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Neste ambulatório serão fornecidos materiais para primeiros socorros, de acordo com as atividades
que terão lugar no complexo. Esse material vai ser armazenado e mantido em condições perfeitas por
pessoas contratadas para este fim.
O ambulatório está localizado perto do acesso do canteiro à esquerda, perto da guarita de controle de
acesso, facilitando assim o acesso à mesma por parte dos operários e veículos de emergência.
O ambulatório terá uma área de 14,1 m2, com dimensões de 2,35 x 6 m, com uma altura de 2,50 m. Ela
terá dois ambientes:


Consultório Médico



Instalação Sanitária (2 lavatórios, 1 vaso sanitário)

Escritórios
Os escritórios tem a função de proporcionar um espaço de trabalho isolado para que engenheiros e
técnicos desempenhem parte de suas atividades. Além disso, uma função complementar é servir como
local de arquivo da documentação técnica da obra que deve estar disponível no canteiro, incluindo
projetos, cronogramas, licenças da prefeitura, etc.
No canteiro de obras haverá três áreas de escritórios: uma para o desenvolvedor do Complexo Eólico,
uma para EPC Elétrica e outra para EPC Civil.
O dimensionamento destas instalações foi feita com base no número de pessoas que trabalharão no
canteiro e o tamanho dos equipamentos utilizados (armários, mesas, computadores, etc.) As três áreas
destinadas aos escritórios apresentam as seguintes dimensões:


Escritório do desenvolvedor: Possui uma área de 56,4 m2, com dimensões de 9,4 x 6 m.



Escritórios EPC civil: Composto por três conteiners 2,35 x 6 m, anexado em forma de L, com
uma área de 42,3 m2.



Escritórios EPC elétrico: Composto por três conteiners 2,35 x 6 m, anexado em forma de L, com
uma área de 42,3 m2.

O único escritório que está projetado é o do desenvolvedor do Complexo Eólico, o qual será construído
junto com o próprio canteiro, deixando espaço disponível para a instalação de escritórios dos EPCistas,
sendo eles próprios responsáveis pela montagem de seus escritórios.
As instalações do desenvolvedor do Complexo Eólico terão a seguinte composição:


2 banheiros



1 sala de reuniões



1 escritório para Mestre‐de‐obras



1 escritório para técnicos



1 escritório para engenheiros
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Em relação à localização dos escritórios no canteiro de obras, levou‐se em consideração os seguintes
aspectos:


Proximidade para os almoxarifados



Fácil acesso



Fácil visualização canteiro de obras.

Instalações sanitárias
Sua concepção será descrita no item 2.e
Vestiários
Sua concepção será descrita no item 2.e
Almoxarifado
Os almoxarifados abrigam as funções de armazenamento e controle de materiais.
O canteiro de obras do Complexo Eólico Serra da Babilônia contará com dois almoxarifados, um para o
subcontratado de montagem eletromecânica (EPC elétrico) e outro para o subcontratado de obras civis
(EPC civil), com uma área de 42,3 m2 cada um.
Laboratórios de solos
No canteiro de obras foi reservado um espaço de cerca de 115 m2, para a implementação de um
laboratório de solos, no futuro, uma vez que inicialmente não foi considerado como sendo essencial.
Este espaço reservado está localizado no canto superior esquerdo, perto da caixa de retenção de águas
residuais.
Reservatório de água
Sua concepção será descrita no item 2.e
Caixa de retenção de águas residuais
Sua concepção será descrita no item 2.e
Área de resíduos sólidos
Sua concepção será descrita no item 2.e a seguir.
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(e) Concepção dos sistemas de infraestrutura – energia, abastecimento de água, sistema sanitário e de
drenagem, incluindo o sistema relacionado às vias de acesso;
Abastecimento de Água e Sistema Sanitário
Estimativa de consumo de água e disposição de efluentes


Durante a construção

Foi estimada a necessidade de água durante o período da construção em 14.000.000 litros sendo que
toda ela será provida de área externa do sítio através de carros pipa. As seguintes premissas foram
adotadas:



-

A água de beber será água mineral provida de área externa do sítio.

-

Serão utilizados banheiros químicos em áreas de construção distantes do canteiro
sendo os mesmos remanejados de acordo com o avanço da obra. Está prevista a
utilização de 30 unidades. A evacuação dos efluentes se dará a cada 2 dias.

-

O controle de poeira será feito através de carros pipa com uma estimativa de utilização
de 40 unidades por dia.

-

Para o concreto foi estimado 150 litros/m³

-

Consumo per capita de água 70 litros/dia.

-

A caixa de retenção do canteiro deverá ser evacuada a cada 15 dias devendo ser
contratada empresa especializada e com local de deposição dos efluentes autorizado
pelos órgão ambientais.

Durante a operação

Durante a operação do Complexo Eólico o consumo de água será mínimo, somente o edifício de
operação e manutenção e a subestação terão pessoas trabalhando, com quantitativo estimado em 35
pessoas. O suprimento de água continuará sendo externo ao parque e os efluentes serão tratados em
estação de tratamento de esgotos compacta com tratamento primário e secundário a ser
dimensionada no projeto executivo do empreendimento. O efluente deverá ser apropriado para reuso
em áreas verdes.
Instalações sanitárias
Entende‐se como instalação sanitária o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento das
necessidades fisiológicas de excreção.
As instalações sanitárias obedecerão aos seguintes requisitos:


Estarem situadas em locais de fácil e seguro acesso, não se permitindo um deslocamento
importante do posto de trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios.



