

v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Considerando as ações de gestão, esse impacto foi considerado moderadamente relevante.
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vi) Responsabilidades
As ações de gestão e monitoramento são de responsabilidade do empreendedor, juntamente com
as autoridades locais.
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c) Impactos associados ao Meio Socioeconômico

i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Aumento da arrecadação de impostos

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos

Fases do Empreendimento

Atividades

Aspecto Ambiental

Impactos
Ambientais

Implantação

Execução de obras e
serviços para a
implantação do Complexo
Eólico

Geração de
impostos

Aumento da
arrecadação de
impostos

ii) Avaliação do impacto
Os impostos cuja arrecadação aumentam na etapa de implantação são o ISS (Imposto sobre
Serviços) e IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e com potencial de ocorrer
nos 3 municípios da AID. O aumento de arrecadação do ISS ocorrerá tanto em decorrência do
incremento das atividades da área de serviços como pela instalação ou regularização de empresas
prestadoras de serviços destinadas a atender o empreendimento. Já o IPVA terá um incremento
devido ao aumento de veículos para atender as atividades do empreendimento.
A respeito do aumento de arrecadação de imposto deve-se considerar ainda que o aumento da
geração de renda local, devido principalmente a geração de empregos nos vários diretamente
ligados ao empreendimento se constitui como um fator impulsionador, pois, na medida em que o
poder de consumo aumenta os impostos que incidem nos produtos e serviços acompanham esta
tendência.
Na fase de implantação este impacto relacionado à ISS e IPVA, quando relacionado somente a
atividades do empreendimento, ocorrerá de forma muito mais significativa. Já na fase de operação
com a redução de empregados e de veículos circulando haverá uma diminuição da arrecadação
destes 2 impostos, porém, haverá o inicio da geração do ICMS.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

X

Irreversível

X
Abrangência
Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

Moderada

Alta

X
Duração
Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

Indireta

X
Manifestação

Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo

X

iv) Ações de gestão
Ações de Potencialização


Implantação do Programa de Apoio aos Municípios, buscando viabilizar discussões junto a
órgãos públicos e privados no sentido de maximizar os retornos do aumento de impostos
para os municípios da AID.



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



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

v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Considerando-se a significância do impacto e o grau de eficiência das ações de gestão propostas,
este impacto foi classificado como sendo relevante para a etapa de implantação.
vi) Responsabilidades
A adoção das ações de gestão é de responsabilidade do empreendedor, em parceria com o Poder
Público municipal.
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i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Mudança na vida diária da população residente próxima da obra.

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fases do
Empreendimento

Atividades

Implantação

Operação do
Alojamento de
trabalhadores em
Ourolândia

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Interações sociais
Mudança na vida diária
entre os
da população residente
trabalhadores da obra
próxima da obra
e a população local

ii) Avaliação do impacto
No entorno do Complexo Eólico, propriamente, não se verifica a presença importante de população.
O povoado de Mulungu, com aproximadamente uma dezena de famílias, situa-se fora do trajeto do
acesso externo. Interações entre os trabalhadores contratados para a obra e a população local
deverão ocorrer em Ourolândia, aonde se instalará o Alojamento dos trabalhadores, além do
povoado de Tabua, aglomeração urbana mais próxima do Empreendimento.
Considerando as questões acima haverá um impacto relativo ao aumento na circulação de pessoas
durante a fase de implantação do Empreendimento, envolvendo a cidade d Ourolândia e o povoado
de Tabua. Outras áreas de concentração de população, como Morro do Chapéu e Várzea Nova estão
situadas a distâncias maiores e estão, ainda, fora da rota de acesso, de modo que não se esperam
impactos relativos ao modo de vida nessas localidades pelo aumento de circulação de pessoas.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo
X
Abrangência
Local

Pontual

Irrelevante

Desprezível

Reversível
X

X
Relevância
Moderadamente relevante
X
Magnitude
Baixa

Irreversível

Regional

Relevante

Muito relevante

Moderada

Alta

X
Duração
Temporário
X

Incidência
Permanente

Direta
Manifestação
Descontínua

Contínua

Indireta
X
Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

Potencial

Prazo de ocorrência
Curto
Médio a longo
X

iv) Ações de gestão
Ações de Mitigação


Programa de Treinamento e Capacitação de mão de obra e Desenvolvimento de
Fornecedores, visando potencializar a contratação de mão de obra local;



Contratação de Mão de Obra Local, de forma a minimizar a circulação de pessoas estranhas
na área de entorno do empreendimento;



Programa de Comunicação Social e Interação com a Comunidade, destinando ações
especificas para o público do entorno do empreendimento;



Programa de Educação Ambiental (Treinamento Ambiental dos Trabalhadores), focando o
relacionamento entre trabalhadores e comunidade.

v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Considerando-se a magnitude do impacto e o grau de eficiência das ações de gestão propostas, este
impacto foi classificado como sendo de Baixa Relevância para a etapa de implantação do projeto.
vi) Responsabilidade pela adoção das ações propostas
A responsabilidade pela execução das medidas é do empreendedor.

Página | 47

Volume 3 - Avaliação dos Impactos Ambientais


i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Exposição da população aos riscos de acidentes;

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fases do
Empreendimento

Implantação

Atividades

Aspecto Ambiental

Transporte de funcionários.
Equipamentos e materiais,
etc.

Intensificação do tráfego
de veículos nas vias locais

Limpeza dos terrenos para
construção do complexo e
implantação de acessos

Interferência na fauna
local (animais
peçonhentos)

Impactos
Ambientais

Exposição da
população aos
riscos de
acidentes

ii) Avaliação do impacto
Na fase de implantação do empreendimento será observado o aumento de circulação de veículos,
tanto caminhões para transporte de materiais em geral como de veículos de serviço e ônibus para
transporte de trabalhadores. Ainda nestas fases serão desmatadas áreas necessárias para a
implantação e operação do complexo eólico e poderá ocorrer o deslocamento de animais
peçonhentos para as aglomerações e propriedades dispersas próximas ao empreendimento e vias de
acesso.
O aumento de tráfego quando em vias de intenso tráfego e com previsão para atendimento a
veículos de grande porte não se fazem sentir tanto como quando ocorre nas vias locais onde não há
tráfego de veículos pesados e ainda não há um movimento intenso costumeiramente.
Desta forma este impacto ocorrerá principalmente na via de acesso externa ao empreendimento,
configuradas como estradas vicinais municipais de atendimento às propriedades rurais locais.
Na rota de acesso externo selecionada, o aumento de tráfego durante a implantação será de
aproximadamente 30 viagens por dia, o que significa em torno de 3 passagens (ida ou volta) por
hora.
A via de acesso externa passa por uma concentração de moradias lindeiras, denominada de
comunidade São Bento, composta por algumas dezenas de moradias e a escola municipal Pedro
Theodoro da Silva. Como possível alternativa, deve-se considerar a necessidade de deslocar a escola
municipal que se situa junto à estrada, pois em decorrência da intensificação do tráfego poderá
acarretar risco de acidentes com os alunos.
Quanto à dispersão de animais peçonhentos haverá ocorrência principalmente na fase de
implantação e da mesma forma incidindo nas áreas próximas ao empreendimento. Poucas são as
moradias presentes no entorno imediato que podem ser afetadas por essa dispersão.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo
X
Abrangência
Local

Pontual

Irrelevante

Reversível
X

X
Relevância
Moderadamente relevante

Irreversível

Regional

Relevante
X

Muito relevante

Moderada

Alta

Magnitude
Desprezível

Baixa

X
Duração
Temporário
X

Incidência
Permanente

Direta
X
Manifestação
Descontínua

Contínua

Indireta

Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

Potencial

Prazo de ocorrência
Curto
Médio a longo
X

iv) Ações de gestão
Ações de Controle


Desenvolvimento de ações socioeducativas junto aos trabalhadores da obra abordando
direção defensiva, respeito às comunidades vizinhas e respeito à sinalização;



Desenvolvimento e implantação de ações de sinalização do tráfego nas vias de acesso do
empreendimento, respeitando as necessidades locais e articulando com os órgãos regionais
responsáveis pelo sistema de transporte com atuação local, como o Departamento de
Infraestrutura de Transportes da Bahia (DERBA) e prefeituras municipais;



Programa de Comunicação e Interação Social, com foco para os cuidados sobre acidentes de
tráfego e com animais peçonhentos;



Programa de Educação Ambiental (Treinamento Ambiental dos Trabalhadores e Ações
desenvolvidas junto à população local).



Relocação da Escola Municipal Pedro Theodoro da Silva, localizada na comunidade de São
Bento, por estar situada junto à estrada de acesso ao Complexo.
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v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Considerando-se a significância do impacto e o grau de eficiência das ações de gestão propostas,
este impacto foi classificado como moderadamente relevante para a etapa de implantação do
empreendimento.
vi) Responsabilidades
A adoção das ações de gestão é de responsabilidade do empreendedor.
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i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Alterações na estrutura social e econômica local em função da
população flutuante a ser empregada como mão-de-obra na construção do empreendimento,
considerando-se inclusive a desmobilização com a conclusão da obra;

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos

Fases do
Empreendimento

Atividades

Implantação

Contratação de mão de
obra implantação
/desmobilização fase
operação

Aspecto Ambiental

Impactos Ambientais

Aumento do nível de
Geração de emprego
emprego regional /
e renda/ Diminuição
Redução da
da oferta de postos de empregabilidade e renda
trabalho
local

ii) Avaliação do impacto
Na fase de implantação serão empregados até 280 trabalhadores que oscilarão durante esta fase e
chegarão a 35 trabalhadores na fase de operação.
Na fase de implantação haverá uma alteração na estrutura socioeconômica nos municípios da AID e
AII do empreendimento relacionada à empregabilidade e geração de renda tanto devido à massa
salarial que será despendida nos serviços e comércios locais como em relação ao incremento das
atividades de comércio e serviços. Neste sentido deve-se destacar que, conforme verificado no
diagnóstico socioeconômico deste estudo, a mão de obra que potencialmente será contratada
localmente é a menos especializada e, portanto, com baixos salários, enquanto que a mão de obra
externa terá maior poder aquisitivo.
Apesar do aspecto positivo deste impacto há que se considerar que ao final da obra, conforme
anteriormente apresentado, há uma redução no número de empregos gerados pelo
empreendimento o que acarretará em uma queda no consumo na região. Ainda a este respeito,
deve-se relativizar esta queda em relação à significância do aumento anterior, ou seja, se não há um
aumento considerável do consumo de produtos e serviços relacionados à população flutuante, esta
queda também terá esta mesma característica.
Tão importante quanto avaliar esta questão é buscar um equilíbrio que permita que o impacto
positivo seja muito bem aproveitado pelos moradores da região e o impacto negativo seja
minimizado.
Um fator muito relevante para que esta situação seja equilibrada é a contratação de produtos e
serviços locais pelo empreendedor, pois para que esta prática se efetive as empresas locais são
obrigadas a se regularizar com objetivo de serem fornecedores de grandes empresas, o que significa
também manter um quadro de empregados formais. Esta alteração social e econômica que virá a
partir da regularização das empresas locais, aliada a efetivação dos vários projetos em implantação
nos municípios da AID e região, apontados no diagnóstico socioeconômico deste estudo, resultará
em melhores condições para que o processo de desenvolvimento gerado durante a fase de
implantação do empreendimento tenha continuidade.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

X

Irreversível

X
Abrangência
Pontual

Local

Regional
X

Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

Moderada

Alta

X
Duração
Temporário

Incidência
Permanente

X

Direta

Indireta

X

X

Manifestação
Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo

X
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iv) Ações de gestão
Ações de Potencialização
Para este impacto da contratação de mão de obra são propostas as seguintes ações de
potencialização:


Implantação de ações voltadas à qualificação e capacitação de mão de obra no âmbito
local e regional na fase anterior a implantação do empreendimento, priorizando incorporar
esse contingente no quadro de trabalhadores da fase de implantação do empreendimento;



Implantação de ações voltadas à qualificação e capacitação de fornecedores locais
possibilitando incorporá-los no atendimento de demandas do empreendimento com
equipamentos, insumos e serviços, gerando empregos indiretos e aumento da renda local
e regional.



Implantação de ações em conjuntas com órgãos públicos e privados, visando discutir
potenciais e problemas dos municípios da AID e, ainda possibilidades de melhoria
contemplando orientações e ações através de cooperação técnica.



Implantação de ações buscando orientar e apoiar fornecedores locais para ampliar o
mercado consumidor e atender a novas demandas do empreendimento na fase de
operação.

v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Considerando-se a significância do impacto de contratação da mão de obra e o grau de eficiência das
ações de gestão propostas, este impacto foi classificado como sendo de média relevânica para esta
etapa de implantação.
vi) Responsabilidades
A adoção das ações de gestão é de responsabilidade do empreendedor, em parceria com o poder
público local.
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i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Aumento no tráfego de veículos;

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
Empreendimento

Atividades

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Implantação

Instalação do
complexo eólico

Transporte de funcionários.
Equipamentos e materiais,
etc.

Aumento do Tráfego
de Veículos

ii) Avaliação do impacto
Na etapa de instalação do empreendimento haverá significativo aumento de circulação de veículos
pesados na região decorrentes da montagem dos aerogeradores e recebimento de suas peças.
Durante a fase de implantação, onde se dará de forma mais intensa este impacto está prevista, de
acordo com dados fornecidos pelo empreendedor, a circulação de veículos nas estradas vicinais que
ligam o empreendimento à rodovia BA-368 conforme estimativa a seguir:


Caminhões pipa

De acordo com o memorial descritivo do Complexo Eólico Serra da Babilônia, a estimativa de água
requerida é de 6.550.000 litros. Considerando que um caminhão pipa comporta 15.000 litros e que
cada um trafega deixando a água no reservatório e volta vazio, a quantidade de caminhões é de 437
e o tráfego gerado é de 874 passagens.


Caminhões envolvidos na montagem do aerogerador

O Complexo Eólico Serra da Babilônia é composto por 165 aerogeradores. Cada aerogerador é
composto por 3 pás, 1 hub, 1 nacele, 1 casseta e 3 tramos. É considerado também mais um
caminhão para recolher o material que sobra após a montagem dos aerogeradores. A Tabela 6.2.2.c1 abaixo mostra a quantidade de peças que uma carreta pode levar.
Tabela 6.2.2.c-1: Quantidade de peças por carreta
Peça

Quantidade por
carreta

Seção da Torre

1

Nacele

1

Pás

2

Hub

2

Box Subestação Unitária

2

Sobras

1
Fonte: Empreendedor.
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De acordo com a tabela acima, será necessário a seguinte quantidade de caminhões (Tabela 6.2.2.c2):
Tabela 6.2.2.c-2: Quantidade de caminhões necessária
para o transporte dos equipamentos
Peça

Quantidade de
carretas

Seção da Torre

495

Nacele

165

Pás

248

Hub

83

Box Subestação Unitária

83

Sobra

165
Fonte: Empreendedor.

No total, serão necessárias 1.239 carretas para transportar todo o material. Considerando que é o
transporte seja apenas para levar os equipamentos e as carretas não permanecem no local de
montagem, o tráfego gerado é de 2.478 passagens.


Caminhões envolvidos com a grua

No Complexo Eólico Serra da Babilônia serão utilizadas 2 gruas principais e 4 secundárias. Para cada
grua principal são necessários 25 carretas e para cada grua secundária são necessárias 2 carretas.
Desta forma são necessários 50 carretas para a grua principal e 8 para a secundária. Considerando
que as carretas levam o material para montagem da grua e saem e ao término do serviço os mesmos
voltam para recolher as partes dela, o tráfego gerado é de 200 passagens para a grua principal e 32
para a secundária.


Pranchas

As pranchas estão responsáveis pelo transporte de: Retro escavadeira, Escavadeira hidráulica, Pá
carregadeira, Moto niveladora, Manipulador telescópico. A quantidade dessas máquinas,
necessárias para a obra, encontra-se na Tabela 6.2.2.c-3 abaixo:
Tabela 6.2.2.c-2: Quantidade de máquinas necessária para a obra
Máquina

Quantidade

Retro Escavadeira

4

Escavadeira Hidráulica

6

Pá Carregadeira

2

Moto niveladora

4

Manipulador telescópico

2

Fonte: Empreendedor.
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Considerando que cada prancha transporta uma máquina destas, serão necessárias 18 pranchas.
Considera-se também que as pranchas transportam as máquinas para a obra, saem e ao término do
serviço elas voltam para levar as máquinas. Isso gera um tráfego de 72 passagens.


Caçambas

Serão necessárias 10 caçambas. Elas vão e voltam de forma que o tráfego gerado é de 20 passagens.


Demais veículos
o

Ônibus: para o transporte dos trabalhadores, serão necessário 5 ônibus trafegando
duas vezes por dia durante 200 dias, o que gera um tráfego de 2.000 passagens.

o

Carros leves: 30 carros leves trafegando duas vezes por dia durante 200 dias, o que
gera um tráfego de 12.000 passagens.

Considerando que hoje as estradas de acesso à área do Complexo Eólico são pouco movimentadas,
apesar destas vias não impactarem diretamente aglomerados urbanos e rurais, há que se destacar
que a população local não está habituada ao tráfego de veículos o que poderá intensificar as
possibilidades de acidentes, aumento de ruídos e aumento de emissão de poeira.
O aumento de tráfego estimado é de 30 passagens por dia, o equivalente a 3 passagens por hora.
iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

X

X

Irreversível

Abrangência
Pontual

Local

Regional
X

Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

Moderada

Alta

X
Duração
Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

Indireta

X
Manifestação

Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo

X
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iv) Ações de gestão
Ações de Controle


Desvio da área urbana de Ourolândia;



Revestimento primário das vias;



Aspersão periódica de água para minimização de emissão de poeira;



Manutenção preventiva e sistemática de todos os veículos do empreendimento, tanto
os próprios como de empresas terceirizadas, de forma a minimizar ruídos e emissão de
fumaça;



Implantação de sinalização nas vias de acesso, contemplando estradas vicinais e outros
acessos utilizados;



Implantação de ações voltadas para o treinamento dos trabalhadores, motoristas,
visando conscientizá-los sobre a importância do seguimento as normas e legislação
sobre o trânsito, respeito às comunidades locais e importância da manutenção dos
veículos.

Cabe destacar que parte das medidas aqui propostas deve ser implantada em parceria com órgãos
públicos responsáveis pela infraestrutura e logística de transporte local e regional.
v) Relevância do impacto
Considerando-se a significância do impacto e o grau de eficiência das ações de gestão propostas,
este impacto foi classificado como sendo de Média Relevância para a etapa de implantação.
vi) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Considerando-se a significância do impacto e o grau de eficiência das ações de gestão propostas,
este impacto foi classificado como sendo de média relevância para a etapa de implantação.
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i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Mudanças no quadro de saúde com a incidência de novas doenças

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
Empreendimento

Atividades

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Implantação

Contratação de
mão de obra

Atração de população

Mudanças no quadro de
saúde com incidência de
novas doenças

ii) Avaliação do impacto
Em função da geração de empregos temporários e dinamização da economia local com aumento de
oportunidades de emprego no mercado de trabalho local em diversos setores, a chegada de
população de fora, seja para trabalhar diretamente na obra, assim como em busca de novas
oportunidades de emprego e negócios, dirigindo-se para os núcleos urbanos da AID, sobretudo para
a sede de Ourolândia, a mais próxima do empreendimento, poderá ocorrer a
introdução/reintrodução e ampliação de vetores de doenças transmissíveis (dengue, leishmaniose,
doença de chagas, malária, febre amarela e esquistossomose) e o aumento do número de casos de
doenças sexualmente transmissíveis.
Esta mudança no quadro de saúde ocorrerá com mais intensidade na fase de implantação do
empreendimento devido à grande expectativa frente à geração de maior número de empregos
diretos à obra e consequente fluxo maior de trabalhadores de outras regiões.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Pontual

Irrelevante

Reversibilidade
Negativo
X

Reversível
X

Abrangência
Local
X
Relevância
Moderadamente relevante

Irreversível

Regional

Relevante
X

Muito relevante

Moderada

Alta

Magnitude
Desprezível

Baixa
X
Duração

Temporário
X

Incidência
Permanente

Direta
X
Manifestação
Descontínua
X

Contínua

Cíclica

Ocorrência
Real

Potencial
X

Indireta

Curto
X

Prazo de ocorrência
Médio a longo

iv) Ações de gestão
Ações de Controle
Para este impacto são propostas as seguintes ações de controle:


Priorizar a contratação de mão-de-obra local e regionalmente, como mecanismo atenuante
de impactos decorrentes da chegada de trabalhadores de outras regiões e atração
populacional visando não interferir no quadro de saúde com incidência de novas doenças
(Epidemiológicas e DST/AIDS).