Não se ligarem diretamente e nem estarem adjacentes aos locais destinados às refeições.



Serem independentes para homens e mulheres.



Terem pé‐direito mínimo de 2,50.
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Terem os pisos impermeáveis, laváveis, de acabamento antiderrapante e com caimento para
os raios de escoamento.



As portas de acesso devem impedir o devassamento, com dimensões mínimas de 0,80 x 2,00
m, situadas de modo a manter o resguardo conveniente.



Serem mantidas em perfeito estado de conservação e limpas permanentemente por pessoal
contratado para este fim. Os produtos utilizados devem ser biodegradáveis e não devem gerar
resíduos tóxicos.

As instalações sanitárias estão relacionadas com os vestiários, formando um único bloco chamado
"bloco dos vestiários”.
A rede hidráulica será abastecida por reservatório de água elevado, o qual terá altura suficiente para
permitir o bom funcionamento nas tomadas de água e contar com reserva para combate a incêndio de
acordo com procedimentos locais. Estão previstos 70 litros diários de água por trabalhador para o
consumo nas instalações sanitárias.
As instalações sanitárias do canteiro de obra são compostas pelos seguintes elementos:




Instalações sanitárias femininas
-

2 lavatórios

-

2 vasos sanitários

-

3 chuveiros

Instalações sanitárias masculinas
-

14 lavatórios

-

14 vasos sanitários

-

14 Mictórios

-

27 Chuveiros

A seguir, serão descritas as características de cada um dos elementos das instalações sanitárias.




Lavatórios
-

Individual ou coletivo, tipo calha.

-

Torneira de metal ou de plástico.

-

Fixados a uma altura de 0,90 m.

-

Ligados diretamente à rede de esgoto.

-

Revestimento interno de material liso, impermeável e lavável.

-

Espaçamento mínimo entre as torneiras de 0,60 m.

Vasos sanitários
-

Ter porta com trinco interno e borda inferior de 0,15 m de altura
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-

Ter divisórias com altura mínima de 1,80 m

-

Ter recipiente com tampa, para depósito de papéis usados, sendo obrigatório o
fornecimento de papel higiênico.

-

Ter caixa de descarga ou válvula automática

-

Ser ligado à caixa de retenção, com interposição de sifões hidráulicos.

Mictórios
-

Individual ou coletivo, tipo calha.

-

Revestimento interno de material liso, impermeável e lavável.

-

Altura máxima de 0,50 m do piso.

Chuveiros
-

Área mínima para utilização de chuveiro é de 0,82 m2 com altura de 2,10 m do piso.

-

Os pisos dos locais onde forem instalados os chuveiros terão cimento que assegure o
escoamento da água, e ser de material antiderrapante ou provido de estrados de
madeira.

-

Devem ter um suporte para sabonete e cabide para toalha, correspondente a cada
chuveiro.

Banheiros Químicos

Para atender as frentes de serviços, serão utilizados banheiros químicos, atendendo as condições de
conforto, higiene e privacidade preconizado pela NR 18. Os efluentes gerados, serão coletados e
destinados para locais licenciados para a realização de seu tratamento.
Em todas as frentes de serviço haverá banheiros químicos dimensionados conforme quantidade de
profissionais por frente de trabalho.
Vestiário
Para o dimensionamento dos vestiários foi tomada como referência o pré‐dimensionamento de 1,5 m2
por pessoa recomendado pela NR24 “Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho”.
Para o dimensionamento do número de chuveiros foi adotado o critério de um chuveiro para cada
grupo de 10 trabalhadores ou fração, segundo a NR18 “Condições e meio ambiente de trabalho na
indústria da Construção”.
Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade exija troca de roupas, ou seja,
imposto o uso de uniforme ou guarda‐pó, haverá local apropriado para vestiário dotado de armários
individuais, observada a separação de sexos.
O vestiário será localizado ao lado dos banheiros e o mais próximo possível do portão de entrada e
saída dos trabalhadores. Os vestiários obedecerão aos seguintes requisitos:


As paredes dos vestiários serão construídas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto, e
revestidas com material impermeável e lavável.
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Os pisos deverão ser impermeáveis, laváveis e de acabamento liso, inclinados para os ralos de
escoamento providos de sifões hidráulicos.



Os locais destinados às instalações de vestiários serão providos de uma rede de iluminação,
cuja fiação deverá ser protegida por eletrodutos.



Os armários de aço são individuais com fechadura ou dispositivo com cadeado. Suas
dimensões são de 0,80 m de altura por 0,30m de largura e 0,40 m de profundidade.



Os bancos terão largura mínima de 0,30 m.

Armazenamento de Água
Para dimensionar o reservatório de água é tomada como referência as instruções da NBR 5626/98 ‐
Instalação Predial Água Fria. O reservatório de água é dimensionado para atendimento dos
trabalhadores por dois dias, sendo estimado o consumo de água de 70 l / operário / dia.


O canteiro de obras conta com reservatório de água para atender as necessidades dos
trabalhadores do Complexo Eólico.



Foi projetada a existência de três depósitos de 3 m de altura e um raio de 1,22 m, com
capacidade de 42 m3, o suficiente para abastecer 300 trabalhadores para 2 dias.

Caixa de retenção de águas residuais
Para recolher todo o esgoto gerado no canteiro de obras foi dimensionada a realização de duas caixas
de retenção. Estimou‐se a geração de um volume de 315 m3 de água residuais, durante 15 dias, de
modo que as caixas de retenção necessárias terão dimensões de 3 x 3 x 17,5 m.
Área de resíduos sólidos
A área projetada para disposição dos resíduos sólidos gerados no Complexo Eólico é de 250 m2. Os
resíduos sólidos gerados no Complexo Eólico podem ser divididos em:


Resíduos sólidos domésticos: papel, papelão, restos de alimentos, embalagens, plásticos, etc.
Estes resíduos serão acondicionados em sacos de lixo no interior do recipiente com uma tampa
estanque.



Resíduos sólidos industriais: são resíduos provenientes de embalagens, embalagens vazias,
restos, metais, etc. Esses resíduos serão armazenados temporariamente em recipientes
fechados, exceto para os detritos a serem coletados e depositados em um aterro autorizado.



Resíduos perigosos: os resíduos perigosos gerados são filtros de óleo, sobra de pintura , latas
de aerossol, panos contaminados. Estes resíduos serão armazenados em recipientes
específicos e em uma área projetada para tal finalidade, conforme legislação pertinente. Óleos
lubrificantes usados serão armazenados em tambores, em área específica com piso
impermeável e caixa de contenção, e destinados a rerrefino por empresa licenciada para tal.
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Suprimento de energia elétrica.
A energia elétrica durante a construção do Complexo Eólico será provida por geradores. O canteiro de
obras demandará dois geradores de 80 kVA. A usina de concreto necessitará de mais um gerador de 80
kVA e mais quatro geradores móveis de 50 kVA serão utilizados para o acompanhamento conforme o
avanço da obra.
Drenagem
O projeto de drenagem será realizado conforme elaboração do projeto executivo para implantação do
Complexo Eólico Serra da Babilônia, a ser realizado pela empreiteira contratada. De acordo com o
aspecto físico do terreno onde se localizará o empreendimento, serão estudadas as possibilidades de
adoção de sistemas de drenagem superficial e profunda, contendo meio‐fio, calhas, descidas d’águas,
valetas de proteção de corte e aterro e sarjetas para encaminhar as águas superficiais de forma
adequada e segura e evitando mitigar a ocorrência de processo erosivos em toda a extensão do trecho
que compreende as vias de acesso internas e externas.
(f) Condições de explotação considerando a localização e tipos de captação utilizados, Quantidades
explotadas e regime de bombeamento em cada captação, com representações cartográficas, se o
empreendimento usar poços de captação
Este item não é aplicável ao Complexo Eólico Serra da Babilônia, uma vez que o empreendimento não
contará com o uso de poços de captação de água subterrânea.
(g) Análise do nível de ruído dos aerogeradores previstos para serem instalados na área objetivando o
atendimento da legislação pertinente;
De acordo com Terciote (2002), o ruído proveniente das turbinas eólicas é influenciado diretamente
pela velocidade do vento incidente sobre a turbina. O nível sonoro de um aerogerador não é constante
e varia com a produção e a velocidade de vento, aumentando gradualmente um decibel por
metro/segundo de velocidade do vento (PINHO, 2008). Ainda segundo Pinho, o ruído provocado pelas
turbinas é superior em direções específicas, fato que é levado em consideração quando há programa
de monitoramento de ruídos de parques eólicos.
O ruído produzido pelos aerogeradores vem diminuindo nos últimos anos em função do
desenvolvimento tecnológico. Como exemplo, pode‐se citar melhorias no projeto do aerofólio e
estratégias de controle, isso significa que mais energia eólica está sendo convertida em energia útil e
menos em ruído.
O impacto gerado pelo ruído no funcionamento dos aerogeradores pode ser dividido em dois tipos:
ruído aerodinâmico e ruído mecânico.