Implementar ações socioeducativas junto aos trabalhadores da obra contemplando ações
informativas e educativas para a adoção de práticas e procedimentos de prevenção e
tratamento de DST´s e outras patologias existentes na localidade e região;



Elaborar e implantar, em conjunto com o poder público local e estadual, ações de
monitoramento e campanhas a fim de orientar a população quanto à ocorrência e
prevenção de doenças endêmicas;



Realizar ações preventivas em áreas que apresentam potencial para proliferação de vetores
de veiculação hídrica.

v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Considerando-se a significância do impacto e o grau de eficiência das ações de gestão propostas,
este impacto foi classificado como sendo de Baixa Relevância para a etapa de implantação.
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vi) Responsabilidade pela adoção das ações propostas
A responsabilidade pela execução das medidas é do empreendedor, em parceria com o poder
público.
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i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Interferência no patrimônio histórico, cultural, espeleológico e
arqueológico

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos

Fase do
Empreendimento

Atividades

Instalação do Complexo
Eólico

Implantação

Transporte de cargas pesadas

ii)

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Aquisição de terras e
uso do solo

Interferência no
Patrimônio Histórico,
Cultural e Arqueológico

Afundamento do
terreno

Interferência no
patrimônio espeleológico

Avaliação do impacto

Patrimônio Histórico
Não foi identificada na área do empreendimento e em seus acessos prédios de relevância histórica
ou aspectos culturais que possam ser impactados devido a sua implantação.
Patrimônio Espeleológico
Quanto à interferência no Patrimônio Espeleológico, dentro da área do empreendimento não se
detectou a existência de cavidades, ou seja, na área da poligonal do Complexo esse impacto não
ocorrerá. Já nas vias de acesso a movimentação de veículos pesados poderá acarretar o
afundamento do terreno, onde ocorre a presença de dolinas, entre Ourolândia e a comunidade São
Bento. Esse impacto, caso venha a ocorrer, estará restrito ao leito da estrada, não atingindo as
demais áreas.
Patrimônio Arqueológico
Quanto a interferência no Patrimônio Arqueológico, de acordo com o diagnóstico arqueológico não
interventivo, apresentado no Anexo 2 do Volume 2 do presente EIA, o levantamento não identificou
qualquer sítio ou ocorrência arqueológica dentro da área do Complexo ou de seu acesso externo.
Apesar de não ser encontrada nenhuma ocorrência durante o diagnóstico arqueológico não
interventivo (superfície), não descarta a hipótese de existir ocorrências arqueológicas em
subsuperfície na área que será afetada pelas obras de implantação. Com isso, durante a fase de
implantação será elaborado um Programa de Monitoramento e Prospecção Arqueológica com a
finalidade de acompanhar as obras de implantação, especialmente nos setores que serão alvo de
escavações ou revolvimento de terra, com objetivo de identificar e preservar vestígios arqueológicos
que possam vir há ocorrer nas áreas de intervenção.
Cabe destacar que a elaboração do Programa de Monitoramento e Prospecção Arqueológica e
validação pelo IPHAN acontecerá após parecer do mesmo sobre o diagnóstico não interventivo, fase
de LI.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Patrimônio Espeleológico
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

Irreversível

X

X
Abrangência

Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

Moderada

Alta

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

X
Duração
Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

Indireta

X
Manifestação

Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo

X
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Patrimônio Arqueológico
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

Irreversível

X

X
Abrangência

Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

Moderada

Alta

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

X
Duração
Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

Indireta

X
Manifestação

Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

iv)

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo

X

Ações de gestão

Patrimônio Espeleológico
Ações de Monitoramento
Realização de ensaio de carga no trecho referido (entre Ourolândia e São Bento) com passagem de
caminhões com a carga equivalente que será transportada, com a finalidade de verificar a
possibilidade de afundamento do terreno devido ao peso dos veículos.
Patrimônio Arqueológico
Ações de Monitoramento


Implantação do Programa de Prospecção e Resgate Arqueológico (o referido programa
será elaborado na fase de Licença de Instalação após parecer do IPHAN referente ao
diagnóstico não interventivo).



Outras medidas poderão ser estabelecidas, através da determinação do IPHAN por meio do
parecer.
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v)

Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas

Patrimônio Espeleológico
Considerando a medida de controle que irá estabelecer a carga máxima que poderá circular nas vias
de acesso, o impacto no patrimônio espeleológico passou a ser classificado como moderadamente
relevante.
Patrimônio Arqueológico
Considerando-se a significância do impacto e o grau de eficiência das ações de gestão propostas,
este impacto foi classificado como sendo Irrelevante para a etapa de implantação.
vi) Responsabilidade pela adoção das ações propostas
A responsabilidade pela execução das medidas é do empreendedor.
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i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Disponibilização de infraestrutura e novos equipamentos

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos

Fase do
Empreendimento

Atividades

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Implantação

Instalação do Complexo
Eólico

Atração de população

Disponibilização de
infraestrutura e novos
equipamentos

ii) Avaliação do impacto
A implantação do Complexo Eólico não causará sobrecargas significativas na infraestrutura de sua
área de influência direta, porém, visando reforçar a área de segurança pública de Ourolândia, o
Empreendedor disponibilizará, após articulação com o Poder Público, um apoio par a infraestrutura
existente no município, considerando que o alojamento dos trabalhadores temporários será ali
locado.
Cabe destacar ainda que o alojamento a ser construído em Ourolândia também será disponibilizado
para uso futuro da Prefeitura para o uso que ela determinar.
iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

Irreversível

X

X
Abrangência
Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

Moderada

Alta

X
Duração
Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

Indireta

X
Manifestação

Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo

X
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iv) Ações de gestão
Ações de Potencialização
Para este impacto são propostas as seguintes ações de potencialização:


Articulação com os órgãos regionais responsáveis pela área de segurança pública e Poder
Público em Ourolândia;



Inclusão da discussão deste tema no Programa de Apoio aos Municípios;



Repasse para o município de Ourolândia das instalações do Alojamento de Trabalhadores.

v) Relevância dos impactos considerando as ações de gestão previstas
Considerando-se a significância do impacto e o grau de eficiência das ações de gestão propostas,
este impacto foi classificado como sendo de alta relevância para a etapa de implantação.
vi) Responsabilidade pela adoção das ações propostas
A responsabilidade pela execução das medidas é do empreendedor.
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6.2.2 Fase de Operação
Esta fase consiste na operação e manutenção dos aerogeradores e das estruturas de apoio, como
acessos internos, oficina de manutenção e escritório, envolvendo aproximadamente 35 funcionários
permanentes.
a) Impactos associados ao Meio Físico

i)

ii)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Intensificação, início e/ou aceleração dos processos erosivos.

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Atividades

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Operação

Presença de vias de
acesso internas e externas

Concentração das
águas pluviais ao longo
dos acessos.

Dinamização dos
processos erosivos

Avaliação do impacto

As principais atividades desenvolvidas durante a fase de operação do empreendimento do complexo
eólico serão a de movimentação de maquinário para a manutenção dos equipamentos e de
supervisão, assim como a execução de programas de monitoramento ambiental. Essas atividades
indiretamente podem facilitar a ocorrência de processos erosivos devido à necessidade de vias de
acesso internas ao Complexo.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza

Reversibilidade

Positivo

Negativo
X

Reversível
X

Irreversível

Abrangência
Local

Pontual

Regional

X
Relevância
Moderadamente relevante
X
Magnitude
Baixa

Irrelevante

Desprezível

Relevante

Muito relevante

Moderada

Alta

X
Duração
Temporário
X

Incidência
Permanente

Direta
Manifestação
Descontínua

Contínua

Indireta
X
Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

Potencial

Prazo de ocorrência
Curto
Médio a longo
X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto foi considerado de baixa magnitude,
por ser um impacto reversível, de abrangência pontual e de moderada relevância.
iv)

Ações de gestão

Ações de Controle


Manutenção permanente dos sistemas de drenagem superficial, incluindo estruturas, como:
-

Camalhões em nível;

-

Valas de drenagem;

-

Barramentos para permitir o armazenamento das águas pluviais;

-

Drenagem longitudinal e transversal nas vias de acesso, tanto para o empreendimento,
quanto para os aerogeradores.

-

Proteção superficial nos taludes e sistema de drenagem no bota-fora;

-

Manutenção contínua das vias de acesso, principalmente após períodos de chuvas.

A eficiência desses dispositivos depende da manutenção periódica dos mesmos, de modo a evitar
seu rompimento e consequente potencialização desse impacto.
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Ações de Monitoramento
Implementação de um Programa de Controle e Monitoramento de Erosão, com procedimentos de
inspeção visual periódica dos processos erosivos.
Ações de Mitigação
Implantação de obras específicas nos locais onde forem detectados processos erosivos.
v)

Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas

As medidas de controle e mitigação propostas têm alto grau de eficácia. No entanto, recomenda-se
o monitoramento contínuo das mesmas para uma avaliação de maior eficiência. Considerando-se o
compromisso do empreendedor em adotar estas medidas de controle e mitigação e as ações
descritas no Programa de Controle e Monitoramento de Erosão, avaliou-se que o impacto na fase de
operação como irrelevante.
vi)

Responsabilidades

A execução das ações de gestão propostas para esta hipótese de impacto é de responsabilidade do
empreendedor.
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i)

ii)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Geração de Ruídos

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Atividades

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Operação

Funcionamento dos
aerogeradores

Geração de ruídos.

Incômodo à população

Avaliação do impacto

O ruído proveniente das turbinas eólicas tem duas origens: mecânica e aerodinâmica.
O ruído mecânico tem sua principal origem da caixa de engrenagens, que multiplica a rotação das
pás para o gerador. O ruído aerodinâmico é um fator influenciado diretamente pela velocidade do
vento incidente sobre a turbina eólica.
Cabe ressaltar que o Empreendimento visa à utilização da tecnologia mais eficiente de forma a obter
benefícios tanto na geração de energia quando na minimização dos impactos. Conforme
apresentado no capítulo de Caracterização do Empreendimento, para o Complexo Eólico serão
utilizados aerogeradores de hélices de alta velocidade, que segundo referências bibliográficas, como
CBEE 2000, são mais eficientes e geram menor ruído que as turbinas de múltiplas pás. Além disso,
outro fator que influencia diretamente na amenização do ruído é a utilização de pás fabricadas de
material sintético, que produzem menor ruído se comparado com os parques eólicos que possuem
pás metálicas.
Com relação à percepção do ruído nos receptores próximos ao empreendimento a empresa Genivar
realizou uma modelagem com base nas especificações técnicas dos equipamentos e com base nos
dados de direção dos ventos, atenuação do ruído, topografia do site, altura do receptor, dentre
outros fatores.
Os níveis de potência sonora das turbinas foram mensurados utilizando-se da norma internacional
IEC 61400-11 (Acoustc Standard IEC 6140-11), Sistemas geradores de turbinas eólicas – Parte 11:
Técnicas de medição de ruído acústico. O ruído produzido por uma turbina é medido colocando um
microfone sobre uma superfície acusticamente rígida (ex. madeira compensada) localizado a uma
distância de queda potencial da base da turbina (Figura 6.2.2.a-3). O ruído é então medido em
velocidades do vento entre 6-10 m/s em velocidades o mais perto possível de números inteiros. As
velocidades de vento devem ser medidas entre 10 m da altura do rotor e são corrigidas para 10 m
com um comprimento de rugosidade de 0,05 m. O ruído da turbina é então calculado subtraindo o
ruído de fundo do ruído da turbina medido utilizando a seguinte equação:
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Onde
= Nível de pressão sonora contínua equivalente (dB) da turbina eólica somado ao ruído de
fundo
+

= Nível de pressão sonora contínua equivalente (dB) da turbina eólica
= Nível de pressão sonora contínua equivalente (dB) do ruído de fundo
O nível de pressão sonora contínua equivalente é então convertido para um nível de potência
sonora aparente usando a seguinte equação:

, , = Nível de pressão sonora corrigido do ruído de fundo, ponderado em A, em velocidades de
vento em números inteiros e sob condições de referência
1=
0

é a distância oblíqua em metros do centro do rotor ao microfone (Figura 2)

= é uma área de referência (usualmente 1 m2)

Figura 6.2.2.a-3: Localização da Medição Sonora.
Fonte: GENIVAR.
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Para a realização da modelagem de dispersão sonora no ambiente, a empresa Genivar utilizou a
norma internacional ISO 1913-2 (Attenuation of sound during propagation outdoors. Part 2: General
method of calculation), com o intuito de se obter a mensuração do nível de ruído que atingem os
receptores próximos ao Complexo Eólico.
Com base nas duas normas internacionais citadas, foi possível estabelecer as curvas de prospecção
do ruído, conforme pode ser observada na Figura 6.2.2.a-4.
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Dentro do explicitado acima, foram avaliadas as percepções de ruído nos receptores durante a
operação e comparado com o limite legal estabelecido para a região, o resultado está apresentado
na Tabela 6.2.2.a-3 a seguir.
Tabela 6.2.2.a-3 Valores de Dispersão do Ruído nas proximidades dos receptores
Ponto de
medição de
ruído
(receptores)

Limites da Norma LEQ dB(A)

Ruído
Ambiente
Noturno

Resultado da
Modelagem LEQ dB(A)

DIURNO

NOTURNO

Ruído
Ambiente
Diurno LEQ dB(A)

PR 01

40

35

43,2

49,0

Próximo da curva 35

PR 02

40

35

48,1

46,8

Próximo da curva 40

LEQ - dB(A)

(curva de dispersão
do ruído)

Considerando o preconizado na legislação vigente (NBR 10.151/2000), que define que quando os
níveis de ruído medidos são superiores aos parâmetros sugeridos para a hora e o local em questão,
deve-se adotar o valor medido como o nível de critério, os níveis de ruído medidos para os
receptores PR 01 e PR 02 passam a ser os níveis de critério. Cabe destacar que o PR 02 é a
propriedade mais próxima dos aerogeradores, com uma distância de 1,5 km.
Conforme é possível observar no quadro acima, nenhum dos valores obtidos na modelagem
ultrapassou os valores legalmente estabelecidos.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo
X

Reversível
X
Abrangência
Local
X
Relevância

Pontual

Irrelevante

Moderadamente relevante
X
Magnitude
Baixa
X
Duração

Desprezível

Temporário
X

Regional

Relevante

Muito relevante

Moderada

Alta

Permanente

Incidência
Direta
X

Manifestação
Descontínua

Contínua

Indireta

Cíclica

Ocorrência
Real
X

Irreversível

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo
X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto foi considerado de magnitude
baixa, pois será um impacto reversível, moderadamente relevante e local.
iv) Ações de gestão
Ações de Controle


Isolamento adequado dos equipamentos eletromecânicos;



Implantação de projeto de isolamento de vibrações;



Manutenção nos aerogeradores garantindo a especificação técnica dos equipamentos.

Ações de Monitoramento


v)

Implantação do Programa de Monitoramento de Ruído para a fase de Implantação e
Operação do empreendimento.

Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas

Considerando-se a significância dos impactos e o grau de eficiência das ações de gestão
propostas, o impacto referente à etapa de operação foi classificado como irrelevante.
vi)

Responsabilidades

A responsabilidade pela aplicação das medidas de controle e monitoramento é do
empreendedor.
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i)

ii)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Contaminação do solo pela Geração de Resíduos e Efluentes

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Atividades

Aspecto
ambiental

Impactos
ambientais

Operação

Utilização de banheiros
químicos, atividades de
manutenção e
atividades
administrativas

Geração de
efluentes e
resíduos sólidos

Contaminação do
solo

Avaliação do impacto

Durante a fase de operação, serão gerados efluentes e resíduos relacionados à presença de um
contingente aproximado de 35 trabalhadores e de uma oficina de manutenção, conforme descrito a
seguir:


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



Geração de efluentes sanitários gerados pelo contingente de trabalhadores envolvidos na
operação;



Geração de resíduos sólidos, como filtros de óleo, estopas e restos de alimentos.

Os resíduos oleosos são provenientes da oficina que será instalada dentro do empreendimento e
correspondem as atividades de manutenção de máquinas e equipamentos. Está prevista a
implantação de caixa separadora de óleo dentro da oficina.
Com relação aos efluentes sanitários, será implantado uma ETE compacta ou um sistema de fossa
séptica/filtro anaeróbio, com infiltração local do efluente tratado.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

X

X

Irreversível

Abrangência
Pontual

Local

Regional

X
Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

Moderada

Alta

X
Magnitude
Desprezível

Baixa
X
Duração

Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

Indireta

X
Manifestação

Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

X

Médio a longo
X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto foi considerado de baixa
magnitude, pois é um impacto reversível, de abrangência local e moderadamente
relevante.
iv)

Ações de gestão

Ações de Controle


Implantação da ETE Compacta ou conjunto Fossa Séptica/Filtro anaeróbio na área do
Complexo;



Implantação das caixas separadoras de óleo;



Disponibilização de área para armazenamento temporário de resíduos;



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



Destinação dos Resíduos de acordo com o preconizado no Programa de Gerenciamento de
Resíduos.
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Ações de Monitoramento

v)

Programa de Gerenciamento de Resíduos

Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas

As medidas de controle e monitoramento propostas têm alto grau de eficácia. No entanto,
recomenda-se o monitoramento contínuo das mesmas para uma avaliação de maior
eficiência. Considerando-se o compromisso do empreendedor em adotar estas medidas de
controle e monitoramento, avaliou-se que o impacto na fase de operação passa a ser
irrelevante.
vi)

Responsabilidades

A execução das ações de gestão propostas para esta hipótese de impacto é de
responsabilidade do empreendedor.
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i)

ii)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Alteração da paisagem

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Atividades

Aspecto ambiental

Impactos
ambientais

Operação

Instalação das 165 torres
eólicas de,
aproximadamente 82,5
metros de altura.

Alteração da cobertura
do solo

Alteração da
paisagem

Avaliação do impacto

Atualmente, na área de implantação do complexo eólico têm-se vegetações arbustivas e arbóreas
do Bioma Caatinga. Com as instalações das torres eólicas, introduzirá um elemento novo na
paisagem e as torres se tornarão visíveis nas imediações, pois chegam a aproximadamente 82,5
metros de altura.
Por mais que exista esse impacto a visualização de uma turbina eólica depende de um grande
número de fatores que incluem:


Condições atmosféricas;



Altura e tipo da vegetação que pode servir como obstáculo ou camuflagem do
complexo eólico;



Disposição do layout que tanto pode bloquear ou diminuir o impacto visual do
complexo eólico;



Distância entre o observador e o complexo eólico;



Número e geometria das turbinas;



Geomorfologia do terreno;



Valor de visão detectado pelos receptores e a influência da turbina eólica para o
receptor;

A empresa Genivar realizou uma modelagem de impacto visual gerado pelo empreendimento em
questão, onde foram mapeadas as zonas de visibilidades relacionadas à disposição dos 165
aerogeradores. O modelo assume para todos os momentos apenas a visibilidade clara e nítida, não
sendo consideradas visibilidades obstruídas devido à vegetação ou outros fatores.
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A base da modelagem foi realizada através dos seguintes parâmetros:
1. A elevação do terreno foi obtida através dos estudos realizados pela empresa SAI – Serviços
Aéreos Industriais Especializados;
2. Foram assumidas paisagens livre de obstáculos, não levando em conta o bloqueio das visões
através da vegetação ou infraestruturas;
3. A altura do receptor considerada foi de 1,2 m;
4. A altura do cubo do rotor considerada foi de 80 m;
5. A altura das pás da turbina conectadas no rotor considerada foi de 82,5m;
6. Curvatura da terra assumida foi baseada no WSG84;
A modelagem demonstra quantas turbinas estão visíveis para cada receptor, considerando a
distância e a turbina mais próxima (Figura 6.2.2.a-5).
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Com base na Figura 6.2.2.a-5, foi elaborada uma tabela com a relação dos receptores e/ou pontos
de percepção versus o número de turbinas visíveis, conforme demonstrado na Tabela 6.2.2.a-5
apresentado a seguir:
Tabela 6.2.2.a-5 número de turbinas visíveis em relação ao ponto de percepção

M1*

Localização UTM Zona
24S SIRGAS 2000
Leste
Norte
243154
8772126

M2*

242801

8772290

77

M3*

243447

8776821

91

PM1**

243679

8778904

129

ID do Ponto de
Percepção (Receptor)

Quantidade de
Turbinas Visíveis
67

* Receptores representados por moradias dispostas próximas ao empreendimento
** Receptores representados por moradias presentes no Povoado de Mulungú.