Ruído Mecânico: Causado pelos componentes mecânicos em funcionamento, sendo os
principais a caixa de engrenagem que funciona na faixa de 1000 a 1500 rpm, gerador elétrico,
ventiladores, mecanismos de controle da nacele e equipamentos auxiliares (por exemplo,
hidráulicos). Atualmente, o nível de ruído das turbinas modernas é metade do ruído das
turbinas da década de 1980, devido a sistemas elasticamente amortecidos nas uniões e
acoplamento dos principais componentes no interior da cabine. As caixas de engrenagens
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utilizadas já não são modelos industriais comuns, mas adaptadas especificamente para um
funcionamento mais silencioso.
O ruído proveniente da componente mecânico predomina nos aerogeradores com diâmetro
até 20 m, enquanto em aerogeradores com diâmetros superiores prevalece o ruído
proveniente da componente aerodinâmica, visto que os aerogeradores de grande porte giram
com menor velocidade e são instalados em alturas maiores, o que contribui para que o ruído
seja menos sentido.
Ruído Aerodinâmico: O ruído aerodinâmico vem diminuindo nos últimos anos devido ao
melhoramento do perfil das pás dos aerogeradores, nomeadamente, da sua extremidade e
bordo de fuga. Tem‐se maiores cuidados durante a confecção das pás para evitar defeitos que
possam contribuir para o aumento do ruído durante o funcionamento. Os engenheiros do
campo da aerodinâmica têm se concentrado na melhoria do aerofólio para evitar ruído na
borda de fuga da pá, ruído de ponta de pá e ruído causado pelo fluxo de vento turbulento no
perfil da pá.
A geração de ruídos de um sistema eólico está relacionado com a aleatoriedade do seu funcionamento
uma vez que este se ajusta diretamente com a velocidade de vento incidente (FERREIRA, 2008).
O Complexo Eólico Serra da Babilônia está previsto para ser instalado em uma área rural de baixa
densidade. Para este tipo de configuração, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através
da NBR 10.151 e NBR 10.152, determinam que os receptores identificados na área de estudo devem
estar sujeitos a níveis de ruídos noturnos abaixo de 35 dB(A) e abaixo de 40 dB(A) em condições
diurnas.
Segundo norma NRB 10.151, deve‐se considerar os tipos de áreas e os turnos os quais estão sendo
medidos em seus respectivos pontos, conforme Nível Critério de Avaliação NCA para ambientes
externos indicado na Tabela 2.g‐1.
Tabela 2.g‐1: Nível Critério de Avaliação ‐ NCA para ambientes externos, em dB(A).
Tipos de áreas

Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Área estritamente residencial urbana

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

Sob certas condições, o som emitido a partir de um aerogerador pode causar distúrbios de ruídos
indesejáveis. Portanto é importante a identificação de todos os receptores de som para a elaboração
de projetos de energia eólica. A realização da due diligence neste caso irá assegurar que as onerosas
medidas de mitigação sejam evitadas em fases posteriores.
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Assim, visando atender a legislação, foi realizado um estudo de ruído prévio, de acordo com a ISO
9613‐2, para cada receptor localizado próximo às propriedades do empreendimento. O estudo
baseado na especificação acústica dos aerogeradores será abordado na seção de análise de impacto
ambiental.
Com base na ISO 9613‐2 a empresa projetista GENIVAR realizou o mapa de impacto de ruído com a
estimativa de emissão de ruído e sua abrangência de níveis audíveis. O mapa encontra‐se na Figura
2.g‐1. Cabe ressaltar que os pontos colocados como receptores na figura supracitada foram baseados
em imagens aéreas e durante os trabalhos em campo foram verificados que alguns pontos
apresentados possuem moradias não ocupadas ou as moradias já não existem.
Especificação Acústica do Aerogerador
As características de emissão acústica da turbina eólica 1,85 – 82,5 incluindo o cálculo da potência
sonora aparente Lwa,k em funcionamento normal, bem como níveis de incertezas associados com nível
de potência sonora, audibilidade tonal, e nível de potencia aparente sonora de 1/3 da oitava faixa, são
apresentados abaixo:
Nível de Potência Sonora Aparente Calculada em Operação Normal e Espectro de Banda de Oitava
Os níveis de potência sonora aparente LWA,k são inicialmente calculadas em função do hub height wind
speed (velocidade do vento que incide no rotor da turbina eólica) vHH. A velocidade do vento v10m a 10
metros acima do nível do solo é calculada assumindo o perfil logaritmo do vento. Neste caso, a
rugosidade de z0ref = 0,05 m tem sido utilizada, pois representa a média das condições do terreno.

V10m = Vhh

/

O cálculo do nível de potência sonora aparente LWA,k e o espectro de ruído ambiental analisado por
oitava banda são apresentados na Tabela 2.g‐2 para duas alturas de rotor diferentes. Os valores são
fornecidos através dos níveis médios em função do v10m em Operação Normal sob cut –in a cut‐out do
intervalo de incidência de vento. O valor máximo de ruído ocorre a uma velocidade de vento de 8 m/s
ou acima deste valor.
Tabela 2.g‐2: Nível de Potencia Sonora Aparente Calculada em Operação Normal, para o Aerogerador GE 185‐
82,5 com rotor disposto em 80 m de altura. A velocidade do vento em 10m (z0ref = 0,05m), o espectro de
banda de oitava são somente para informação.
1,85 – 82,5 Espectro de Banda de Oitava em Operação Normal
Padrão de Velocidade do
Vento a 10 m [m/s]
Velocidade do Vento no
Rotor a 80 m (m/s)
31,5
63
125
Frequência
(Hz)
250
500
1000

5

5,5

6

6,5

7

8

9

7,0

7,7

8,4

9,1

9,7

11,1

12,5

68,7
78,1
83,6
87,3
91,0
93,9

70,8
80,3
85,7
89,5
93,4
95,9

72,6
82,3
87,7
91,6
95,6
97,7

74,4
84,1
89,6
93,4
97,6
99,4

75,5
85,3
91,0
95,5
99,3
100,6

75,8
85,9
92,7
97,7
100,4
100,7

77,3
87,1
93,2
97,0
100,4
101,2

10 ‐
Cutout
14 ‐
Cutout
76,1
86,1
92,6
97,6
100,6
100,6
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Tabela 2.g‐2: Nível de Potencia Sonora Aparente Calculada em Operação Normal, para o Aerogerador GE 185‐
82,5 com rotor disposto em 80 m de altura. A velocidade do vento em 10m (z0ref = 0,05m), o espectro de
banda de oitava são somente para informação.
1,85 – 82,5 Espectro de Banda de Oitava em Operação Normal
2000
4000
8000
16000
Nível Sonoro Total dB(A)

93,9
86,5
67,3
24,1
98,7

96,2
89,4
70,6
27,2
100,9

98,2
91,9
73,5
30,4
103,0

100,1
94,1
76,0
33,6
104,9

101,4
95,7
78,0
36,2
106,3

101,8
96,2
78,5
38,1
107,0

101,6
96,1
78,4
38,1
107,0

101,8
96,3
78,7
38,9
107,0

Fonte: GE ENERGY 2003‐05.