As Figuras 6.2.2.a-6, Figura 6.2.2.a-7 e Figura 6.2.2.a-8 apresentadas a seguir, representam
simulações da visualização do Complexo Eólico em alguns pontos da região.
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Cabe ressaltar que o número estimado de turbinas visíveis é conservador, pois a visibilidade irá
variar de acordo com as condições atmosféricas e em alguns casos onde a turbina é considerada
como visível serão visualizadas apenas alguns componentes da mesma.
iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

X

X

Irreversível

Abrangência
Pontual

Local

Regional
X

Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

Moderada

Alta

X
Duração
Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

Indireta

X
Manifestação

Contínua

Descontínua

Cíclica

X

X
Ocorrência

Real

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo

X

iv)

X

Ações de gestão

A alteração na paisagem com a instalação das torres eólicas é inerente ao empreendimento e ações
de gestão para a minimização deste impacto são paliativas. Os aerogeradores serão um elemento
novo na paisagem, mas com o passar do tempo será incorporado na paisagem local.
v)

Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas

Considerando-se a significância dos impactos e o fato de não haver ações de controle nem mitigação
aplicáveis, o impacto referente à de operação foi classificado como relevante.
vi)

Responsabilidades

Não aplicável.
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i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Sombreamento das pás das turbinas

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Operação

ii)

Atividades

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Rotação das pás dos
aerogeradores

Variações de
intensidade luminosa
de frequência variável
junto aos receptores

Incômodo aos
moradores próximos

Avaliação do impacto

O impacto ambiental gerado pelo sombreamento dos aerogeradores de parques eólicos é
caracterizado pelo efeito intermitente que ocorre quando as pás do rotor de uma turbina eólica
obstrui o caminho entre o Sol e o receptor. Isso ocorre quando o sol não está obstruído por nuvens.
Este fenômeno depende das condições climáticas e da topografia local.
O impacto do sombreamento irá mudar sazonalmente dependendo da hora do dia, como resultado
do movimento relativo entre o sol e caminho das pás do rotor. Se as sombras intermitentes
estiverem atingindo as janelas das habitações próximas as turbinas, os moradores podem estar
sujeitos aos efeitos indesejáveis de sombra intermitente sobre suas residências.
A empresa GENIVAR realizou uma modelagem para avaliar o impacto dessas variações de
intensidade luminosa para os receptores. Foi utilizado o software WindPRO que calcula quantas
vezes e em quais intervalos de uma área específica será afetado por sombras geradas por uma ou
mais turbinas eólicas. O módulo SHADOW (traduzindo para o português: Sombra) do pacote de
software WindPRO foi usado para o "pior caso" e "caso real" de sombreamento (Figura 6.2.2.a-9)
dentro ou próximos aos limites do empreendimento. Dados de elevação, probabilidade de sol,
tempo operacional e direção do vento também foram utilizados no cálculo do sombreamento para
determinar o período de funcionamento da turbina e períodos de sol.
De acordo com a base para modelagem do sombreamento realizada pela empresa GENIVAR,
“SHADOW é o módulo de cálculo do WindPRO que calcula quantas vezes e em quais intervalos de
uma área específica será afetado por sombras geradas por uma ou mais turbinas eólicas. São
calculados em cenários esperados, ou seja, considerando a probabilidade do sol, calculado a partir
da duração máxima total mensal de incidência de raios solares e a posição da turbina em relação ao
sol. O impacto gerado pelo sombreamento pode ocorrer quando as pás de uma turbina eólica passa
através dos raios de sol, sendo avaliado a partir de um ponto específico (por exemplo, uma janela ou
em um estabelecimento ao lado). Se o tempo estiver nublado, ou se a direção do vento obriga o
plano do rotor da turbina eólica ficar em paralelo com a linha entre o sol e o vizinho, a turbina eólica
não produzirá impactos de sombreamento”.
A empresa GENIVAR realizou o cálculo de potenciais impactos do sombreamento em um
determinado receptor através de uma simulação. Foi considerada a posição do sol em relação ao
rotor da turbina eólica e a sombra resultante, desta forma foi realizada o calculo do sombreamento
em intervalos de 1 minuto durante um ano inteiro. Se o sombreamento do rotor, a qualquer
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momento projeta o sombreado sobre o receptor, então esta situação é registrada como 1 minuto de
impacto de sombreamento. As seguintes informações são necessárias:


A posição das turbinas eólicas (coordenadas x, y, z)



A altura do eixo e do diâmetro do rotor das turbinas eólicas



A posição do receptor (coordenadas x, y, z)



O tamanho da janela do receptor e sua orientação, tanto direcional (em relação ao sul)
e de inclinação (ângulo plano da janela para a horizontal).



A posição geográfica (latitude e longitude), em conjunto de informações com o fuso
horário e horário de verão.



Um modelo de simulação, que contém informações sobre a órbita da terra e rotação
em relação ao sol.

Figura 6.2.2.a – 9: Simulação do Sombreamento gerado pela área de varredura das pás eólicas.
Fonte: GENIVAR.
No modelo de cálculo do sombreamento do WindPRO é definido o ângulo de propagação do
sombreamento atrás do disco rotor, através dos seguintes parâmetros:


O diâmetro do sol, D: 1.390.000 km



A distância para o Sol, d: 150.000.000 km



Ângulo de ataque: 0,531 graus

Teoricamente, com estes parâmetros, os impactos de sombreamento chegariam até 4,8 km atrás de
um disco rotor de 45 m de diâmetro.
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A distância padrão do WindPRO é calculada com base na largura das pás e do ângulo mínimo padrão
de 3 graus acima do horizonte.
A distância máxima da sombra a partir de cada turbina eólica pode ser calculada utilizando a fórmula
abaixo. Esta foi baseada da Norma Técnica Alemã “Energie, 'Spatial Planning of Windturbines',
Liason Energies Renouvelable Commitee ”(Energia, Planejamento Espacial de Turbinas Eólicas,
Comitê de Energia Renováveis de Liason).

Onde w representa a largura média da pá. O valor de 1.097.780 é derivado a partir do diâmetro do
sol, reduzido por um fator de compensação.
A modelagem realizada pela empresa Genivar utilizando o software WINDPRO, considerou o "pior
caso" e "caso real" de cenários de modelagem de sombra, onde ambos assumem que as casas no
entorno do empreendimento apresentam janelas direcionadas em todas as direções e apresentam
como resultado, a suscetibilidade de cintilação do sombreamento das pás em todas as direções.
O "caso real" ou "meteorologicamente provável" ao sombreamento são utilizados dados dos ventos
do local de estudo e a radiação solar prevista, por meio de estatísticas probabilísticas para estimar os
períodos onde a turbina não impacta com o sombreamento, assim como a variação da radiação solar
baseada nos tempos nublados.
O cálculo do "caso real" modelado de sombreamento foi incorporado à probabilidade de sol
"brilhante” calculado em horas por mês. Note-se que a ocorrência de sol "brilhante" é menor do que
sol "visível". Por exemplo, nos casos imediatamente após o sol nascente e antes do sol poente não
podem ser incluídos nas horas de sol “brilhante”. Os valores apresentados são os totais de cada mês.
Para as horas de sol incidente no empreendimento foi considerado o local mais próximo de medição,
sendo esta a Estação Meteorológica de Irecê (83162). As probabilidades de luz sol por mês utilizados
na modelagem são apresentadas na Tabela 6.2.2.a-6 abaixo:
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Tabela 6.2.2.a-6: Horas de incidência de raios solares por mês
da Estação Meteorológica Irecê (83162)
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Incidência de Raios
Solares [horas]
244
224
225
223
242
232
251
256
254
242
225
231
2848

O impacto do sombreamento foi quantificado em total de horas por ano e máximo de minutos por
dia. Não foram consideradas nos estudos, possíveis vegetações ou estruturas próximas ao local.
Foram consideradas 100% de disponibilidade das turbinas.
No "pior caso" de sombreamento, é considerada apenas a localização geográfica relativa entre as
turbinas e os receptores, assim pressupondo que o céu esteja limpo sem nuvens com o Sol brilhando
e as pás do rotor da turbina girando a um ângulo perpendicular ao trajeto do Sol, durante todas as
horas do dia possíveis.
A modelagem foi baseada na legislação internacional, sendo que na jurisdição Brasileira não existem
normas estaduais que estipulem um limite aceitável de sombra cintilar em um receptor. Na
Dinamarca no "caso real" de sombreamento é recomendado um valor máximo de 10 horas por ano,
e nas diretrizes alemãs é especificado um limite de 30 horas por ano.
A Figura 6.2.2.a-10 apresenta a localização dos receptores que estão sujeitos a receberem o referido
impacto e a modelagem para sombreamento, considerando o “caso real” que é a quantidade de
horas que o receptor sofrerá o impacto de sombreamento por ano.
A Tabela 6.2.2.a-7 apresenta os resultados para os receptores em cada uma das três categorias: caso
real de horas anuais, pior caso de horas anuais e pior caso do máximo de minutos diários.
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Tabela 6.2.2.a-7: Resultado da modelagem para os receptores identificados
Localização
Receptor

M1*
M2*
M3*
PM1**

UTM Zone 24, SIRGAS
2000
Latitude

Longitude

243154
242801
243447
243679

8772126
8772290
8776821
8778904

Elevação
(m)

Caso Real
Efeito Anual
(Horas:
Minutos)

Pior Caso
Efeito Anual
(Horas:
Minutos)

Dias com
Efeito

Máximo Efeito
Diário Anual
(Horas
:Minutos)

755
735
768
785

2:05
0:00
1:30
0:00

3:28
0:00
2:37
0:00

24
0
20
0

0:12
0:00
0:10
0:00

* Receptores representados por moradias dispostas próximas ao empreendimento
** Receptores representados por moradias presentes no Povoado de Mulungú

Conforme é possível observar na Tabela 6.2.1.a-7, todos os receptores estão abaixo do limite de 30
horas por ano, no pior caso de efeito estroboscópico.
Nota-se que os receptores mais impactados pelo sombreamento, tanto considerando o “caso real”
quanto o “pior caso” são o M1 e M3, que apresentam um limite superior ao estabelecido na
legislação da Dinamarca, que é de até 10 horas por ano. Cabe ressaltar, conforme apresentado na
Figura 6.2.2.a-11, o receptor M3 está dentro da área do empreendimento e será a sede do
Complexo Eólico.
Os efeitos modelados foram gerados partindo do princípio que os receptores têm janelas em todas
as direções. A localização e orientação real relativas das janelas pode reduzir o efeito estroboscópico
dentro das habitações. Os efeitos estroboscópicos podem ser refinados por meio da determinação
das localizações e dimensões das janelas nas respectivas casas e também pela investigação da
presença de barreiras, árvores ou outros obstáculos entre as residências e turbinas eólicas.
Além disso, pode ser possível reduzir efetivamente o efeito estroboscópico com pequenos ajustes na
posição de turbinas próximas.
Como o nível de incômodo causado pelo sombreamento depende da hora do dia e tempo gasto
perto de janelas realizadas, em consultas adicionais com os moradores próximos do
empreendimento (que poderá ser realizada no programa de comunicação social) será possível
avaliar o impacto dos resultados pelo efeito de sombreamento, bem como potenciais métodos de
mitigação.
Outro fator relativo a este impacto, e que não é possível prever, é a condição atmosférica (céu
encoberto ou não por nuvens), ou se a direção do vento obrigar o plano do rotor da turbina eólica
ficar em paralelo com a linha entre o Sol e o vizinho, nesse caso a turbina eólica não produzirá
impactos de sombreamento.
Cabe ressaltar, que não há impactos à saúde humana comprovados inerentes ao sombreamento, no
entanto, um estudo realizado na Suécia demonstrou que o efeito de cintilação é “irritante” para os
moradores, especialmente durante o verão.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

X

X

Irreversível

Abrangência
Pontual

Local

Regional

Relevância
Irrelevante

Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante

Moderada

Alta

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

X
Duração
Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

Indireta

X
Manifestação

Contínua

Descontínua

Cíclica

X
Ocorrência
Real

Prazo de ocorrência
Potencial

Curto

Médio a longo

X

iv)

X

Ações de gestão

Ações de Mitigação
Essas medidas serão implantadas durante a operação se for verificada a necessidade das mesmas ou
em caso de reclamação dos moradores locais.

v)



Instalação de persianas nas janelas dos receptores impactados;



Plantio de árvores ou construção de barreiras, próximos aos locais impactados;



Desligamento de turbinas específicas durante as horas em que o sombreamento é mais
perceptível para os receptores;



Ajustes na posição de turbinas próximas aos receptores impactados;

Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas

Considerando-se a significância dos impactos e o grau de eficiência das ações de gestão propostas, o
impacto referente a etapa de operação foi classificado como relevante.

Página | 94

Volume 3 - Avaliação dos Impactos Ambientais
vi)

Responsabilidades

A responsabilidade pela aplicação das medidas de controle e monitoramento é do Empreendedor.
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i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Redução da Emissão de CO2

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Atividades

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Operação

Geração de energia pelo
Complexo Eólico

Redução na demanda
de energia gerada por
fontes não renováveis

Redução na emissão
de CO2 por fontes de
geração de energia
não renovável

ii)

Avaliação do impacto

O benefício mais importante ao meio ambiente em relação à geração de energia eólica é a não
emissão de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, que é o gás com maior responsabilidade pelo
agravamento do efeito estufa.
Cabe ressaltar que os benefícios a serem obtidos na redução da emissão do dióxido de carbono no
“mix” energético do país dependem de qual tipo de geração a energia eólica estará substituindo.
Dessa forma, pode-se fazer um comparativo entre cada unidade (kWh) de energia elétrica gerada
por turbinas eólicas e a mesma energia que seria gerada por uma planta convencional de geração de
energia elétrica.
Com base nos estudos elaborados por TERCIOTE (2001), comparou-se a emissão de CO2 com a
termoelétrica de queima de óleo combustível, sendo que no Brasil tais usinas termoelétricas entram
em funcionamento em épocas de estiagem.
A Tabela 6.2.2.a- 8 apresenta a emissão de toneladas de CO2 /GWh de diferentes tecnologias de
geração de eletricidade.
Conforme apresentado na Tabela 6.2.2.a- 8 a tecnologia eólica apresenta um balanço energético
favorável em relação às emissões de CO2 relacionadas com a fabricação, instalação e serviços.
Durante todo o ciclo de vida do aerogerador são “recuperadas” as emissões dessas fases, em um
prazo de três a seis meses de operação.

Página | 96

Volume 3 - Avaliação dos Impactos Ambientais
Tabela 6.2.2.a-8: Emissão de CO2 para diferentes tecnologias de geração de eletricidade
Tecnologias
Planta convencional de queima de carvão
Planta de queima de óleo combustível
Planta de queima de gás
Energia térmica dos oceanos
Plantas geotérmicas
Pequenas hidrelétricas
Reatores nucleares
Energia Eólica
Solar fotovoltaico
Grandes hidrelétricas
Solar térmico
Lenha (extração programável)

Emissões de CO2 nos estágios de produção de energia
Extração
Construção
Operação
1
1
962
726
484
ND*
4
300
<1
1
56
ND*
10
ND*
2
1
5
ND*
7
ND*
ND*
5
ND*
ND*
4
ND*
ND*
3
ND*
-1.509
3
1.346

*ND: não determinado
Fonte: World Energy Council (1993) apud TERCIOTE (2001)

Conforme é possível observar na Tabela 6.2.2.a-8 não existe emissão de CO2 pela geração de energia
em fonte eólica.
De acordo com estudos realizados pela empresa WayCarbon, considerando-se que a geração de
energia elétrica esperada para este Complexo é de 1.279.100 MWh, anualmente, estima-se a
redução de 313.534 toneladas de CO2 equivalente por ano.
iii)

Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo
X

Reversibilidade
Negativo

Reversível
Abrangência
Local

Pontual

Irreversível
X
Regional
X

Irrelevante

Relevância
Moderadamente relevante

Relevante

Muito relevante
X

Moderada

Alta

Magnitude
Desprezível

Baixa

X
Duração
Temporário
X

Incidência
Permanente

Direta
Manifestação
Descontínua

Contínua

Indireta
X
Cíclica

X
Ocorrência
Real
X

Potencial

Prazo de ocorrência
Curto
Médio a longo
X
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iv)

Ações de gestão

Inexistem ações de gestão para esse impacto.
v)

Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas

Por se tratar de um impacto positivo, que não possui ação de gestão a magnitude permanece muito
relevante.
vi)

Responsabilidades

Não aplicável.
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b) Impactos associados ao Meio Biótico

i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Mudanças nos habitats e hábitos da fauna

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos

Fase do
empreendimento

Atividades
Movimentação de
maquinários para
manutenção de
equipamentos;

Operação

Funcionamento dos
aerogeradores

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Atropelamentos;
Ruído;
Movimentação das
pás.

Mudanças nos habitats
e hábitos da fauna

ii) Avaliação do impacto
A mudança de hábitos ocorre na tentativa de adaptação das espécies ao ambiente alterado. Rotas
migratórias e nichos de reprodução são exemplos de fatores sensíveis à perturbação. Dessa forma,
na fase de operação, as aves, juntamente com os morcegos, constituem as espécies mais afetadas.
As espécies pouco exigentes, que apresentam hábitos alimentares variados, altas taxas de
crescimento e ampla distribuição geográfica, tendem a viver em áreas de vegetação mais aberta ou
mata secundária. Estes são chamados de generalistas por causa do alto grau de tolerância e à
capacidade de aproveitar eficientemente diferentes recursos oferecidos pelo ambiente.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo

Reversível

Irreversível

X

X
Abrangência

Pontual

Local
X
Relevância
Moderadamente relevante
X
Magnitude

Irrelevante

Desprezível

Regional

Relevante

Muito relevante

Baixa

Moderada
X

Alta

Permanente

Direta
X

Duração
Temporário
X

Incidência
Indireta

Manifestação
Contínua
X

Descontínua
Ocorrência

Real
X

Potencial

Cíclica
Prazo de ocorrência
Curto
Médio a longo
X

Na fase de operação este impacto foi considerado de magnitude moderada, por ser um impacto
reversível, de abrangência local e relevante.
iv) Ações de gestão
Ações de Monitoramento


Programa de Monitoramento da Fauna.

Ações de Compensação


Plano de Compensação Ambiental.

v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
É necessário o monitoramento contínuo das medidas de controle e mitigação propostas para uma
avaliação de maior eficiência. Desse modo, avaliou-se o impacto como moderadamente relevante
tanto na fase de implantação como e na de operação.
vi) Responsabilidades
As ações de gestão e monitoramento são de responsabilidade do empreendedor.
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i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Afugentamento da fauna

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos

Fase do
empreendimento

Atividades

Operação

Movimentação de
maquinários para
manutenção de
equipamentos;
Funcionamento dos
aerogeradores

Aspecto ambiental

Movimentação de
maquinário;
Ruído.

Impactos ambientais

Afugentamento de
fauna.

ii) Avaliação do impacto
Nesta fase a área continuará sofrendo interferência pelo trânsito de maquinários e funcionamento
dos aerogeradores, contudo os animais mais sensíveis já terão se afastado, fazendo com que o
impacto seja menor na fase de operação.
iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Reversível
Irreversível

Negativo
X
Abrangência
Local

Pontual
X
Irrelevante

X

Relevância
Moderadamente relevante

Regional

Relevante

Muito relevante

Baixa
X

Moderada

Alta

Permanente

Direta

X
Magnitude
Desprezível
Duração
Temporário

Incidência

X

X
Manifestação
Descontínua
X

Contínua
Ocorrência
Real
X

Indireta

Potencial

Cíclica
Prazo de ocorrência
Curto
Médio a longo
X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto foi considerado de baixa magnitude,
por ser um impacto reversível, de abrangência pontual e moderadamente relevante.
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iv) Ações de gestão
Ações de Monitoramento


Programa de Monitoramento de Fauna.

v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Este impacto para a fase de operação considerando as medidas propostas foi considerado de
moderada relevância.
vi) Responsabilidades
As ações de gestão e monitoramento são de responsabilidade do empreendedor.
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i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Interferências na diversidade terrestre, com destaque para as espécies
protegidas por lei.

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos

Fase do
empreendimento

Operação

Atividades

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Circulação de máquinas e
veículos nas vias de
acesso.

Aumento da
antropização;
Atropelamentos;
Ruídos.

Interferências na
diversidade e
terrestre, com
destaque para as
espécies protegidas
por lei

ii) Avaliação do impacto
Nesta fase a área continuará sofrendo interferência, de menor intensidade, pelo trânsito de
maquinários. Os processos biológicos alterados durante a implantação terão índice de recuperação
muito baixo na fase de operação do empreendimento.
iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo
X
Abrangência
Local
X

Pontual

Irrelevante

Desprezível

Reversível
X

Relevância
Moderadamente relevante
X
Magnitude
Baixa
X

Regional

Relevante

Muito relevante

Moderada

Alta

Duração
Temporário
X

Incidência
Permanente

Direta
Manifestação
Descontínua
X

Contínua

Potencial
X

Indireta
X
Cíclica

Ocorrência
Real

Irreversível

Curto

Prazo de ocorrência
Médio a longo
X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto foi considerado de baixa magnitude,
por ser um impacto reversível, de abrangência pontual e de ocorrência potencial.
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iv) Ações de gestão
Ações de Monitoramento


Monitoramento das áreas de relevante interesse durante toda a operação;



Programa de Monitoramento da Fauna.

Ações de Mitigação


Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.

A manutenção da Reserva Legal e a preservação da vegetação que não será suprimida na
propriedade será de suma importância para a conectividade entre os remanescentes de vegetação,
tornando-se de grande importância principalmente pela proximidade com as Unidades de
Conservação existentes na área.
v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Avaliou-se que o impacto é considerado moderadamente relevante com a implantação das ações de
gestão para a fase de operação.
vi) Responsabilidades
A execução das ações de gestão propostas para esta hipótese de impacto é de responsabilidade do
empreendedor.
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i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Risco de colisão das espécies voadoras com a torre e/ou pás

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos

Fase do
empreendimento

Atividades

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Operação

Funcionamento dos
aerogeradores.

Movimento das pás;

Risco de colisão das
espécies voadoras com
a torre e/ou pás.