No caso de velocidade de vento menor que 5 m/s a 10 metros de altura, a potência sonora diminui, e
pode ficar tão baixa a ponto da acústica das turbinas eólicas se tornar indistinguível do ruído de fundo.
Considerando uma velocidade de vento acima de 10 m/s em 10 metros de altura, o aerogerador
alcança uma potência nominal e regulação dos movimentos das pás de forma que tende diminuir a
emissão de ruídos.
Níveis de Incertezas:
É assumida para as especificações dos aerogeradores, utilizados no Complexo Eólico Serra da
Babilônia, um desvio padrão de reprodutividade de teste < 0.8 dB e desvio padrão total <0.8 dB como
valores típicos, conduzindo a um K<2 dB para 95 % de nível de confiança.
A Figura 2.g‐1 apresenta as áreas que terão impactos de ruído conforme levantamento em campo.
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(h) Expectativa de utilização de mão-de-obra para as diferentes fases do empreendimento;
A seguir, serão descritas as expectativas de utilização de mão de obra para as fases de implantação,
operação e desmobilização:
Implantação
A seleção de trabalhadores para a obra priorizará a mão‐de‐obra voltada ao setor de construção civil
na área de influência funcional do empreendimento, dando‐se prioridade aos que residam nos núcleos
populacionais mais próximos do empreendimento: Ourolândia e povoado de Tabua, sempre que estes
atenderem à demanda da obra.
Esta ação será realizada pela construtora contratada, entretanto, o empreendedor exigirá às empresas
contratadas obedecer toda a legislação trabalhista vigente garantindo aos trabalhadores todos os
benefícios e direitos previstos em lei.
Para a construção do empreendimento estima‐se a extensão dos trabalhos ao longo de
aproximadamente 104 semanas. O quadro de trabalhadores terá uma média de 170 funcionários e
considerando o auge das obras, aproximadamente 280.
A mão‐de‐obra a ser utilizada para implantação do empreendimento compreenderá os seguintes
grupos de trabalhadores (Tabela 2.h‐1):
Tabela 2.h‐1: Composição dos Grupos de Trabalhadores do Complexo Eólico Serra da Babilônia
Área

Gestão do projeto

Gerenciamento de Obras

Profissionais em Engenharia

Profissionais de Campo de Obras

Quadro Profissional

Quantidade de
Trabalhadores

Empresário e proprietário do projeto
Gerentes de projeto
Supervisores e coordenadores do projeto
Coordenador de Saúde e Segurança no
Trabalho
Supervisores de construção
Gerentes de construção
Mestre de Obras
Técnico em Meio Ambiente

02
01
03

Técnico de Segurança do Trabalho

02

Civil
Elétrica
Geotécnica
Topografia
Cálculos estruturais
Transporte e Logística
Tecnologia de aerogeradores (representantes
de fabricantes)
Terraplenagem
Fundações
Concreto armado
Alvenaria
Construção de vias

02
02
01
01
01
01

01
03
03
19
01

02
20
50
10
46
28
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Tabela 2.h‐1: Composição dos Grupos de Trabalhadores do Complexo Eólico Serra da Babilônia
Área

Quantidade de
Trabalhadores

Quadro Profissional

Profissionais de Campo de Obras

Outros

Trabalhos elétricos
Transporte
Montagem dos aerogeradores (time de
montagem,operadores de guindaste)
Jardinagem
Trabalhos de gerais de construção
Serviços gerais (segurança, limpeza, cozinha
etc.)

80
18
67
06
95
36

Os trabalhadores da construção civil serão empregados para construção da estrada de acesso interno
(limpeza de terreno, terraplanagem e pavimentação) , das edificações (canteiro de obras, subestação
de energia, dentre outros), das fundações (escavações, montagem das ferragens, concretagem da base
dos aerogeradores) e da montagem (torres, naceles, pás e conexões elétricas e civis necessárias para
a transmissão de energia).
Para montagem das torres, dos aerogeradores e dos cabeamentos serão requisitados trabalhadores
especializados, sendo que parte desse pessoal será encaminhada pelos fabricantes dos equipamentos.
Foi estimado que 74% serão operários (pintores, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, etc.), que 20%
serão técnicos de segundo grau e que 6% serão profissionais de nível superior (gerentes, engenheiros,
administradores, analista de recursos humanos).
Operação
As principais atividades desenvolvidas durante a fase de operação do Complexo Eólico são as de
supervisão, manutenção dos equipamentos e execução de programas de monitoramento ambiental. A
equipe de supervisão e operação para o Complexo Eólico Serra da Babilônia consistirá de
aproximadamente 35 pessoas.
Além disso, aproximadamente 15 trabalhadores suplementares poderão ser requeridos para a
manutenção regular dos equipamentos a ser executada 2 vezes por ano, com duração de 2 a 3 meses
por vez (Tabela 2.h‐2).
Tabela 2.h‐2: Quadro Profissional para Operação do Complexo Eólico
Quadro Profissional
Gerente