Distribuição das torres.

ii) Avaliação do impacto
A colisão da fauna (especialmente aves e morcegos) contra as pás dos aerogeradores é o impacto
central decorrente dos parques eólicos sobre a biodiversidade. Entre as aves, três grupos destacamse por apresentar maior potencial de colisão com aerogeradores, de acordo com características
comportamentais, sendo:


Aves de vôo alto,



Aves migratórias e



Aves que habitam o ambiente periantrópico.

O movimento das pás causa o efeito ótico de desaparecimento das turbinas em rotação da visão das
aves (motion smear) ao se aproximarem, principalmente nas pontas das pás, onde a velocidade é
consideravelmente maior.
Com relação aos morcegos, as espécies encontradas na área do ADA e AID são todas de ampla
distribuição e com baixo risco de extinção segundo a IUCN (2013). Entre as hipóteses de colisão está
a não utilização da ecolocalização, ou em menor frequência durante a migração no intuito de poupar
energia. Outra hipótese é atração acústica ocasionada pelos sons audíveis e/ou ultrassônicos
produzidos pelos aerogeradores.
Os quirópteros também podem colidir durante o forrageio. Alguns insetos são naturalmente atraídos
pelo calor produzido na parte superior da torre, dentro da nacelle e nas pás. Morcegos insetívoros
podem ser atraídos, tanto espécies migratórias quanto residentes, para próximo dos aerogeradores.
A hipótese de descompressão não envolve colisões. Os morcegos, atraídos por algum dos meios
anteriores, sofrem barotrauma devido à súbita queda de pressão atmosférica ao se aproximar das
pás. As consequências são lesões pulmonares e /ou hemorragia interna, levando à morte dos
animais.
O impacto de colisão tende a ocorrer devido à presença de aves de vôo alto e de quirópteros
encontrados na AID. Mesmo não sendo encontrados de habitats dentro do empreendimento, a
ocorrência no entorno pode causar a colisão devido ao deslocamento desses animais e pelo fato de
voarem a noite, com baixa visibilidade e usando a ecolocalização.
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Com relação às aves migratórias, não foram identificadas espécies de aves tipicamente migratórias.
Contudo, devido à sazonalidade da Caatinga, algumas aves podem ser atraídas e sofrer o risco de
colisão.
iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo
X

Reversível
Abrangência
Local

Pontual

Relevância
Moderadamente relevante

Irrelevante

Irreversível
X
Regional
X

Relevante
X

Muito relevante

Moderada
X

Alta

Magnitude
Desprezível

Baixa
Duração

Temporário
X

Incidência
Permanente

Direta
X
Manifestação
Descontínua

Contínua
X
Ocorrência
Real
X

Potencial

Indireta

Cíclica
Prazo de ocorrência
Curto
Médio a longo
X

Para a operação este impacto foi considerado de magnitude moderada, por ser um impacto
irreversível, de abrangência regional e relevante.
iv)

Ações de gestão

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

v)

Implantação do Programa de Monitoramento de Fauna, com campanhas periódicas.
Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas

Este impacto foi considerado relevante considerando as ações de gestão implantadas.
vi) Responsabilidades
As ações de gestão são de responsabilidade do empreendedor.
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i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Caça predatória

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos

Fase do
empreendimento

Atividades

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Operação

Movimentação de
maquinários para
manutenção de
equipamentos;

Trânsito de pessoas

Caça predatória.

ii) Avaliação do impacto
O fluxo de pessoas, veículos e máquina, tende a diminuir na fase de operação. Porém, com a
abertura de vias internas, o acesso fica facilitado, tornando-se uma área de atração para a população
local que pratica a caça, mesmo constituindo uma atividade ilegal.
iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo
X

Reversível
X

Irreversível

Abrangência
Pontual

Irrelevante

Local
X
Relevância
Moderadamente relevante

Regional

Relevante
X

Muito relevante

Moderada
X

Alta

Magnitude
Desprezível

Baixa
Duração

Temporário
X

Incidência
Permanente

Direta
X

Indireta

Manifestação
Contínua

Descontínua
X

Cíclica

Ocorrência
Real
X

Potencial

Curto
X

Prazo de ocorrência
Médio a longo

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto para a fase de operação foi
considerado de moderada magnitude, de abrangência local e relevante.
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iv) Ações de gestão
Ações de Controle
Sugere-se que a vigilância no complexo eólico e em seu entorno seja intensificada durante o período
de operação. Ações de educação ambiental com os trabalhadores, ligados direta ou indiretamente
ao empreendimento, bem como com a população das cidades e povoados próximos serão
fundamentais para a mitigação do impacto.
Ações de Monitoramento


Implantação dos Programas de Monitoramento de Fauna, junto ao Programa de Educação
Ambiental.

v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Considerando as ações de gestão esse impacto foi considerado como moderadamente relevante.
vi) Responsabilidades
As ações de gestão e monitoramento são de responsabilidade do empreendedor, juntamente com
as autoridades locais.
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c) Impactos associados ao Meio Socioeconômico

i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Aumento da arrecadação de impostos

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos

Fases do Empreendimento

Atividades

Aspecto Ambiental

Impactos
Ambientais

Operação

Funcionamento do
Complexo Eólico

Geração de
impostos

Aumento da
arrecadação de
impostos

ii) Avaliação do impacto
O ICMS (Impostos sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços) de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação é o principal imposto estadual, representando
cerca de 90% da arrecadação total do Estado da Bahia, tornando, por conseguinte uma importante
fonte de recursos para os 417 municípios baianos, pois do ICMS arrecadado pelos estados 25% é
destinado aos municípios.
A cota de repasse do ICMS é calculada, conforme determinação Constitucional, pelo Índice de
Participação do Município (IPM). O percentual destinado a cada um é determinado anualmente
levando-se em conta a movimentação econômica, a área e a população de cada município, de modo
que o IPM é calculado a partir do Índice de Valor Adicionado.
O fato gerador de ICMS é a circulação de mercadorias, no caso do empreendimento em questão
refere-se venda da energia gerada associada ao local onde estão instaladas as suas unidades
geradoras. Neste local, ocorre a adição do Valor Adicional Fiscal (VAF), servindo de referência para a
apuração da parcela conferida aos municípios em que o empreendimento está instalado.
Assim, com a instalação do Complexo Eólico Serra da Babilônia prevê-se um incremento na
arrecadação de ICMS dos municípios de Morro do Chapéu e Várzea Nova, porém, somente na fase
de operação, uma vez que a arrecadação de ICMS apenas se dá a partir do fator gerador. A parte
que cabe a cada município, fazendo-se uma analogia com a geração de energia hidrelétrica, será
definida pelo número de aerogeradores em cada unidade territorial, no caso 102 aerogeradores
estarão no Morro do Chapéu e 63 em Várzea Nova.
Outros impostos cuja arrecadação aumentará são o ISS (Imposto sobre Serviços) e IPVA (Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e com potencial de ocorrer nos 3 municípios da AID.
O aumento de arrecadação do ISS ocorrerá tanto em decorrência do incremento das atividades da
área de serviços como pela instalação ou regularização de empresas prestadoras de serviços
destinadas a atender o empreendimento. Já o IPVA terá um incremento devido ao aumento de
veículos para atender as atividades do empreendimento.
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A respeito do aumento de arrecadação de imposto deve-se considerar ainda que o aumento da
geração de renda local, devido principalmente a geração de empregos nos vários diretamente
ligados ao empreendimento se constitui como um fator impulsionador, pois, na medida em que o
poder de consumo aumenta os impostos que incidem nos produtos e serviços acompanham esta
tendência.
iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo
X
Pontual

Irrelevante

Reversibilidade
Negativo

Reversível
X

Abrangência
Local
X
Relevância
Moderadamente relevante

Irreversível

Regional

Relevante
X

Muito relevante

Moderada

Alta

Magnitude
Desprezível

Baixa
X
Duração

Temporário
X

Incidência
Permanente

Direta
X
Manifestação
Descontínua

Contínua

Cíclica

Ocorrência
Real
X

Potencial

Indireta

Curto
X

Prazo de ocorrência
Médio a longo

iv) Ações de gestão
Ações de Potencialização


Implantação do Programa de Apoio aos Municípios, buscando viabilizar discussões junto a
órgãos públicos e privados no sentido de maximizar os retornos do aumento de impostos
para os municípios da AID.



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



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

v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Considerando-se a significância do impacto e o grau de eficiência das ações de gestão propostas,
este impacto foi classificado como sendo de relevante para a etapa de operação.
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vi) Responsabilidades
A adoção das ações de gestão é de responsabilidade do empreendedor, em parceria com o Poder
Público municipal.
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6.2.3 Fase de Desativação
Para a Avaliação de Impactos Ambientais advindos da Desativação do empreendimento, foi
considerada, quando aplicável, a avaliação técnica dos critérios e procedimentos de desmobilização
do Complexo Eólico, considerando os impactos ambientais relacionados ao seu
descomissionamento, quanto aos meios físico, biótico e socioeconômico.
Considerando que apenas 5% da área total da propriedade será ocupada pelas instalações do
Complexo Eólico, incluindo os acessos e a subestação de energia, uma possível desativação
consistirá da remoção das estruturas e uma reconfiguração topográfica aproximando-a do perfil dos
terrenos previamente a sua implantação. Considera-se, ainda que a quase totalidade dos materiais
provenientes do desmonte poderão ser reciclados, reduzindo ao mínimo a necessidade de
destinação final como resíduos.
a) Impactos associados ao Meio Físico

i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Dinamização dos processos erosivos.

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Atividades
Desmonte, remoção e
transporte dos
equipamentos do
complexo eólico;
Remoção parcial dos
blocos de fundação e
plataformas;

Desativação

Reafeiçoamento
topográfico e cobertura
vegetal.

Aspecto ambiental

Impactos ambientais

Exposição do solo,
alteração da geometria
do terreno,
desagregação do solo
e concentração de
águas pluviais.

Dinamização dos
processos erosivos

ii) Avaliação do impacto
Boa parte das atividades relativas à desativação do empreendimento e à sua recuperação implica
movimentações de terra e exposição do solo, como o preenchimento das cavidades no solo
resultantes da remoção dos equipamentos, movimentação de maquinário pesado para a retirada
destes e seu transporte, e a recuperação da superfície do terreno ao estado original, como a
revegetação destes locais.
Deste modo, processos erosivos poderão se instalar durante este breve período, sendo corrigidos à
medida que avançam as obras de recuperação da área.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Negativo
X

Reversível
X

Irreversível

Abrangência
Pontual
X
Irrelevante

Local
Relevância
Moderadamente relevante

Regional

Relevante
X

Muito relevante

Moderada
X

Alta

Magnitude
Desprezível

Baixa
Duração

Temporário
X

Incidência
Permanente

Direta
X

Indireta

Manifestação
Contínua

Descontínua
X

Cíclica

Ocorrência
Real
X

Potencial

Curto
X

Prazo de ocorrência
Médio a longo

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto para a fase de desativação foi
considerado de moderada magnitude, pois é um impacto reversível, de abrangência local e
relevante.
iv) Ações de gestão
Ações de Controle


Adequação do cronograma de terraplenagem, reduzindo-se ao mínimo as operações no
período de chuvas mais intensas;



Redução do tempo de exposição dos terrenos sem proteção superficial;



Proteção por gramíneas logo após o término das obras de terraplenagem em áreas que não
serão mais realizadas alterações topográficas;



Implantação de sistemas de drenagem superficial e sua manutenção.

Ações de Monitoramento
Implementação de um Programa de Controle e Monitoramento de Erosão, com procedimentos de
inspeção visual periódica dos processos erosivos.
Ações de Mitigação
Implantação de obras específicas nos locais onde forem detectados processos erosivos.
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v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Acredita-se que as medidas de controle e mitigação propostas têm alto grau de eficácia. No entanto,
recomenda-se o monitoramento contínuo das mesmas para uma avaliação de maior eficiência.
Considerando-se o compromisso do empreendedor em adotar estas medidas de controle e
mitigação e as ações descritas no Programa de Controle e Monitoramento de Erosão, avaliou-se que
o impacto na fase de desativação passa a ser moderadamente relevante.
vi) Responsabilidades
A execução das ações de gestão propostas para esta hipótese de impacto é de responsabilidade do
empreendedor.
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i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Contaminação do solo pela Geração de Resíduos e Efluentes

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos
Fase do
empreendimento

Desativação

Atividades

Aspecto
ambiental

Desmobilização das
estruturas.
Utilização de
banheiros químicos.

Geração de
efluentes e
resíduos
sólidos

Impactos
ambientais

Contaminação do
solo

ii) Avaliação do impacto
Segue abaixo a relação dos aspectos ambientais mais importantes e presentes também nesta fase
do empreendimento:


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



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



Geração de resíduos sólidos, como filtros de óleo, estopas, sobras de concreto e restos de
alimentos.

A quase totalidade dos materiais originários do desmonte dos equipamentos será destinada à
reciclagem. Os materiais que não puderem ser reutilizados ou reciclados, terão uma destinação final
de acordo com a legislação, como em aterros industriais, por exemplo.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Reversível
Irreversível
X

Negativo
X
Abrangência

Pontual

Local
X
Relevância
Moderadamente
relevante
X
Magnitude
Baixa
X

Irrelevante

Desprezível

Regional

Relevante

Muito
relevante

Moderada

Alta

Duração
Temporário
X

Incidência
Permanente

Direta
X

Manifestação
Descontínua
X

Contínua
Ocorrência
Real

Potencial

X

Indireta

Cíclica
Prazo de ocorrência
Médio a
Curto
longo
X

Tendo em vista as características acima descritas, este impacto foi considerado de baixa magnitude,
pois é um impacto reversível, de abrangência local e moderadamente relevante.
iv) Ações de gestão
Ações de Controle


Disponibilização de Banheiros Químicos nas Frentes de Obra durante a fase de desativação;



Implantação das caixas separadoras de óleo;



Disponibilização de área para armazenamento temporário de resíduo;



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



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



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

Ações de Monitoramento


Programa de Gerenciamento de Resíduos
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v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
As medidas de controle e monitoramento propostas têm alto grau de eficácia. No entanto,
recomenda-se o monitoramento contínuo das mesmas para uma avaliação de maior eficiência.
Considerando-se o compromisso do empreendedor em adotar estas medidas de controle e
monitoramento, avaliou-se que o impacto na fase de desativação passa a ser irrelevante.
vi) Responsabilidades
A execução das ações de gestão propostas para esta hipótese de impacto é de responsabilidade do
empreendedor.
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b) Impactos associados ao Meio Biótico
Os impactos associados à desativação do complexo eólico para o Meio Biótico podem ser
considerados de magnitude desprezível ou virtualmente ausente, considerando que a instalação do
complexo eólico ocorrerá em apenas 5% da área total da propriedade, incluindo os acessos e a
subestação de energia. Uma possível desativação consistirá da remoção das estruturas e uma
reconfiguração topográfica aproximando-a do perfil dos terrenos previamente a sua implantação.
Com a desativação do complexo eólico, será reduzido o trânsito de veículos e movimentação de
pessoas, fazendo com que a biota tenha condições de regeneração.
De acordo com a implantação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas haverá
reconstituição vegetal, o que favorecerá as atividades das espécies animais, principalmente
daquelas voadoras.
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c) Impactos associados ao Meio Socioeconômico

i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Redução da arrecadação de impostos

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos

Fases do Empreendimento

Atividades

Aspecto Ambiental

Impactos
Ambientais

Desativação

Descomissionamento do
Complexo Eólico

Paralisação da
geração de energia

Redução da
arrecadação de
impostos

ii) Avaliação do impacto
A desativação do Complexo Eólico com a consequente paralisação da geração de energia implicará
uma redução da arrecadação de impostos, especialmente do ICMS (Impostos sobre Circulação de
Mercadorias e prestação de Serviços) que é o principal imposto estadual, representando cerca de
90% da arrecadação total do Estado da Bahia e cuja parcela de 25% retorna aos municípios.
Assim, especialmente os municípios de Morro do Chapéu e de Várzea Nova terão reduzidos as
respectivos Índices de Participação do Município (IPM), com impactos nos orçamentos municipais.
Mesmo o município de Ourolândia, que não teve o aumento do IPM relativo ao ICMS durante a
operação, terá os tributos municipais, como o ISS, reduzidos pela paralisação de atividades
vinculadas à operação, como serviços de manutenção, hotelaria e outros.
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iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Reversibilidade
Reversível

Negativo

Irreversível

X

X

Abrangência
Local
X
Relevância
Moderadamente relevante

Pontual

Irrelevante

Regional

Relevante

Muito relevante

X
Magnitude
Desprezível

Baixa

Moderada
X

Duração
Temporário

Incidência
Permanente

Direta

X

X
Manifestação
Descontínua

Contínua
X
Potencial

Indireta

Cíclica

Ocorrência
Real

Alta

Curto

Prazo de ocorrência
Médio a longo

X

X

iv) Ações de gestão
Ações de Mitigação


Implantação do Programa de Apoio aos Municípios, buscando viabilizar discussões junto a
órgãos públicos e privados no sentido de maximizar os retornos do aumento de impostos
para os municípios da AID.



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

v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Considerando-se a significância do impacto e o grau de eficiência das ações de gestão propostas,
este impacto foi classificado como sendo relevante.
vi) Responsabilidades
A adoção das ações de gestão é de responsabilidade do empreendedor, em parceria com o Poder
Público Municipal.
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i)

HIPÓTESE DE IMPACTO: Eliminação de postos de trabalho

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais previstos

Fases do Empreendimento

Atividades

Aspecto Ambiental

Impactos
Ambientais

Desativação

Descomissionamento do
Complexo Eólico

Paralisação da
geração de energia

Eliminação de
postos de
trabalho

ii) Avaliação do impacto
A desativação do Complexo Eólico com a consequente paralisação da geração de energia implicará a
dispensa dos cerca de 35 funcionários estimados para a fase de operação, com a consequente
redução na geração de renda.
iii) Valoração dos impactos ambientais
Natureza
Positivo

Abrangência
Local
X

Pontual

Irrelevante

Reversibilidade
Reversível

Negativo
X

Relevância
Moderadamente relevante

Irreversível
X
Regional

Relevante
X

Muito relevante

Moderada
X

Alta

Magnitude
Desprezível

Baixa
Duração

Temporário

Incidência
Permanente
X

Direta
X
Manifestação
Descontínua

Contínua
X

Cíclica

Ocorrência
Real
X

Potencial

Indireta

Curto

Prazo de ocorrência
Médio a longo
X
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iv) Ações de gestão
Ações de Mitigação


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



Reaproveitamento dos funcionários em outros empreendimentos do grupo.

v) Relevância dos impactos previstos considerando as ações de gestão previstas
Considerando-se a significância do impacto e o grau de eficiência das ações de gestão propostas,
este impacto foi classificado como sendo de relevante.
vi) Responsabilidades
A adoção das ações de gestão é de responsabilidade do empreendedor, em parceria com o Poder
Público Municipal.
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7. PROGNÓSTICO AMBIENTAL
Este item avalia a qualidade ambiental futura das áreas de influência do empreendimento,
comparando, do ponto de vista ambiental, duas situações em atendimento a Resolução CONAMA
01/86:


a hipótese de implantação, operação e desativação do empreendimento; e



a hipótese de sua não realização.

a) Situação ambiental com a implantação e operação do empreendimento
Esta situação avalia a qualidade ambiental das áreas de influência considerando-se que a
implantação, operação e desativação do Complexo Eólico Serra da Babilônia sejam realizadas
empregando-se adequadamente as ações de gestão propostas neste EIA.
Este prognóstico foi realizado utilizando-se como principal referência a avaliação de impactos
ambientais dos três meios, físico, biótico e socioeconômico.