Quantidade de Trabalhadores
01

Supervisor de Parque

01

Operadores de subestação e parque eólico

08

Técnico de Segurança e Meio ambiente

01

Técnico de monitoramento ambiental

04

Almoxarife

02

Vigilantes

12

Serviços gerais

06
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Durante a construção do empreendimento deverão ser treinados técnicos e operários locais para que
os mesmos possam vir a operar o Complexo Eólico.
Desmobilização
Nesta fase estão previstas as atividades de desmonte, remoção e transporte dos equipamentos do
empreendimento; recuperação da superfície do terreno ao estado original; preenchimento das
cavidades no solo resultante da remoção dos equipamentos de forma que o uso do solo seja
assegurado sem quaisquer restrições; e venda dos aerogeradores obsoletos.
A mão de obra utilizada será composta por 12 trabalhadores da construção civil de baixa escolaridade
podendo ser utilizada mão de obra local, 1 supervisor de nível técnico especializado em
desmobilização, 4 técnicos de montagem e logística, 1 supervisor de meio ambiente e equipe com 6
profissionais habilitados para a execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradas.
(i) Plano de obras preliminar e respectivo cronograma físico;
O plano de obras com o seu respectivo cronograma físico é disposto na Figura 2.i‐1.
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(j) Estimativa de quantificação da mão-de-obra a ser empregada na implantação do projeto;
Conforme comentado no item 2.g, para a implantação do projeto é estimada a extensão dos trabalhos
ao longo de aproximadamente 104 semanas. O quadro de trabalhadores terá uma média de 170
funcionários e considerando o auge das obras, aproximadamente 280.
A Figura 2.j‐1 representada abaixo foi desenvolvida pela empresa projetista Sólida do Brasil e
demonstra a carga de trabalhadores a serem empregadas na implantação do Complexo Eólico Serra da
Babilônia no período compreendido de 104 semanas.

Número de trabalhadores
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Figura 2.j‐1: Número de Trabalhadores X Período de Obras

O quantitativo correlacionando as atividades a serem desenvolvidas com os funcionários, a quantidade
de equipes, a produtividade e a quantidade de semanas trabalhadas, é apresentado nas Tabela 2.j‐1,
Tabela 2.j‐2 e Tabela 2.j‐3, a seguir:
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Tabela 2.j ‐ 1 Tabela 2.j ‐ 1: Tabela geral de planejamento da força de trabalho
Atividades

Quantidade

Unidade

Qd de Quantidade Qt RH
equipes
RH
total

Dias de
Número total
trabalho por
Data início
de semanas
semana

Data final

COMPLEXO EÓLICO
Estradas construção

60250

m

1

56

56

5

44

31/01/2014 05/12/2014

Construção da área de
plataforma

165

unidade

1

31

31

5

36

15/03/2014 22/11/2014

Fundações construção

165

unidade

1

67

67

5

42

05/03/2014 24/12/2014

Recepção de componentes

165

unidade

1

19

19

5

12

21/05/2014 13/08/2014

Montagem WTG

165

unidade

1

67

67

5

36

10/01/2015 19/09/2015

Rede MT

60250

m

1

50

50

5

36

15/09/2014 25/05/2015

SUBESTAÇÃO
Subestação (civil)

1

unidade

1

37

37

5

36

20/08/2014 29/04/2015

Subestação (eletromecânico)

1

unidade

1

39

39

5

30

25/10/2014 23/05/2015

5

10

05/08/2015 14/10/2015

48

5

11

15/05/2015 31/07/2015

38

5

12

10/01/2014 04/04/2014

SECCIONAMENTO CIRCUITO CHESF
Seccionamento circuito Sr
Bonfim ‐ Irecê

1

unidade

1

26

26

LINHA DE TRANSMISSÃO
Linha de transmissão

5000 (est)

m

1

48
CANTEIRO

Construção canteiro de obras

1

unidade

1

38
GERAL

Energização

1

unidade

1

12

12

5

12

20/08/2015 12/11/2015

Comissionamento

1

unidade

1

11

11

5

15

19/08/2015 02/12/2015

Desmobilização

1

unidade

1

24

24

5

12

01/10/2015 24/12/2015
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Tabela 2.j ‐ 2: Quantidade de Funcionários por Atividade (Complexo Eólico e Subestação)
COMPLEXO EOLICO EÓLICO

Funções

Total

SUBESTAÇÃO

Estradas Construção Fundaçõe Montag Recepção Rede Subestaç Subestação
em WTG
MT ão (civil) (eletromecâ
construç da área de
s
de
ão
plataforma construçã
nico)
Component
o
es