Vantagens

Durante a fase de operação, o Complexo Eólico aproveitará um recurso ambiental disponível, de boa
qualidade e ainda não utilizado, que é a transformação do potencial eólico existente na região da
Chapada Diamantina em energia elétrica. Com isto estima-se que serão disponibilizados ao Sistema
Interligado Nacional (SIN) 1.279.100 MWh/ano de energia firme, de acordo com Estudo de Avaliação
da Produção de Energia do Complexo Eólico Serra da Babilônia elaborado pela empresa GL Garrad
Hassan. Isso aumentará a oferta de energia de fontes renováveis e reduzirá a dependência de fontes
não renováveis, como as usinas térmicas a óleo, carvão mineral ou gás natural que complementam o
sistema.
Estima-se que deixarão de ser emitidas para a atmosfera aproximadamente 313.534 toneladas de
CO2 equivalente por ano, reduzindo-se os impactos em termos de efeito estufa.
Durante a fase de implantação serão empregados no auge da obra, um montante de 280
trabalhadores de maneira direta, e na fase de operação, 35 trabalhadores diretamente contratados.
Finalmente, os municípios da Área de Influência Direta obterão os benefícios advindos do aumento
das respectivas cotas-parte do ICMS a ser recolhido pelo Empreendimento ao cenário estadual,
beneficiando toda a coletividade desses municípios.
No que se refere aos aspectos estritamente ambientais, a implantação e operação do Complexo
Eólico exigirá a ocupação de apenas 5% da área total das propriedades adquiridas, ficando as áreas
restantes como Reserva Legal (20%) e como remanescentes da vegetação de Caatinga em bom
estado de conservação e protegidas de qualquer atividade de degradação, assim como a fauna que
este ambiente suporta.
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Desvantagens

O Empreendimento será responsável pela supressão de 264,50 hectares de vegetação nativa de
caatinga em diversas fisionomias, de uma área total de 5.003,3 hectares que constituem a área do
empreendimento, o que representa 5, 29% de área suprimida.
Esta intervenção significa a supressão de habitats para a fauna e a redução de áreas com cobertura
de vegetação nativa. Tais impactos, no entanto, deverão ser compensados pela preservação ex-situ,
nos termos da legislação ambiental, além da destinação de até 0,5% do valor total dos
investimentos, que correspondem a R$ 750.000.000, à criação de novas unidades de conservação
e/ou manutenção de áreas de proteção pré-existentes.
Para a fauna, o impacto central decorrente do Complexo Eólico é a colisão da avifauna e
quiropterofauna contra as pás dos aerogeradores.
Com a instalação dos aerogeradores haverá uma alteração da paisagem. Entretanto, destaca-se que
o Complexo localiza-se em área rural com baixa densidade populacional e virtualmente sem
atividade econômica, uma vez que a indisponibilidade de água, tanto de fontes superficiais como de
fontes subterrâneas, restrição característica do alto da Serra da Babilônia, praticamente inviabiliza
até atividades extensivas, como a pecuária baseada na caatinga como pastagem natural.
Isso ocorre principalmente pelo déficit hídrico da região, que possui um período crítico de Abril a
Outubro. Devido a isso, grande parte da área de influência, principalmente a ADA e AID, não utilizam
as terras para atividade agrícolas e/ou agropecuária, havendo apenas uma pecuária extensiva.
Durante os trabalhos em campo não foi verificada nenhuma nascente nem linhas de drenagem na
área do Empreendimento, apesar das mesmas constarem na base de dados cartográficos oficiais.
Com relação aos recursos hídricos subterrâneos, como o subsolo é constituído por metarenitos
silicificados e pouco fraturados, a acumulação de quantidades importantes de água no subsolo é
dificultada, impedindo o uso das águas subterrâneas para qualquer finalidade. Também como
recurso mineral, essas litologias não apresentam atratividade, atestada pela ausência de qualquer
título minerário em seus domínios, seja para autorização de pesquisa, seja para concessão de lavra.
Exatamente por tais características é que essa região mais elevada da Chapada Diamantina tem
ainda a vegetação de caatinga com as melhores condições de preservação, sendo possível afirmar a
geração de energia a partir do potencial eólico constitui uma das poucas alternativas de
aproveitamento econômico dessa região.
No caso da desmobilização do Empreendimento, será implantado o Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas, retomando-se a estabilidade física, biológica e socioeconômica de todas as áreas
onde as intervenções serão realizadas.
b) Situação ambiental sem a implantação do empreendimento


Vantagens

Caso o empreendimento não seja implantado na região, as principais vantagens estão relacionadas à
conservação da caatinga, que na área de influência do empreendimento apresenta-se bastante
conservada. A preservação da caatinga nesse local é decorrente das dificuldades de exploração da
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região, por apresentar grade déficit hídrico. O período chuvoso é composto de apenas 3 meses, de
dezembro a fevereiro, o que não é suficiente para gerar um excedente. O período mais crítico de
deficiência hídrica ocorre por aproximadamente 7 meses no ano, de abril a outubro.
Sem a ocorrência da supressão da vegetação, indiretamente a fauna local será preservada, não
havendo interferência com espécimes que vivem na região.


Desvantagens

Dadas as restrições naturais impostas pelas características já descritas e que marcam os domínios
das terras mais elevadas da Chapada Diamantina, é lícito supor que tais áreas permanecerão à
margem das atividades econômicas que caracterizam as terras do Peneplano, aonde a
disponibilidade de águas subterrâneas, solos com melhor aptidão agrícola, recursos minerais e até
um potencial turístico importante poderão trazer incremento à economia regional.
Sem o empreendimento, deixarão de ser gerados em torno de 280 empregos na fase de implantação
e 35 empregos durante a fase de operação, além dos empregos indiretos associados à
disponibilidade de energia.
Além disso, a não implantação do Empreendimento poderá implicar a geração por fontes não
renováveis, com a emissão de aproximadamente 313.534 de toneladas de CO2 equivalente por ano.
Não haverá a arrecadação de impostos, que poderiam ser convertidos para melhorar a
infraestrutura e qualidade de vida dos moradores da região. Além disso, não haverá fator de
compensação que poderia contribuir com a preservação dos recursos naturais.
Contudo, a principal desvantagem está em deixar de aproveitar um dos recursos ambientais
regionais de maior qualidade: a energia dos ventos, uma das poucas fontes de energia renovável e
limpa cuja etapa de viabilização econômica está concretizada, com custos finais comparáveis a
fontes hidráulicas, como as Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs.
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8. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS
Com base na previsão, descrição e análise dos impactos, apresentado no item 6.2, foram propostas
as medidas para eliminação ou minimização dos impactos adversos, compensação daqueles que não
poderão ser mitigados e ainda, medidas para maximização dos impactos positivos do projeto.
Cabe ressaltar que as medidas de controle, mitigação e compensatórias foram distribuídas nos
diversos planos de controle ambiental apresentados no Capítulo 9 deste Volume.
Nesse item, serão apresentados em forma de tabela resumo (Tabela 8.1) os impactos e as principais
medidas propostas, classificadas quanto a:


Natureza: preventiva, corretiva, monitoramento, maximizadora ou compensatória;



Fase do empreendimento em que deverão ser adotadas: projeto, implantação ou operação;



Fator ambiental a que se destina: físico, biótico ou socioeconômico;



Prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio ou longo;



Responsável pela sua execução.

Página | 126

Volume 3 – Medidas Mitigadoras e Compensatórias

Tabela 8.1 Impactos Ambientais Inerentes ao Empreendimento que Apresentam Medidas Mitigadoras e Compensatórias.

Impacto

Dinamização dos
processos erosivos.

Ação Proposta
 Adequação do cronograma de terraplenagem,
reduzindo-se ao mínimo as operações no período
de chuvas mais intensas;
 Redução do tempo de exposição dos terrenos sem
proteção superficial;
 Proteção por gramíneas logo após o término das
obras de terraplenagem em áreas que não serão
mais realizadas alterações topográficas;
 Implantação de sistemas de drenagem superficial,
incluindo estruturas provisórias, como:
·
Camalhões em nível;
·
Valas de drenagem;
·
Barramentos para permitir o
armazenamento das águas pluviais;
·
Drenagem longitudinal e transversal nas vias
de acesso, tanto para o empreendimento,
quanto para os aerogeradores.
·
Proteção superficial nos taludes e sistema
de drenagem no bota-fora;
·
Manutenção contínua das vias de acesso,
principalmente após períodos de chuvas.
 Implantação do programa de controle e
monitoramento de erosão
 Implantação de obras específicas nos locais onde
forem detectados processos erosivos

Natureza

Fase do
Empreend.

Fator
Ambiental

Prazo de
Permanência

Responsável

Físico

Longo

Empreendedor

Preventiva
Implantação
Operação e
Desativação

Monitoramento
Corretiva
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Impacto

Geração de ruídos

Contaminação do solo
pela geração de
resíduos e efluentes

Alteração da paisagem

Ação Proposta
 Manutenção e revisão constante das máquinas e
veículos utilizados;
 Definição de horários para o transporte e
circulação de caminhões na via de acesso ao
empreendimento;
 Isolamento adequado dos equipamentos
eletromecânicos;
 Implantação de projeto de isolamento de
vibrações;
 Manutenção nos aerogeradores garantindo a
especificação técnica dos equipamentos.
 Implantação do Programa de Monitoramento de
Ruído
 Disponibilização de Banheiros Químicos nas
Frentes de Obra durante a fase de desativação;
 Implantação das caixas separadoras de óleo;
 Disponibilização de área para armazenamento
temporário de resíduo;
 Treinamento dos colaboradores nos preceitos
do Programa de Gerenciamento de Resíduos;
 Destinação dos Efluentes de acordo com o
preconizado no Programa de Gerenciamento de
Resíduos;
 Reutilização, reciclagem e destinação final
adequada dos resíduos provenientes da
desmontagem dos equipamentos;
 Implantação do Programa de Gerenciamento de
Resíduos
Sem ações específicas

Ambiental

Responsável

Implantação
Operação

Físico

Longo

Empreendedor

Preventiva

Implantação,
Operação e
Desativação

Físico

Longo

Não Aplicável

-x-

Operação

Físico

Longo

Não Aplicável

Preventiva

Fase do
Empreend.

Fator

Prazo de
Permanência

Natureza

Monitoramento
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Ação Proposta

Impacto

Sombreamento das pás
das turbinas





Redução da Emissão de
CO2

Não foram aplicadas ações para esse impacto.


Aumento da
arrecadação de
impostos.

Instalação de persianas nas janelas dos
receptores impactados;
Plantio de árvores ou construção de barreiras;
Desligamento de turbinas específicas durante as
horas em que o sombreamento é mais
perceptível para os receptores;
Ajustes na posição de turbinas próximas aos
receptores impactados;




Implantação do Programa de Apoio aos
Municípios, buscando viabilizar discussões junto
a órgãos públicos e privados no sentido de
maximizar os retornos do aumento de impostos
para os municípios da AID.
Incentivo aos empregados diretos e de terceiros
para a utilização de serviços e comercio locais.
Incentivo a adequação dos estabelecimentos de
comercio e serviços no âmbito das ações para
desenvolvimento de fornecedores.

Natureza

Fase do
Empreend.

Corretivas

Fator
Ambiental

Prazo de
Permanência

Responsável

Operação

Físico

Longo

Empreendedor

-x-

Operação

Físico

Longo

Não Aplicável

Maximizadora

Implantação
e Operação

Longo

Empreendedor
em parceria
com o poder
público local.

Socioeconômico
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Ação Proposta

Impacto



Mudança na vida diária
da população residente
próxima da obra





Programa de Treinamento e Capacitação de Mão
de obra e Desenvolvimento de Fornecedores,
visando potencializar a contratação de mão de
obra local;
Contratação de Mão de Obra Local, de forma a
minimizar a circulação de pessoas estranhas na
área de entorno do empreendimento;
Programa de Comunicação Social e Interação
com a Comunidade, destinando ações especificas
para o público do entorno do empreendimento;
Programa de Educação Ambiental (Treinamento
Ambiental dos Trabalhadores), focando o
relacionamento entre trabalhadores e
comunidade.

Natureza

Fase do
Empreend.

Preventiva

Implantação

Fator
Ambiental

Prazo de
Permanência

Responsável

Socioeconômico

Médio

Empreendedor
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Ação Proposta

Impacto




Exposição da população
aos riscos de acidentes;







Desenvolvimento de ações socioeducativas junto
aos trabalhadores da obra abordando direção
defensiva, respeito às comunidades vizinhas e
respeito à sinalização;
Desenvolvimento e implantação de ações de
sinalização do tráfego nas vias de acesso do
empreendimento, respeitando as necessidades
locais e articulando com os órgãos regionais
responsáveis pelo sistema de transporte com
atuação local, como o Departamento de
Infraestrutura de Transportes da Bahia – DERBA;
Programa de Comunicação e Interação Social,
com foco para os cuidados sobre acidentes de
tráfego e com animais peçonhentos;
Programa de Educação Ambiental (Treinamento
Ambiental dos Trabalhadores e Ações
desenvolvidas junto a população local).
Relocação da Escola Municipal Pedro Theodoro
da Silva, localizada na comunidade de São Bento,
por estar situada junto à estrada de acesso ao
Complexo.

Natureza

Fase do
Empreend.

Preventiva

Implantação

Fator
Ambiental

Prazo de
Permanência

Responsável

Socioeconômico

Curto

Empreendedor
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Ação Proposta

Impacto


Alterações na estrutura
social e econômica
local em função da
população flutuante a
ser empregada como
mão-de-obra na
construção do
empreendimento,
considerando-se
inclusive a
desmobilização com a
conclusão da obra.







Implantação de ações voltadas à qualificação e
capacitação de mão de obra no âmbito local e
regional na fase anterior a implantação do
empreendimento, priorizando incorporar esse
contingente no quadro de trabalhadores da fase
de implantação do empreendimento;
Implantação de ações voltadas à qualificação e
capacitação de fornecedores locais possibilitando
incorporá-los no atendimento de demandas do
empreendimento com equipamentos, insumos e
serviços, gerando empregos indiretos e aumento
da renda local e regional.
Implantação de ações conjunto com órgãos
públicos e privados, visando discutir potenciais e
problemas dos municípios da AID e, ainda
possibilidades de melhoria contemplando
orientações e ações através de cooperação
técnica.
Implantação de ações buscando orientar e apoiar
fornecedores locais para ampliar o mercado
consumidor e atender a novas demandas do
empreendimento na fase de operação.

Natureza

Preventiva

Fase do
Empreend.

Implantação

Fator
Ambiental

Socioeconômico

Prazo de
Permanência

Responsável

Longo

Empreendedor
em parceria
com o poder
público local.
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Ação Proposta

Impacto




Aumento no tráfego de
veículos.





Planejamento do traçado de forma a não
interferir em aglomerações rurais e urbanas;
Revestimentos primário das vias;
Implantação de ações para minimização de
emissão de poeira;
Manutenção preventiva e sistemática de todos
os veículos do empreendimento, tanto os
próprios como de empresas terceirizadas, de
forma a minimizar ruídos e emissão de fumaça;
Implantação de sinalização nas vias de acesso,
contemplando estradas vicinais e outros acessos
utilizados;
Implantação de ações voltadas para o
treinamento dos trabalhadores, motoristas,
visando conscientizá-los sobre a importância do
seguimento as normas e legislação sobre o
transito, respeito às comunidades locais e
importância da manutenção dos veículos.

Natureza

Preventiva

Fase do
Empreend.

Implantação

Fator
Ambiental

Socioeconômico

Prazo de
Permanência

Responsável

Curto

Empreendedor
em parceria
com o poder
público local.
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Ação Proposta

Impacto

Natureza

Fase do
Empreend.

Fator
Ambiental

Prazo de
Permanência

Responsável

Longo

Empreendedor
em parceria
com o poder
público local.

 Priorizar a contratação de mão-de-obra local e
regionalmente, como mecanismo atenuante de
impactos decorrentes da chegada de
trabalhadores de outras regiões e atração
populacional visando não interferir no quadro de
saúde com incidência de novas doenças
(Epidemiológicas e DST/AIDS).

Mudanças no quadro
de saúde com a
incidência de novas
doenças.

Implementar ações socioeducativas junto aos
trabalhadores da obra contemplando ações
informativas e educativas para a adoção de
práticas e procedimentos de prevenção e
tratamento de DST´s e outras patologias
existentes na localidade e região;



Elaborar e implementar, em conjunto com o
poder público local e estadual, ações de
monitoramento e campanhas a fim de orientar a
população quanto à ocorrência e prevenção de
doenças endêmicas;



Realizar ações preventivas em áreas que
apresentam potencial para proliferação de
vetores de veiculação hídrica.

Preventiva

Implantação

Socioeconômico
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Ação Proposta

Impacto


Interferência na
infraestrutura viária,
linhas de transmissão e
outras.

Disponibilização de
infraestrutura e novos
equipamentos.



 Articulação com os órgãos regionais responsáveis
pela área de segurança pública e Poder Público em
Ourolândia;

Eliminação de postos
de trabalho

Fase do
Empreend.

Preventiva

Preventiva

Fator
Ambiental

Prazo de
Permanência

Responsável

Operação

Socioeconômico

Longo

Empreendedor

Implantação

Socioeconômico

Longo

Empreendedor

Longo

Empreendedor
em parceria
com o poder
público local.

Longo

Empreendedor
em parceria
com o poder
público local.

 Inclusão da discussão deste tema no Programa de
Apoio aos Municípios.


Redução da
arrecadação de
impostos.

Levantamento da necessidade de adequação da
infraestrutura viária para atender as
necessidades do empreendimento;
Elaboração e implantação de projetos para a
adequação necessária, prevendo a não
interferência em trajetos utilizados pelos
moradores das comunidades locais e ainda
desvios de vias quando a adequação da via puder
impactar aglomerados rurais e urbanos.

Natureza



Implantação do Programa de Apoio aos
Municípios, buscando viabilizar discussões junto
a órgãos públicos e privados no sentido de
maximizar os retornos do aumento de impostos
para os municípios da AID.
Incentivo à diversificação das atividades
produtivas na AID durante o período de
operação.

 Requalificação do pessoal a ser dispensado visando
aumentar as suas chances de obtenção de novos
trabalhos;
 Reaproveitamento dos funcionários em outros
empreendimentos do grupo

Mitigadora

Mitigadora

Desativação

Desativação

Socioeconômico

Socioeconômico
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Ação Proposta

Impacto


Implantar Plano de Supressão de Vegetação



Implantar Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas

Perda de área vegetada
 Implantar Plano de Resgate de Fauna e Flora
e da biodiversidade
associada, com
 Implantar Programa de Compensação Ambiental
destaque para as
 Implantação dos Programas de Afugentamento e
espécies protegidas por
Resgate de Fauna, junto ao Programa de
lei.
Monitoramento de fauna com campanhas
periódicas
 Monitorar as áreas de relevante interesse
durante toda a implantação e operação, além de
resgate de fauna.
Interferências nas áreas
protegidas por lei:
reserva legal, área de
preservação
permanente e unidades
de conservação.



Implantar Plano de Supressão de Vegetação



Implantar Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas



Implantar Plano de Resgate de Fauna e Flora



Implantar Programa de Compensação Ambiental

Natureza

Fase do
Empreend.

Fator
Ambiental

Prazo de
Permanência

Responsável

Implantação
e Operação

Biótico

Longo

Empreendedor

Implantação

Biótico

Longo

Empreendedor

Preventiva

Monitoramento

Compensatória
Monitoramento

Monitoramento
Preventiva

Compensatória
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Ação Proposta

Impacto

Alteração ou supressão
da vegetação existente
(fragmentação dos
habitats)



Implantar Plano de Supressão de Vegetação



Evitar fragmentação mantendo, sempre que
viável, nos corredores ecológicos.



Implantar Plano de Resgate de Fauna e Flora



Programa de Monitoramento da Fauna



Monitoramento das áreas de relevante interesse
durante toda à implantação e operação.



Implantar Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas



Implantar Programa de Compensação
Socioambiental

Natureza

Fase do
Empreend.

Implantação

Fator
Ambiental

Prazo de
Permanência

Responsável

Biótico

Longo

Empreendedor

Preventiva

Monitoramento

Compensatória
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Ação Proposta

Impacto


Plano de Supressão da Vegetação



Evitar fragmentação mantendo, sempre que
viável, nos corredores ecológicos;



Controle na abertura de acessos e estradas;



Controle de ruído.



Plano de Resgate de Fauna e Flora



Evitar a instalação das turbinas em áreas

Natureza

Fator
Ambiental

Prazo de
Permanência

Responsável

Biótico

Longo

Empreendedor

Preventiva

importantes de hábitat, como as de repouso,

Mudanças nos habitats
e hábitos da fauna

Fase do
Empreend.

Implantação
e Operação

alimentação e reprodução; evitar a fragmentação
dos habitats e monitorar as áreas de relevante
interesse durante toda a implantação e
operação.


Programa de Monitoramento da Fauna



Plano de Recuperação de Áreas Degradadas



Programa de Compensação Ambiental

Monitoramento
Compensatória
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Ação Proposta

Impacto

Afugentamento da
fauna

Risco de colisão das
espécies voadoras com
a torre e/ou pás



Estabelecimento de pontos de coleta que
representem a heterogeneidade de ambientes
encontrados na área do empreendimento;



Afugentar fauna durante a instalação;



Plano de Supressão de Vegetação;



Programa de Resgate de Fauna e Flora;



Visando antecipar a remoção da fauna das áreas
que serão afetadas, podem ser instaladas
armadilhas de contenção e se proceder com a
captura direta com laços, redes e puçás, do maior
número possível de animais antes do início dos
trabalhos de desmatamento. O afugentamento
prévio também será necessário.



Monitorar a fauna durante operação.



Pintura das pás



Sugere-se a não instalação das torres em zonas
de migração densa e em locais de repouso e
forrageio



Implantação do Programa de Monitoramento de
Fauna, com campanhas periódicas.

Natureza

Preventiva

Fase do
Empreend.

Fator
Ambiental

Prazo de
Permanência

Responsável

Implantação
e Operação

Biótico

Longo

Empreendedor

Operação

Biótico

Longo

Empreendedor

Monitoramento

Controle

Monitoramento

Página | 139

Volume 3 – Medidas Mitigadoras e Compensatórias

Ação Proposta

Impacto




Fator
Ambiental

Prazo de
Permanência

Responsável

Longo

Empreendedor
em parceria
com
autoridades
locais

Preventiva

Ações de Educação Ambiental para trabalhadores

Implantação
e Operação

e população;


Fase do
Empreend.

Vigilância na área do empreendimento e seu
entorno;

Caça predatória

Natureza

Monitoramento da fauna

Biótico

Monitoramento
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9. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E PROGRAMAS
SOCIOAMBIENTAIS
a) Programa de Controle dos Processos Erosivos e Assoreamento
Justificativas e Objetivos
As causas naturais dos processos erosivos e assoreamento envolvem diretamente: água e o vento.
No sentido de determinar diretrizes para o emprego de áreas ambientalmente frágeis, é preciso
conhecê-las, compreendendo a sua estrutura e função.
Porém, quando se trata de atividades antrópicas, essas causas podem ser potencializadas com a
retirada da vegetação natural, da movimentação de solo e de intervenção na morfologia do terreno
sem conhecimento prévio (inexistência de um manejo adequado do solo), ou do
subdimensionamento da drenagem, podem acarretar riscos à integridade das estruturas instaladas.
As ações operacionais preventivas e corretivas destinadas a promover o controle dos processos
erosivos, evitar problemas de instabilidade de encostas e maciços e o assoreamento, contribuem
para a redução da perda de solos e do assoreamento da rede de drenagem.
Tanto durante a etapa de implantação, quanto de operação do Complexo Eólico, superfícies
extensas de terreno serão expostas à ação dos agentes climáticos, potencializando o
desenvolvimento de processos erosivos hídricos e eólicos.
O Programa de Controle e Monitoramento dos Processos Erosivos a ser desenvolvido durante a fase
de implantação e operação tem como enfoque a manutenção de uma boa condição ambiental da
área ocupada pelo empreendimento e por suas estruturas de apoio.
Público-Alvo
As ações previstas neste Programa direcionam-se ao próprio empreendedor, construtoras e
empresas envolvidas.
Procedimentos Metodológicos
Procedimentos de Controle


Trata-se de elementos construtivos já incorporados aos projetos do empreendimento e que
visam à manutenção da estabilidade dos maciços de rocha e solo, naturais ou implantados,
evitando o desenvolvimento de processos erosivos e de instabilização.



Geometria dos taludes do bota-fora com fatores de segurança adequados para este
propósito;
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Sistemas de drenagem das águas pluviais nas plataformas, com canaletas e demais
dispositivos de coleta e condução dessas águas e de dissipação de energia, de modo que seu
escoamento não desencadeie processos erosivos;



Cobertura vegetal das superfícies expostas com gramíneas de proteção contra a erosão de
modo que se evite a remoção dos solos;



Sistema de drenagem superficial geral da área do empreendimento, abrangendo toda a área
ocupada por edificações estruturas e apoios do Complexo Eólico.



Implantação de dispositivos temporários de controle de erosão em superfícies que
permanecerem expostas por um tempo maior, como camaleões em nível.



Ainda, devem-se prever, nas vias de acessos internos e ao empreendimento, construções de
drenagens longitudinais e transversais para melhor escoamento das águas pluviais, e caso
necessário, bueiros.

Procedimentos de Monitoramento
Mesmo com a adoção das medidas de controle dos processos erosivos e do assoreamento, estes
podem se desenvolver. Assim, estão programadas ações de monitoramento (vistoria em campo)
para a pronta identificação do desencadeamento desses processos e a correspondente implantação
de ações corretivas quando necessário.
Registro e Documentação
Deverão ser mantidos registros e documentações, bem como registros fotográficos, das vistorias,
controles e monitoramentos realizados e a elaboração dos relatórios periódicos de serem emitidos
com encaminhamento para o órgão de fiscalização ambiental do Estado.
Cronograma de Execução
Este programa será executado desde o início da implantação, prosseguindo até pelo menos 1 ano
após as atividades de desmobilização onde será avaliado a necessidade de continuação do
programa.
Programa de Controle e Monitoramento dos Processos Erosivos e Assoreamento
Atividades

LP

LI

Mobilização da equipe

X

Percorrer a área para constatação de focos erosivos

X

Vistorias periódicas

X

LO

Desmobilização

X

X

Vistoria e acompanhamento da desativação e recuperação das
áreas depois de finalizada a implantação do empreendimento
Emissão de relatórios semestrais de andamento
Emissão de relatório anual consolidado

X
X

X

X

X

X
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Resultados
Considerando que as principais ações que visam à prevenção dos processos erosivos já estão
incorporadas aos projetos de engenharia e aos procedimentos de operação do Complexo Eólico,
este Programa monitorará, sobretudo, a eficiência dessas ações.
Responsabilidade
O empreendedor é o responsável integral pela implantação deste Programa.
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b) Plano de Supressão de vegetação
Justificativas e Objetivos
A vegetação do local de implantação deste empreendimento pertence às fitofisionomias de Caatinga
Arbustiva Arbórea, com ocorrência de Campo Sujo Seco de altitude. Trata-se de um Bioma com um
histórico de uso insustentável de seus solos e recursos naturais ao longo de centenas de anos de
ocupação e consequente degradação, cuja destacada biodiversidade, com diversas espécies
exclusivas, ainda apresenta carência de dados.
O plano de supressão de vegetação visa minimizar o impacto ambiental decorrente do
desmatamento de vegetação e ainda propor medidas compensatórias e mitigadoras para o projeto.
Os principais objetivos são:


Identificar e quantificar as principais espécies vegetais a serem suprimidas, especialmente
aquelas consideradas raras e/ou ameaçadas de extinção;



Identificar locais importantes de habitat para a fauna, como áreas de repouso, alimentação e
reprodução e corredores ecológicos e de migração;



Quantificar o montante
socioeconomicamente;



Propor uma metodologia para a remoção da vegetação que permita o maior
aproveitamento possível do material aproveitável identificado;



Selecionar possíveis receptores para a destinação do material lenhoso a ser removido;



Estabelecer um plano de manejo e conservação do solo;



Delimitar e Planejar a correta supressão de forma que as próprias atividades causem o
afugentamento da fauna para locais que serão preservados;



Estabelecer programas de preservação de APP e Reserva Legal do empreendimento,



Elaborar relatórios com mapeamento de áreas desmatadas, quantificação e qualificação de
volumes de material lenhoso extraído e destinação.

de

material

lenhoso

passível

de

ser

aproveitado

Público-alvo
Não aplicável
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Procedimentos Metodológicos
Para a implantação desse plano serão considerados os seguintes procedimentos metodológicos (que
serão apresentados com maiores detalhes na fase de PBA):


Priorização do local e tipo do material a ser coletado;



Contratação de equipe especializada para acompanhar e relatar as ações geradas;



Orientação aos funcionários responsáveis pela supressão vegetal, com explicação dos limites
de cada área a ser suprimida e a importância da preservação das áreas de reserva legal e
APP;



Triagem e processamento do material coletado.



Destinação final do material coletado, que deverá ser introduzido em coleção botânica ex
situ, de onde poderão ser enviadas amostras a diversas instituições de pesquisa.

Cronograma de execução
Plano de Supressão de Vegetação
Atividades
Priorização do local e tipo do material a ser coletado
Contratação de equipe especializada para acompanhar e relatar as ações
geradas
Orientação aos funcionários responsáveis pela supressão vegetal, com
explicação dos limites de cada área a ser suprimida e a importância da
preservação das áreas de reserva legal e APP;
Triagem e processamento do material coletado.
Destinação final do material coletado, que deverá ser introduzido em
coleção botânica ex situ, de onde poderão ser enviadas amostras a diversas
instituições de pesquisa.
Elaborar relatórios com mapeamento de áreas desmatadas

LP

LI

LO

X
X
X
X
X
X

Resultados
Com a implantação do programa espera-se que a supressão da vegetação ocorra de forma a
minimizar os impactos a fauna local e de preservar os espécimes mais raros da flora.
Responsabilidade
Este programa é de responsabilidade do empreendedor.
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c) Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e paisagismo
Justificativas e Objetivos
Para a implantação e operação do empreendimento são esperadas algumas atividades e impactos
ambientais como a alteração da dinâmica superficial, alteração da topografia, ocorrência de
processos erosivos e de assoreamento, geração de material estéril, supressão de vegetação,
afugentamento de fauna e perda de diversidade e variabilidade genética.
Neste sentido, o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) se propõe a recuperar as
áreas atingidas, da melhor maneira estética e funcional possível, com especial atenção para a
recuperação dos canteiros de obras, ao final da fase de implantação, e da área do Complexo Eólico
como um todo, na fase de desativação.
Para tanto, serão realizadas atividades referentes à recomposição topográfica do terreno,
garantindo sua estabilidade física, bem como sua revegetação funcional e paisagística, facilitando o
processo de regeneração natural e contribuindo para a melhoria da paisagem.
Os principais objetivos do Programa de Recuperação das Áreas Degradadas são:


Estabelecer as medidas gerais de recuperação a serem adotadas;



Garantir a estabilidade do terreno;



Estabelecer os procedimentos para o processo de revegetação;



Promover a recuperação paisagística do ambiente.

Público-alvo
Não se aplica.
Procedimentos Metodológicos
Para a realização dos trabalhos do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas serão
desenvolvidas as seguintes atividades:


Reafeiçoamento topográfico: Esta etapa engloba todas as atividades referentes à
estabilidade do terreno e à conservação do solo como o desmonte, remoção e transporte
dos equipamentos do Complexo Eólico, preenchimento das cavidades no solo resultante da
remoção dos equipamentos, descompactação do solo, recomposição topográfica com a
recuperação da superfície do terreno ao estado original.



Recuperação vegetal: Todas as áreas passíveis de recuperação vegetal, incluindo pilhas de
estéril, vias de acesso, locais de instalação das plataformas dos aerogeradores, Reserva Legal
e APPs, serão alvo de projetos específicos de revegetação, utilizando espécies nativas de
ocorrência natural na região, adquiridas e/ou produzidas no viveiro florestal caso seja
implantado. A revegetação será realizada de maneira a facilitar o processo de regeneração
natural, promovendo o desenvolvimento da biodiversidade como um todo.

Página | 146

Volume 3 – Medidas Mitigadoras e Compensatórias


Recuperação paisagística: Durante as fases de operação e desativação do empreendimento,
serão também realizados trabalhos de revegetação paisagística do local, no sentido de
contribuir com o aspecto estético do ambiente e também para garantir um melhor conforto
térmico para os trabalhadores. A exemplo do Plano de Recuperação Vegetal, aqui também
será dada total prioridade às espécies da flora nativa, de ocorrência natural na região.



Plano de Monitoramento Com vistas a monitorar a eficiência das medidas de mitigação e
recuperação adotadas, alguns monitoramentos são previstos para a área do
empreendimento no período posterior ao seu fechamento. Tais monitoramentos se referem
basicamente à estabilidade física da área recuperada, ao estabelecimento e
desenvolvimento da vegetação e ao estabelecimento e desenvolvimento da fauna.

Cronograma de execução
O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) terá como enfoque as áreas dos canteiros
de obras a serem desativados após a fase de implantação e toda a área do Complexo, quando este
for desativado. Após a desativação, os procedimentos citados acima serão implementados, sendo
posteriormente monitorados para verificar o processo de recuperação da área degradada.
Resultados
Como resultado do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, espera-se que ao final do
processo de geração de energia elétrica, as áreas objeto deste PRAD estejam estáveis do ponto de
vista ambiental, com o terreno reafeiçoado e a funcionalidade ecológica recuperada.
Responsabilidade
A responsabilidade pela implantação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas é do
empreendedor.
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d) Plano de Resgate de Flora e Fauna e Afugentamento da Fauna
Justificativas e Objetivos
A área do empreendimento possui vegetação classificada como Caatinga Arbórea Arbustiva Densa,
preservada pelas restrições físicas da área como tipo de solo, alta pedregosidade, rochas aflorantes,
e principalmente pela falta de disponibilidade hídrica.
A implantação deste empreendimento implicará na supressão de vegetação e consequente perda de
habitat da fauna terrestre, e espécimes de flora em uma área de aproximadamente 275,1 hectares,
considerando a área do empreendimento que são estimadas a supressão de vegetação de 264,5 ha e
a via de acesso externa onde são estimados 10,6 ha. Além do que, a movimentação e operação de
maquinário pesado, veículos e equipamentos causará o aumento dos níveis de ruído e vibração na
área, que aliado ao aumento da presença humana no local, poderá causar o afugentamento ou
mesmo o ferimento e morte de espécies da fauna.
Desta forma, parte das populações de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados serão
desalojadas total ou parcialmente de seu habitat, e tenderão a se afastar gradativamente para as
áreas semelhantes adjacentes.
O Afugentamento de Fauna é uma atividade de manejo que visa à orientação do deslocamento das
espécies, em direção às áreas melhor conservadas e/ou mais semelhantes ao seu habitat natural, e
que se manterão preservadas.
O Resgate de Fauna é uma atividade de captura e manejo dos indivíduos da fauna terrestre que não
conseguiram sair naturalmente da área afetada. Isto ocorre principalmente com espécies que
apresentam baixa capacidade de deslocamento, animais injuriados ou isolados em ilhas, como as
formadas pelas copas de árvores remanescentes.
De maneira geral, os animais mais resgatados são as que apresentam maior dificuldade de
locomoção, principalmente da herpetofauna, além de pequenos mamíferos arborícolas, algumas
aves e seus ninhos, dentre outros.
O Resgate da Flora é realizado antes da supressão da vegetação no intuito de resgatar espécies da
vegetação significativas para o bioma e para a conservação da biodiversidade.
Dentre a flora a ser resgatada, de maneira geral, aparecem espécies de epífitas, plântulas,
propágulos, sementes e espécies protegidas.
Público-alvo
Não se aplica.
Procedimentos Metodológicos
Para a realização dos trabalhos do Programa de resgate da fauna e flora, e Afugentamento de Fauna
serão desenvolvidas as seguintes atividades:

Página | 148

Volume 3 – Medidas Mitigadoras e Compensatórias


Determinação da área de soltura e de produção de mudas: No período que antecede o início
dos trabalhos de desmatamento, deverá ser selecionada uma área de tamanho e
características adequadas para receber os exemplares de fauna resgatados e afugentados,
como também o resgate das espécies de fauna.



Afugentamento da fauna: No período que antecede e também durante os trabalhos de
desmatamento uma equipe de profissionais treinados deverá orientar o deslocamento dos
exemplares de fauna, através de rotas de fuga predeterminadas, em direção às áreas de
soltura, como a emissão de ruídos para o afugentamento.



Resgate de fauna: Durante e após os trabalhos de desmatamento, uma equipe treinada
realizará o resgate dos exemplares de fauna que não conseguirem atingir a área de soltura
por seus próprios meios. Antes do procedimento de soltura, estes animais passarão por
avaliação veterinária no centro de triagem que será instalado.



Resgate de flora: Antes e durante os trabalhos de desmatamento uma equipe treinada
realizará o resgate dos exemplares da flora considerados significativos para o bioma em
questão, de forma a auxiliar a manutenção das espécies da região, principalmente as raras e
ameaçadas de extinção.

Cronograma de execução
Plano de Supressão de Vegetação
Atividades

LP

LI

Escolha das áreas de soltura e de produção de mudas

X

Contratação de equipe especializada para resgate da fauna e da flora

X

Orientação aos funcionários responsáveis pela supressão vegetal frente à
avistamentos de animais passíveis de regate

X

Triagem e processamento do material coletado.

X

Destinação das espécies resgatadas

X

Elaborar relatórios de acompanhamento

X

LO

Resultados
Como resultado do Programa de Resgate da Fauna e Flora e Afugentamento de Fauna, espera-se a
diminuição dos impactos negativos sobre a fauna silvestre local, garantindo seu deslocamento ou
transporte seguro para áreas preservadas e protegidas, assim como resguardar espécies da
vegetação de Caatinga, garantindo sua manutenção e preservação, principalmente as raras e
ameaçadas de extinção.
Responsabilidade
A responsabilidade pela implantação deste Programa é do empreendedor.
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e) Programa de Educação Ambiental: (i) comunidade local e (ii) trabalhadores do
empreendimento
A Educação Ambiental se constitui enquanto uma prática social que contribui para a determinação
de mudanças na relação homem-sociedade-natureza visando sensibilizar os envolvidos quanto à
importância da conservação e uso sustentável dos recursos naturais. Desta forma, a Educação
Ambiental pretende disseminar usos alternativos e menos impactantes destes recursos através de
atividades socioeducativas, estímulo a um manejo sustentável do local e a corresponsabilidade
voltada à conservação do meio ambiente em que estão inseridos, garantindo assim que o
desenvolvimento ocorra de forma sustentável.
O Programa de Educação Ambiental e Treinamento Ambiental dos Trabalhadores, atendendo à
Instrução Normativa № 02 do IBAMA, de 27 de março de 2012, será direcionado para duas vertentes
distintas e complementares; a constituída pelo conjunto de trabalhadores empregados, parceiros e
terceirizados envolvidos nas atividades do empreendimento e junto às escolas municipais das áreas
de influência do empreendimento.
Justificativas e Objetivos
A instalação de qualquer empreendimento é capaz de causar impactos socioambientais, portanto
requer a realização de ações voltadas para conscientizar e disseminar informações para os
trabalhadores envolvidos e moradores da área de influência do projeto.
Para tanto, torna-se necessária a execução de um programa específico, aqui denominado de
Programa de Educação Ambiental e Treinamento Ambiental dos Trabalhadores, cujo escopo
contemple as exigências de proteção ao meio ambiente, abordando temas específicos do
empreendimento e outros que sejam identificados como relevantes para o público envolvido.
Atendendo a legislação pertinente e no sentido de contemplar os diversos saberes e hábitos do
público envolvido este programa propõe desenvolver estratégias que busquem o desenvolvimento
sustentável através de uma gestão participativa, responsável e consequente.
O principal objetivo deste Programa é sensibilizar e estimular a participação dos trabalhadores e a
população local no desenvolvimento de práticas sustentáveis buscando uma melhor qualidade de
vida e a interação entre o meio ambiente e os aspectos socioeconômicos da localidade.
Público-Alvo
Este programa destina-se a duas vertentes tendo como públicos a serem atendidos:


Interno - trabalhadores contratados direta ou indiretamente pelo empreendedor;



Externos – representantes de instituições e entidades locais dos municípios das Áreas de
Influência Direta e Indireta, composta pelos municípios de Morro do Chapéu, Ourolândia e
Várzea Nova.
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Procedimentos Metodológicos
O processo educativo deverá compreender a Educação Ambiental na AID do Complexo Eólico Serra
da Babilônia, proporcionando meios para a produção individual e coletiva de conhecimentos e
habilidades que contribuam para o desenvolvimento de posturas e atitudes voltadas para a gestão e
uso sustentável dos recursos naturais com foco na conservação dos recursos e relações
socioambientais através de uma metodologia participativa e corresponsável.
Para o público externo serão realizados oficinas e encontros formativos que deverão seguir diretrizes
de abordagem, conteúdos e linguagens que facilitem a absorção e discussão dos conceitos
propostos.
Para o público interno são abordados, através de palestras e reuniões, temas específicos de gestão
de resíduos e efluentes; atitudes preventivas e participativas que melhorem as condições
ambientais; importância da conservação da fauna e flora locais; cumprimento de código de conduta
do empreendedor e respeito às comunidades locais; prevenção de DST’s; prevenção de impactos em
situações rotineiras de serviços; obediência ao Estatuto da Criança e do Adolescente e
comportamentos adequados em festividades e áreas de lazer públicas visando não gerar danos à
natureza ou conflitos com a comunidade local.
Para o desenvolvimento das ações de educação ambiental será desenvolvido um Centro de
Referência em Educação Ambiental devidamente equipado, no qual serão realizadas diversas
atividades, como por exemplo, visitas monitoradas ao empreendimento, trilhas ecológicas, oficinas
abordando as temáticas ambientais consideradas de maior relevância pela comunidade local,
oficinas de reaproveitamento de resíduos e projetos de educação ambiental envolvendo alunos das
escolas das áreas de influência do projeto.
Cronograma de Execução
Programa de Educação Ambiental e Treinamento Ambiental dos Trabalhadores
Atividades
Identificação e envolvimento dos públicos-alvo

LP

LI

X

X

LO

Discussão e apresentação de temas

X

Construção do Centro de Referência em Educação Ambiental

X

Disseminação da Educação Ambiental junto aos públicos-alvo

X

X

Emissão de relatórios mensais de andamento do programa

X

X

Emissão de relatório anual consolidado

X

X

Resultados Esperados
Esperam-se, como resultados deste programa sensibilizar e envolver os diferentes públicos-alvo do
programa com relação às questões socioambientais através da disseminação da educação ambiental
de forma a atender á Instrução Normativa № 02 do IBAMA, de 27 de março de 2012.
Responsabilidade
A responsabilidade pela implantação deste programa é do empreendedor, diretamente ou através
de empresa contratada.
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f) Programa de Comunicação Social e Interação com a Comunidade
A Comunicação é uma ferramenta estratégica e fundamental para o funcionamento de qualquer
empresa. Desta forma é necessário mantê-la de forma viva e permanente, considerando não apenas
para a divulgação da empresa, mas permitindo o diálogo constante com o público-alvo sob a ótica de
uma política de relações públicas que privilegiem o estabelecimento de canais efetivos de interação
com a sociedade e segmentos vinculados à mesma, buscando a transparência de suas ações e
programas socioambientais e antecipando possíveis situações de conflito.
Justificativas e Objetivos
O Programa de Comunicação e Interação com a Comunidade se faz necessário por ser um
instrumento norteador que possibilita o diálogo entre o empreendedor e a sociedade, atendendo,
desta forma, à necessidade de informação das partes interessadas e afetadas pelo empreendimento
em um contexto de democracia e construção de cidadania.
Em função de seu caráter de canal de comunicação e interação entre o empreendedor e a
sociedade, este programa caracteriza-se como o de maior abrangência em relação ao público a ser
atingido e inter-relação com os demais programas socioambientais previstos para o
empreendimento.
Desta forma este Programa deve fornecer ferramentas de comunicação para que os diversos
segmentos da sociedade possam acompanhar o andamento das etapas de licenciamento a de
operação do empreendimento através de instrumentos de comunicação como folders, cartazes e
inserções nas mídias locais, visando informar e esclarecer dúvidas, expectativas e receios
relacionados ao empreendimento e as programas em implantação.
Este Programa tem como principais objetivos:


Promover a integração entre empreendedor e comunidade da área de influência do
empreendimento estabelecendo canais de comunicação e de difusão;



Alimentar um fluxo constante de informação entre o empreendedor e a comunidade em
todas as fases do licenciamento ambiental;



Apresentar o Complexo Eólico Serra da Babilônia, seus objetivos, estudos ambientais e
programas socioambientais associados aos impactos identificados;



Esclarecer a opinião pública quanto às ações do empreendedor relativas ao controle dos
impactos adversos;



Gerenciar expectativas e obter o apoio da comunidade para a implementação de programas
ambientais e socioeconômicos que tenham o escopo de minimizar e/ou reverter pressões e
manifestações contrárias.
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Público-Alvo
Este programa destina-se a todas as partes interessadas que de alguma forma sejam afetadas,
tenham interesse pelo projeto desenvolvido ou estejam inseridos na área de influencia direta do
Complexo Eólico Serra da Babilônia, composto por ONGs, Associações de Moradores, Sindicatos,
Poder Público e outras instituições e entidades locais.
Procedimentos Metodológicos
As ações de comunicação social e interação com as comunidades devem, de modo geral, identificar
os diferentes públicos-alvo do programa e consolidar uma rede de contatos local com abertura de
canais de comunicação e diálogo entre os mesmos e o empreendedor de forma a garantir a troca de
informações constante e transparente sobre o empreendedor e o público alvo, possibilitando
esclarecimentos e aprofundamento dos conhecimentos sobre o empreendimento, seus impactos
positivos e negativos e medidas de controle, monitoramento e compensação.
Visando fortalecer os laços entre o empreendedor e a sociedade de forma a manter o contato
constante com os mesmos de forma organizada e participativa, as ações de comunicação social e
interação com a sociedade deverão ser realizadas por meio de veículos de comunicação, incluindo
mídias locais e material informativo apropriado.
O processo de comunicação previsto neste Programa deverá ter inicio na fase de estudos para o
licenciamento do empreendimento, sendo parte integrante da preparação para a Audiência Pública
do projeto.
Cronograma de Execução
Programa de Comunicação e Interação com a Comunidade
Atividades

LP

LI

LO

Análise do público-alvo para estabelecer as estratégias de comunicação.

X

Preparação da Audiência Pública.

X

Ações de comunicação que garantam a manutenção das informações para o público alvo
sobre o empreendimento através de mídias locais, folders, etc.

X

X

X

Apoio de comunicação para a apresentação dos impactos, programas e ações do
empreendedor.

X

X

X

Elaboração do Programa de Comunicação Social.
Disponibilização de material informativo ao público em geral e aos veículos de
comunicação existentes na área de influência direta.

X
X

X

X

Emissão de relatórios mensais de andamento do programa.

X

X

Emissão de relatório anual consolidado.

X

X

Resultados Esperados
Espera-se, como resultados da implantação e manutenção deste Programa, ampliar o nível de
conhecimento dos diferentes setores da sociedade da área de influência direta do Complexo Eólico
Serra da Babilônia, mantendo-os informados sobre os principais aspectos sociais, econômicos e
ambientais do empreendimento e seus respectivos programas ambientais, em suas diversas fases.
Responsabilidade
A responsabilidade pela adoção das medidas propostas fica a cargo do próprio empreendedor que
poderá contratar terceiros para a execução dos serviços.
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g) Programa de Gerenciamento de Resíduos (PGR)
O programa de gerenciamento de resíduos visa o controle dos resíduos sólidos e dos efluentes
gerados na fase de implantação, operação e desativação do empreendimento, que são constituídos
basicamente por águas oleosas provenientes da oficina, efluentes sanitários provenientes dos
banheiros químicos e ETE compacta, e os resíduos orgânicos em geral.
Justificativas e Objetivos
O presente programa refere-se às fases de implantação, operação e desativação do Complexo Eólico
Serra da Babilônia e visa a minimizar o aporte de resíduos e efluentes e evitar seus efeitos adversos
sobre o ambiente.
Público-alvo
Este programa destina-ser ao público Interno - trabalhadores contratados direta ou indiretamente
pelo empreendedor.
Procedimentos Metodológicos
No que tange aos efluentes sanitários, durante a fase de implantação os procedimentos desse
programa constituirão na locação de banheiros químicos, controle de manutenção dos mesmos e
destino correto do efluente. Na fase de operação será implantada uma ETE compacta.
Com relação aos efluentes sanitários gerados no alojamento, que será instalado em Ourolândia, o
mesmo será conectado ao sistema de tratamento da cidade, que está em fase de construção. Caso o
sistema de saneamento do município não fique pronto até a efetiva implantação do alojamento,
será estuda uma nova alternativa.
Na oficina que será instalada dento do canteiro de obras, na área do empreendimento, para
controle dos efluentes oleosos será implantada uma caixa separadora de óleo.
Com relação aos resíduos sólidos, será implantado um sistema de segregação dos mesmos de
acordo com as diretrizes da ABNT 10.004, tanto no canteiro, quando no alojamento, visando a
destinação dos recicláveis para as cooperativas, os demais resíduos serão destinados de acordo com
a sua classificação, para locais devidamente licenciados.
Cronograma de execução
Programa de Gerenciamento de Resíduos
Atividades

LP

LI

LO

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

X

Elaboração de treinamentos para o público-alvo no gerenciamento de resíduos

X

X

Emissão de relatórios trimestrais com quantidade e destinação dos resíduos

X

X

Emissão de relatório anual consolidado.

X

X

Resultados
Espera-se uma redução gradativa da geração de resíduos sólidos e, consequentemente, a
preservação da qualidade ambiental local.
Responsabilidade
Este programa é de responsabilidade do empreendedor.
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h) Programa de Monitoramento da Avifauna
Justificativas e Objetivos
O plano de Monitoramento da Avifauna se faz necessário para que seja monitorada a existência ou
não de acidentes da avifauna local com os aerogeradores. Este programa possui interface com o
Programa de Monitoramento de Quirópteros.
Tendo em vista as variações ecológicas marcantes na Caatinga, influenciadas fortemente pelas
características sazonais e climáticas da região, é apontada a prática de migrações regulares por parte
significativa da fauna, principalmente da avifauna, seja em maior ou menor escala.
Na área em que será implantado o Complexo Eólico Serra da Babilônia houve registro de espécies
com hábitos migratórios regionais decorrentes da sazonalidade climática local. Neste estudo, muitas
espécies de beija-flores foram observadas na campanha realizada após as breves chuvas do mês de
novembro, demonstrando que este grupo mantém uma estreita relação com a sazonalidade de
floração de determinadas espécies vegetais, se deslocando de acordo com a oferta de alimento,
neste caso, o néctar.
O objetivo do programa é monitorar a avifauna local, tanto para contabilizar os acidentes e verificar
a sua significância, quando para verificar se a implantação do complexo trouxe consequências para a
avifauna da região.
Assim, o monitoramento da avifauna será estruturado de forma objetiva e que permita a ampliação
dos estudos até então realizados no âmbito da AID, complementando informações sobre espécies
cinegéticas, migratórias e endêmicas e priorizando a coleta de dados daqueles considerados raras ou
ameaçadas.
Dentre os objetivos deste monitoramento, destacam-se:


Complementar o diagnóstico da avifauna em diferentes setores da ADA, AID e AII;



Analisar os dados quali-quantitativos obtidos nestes locais, relacionando a estrutura das
comunidades de aves à estrutura ecológica dos ambientes e da paisagem estudada;



Investigar a dinâmica da resposta de espécies bioindicadoras da avifauna nas áreas
impactadas, correlacionada aos diferentes aspectos ambientais potencializadores de
impactos negativos;



Propor estratégias de mitigação quando necessárias.

Público-alvo
Não aplicável.

Página | 155

Volume 3 – Medidas Mitigadoras e Compensatórias
Procedimentos Metodológicos
Monitoramento da avifauna durante as fases de implantação e operação do empreendimento visa: o
acompanhamento mensal dos acidentes dos animais alados nos aerogeradores, com uma análise
quantitativa dos óbitos que ocorrerão por este motivo;
Identificação das principais rotas de migração; Coleta de dados sobre a vulnerabilidade de cada
espécie, a altura de vôo, presença de movimentos, existência de agrupamentos intra ou
interespecíficos, frequência com que as espécies transitarão nas proximidades dos aerogeradores e
o comportamento de cada espécie em virtude de condições climáticas.
Cronograma de execução
Programa de Monitoramento da Avifauna
Atividades

LP

LI

LO

Monitoramento da avifauna local;

X

X

Implantação de medida mitigatória caso seja necessário, como por
exemplo, pintura das pás.

X

X

Resultados
Avaliação quali-quantitativa da avifauna com contabilização dos possíveis acidentes e sua
significância.
Responsabilidade
Este programa é de responsabilidade do empreendedor.
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i) Programa de Monitoramento de Quirópteros
Justificativas e Objetivos
Nos últimos anos tem-se detectado um número cada vez maior de morcegos mortos próximos a
aerogeradores, principalmente em espécies migratórias insetívoras arborícolas. As colisões de
morcegos com os aerogeradores são consideradas as mais problemáticas atualmente.
As espécies mais afetadas são migratórias e insetívoras arborícolas. Entre as hipóteses de colisão
estão a não utilização da ecolocalização, ou, em menor frequência, durante a migração no intuito de
poupar energia. Outra hipótese é a atração acústica ocasionada pelos sons audíveis e/ou
ultrassônicos produzidos pelos aerogeradores.
Os quirópteros também podem colidir durante o forrageio. Alguns insetos são naturalmente atraídos
pelo calor produzido na parte superior da torre, dentro da nacele e nas pás. Morcegos insetívoros
podem ser atraídos, tanto espécies migratórias quanto residentes, para próximo dos aerogeradores.
A hipótese de descompressão não envolve colisões. Os morcegos, atraídos por algum dos meios
anteriores, sofrem barotrauma devido à súbita queda de pressão atmosférica ao se aproximar das
pás. As consequências são lesões pulmonares e /ou hemorragia interna, levando a morte dos
animais.
Público-alvo
Não aplicável.
Procedimentos Metodológicos
Monitoramento da quiropterofauna durante as fases de implantação e operação do
empreendimento, com acompanhamento mensal dos acidentes dos animais alados nos
aerogeradores para a fase de operação, com uma análise quantitativa dos óbitos que ocorrerão por
este motivo;


Identificação das principais rotas de migração;



Coleta de dados sobre a vulnerabilidade de cada espécie;



Evitar instalação das torres em corredores de migração e áreas de forrageio.

Cronograma de execução
Programa de Monitoramento de Quirópteros
Atividades

LP

LI

LO

Monitoramento da quíropterofauna local;

X

X

Implantação de medida mitigatória caso seja necessário.

X

X

Resultados
Avaliação quali-quantitativa dos quirópteros com contabilização dos possíveis acidentes e sua
significância.
Responsabilidade
Este programa é de responsabilidade do empreendedor.
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j) Programa de Manejo dos Ecossistemas Aquáticos, quando for o caso;
Esse Programa não se aplica ao estudo em questão.
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k) Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, quando for o caso
Justificativas e Objetivos
O presente programa tem como objetivo o acompanhamento dos parâmetros indicadores da
evolução da qualidade das águas superficiais sob a influência do empreendimento
Procedimentos Metodológicos
O programa envolve o acompanhamento sistêmico dos aspectos quantitativos e qualitativos do
corpo d’água, com abrangência espacial e temporal, por meio da amostragem de parâmetros
indicadores.
As amostras de água superficiais serão avaliadas de acordo com a CONAMA 357/2005, comparados
com os valores estabelecidos para a Classe 2.
Pontos de coleta: serão estabelecidos um ponto no rio Jacaré e um ponto no Salitre. A localização
dos pontos será mais bem detalhada na fase obtenção da licença de instalação.
Cronograma de execução
O monitoramento será realizado semestralmente ou sempre que houver disponibilidade de água
nos pontos previamente definidos.
Resultados
O resultado das análises fornecerá dados para a adoção de medidas preventivas, corretivas,
mitigadoras ou compensatórias, caso identificado alguma alteração na água superficial proveniente
da atividade do empreendimento.
Responsabilidade
Este Programa é de responsabilidade do empreendedor.
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l) Programa de Monitoramento dos Organismos Aquáticos, quando for o caso
Esse programa não se aplica ao estudo em questão.
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m) Protocolo de apresentação do Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho
na Indústria da Construção – PCMAT e do Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional (PCMSO) aos órgãos competentes para a sua análise
Justificativas e Objetivos
A gestão da segurança do trabalho e da saúde ocupacional tem por objetivo assegurar que todos os
funcionários, colaboradores e prestadores de serviço que atuarem nas obras da implantação do
Complexo Eólico Serra da Babilônia - Morro do Chapéu e Várzea Nova – BA, estejam em
conformidade com a legislação trabalhista vigente e as Normas Regulamentadoras.
Para tanto, todas as empresas envolvidas no projeto deverão elaborar e implantar os seus
respectivos Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), conforme consta
nas NR’s 7, 9 e 5, respectivamente.
Além de garantir a legalidade das ações de segurança do trabalho e saúde ocupacional, a
implantação desta medida visa o controle da qualidade dos ambientes de trabalho sob a ótica de
higiene, saneamento e ergonomia, além da segurança de todos os funcionários. Visa também à
prevenção de doenças infecto-contagiosas e o controle médico da saúde ocupacional.
Destaca-se a importância da apresentação da documentação exigida por lei assim que as empresas
envolvidas no projeto forem contratadas de forma definitiva e a adoção de meditas instigadoras de
sensibilização da força de trabalho, bem como envolvimento de comunidade adjacente no que tange
a segurança do trabalho e do trabalhador. Cabe ao empreendedor responsabilizar-se pelo
compromisso prévio de apresentação dessa documentação aos órgãos competentes (SRTE/BA),
cabendo ao mesmo adotar medidas punitivas contratuais caso a medida não seja cumprida. Para
tanto, fica a critério do empreendedor contratar e/ou adotar medidas fiscais para observância da
obediência das normas e planos pré estabelecidos.
Público-alvo
Todos os funcionários das empresas terceirizadas ou do próprio empreendedor.
Cronograma de execução
Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção e Programa de Controle
Médico e Saúde Ocupacional
Atividades

LP

LI

LO

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

x

Elaboração de treinamentos para o público-alvo no gerenciamento de resíduos

x

x

Emissão de relatórios trimestrais com quantidade e destinação dos resíduos

x

x

Emissão de relatório anual consolidado.

x
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Resultados


Reduzir/minimizar os riscos de acidentes no ambiente de trabalho;



Garantir condições adequadas à preservação da saúde dos trabalhadores;



Adotar de procedimentos de trabalho seguro para prevenção de acidentes e de doenças
associadas ao ambiente de trabalho;



Monitorar as condições de saúde dos trabalhadores.

Responsabilidade
O Plano de Proteção ao Trabalhador e a Segurança do Trabalho refere-se à etapa de construção e de
operação do empreendimento, sendo de responsabilidade do empreendedor, tendo como base a
legislação federal, nas relações com trabalhadores e ambiente de trabalho.
Quanto da sublocação de serviços deverá ficar consignado que as empresas sublocadas procederão
a todos os cuidados devidos, em relação à segurança do trabalhador, seguindo fielmente os ditames
da legislação específica.
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n) Programas de Compensação Socioambiental
As ações deste programa fazem parte do Programa de Apoio aos Municípios, considerando que este
Programa constará de apoio a projetos socioambientais na área de influência do empreendimento,
não sendo conforme poderá ser observado na sua descrição voltado à mitigação de impactos ou
cumprimento de outras exigências legais.
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o) Programa de Capacitação e Treinamento da mão de obra, com ênfase na população
local
Este programa é constituído por ações e projetos realizados com o intuito de promover a
capacitação e treinamento de mão de obra e desenvolvimento de fornecedores de forma a
possibilitar a potencialização da contratação de mão de obra e fornecedores locais pelo
empreendimento durante todas as suas etapas.
Justificativa e Objetivos
A implantação do Complexo Eólico Serra da Babilônia, em região onde existem poucas
oportunidades de geração emprego e renda, suscita grande expectativa na população. Esta
expectativa, não obstante o empenho do empreendedor em contratar o maior número possível de
profissionais e serviços da região, por vezes é frustrado, decorrente da falta de capacitação e
qualificação dos potenciais profissionais e fornecedores locais que poderão ser contratados. Desta
forma faz-se necessário o desenvolvimento de ações que busquem, através de treinamento e
capacitação de mão de obra e desenvolvimento de fornecedores viabilizarem o maior número de
contratação de mão de obra e serviços nas áreas de influência do empreendimento.
Além de possibilitar a contratação de um número maior de trabalhadores locais e serviços no
empreendimento, o presente programa, por promover a educação formal e capacitação profissional
da população economicamente ativa, poderá contribuir para a melhoria da condição de
empregabilidade e disponibilização de serviços na medida em que desenvolve o potencial para a
concorrência a vagas de emprego e adequação dos serviços para atender outros empreendimentos
na região.
O presente programa tem, portanto, como principal objetivo contribuir com ações para o
treinamento e capacitação da mão de obra e desenvolvimento de fornecedores, voltadas
principalmente para trabalhadores e, pequenos e médios empresários da área de influencia direta
do empreendimento visando potencializar a contratação de profissionais e serviços localmente para
o desenvolvimento das atividades do empreendimento.
Público-Alvo
População Economicamente Ativa e, pequenos e médios empreendedores da Área de Influência
Direta do empreendimento.
Procedimentos Metodológicos
Para o desenvolvimento deste Programa serão executadas ações em parceria com organismos
governamentais e entidades do Sistema S com atuação local, como, por exemplo, Secretaria de
Desenvolvimento Social, Sistema Nacional de Emprego (SINE), SENAI, Prefeituras Municipais entre
outros órgãos com atuação local e regional envolvidos com os temas propostos, para a realização de
cursos de capacitação e treinamento profissional e, ainda implantação de ações voltadas para o
desenvolvimento de fornecedores.
Considerando que foi identificado nos estudos ambientais realizados o baixo nível de escolaridade
serão feitas parcerias também com instituições de ensino da área de influência direta do
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empreendimento para apoiar cursos de alfabetização e conclusão do ensino fundamental e médio
para o público alvo deste Programa.
Cronograma de Execução
Atividades

LP

LI

LO

Articulação com organismos governamentais e entidades, do sistema S e instituições de
ensino com atuação local para o desenvolvimento de parcerias.

X

Instituição de parceria com organismos governamentais, entidades do sistema S e
instituições de ensino com atuação local e regional.

X

Elaboração e implantação de plano para o desenvolvimento de ações voltadas para
capacitação e treinamento de mão de obra e desenvolvimento de fornecedores

X

Estabelecimento e divulgação do plano e envolvimento e mobilização do público alvo

X

Promoção de cursos para melhoria do nível de escolaridade, capacitação e treinamento
de mão de obra e desenvolvimento de fornecedores.

X

Instituição de uma bolsa de empregos em parceria com o SINE e poder público local

X

X

Emissão de relatórios mensais de andamento do programa

X

X

Emissão de relatório anual consolidado

X

X

Resultados Esperados
Com a implantação deste Programa espera-se contribuir para a melhoria do nível de escolaridade,
capacitação e treinamento profissional para trabalhadores e desenvolvimento de fornecedores da
área de influência direta do empreendimento de forma a maximizar as oportunidades de
contratação de mão de obra e serviços localmente para o empreendimento e a melhoraria do nível
de profissionalização na região.
Espera-se ainda potencializar o aumento de arrecadação de impostos pelas Prefeituras locais na
medida em que promove a adequação das unidades de serviços e comércio através das ações
voltadas para o desenvolvimento de fornecedores locais.
Responsabilidade
A responsabilidade pela implantação deste programa é do empreendedor, diretamente ou através
de empresa contratada.
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p) Programa de Apoio aos Municípios, com Projetos sócio-ambientais para a rede
pública de ensino e de infra-estrutura, com proposta de parceria com o poder público
local, nas esferas municipal, estadual e federal, considerando-se a pertinência em cada
caso para atendimento às futuras demandas devido ao fluxo migratório propiciado pelo
empreendimento.
O diagnóstico do meio socioeconômico realizado para este estudo aponta nos municípios da AID,
principalmente em Ourolândia e Várzea Nova, carência de empregos, problemas sérios com relação
ao desenvolvimento do meio rural, baixa escolaridade, caracterizando a região como pouco
desenvolvida. Por outro lado identifica-se também, tanto através no levantamento de dados
secundários como nas entrevistas realizadas em campo, que a região tem muitos potenciais a serem
explorados entre os quais se destacam a própria questão da geração de energia eólica, a atividade
de turismo e a produção agrícola.
O impulso para dinamizar a economia da região, em parte, poderá advir da construção de parques e
complexos eólicos cujo potencial está em estudo, pois na fase de implantação de um
empreendimento desta natureza há um aumento significativo na contratação de mão de obra, que
devido às características da sua construção pode absorver mão de obra local e, ainda, o incremento
nas atividades comerciais e aumento de geração de impostos. Já na fase de operação do complexo
eólico a mão de obra contratada é pouca, no caso do CE Babilônia não mais que 40 técnicos
especializados, e a o fator mais significativo de geração de impostos é a Cota Parte de ICMS que será
recebida pelos municípios onde haverá geração de energia, Morro do Chapéu e Várzea Nova.
O Programa de Apoio aos Municípios tem como proposta a implantação de ações socioambientais
que possibilitem a continuidade do processo de desenvolvimento, com potencial de melhoria de
qualidade de vida, ocorrido na fase de implantação do Complexo Eólico Serra da Babilônia. Para
tanto serão realizadas parcerias com órgãos públicos e organizações sociais, com atuação na área de
influência do empreendimento para viabilizar a implantação de projetos socioambientais que
resultem em aproveitamento de potenciais e busca de resolução dos problemas dos municípios.
Justificativas e Objetivos
Durante a implantação do Complexo Eólico Serra da Babilônia serão oferecidas oportunidades tanto
para o desenvolvimento dos municípios da AID, através do aumento da geração de impostos e, ainda
o incremento nas áreas de comercio e serviços, que tem possibilidade de ser potencializado pela
contratação de fornecedores locais para desenvolver atividades de apoio durante a fase de
implantação do empreendimento.
A continuidade deste processo de desenvolvimento durante a fase de operação do
empreendimento depende, em grande parte, de como serão utilizados estes recursos extras e do
aproveitamento das oportunidades advindas da fase de implantação na qual há maior
movimentação de pessoas e geração de renda para alavancar atividades potenciais e já
desenvolvidas nos municípios.
O empreendedor enquanto parte integrante deste cenário tem a capacidade e peso institucional
para contribuir significativamente para a construção de um futuro melhor para os habitantes do
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município. Esta contribuição já está prevista quando do desenvolvimento de ações previstas para
capacitação de mão de obra e desenvolvimento de fornecedores locais, contudo os investimentos
no sentido de melhorar a qualidade de vida da população pode ser otimizado com ações cooperadas
a serem desenvolvidas em parceria com as organizações locais.
O empreendedor terá como retorno do investimento neste programa não só a projeção de uma boa
imagem empresarial nos municípios da AID, mas também maior garantia de diálogos e parcerias na
sua área de atuação.
Os objetivos deste Programa são: contribuir para o desenvolvimento de projetos socioambientais,
voltados a geração de emprego e renda, meio ambiente, cultura e, na área de educação nos
municípios da AID, através de parcerias com organizações locais.
Público-Alvo
O público alvo deste programa é a população da AID do empreendimento, através dos
representantes de organizações públicas e privadas.
Procedimentos Metodológicos
Para o desenvolvimento deste Programa será realizado inicialmente um detalhamento, a partir dos
dados obtidos no diagnóstico deste estudo, dos potenciais dos municípios e órgãos públicos e
privados que tem atuação para o desenvolvimento de projetos no sentido de desenvolver estas
potencialidades relacionadas aos temas: geração de emprego e renda, meio ambiente, cultura e
educação.
A partir deste detalhamento serão feitas discussões com os órgãos envolvidos para entender a
situação atual dos projetos socioambientais propostos e em desenvolvimento e quais as ações que
podem ser desenvolvidas com a contribuição do empreendedor para buscar atingir os objetivos dos
projetos.
Definidas as ações prioritárias será consolidado um fórum de discussões visando a ordenação da
implantação das ações socioambientais que serão apoiadas pelo empreendedor, através de
parcerias com os órgãos públicos e privados responsáveis.
Para fins de desenvolvimento deste Programa deve-se considerar prioritariamente que o
empreendedor será um participante do processo de busca de desenvolvimento dos municípios
atuando como parceiro em projetos e ações socioambientais definidas como importantes em
conjunto com organizações locais.
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Cronograma de Execução
Atividades

LP

LI

LO

Detalhamento das potencialidades e projetos desenvolvidos e propostos para os
municípios da AID

X

Envolvimento e mobilização dos órgãos públicos e privados locais e regionais

X

X

Reuniões para discussões sobre as parcerias para implantação dos projetos

X

X

Desenvolvimento de ações cooperadas com a participação do empreendedor

X

X

Emissão de relatórios de acompanhamento

X

X

Resultados Esperados
Espera-se como resultado deste Programa a viabilização de projetos e ações socioambientais com
enfoque nas áreas de meio ambiente, geração de emprego e renda, educação e cultura que tenham
como consequência o aproveitamento do potencial dos municípios e melhoria da qualidade de vida
da população dos municípios da AID.
Responsabilidade
A responsabilidade pela implantação deste programa é do Empreendedor, diretamente ou através
de empresa contratada.
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q) Programa de prevenção contra a disseminação de Prostituição, Drogas, Violência,
Alcoolismo etc., com proposta de parceria com os poderes públicos.
O Programa de Apoio a Ações Voltadas à Prevenção de Exploração Infantil e Juvenil, Prostituição,
Violência e Uso de Drogas a seguir apresentado, é constituído por ações realizadas em conjunto com
órgãos públicos e privados de atuação regional. A necessidade da realização de trabalhos conjuntos
deve-se ao fato de que os temas referidos neste Programa são parte de políticas públicas e ações
desenvolvidas por organizações sociais que deverão ser incrementados por ações do empreendedor
devido a sua potencial interferência devido à afluência de pessoas para a área do empreendimento.
Desta forma as ações a serem desenvolvidas neste Programa são voltadas para apoiar iniciativas que
vem sendo desenvolvidas no sentido de contribuir com o enfrentamento dos problemas
relacionados à exploração infantil e juvenil, prostituição, violência e drogas. Considerando a
implantação de alojamento em Ourolândia fará parte do escopo deste programa a disponibilização
de apoio a infraestrutura de segurança pública neste município.
Justificativa
Ainda que a implantação de um novo empreendimento em determinada região seja reconhecida
como uma forma de impulsionar a economia e, se tomados os devidos cuidados para sua inserção,
venha acarretar melhoria na qualidade de vida da população, a oportunidade gerada pelo aumento
de renda e atração de população acaba por potencializar o desenvolvimento de atividades que
causam prejuízo às pessoas residentes ou atraídas para a região. Estas atividades que, apesar de não
serem novas na região, tendem a sofrer um acréscimo devido ao aumento de mercado para
consumo de seus produtos.
Desta forma a prostituição, os abusos de crianças e adolescentes e o uso de drogas, são
potencializados na medida em que os responsáveis por estas atividades detectam mais facilidade
para inserir seus produtos, caso de prostituição e drogas e mais facilidade para ocultar suas ações no
caso de abuso de crianças e adolescentes, devido à maior circulação de renda e anonimato dos
migrantes temporários.
Com base nestas constatações este programa tem como objetivo contribuir com ações que visam
facilitar o enfrentamento de problemas relacionados à exploração infantil e juvenil, prostituição,
violência, uso de drogas, nos três municípios da AID e apoiar reforço na infraestrutura de segurança
pública no município de Ourolândia.
Resultados Esperados
Como resultados deste Programa esperam-se a minimização de problemas envolvendo: exploração
sexual infantil e juvenil; prostituição; violência e uso de drogas e contribuição para a melhoria da
infraestrutura de segurança pública em Ourolândia.
Público Alvo
População da AID, colaboradores e fornecedores do CE Babilônia.

Página | 169

Volume 3 – Medidas Mitigadoras e Compensatórias
Procedimentos Metodológicos
Este Programa será desenvolvido a partir do estabelecimento de parcerias com o Poder Público e
organizações sociais com atuação regional e local.
Para a efetivação destas parcerias deverá ser realizado um levantamento de projetos em
desenvolvimento referentes aos temas do Programa junto ao Poder Público e organizações dos
municípios da AID do empreendimento. A partir da identificação dos projetos serão propostas
parcerias que permitam que o empreendedor contribua para a disseminação dos objetivos e ações
previstas e em desenvolvimento. Ainda neste contexto será discutida uma forma de cooperação
entre o empreendedor e Poder Público de Ourolândia para disponibilização de apoio na
infraestrutura de segurança pública.
Como ação especifica do empreendedor será apresentado um projeto destinado a ser inserido no
Programa de Educação Ambiental e que seja desenvolvido durante toda a vida útil do
empreendimento, contribuindo para a minimização dos problemas a serem trabalhados neste
Programa abrangendo as seguintes ações: realização de palestras informativas e debates com base
nos temas: saúde, família, cidadania e relacionamento. Estes eventos serão realizados a cada 3
meses e serão programados segundo o interesse da população envolvida. A partir destes eventos,
para os quais serão convidadas as organizações sociais locais e regionais que trabalham com os
temas do Programa serão elencadas medidas prioritárias para sanar problemas nas áreas cujo tema
seja abordado.
Ainda no sentido de contribuir para o combate da exploração sexual de crianças e adolescentes o
empreendedor participará do programa desenvolvido pela ONG Childhood Brasil (Instituto WCF)
representada pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social que, tem como propósito,
mobilizar as empresas visando eliminar a exploração sexual de crianças e adolescentes das rodovias
brasileiras.
Cronograma de Execução
Atividades

LP

LI

LO

Estabelecimento de parcerias com órgãos públicos e organizações sociais

X

Implantação de reforço na infraestrutura de segurança pública em Ourolândia

X

Desenvolvimento de ações em parceria com órgãos públicos e privados

X

X

X

X

X

X

X

X

Implantação de projeto para discussão e apresentação de ações sobre os temas: saúde,
família, cidadania e relacionamento
Estabelecimento de instrumento para inclusão no projeto da ONG Childhood Brasil
(Instituto WCF)
Emissão de relatórios de acompanhamento
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Resultados Esperados
Espera-se como resultado deste Programa a viabilização de projetos e ações para prevenção de
Exploração Infantil e Juvenil, Prostituição, Violência e Uso de Drogas. Espera-se ainda contribuir para
o reforço da infraestrutura de segurança pública em Ourolândia, município que abrigará o
alojamento dos trabalhadores do empreendimento.
Responsabilidade
Este Programa será de responsabilidade do empreendedor, que poderá contratar instituição ou
empresa especializada e estabelecer convênios ou parcerias com instituições públicas ou privadas
para sua implantação.
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r) Programa de Salvamento do Patrimônio Arqueológico
O Programa de Salvamento do Patrimônio Arqueológico ainda não está definido, uma vez que, até a
presente data, está em trâmite no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN sob
Protocolo de Número 01502.000980/2012 – 02 a avaliação e parecer técnico do Diagnóstico
Arqueológico Não Interventivo da ADA e AID do Complexo Eólico Serra da Babilônia.
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s) Programa de Controle de Ruídos
Justificativas e Objetivos
O nível de ruído em um determinado local, bem como os seus efeitos, está intimamente relacionado
com o tipo e o nível de ocupação do solo. Quanto maior a intensidade de ocupação, nível de
industrialização ou o tráfego de veículos, maior é o nível de ruído ambiente.
Durante as obras de implantação do Complexo Eólico Serra da Babilônia, a circulação de veículos
pesados e a operação de máquinas e equipamentos, tais como escavadeiras e tratores, dentre
outros equipamentos, poderão aumentar os níveis de ruído ambiente na etapa de implantação. Já
na operação, os níveis de ruído poderão aumentar devido o funcionamento dos aerogeradores.
Assim, este programa tem por objetivo monitorar os níveis de ruídos decorrentes das atividades das
obras de implantação e operação do Complexo Eólico, avaliando-as na área do entorno do
empreendimento, atendendo aos limites estabelecidos na ABNT NBR nº 10.151/2000, promovendo
medidas de minimização do incômodo sonoro sempre que for identificada a necessidade.
Público-alvo
O público-alvo deste programa engloba todos os trabalhadores das obras, contratados e
subcontratados; os responsáveis pela implantação e operação e a população do entorno.
Procedimentos Metodológicos
As medições para o monitoramento serão realizadas com o equipamento medidor de pressão
sonora devidamente calibrado por uma instituição credenciada na Rede Brasileira de Calibração
(RBC) e pelo INMETRO.
Deverá ser utilizado um decibelímetro tipo II, de preferência ou com tecnologia mais avançada. O
decibelímetro deverá ser fixado a um tripé, posicionando-o a 1,20 m de altura em relação ao terreno
local. Utilizou-se o modo fast, na faixa de 30 a 100 dB(A), com curva de compensação “A”.
Para análise das medições dos níveis de ruído ambiente realizadas, deverá ser utilizada
minimamente a seguinte metodologia:
Procedimento de medição:
PLOT – Gráfico com todos os eventos de Níveis de Pressão Sonora- NPS (SPL), tomados durante o
período de monitoramento de 5 minutos, com amostragem de 01 evento/segundo, totalizando 300
medições do Nível de Pressão Sonora, com curva subjetiva A (dB(A)), integrador com tempo de
resposta Rápida (fast), e detector RMS Real (“Root Mean Square” é o valor eficaz ou real de energia)
(True RMS).
Para determinação do ruído ambiente e ruído da CTRS por períodos:
Leq – Nível Equivalente Contínuo, com curva subjetiva A (dBA) e integrador com tempo de resposta
Rápida (fast), é o valor de energia contínuo (RMS) integrado durante todo o período de
monitoramento, que corresponde a todos os distintos Níveis de Pressão Sonora avaliados.
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Para determinação do ruído de fundo:
Ruído Estatístico (LN) – A avaliação estatística de eventos permite, conforme normalização, a
determinação do Nível de Ruído de Fundo através do parâmetro L90 – dB(A).
A medição dos níveis de ruído deverá ser realizada nos 06 pontos propostos para o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA), podendo ser adicionados pontos de monitoramento durante a execução
do Programa tanto na implantação quanto durante a operação, caso seja necessário. A tabela abaixo
descreve os pontos de monitoramento estudados no EIA.
Tabela 9.s-1: Descrição e localização dos pontos de medição de ruído
Pontos

Descrição e localização

Coordenadas

Altitude

PR 01

Povoado Mulungu

243678 E

8778554 S

802

PR 02

Casa próxima a cerca da propriedade (área de RL)

244793 E

8778697 S

791

PR 03

Entrada da estrada de acesso ao complexo eólico
(Ourolândia)

244801 E

8778718 S

790

PR 04

Estrada de acesso ao complexo eólico, bairro
afastado

244790 E

8778681 S

789

PR 05

Estrada de acesso ao complexo eólico, escola
municipal Pedro Teodoro da Silva, bairro
afastado.

243123 E

8772076 S

777

PR 06

Povoado Tabua

272172 E

8786810 S

552

As medições de ruído deverão ser realizadas trimestralmente durante a implantação e
semestralmente durante a operação com avaliação de continuidade após o termino desse período.
Para facilitar a compilação dos dados, deverá ser criada uma planilha básica de acompanhamento e
também para facilitar na análise e comparação dos dados com os estudos realizados no EIA/RIMA.
Deverão ser emitidos relatórios de cada campanha de medição de ruído realizada.
É importante que durante as obras de implantação e a operação do Complexo Eólico Serra da
Babilônia as máquinas e equipamentos, tanto quanto os caminhões de transporte dos equipamentos
e aerogeradores passem por vistorias e manutenções periódicas para garantir a eficiência e diminuir
a incidência de ruídos no ambiente.
Cronograma de execução
O programa de monitoramento contempla realização de campanha antes do início das obras de
implantação para obtenção dos dados de background.
As campanhas serão realizadas bimestralmente durante a implantação e operação do
empreendimento.
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Programa de Monitoramento de Ruídos
Atividades

LP

LI

LO

Mobilização da equipe técnica

X

Mobilização e calibração dos equipamentos

X

Medições bimestrais dos níveis de ruído

X

X

Elaboração e alimentação da planilha de controle de dados

X

X

Discussão dos resultados

X

X

Comparar os resultados com as campanhas apresentadas no EIA/RIMA

X

X

Fiscalização, vistoria e manutenção necessária de equipamentos

X

X

Emissão de relatórios mensais de andamento do programa

X

X

Emissão de relatório anual consolidado

X

X

Resultados
Espera-se obter um monitoramento abrangente dos níveis de ruído ambiente gerados pela
implantação e operação do Complexo Eólico Serra Babilônia, de maneira a gerar dados confiáveis
que possam subsidiar uma possível ação de minimização de ruídos, caso necessário.
Responsabilidade
O Empreendedor é o responsável integral pela implantação deste Programa.
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t) Programa de Controle de Emissão de Material Particulado
Justificativas e Objetivos
A implantação do Complexo Eólico Serra da Babilônia demanda atividades que geram poeiras
(Partículas Totais em Suspensão – PTS e Partículas Inaláveis – PI), através da implantação da
infraestrutura, tais como movimentação de equipamentos e veículos vinculados a obra, limpeza e
preparação dos terrenos; circulação dos veículos em vias não pavimentadas, implantação do
canteiro de obras, implantação do sistema viário interno e adequação do sistema viário externo.
Mesmo considerando as características da pedologia local que apresenta quase que exclusivamente
um solo arenoso, ou seja, com pouca capacidade de desprendimento e suspensão de partículas.
Acredita-se que a circulação de veículos pode gerar alguma dispersão do material particulado e
causar incomodo as populações existentes nas vias de acesso.
Com isso, o presente programa visa à proposição de medidas de controle para minimizar a
ocorrência de emissão material particulado decorrente da circulação de veículos e maquinários nas
vias não pavimentadas.
Público-Alvo
As ações previstas neste Programa direcionam-se ao próprio empreendedor, construtoras e
empresas envolvidas, sendo foco principal os motoristas dos veículos e maquinários utilizados nas
fases de implantação, operação e desativação do empreendimento.
Procedimentos Metodológicos
Procedimentos de Controle
O controle da emissão de poeiras nas vias não pavimentadas será realizado através de dois métodos,
o primeiro é a definição de limites de velocidade de veículos nas vias de trafego internas e externa
para todos os veículos utilizados pelo Complexo, sendo que quanto maior for a velocidade do
veículo, maior será o potencial de arraste das partículas disponíveis sobre a via para a atmosfera.
Deverá ser implantado um acompanhamento periódico para verificação se o limite de velocidade
está sendo respeitado.
O segundo método visa à umectação das vias de tráfego por caminhão pipa com capacidade para
até 25.000 litros e aspersão forçada através de bomba e saída em bico de pato, para uma maior
aspersão d’água. A umectação acontecerá sempre que houver uma necessidade por meio de
inspeção visual, e será realizada nas vias de acesso próximas a aglomerados populacionais e
comunidades, como São Bento e Ourolândia.
A verificação da eficácia do plano de umectação será realizada diariamente por meio de inspeção
visual, não podendo haver emissões visíveis de poeira nas vias integrantes desse plano.
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Registro e Documentação
Deverão ser mantidos registros e documentações, bem como registros fotográficos da umectação,
com elaboração de relatório semestral durante a fase de implantação.
Cronograma de Execução
Este programa será executado na fase de implantação, sendo avaliada a necessidade de continuação
para a fase de operação. Em caso de desmobilização o programa deve prosseguir no início da fase
até a sua conclusão.
Programa de Controle de Material Particulado
Atividades

LP

LI

LO

Desmobilização

Mobilização da equipe (motoristas)

X

X

Definição de limite de velocidade

X

X

Vistorias periódicas nas vias de acesso para identificação de
poeiras e verificação se o limite de velocidade está sendo
respeitado.

X

X

Umectação periódica das vias de acesso

X

X

Emissão de relatórios semestrais de andamento

X

X

Emissão de relatório anual consolidado

X

X

Resultados
Espera-se à prevenção e controle da emissão de material particulado por meio das medidas
propostas.
Responsabilidade
O empreendedor é o responsável integral pela implantação deste Programa.
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u) Plano de proteção, recuperação e monitoramento das nascentes e recursos hídricos
se for o caso.
Segundo as bases cartográficas oficiais, há, na área do empreendimento, cursos d’água
intermitentes. Ainda que não haja evidências de campo que comprovem a existência de uma
nascente e, a partir deste ponto, um curso d’água intermitente, o projeto do Complexo Eólico evitou
a ocupação da Área de Preservação Permanente (APP) correspondente por estruturas como torres
dos aerogeradores e plataformas de montagem. As vias de acesso internas, no entanto, cruzarão,
inevitavelmente, a APP de tal linha de drenagem.
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