Eletricistas e auxiliares de elétrica

80

4

Montadores eletromecânicos e auxiliares de
montagem

36

Operadores de equipamentos pesados de
construção

64

Operadores de guindastes e gruas e auxiliares

24

Motoristas de caminhões pesados

18

4

2

2

Mestres de Obras Elétricas e Civis

19

4

2

3

Perfurador e Dinamitador

8

2

2

2

Topógrafos e auxiliares de topografia

6

2

Armadores e auxiliares de armação

32

Suporte de escritório, gerentes, engenheiros

31

Inspetores e técnicos de WEC/ técnicos de O&M

30
2

22

11

10

2

4

4

14

5

18

4

1

2

1

1

2

2

1

1

1

2
22

4

20

2

4

6
4

2

2

2

2

19

4

2

2

1

2

Montadores mecânicos e auxiliares de montagem

52

40

4

Pedreiros e Operários

112

18

12

18

8

16

Total de Contratados

501

56

31

67

50

37

67

19

39
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Tabela 2.j ‐ 3: Quantidade de Funcionários por Atividade (Bay de Conexão, Linha de Transmissão, Canteiro de
Obras e Geral
BAY DE CONEXÃO

LINHA DE
TRANSMISSÃO

CANTEIRO

GERAL

Seccionamento
circuito Sr Bonfim
‐ Irecê

Linha de
transmissão

Construção
canteiro de
obras

Energizaç Comissionam Desmobiliz
ão
ento
ação

Eletricistas e auxiliares de elétrica

6

10

4

Montadores eletromecânicos e auxiliares de
montagem

6

10

Operadores de equipamentos pesados de
construção

2

6

Operadores de guindastes e gruas e auxiliares

2

Funções

Motoristas de caminhões pesados
Mestres de Obras Elétricas e Civis

1

6

2

2
2

4

2

2

1

4

Perfurador e Dinamitador
Topógrafos e auxiliares de topografia

2

Armadores e auxiliares de armação

2

2
1

Suporte de escritório, gerentes, engenheiros

2

2

Inspetores e técnicos de WEC / técnicos de O&M

1

2

Montadores mecânicos e auxiliares de montagem
Pedreiros e Operários

6

8

26

Total de Contratados

26

48

38

2

2

2

3

2

6

2

2
12

12

11

24

Percebe‐se que o processo construtivo da fundação será o que mais demandará profissionais, seguido
da construção das vias de acesso. A atividade que demandará maior tempo será a da construção de
vias de acesso, seguida das edificações. A equipe de montagem de aerogeradores também demanda
uma grande quantidade de mão de obra, mas a mesma permanecerá por um período menor na área.
(k) Planta georreferenciada e em escala adequada com a indicação das interferências das obras com
quaisquer infraestruturas e localidades existentes (ferrovias, vias, linhas de transmissão de energia,
gasodutos, cemitérios, áreas agrícolas, áreas de mineração, entre outras);
A planta georreferenciada e em escala adequada com a indicação das interferências das obras com
quaisquer infraestruturas e localidades existentes é disposta na Figura 2.k‐1 a seguir:
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(l) Descrição do empreendimento compreendendo a indicação dos elementos básicos que nortearão o
mesmo nas fases de projeto (planejamento, instalação, operação) bem como as suas diretrizes;
A seguir, serão descritas a etapas que compreendem os elementos básicos que norteiam as fases de
projetos do Complexo Eólico Serra da Babilônia.
Fase de Planejamento
Na fase de prospecção, após a identificação da área com potencial eólico foram iniciadas as
negociações para aquisição das propriedades e posterior aquisição das mesmas.
A medição anemométrica, feita com qualidade, é um dos passos iniciais e principais para quantificar o
recurso energético e verificar se ele apresenta condições apropriadas para implantação do parque
eólico.
As medições anemométricas foram realizadas por mais de um ano através de três torres estaiadas com
altura de 80 m, instaladas em locais especialmente selecionados e equipadas com instrumentação
específica para a medição das características principais do vento, quais sejam, velocidade e direção. A
partir das medições dessas características podem‐se calcular outros parâmetros como a intensidade de
turbulência e o perfil de velocidade do vento com a altura.
A instalação das torres de medição foi dispensada de licenciamento ambiental pelo INEMA por
inexigibilidade, dada a especificidade do empreendimento, de acordo com o Anexo III do Regulamento
da Lei no 10431, aprovada pelo Decreto no 11.235/08 e suas alterações, Resolução CEPRAM no
3.925/09, e com a Portaria IMA no 13.360/10. Os documentos de consulta ao INEMA quanto a
exigibilidade de licenciamento ambiental das torres anemométricas estão dispostos no Anexo 1.
Além disso, foi feito requerimento junto à ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), por meio do
COMAR (Comando Aéreo Regional), para regularização das três torres anemométricas, sob protocolo
de número 67220.023692/2012‐92.
Após a elaboração da planimetria contendo a delimitação das propriedades com as infraestruturas já
existentes, foi determinado o layout do projeto, onde foram levados em consideração fatores que
poderiam interferir ou causar algum tipo de conflito socioambiental no desenvolvimento do projeto, a
saber:


Restrições ambientais e socioeconômicas (nascentes, rios, cavernas, sítios arqueológicos,
proximidade com habitações, comunidades tradicionais etc.);



Limitações técnicas (acessos, topografia, condições de vento, conexão a rede etc.);

Fase de Instalação
A Fase de Instalação inicia‐se com o Projeto Executivo, onde deverão ser executados:


Levantamentos topográficos do eixo do aerogerador e seu entorno;



Ensaios e sondagens geotécnicas em cada eixo de aerogerador;
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Levantamento de estrutura disponível no local, de logística, transporte, materiais de consumo,
etc.;



Relatório final do Projeto Executivo;



Contratação das empresas responsáveis por cada parte do projeto (fundações, terraplanagem,
obras civis, serviço de guindaste, transportadora, fornecedores de insumo, etc.);



Obtenção da licença de Instalação, de autorização de supressão de vegetação, autorização
e/ou anuência para descarte de efluentes, autorização de intervenção em área de preservação
permanente, autorização de travessia de cursos d’água, dentre outra outras, conforme
exigências do órgão ambiental competente e outras instâcias a nível Municipal, Estadual e/ou
Federal.



Execução dos Programas e Planos ambientais propostos e aprovados na Licença de Instalação,
assim como, realizar o atendimento das demais condicionantes da LI.

Após o Projeto Executivo a fase de instalação é caracterizada pela execução das seguintes atividades:


Vias de Acesso ao Parque ‐ Como marco inicial no levantamento feito nas vias de acesso
existentes (particular, municipal, estadual ou federal) iniciada na fase de planejamento, defini‐
se nesta etapa, a rota que melhor se adeque a logística dos aerogeradores conjuntamente com
outros fatores como, por exemplo, desvio de povoados, sítios arqueológicos, etc.
Definida a rota, inicia‐se o beneficiamento dos caminhos existentes para o acesso ao Complexo
Eólico, através de sua adequação para atendimento das condições necessárias ao transporte
das estruturas necessárias à construção do parque. Verificam‐se as especificações técnicas de
transporte e realizam‐se suas adequações através de alargamentos de vias, nivelamento do
solo, aumento de raios de curvas, dentre outras, conforme a necessidade do projeto e
viabilidade de alterações locais.
A melhoria dos acessos existentes pode ser dividida nas seguintes fases:
‐

Laminação do acesso para adequação da largura;

‐

Remoção de material de baixa resistência (se necessário);

‐
Complementação de aterro da substituição e acréscimo do corpo de aterro para
adequação do greide ou de correção das curvas com raios internos inferiores à especificação
do fabricante;
‐
Execução das valas de drenagem e instalação de bueiros nos pontos definidos em
projeto; e
‐


Lançamento da camada de revestimento (material britado);

Vias de Acesso entre os Aerogeradores – As vias de acesso terão a finalidade de dar acesso ao
maquinário pesado para a construção das fundações, das partes integrantes da torre eólica
(tubulações das torres, hélices, geradores, etc.) e guindastes para a montagem das torres, até
a plataforma de montagem de cada aerogerador e/ou canteiro de obras. O processo de
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construção dos acessos internos inicia‐se através da limpeza do terreno, onde é estimada a
supressão de 74,4 (62.000 m x 12 m) ha hectares de vegetação.
Após a limpeza do terreno, é realizado o processo de terraplanagem, com o nivelamento e
pavimentação dos acessos aos aerogeradores. As vias deverão permitir a circulação dos
veículos de transporte dos aerogeradores. Os aerogeradores são transportados em partes,
dentre as quais se destacam o conjunto de pás, segmentos de torre, rotor, nacele, e o gerador.
Dentre os componentes apresentados, o transporte das pás é o que exige maior cuidado, pois
são elementos esbeltos e de baixo peso comparado com outros componentes, sensíveis as
oscilações do terreno.


Fundações, Bases dos Aerogeradores e Plataformas de Montagem – Para a construção de
cada torre dos aerogeradores será necessário a abertura de uma área que possibilite a
realização de todas as operações de construção da fundação e posterior montagem de cada
aerogerador. São executadas as escavações para construção das bases das torres. A plataforma
de montagem das maquinas terá aproximadamente 5.205 m2 onde guindastes e caminhões
circularão para montagem das turbinas.
A segunda etapa consiste na armação, onde são montadas as bases dos aerogeradores em
gaiolas com os estribos amarrados e soldados nas armaduras longitudinais para torná‐las
rígidas. Elas devem ser munidas de roletes que garantam recobrimento da armação.
A etapa posterior é dividida em 2 ações: a montagem das e conexões elétricas e civis
necessárias para a transmissão de energia, e por fim, a concretagem da base, que requer
aproximadamente 198 m3 de concreto.



Construção das Fundações – Assim que a cura do concreto é finalizada, é possível dar início à
montagem das torres, que são divididas em blocos sobrepostos. Cada turbina eólica do parque
será montada sobre uma base de concreto e estrutura armada em aço, de base circular. Inicia‐
se então, a conexão das três pás ao cubo do rotor do aerogerador. Com a torre erguida,
instala‐se a nacele, suporte onde fica o gerador e o sistema de transmissão de energia.
O gerador é então montado. Essa é uma das fases mais complicadas do processo, pois é
preciso ter as condições atmosféricas ideais. Ventos muito fortes, por exemplo, impossibilitam
a instalação.



Construção das Subestações de Energia e Interligação com a Linha de Distribuição – Durante
a montagem das torres, também ocorre a montagem da subestação principal da usina. Após
essa etapa, é realizada a interligação elétrica dos aerogeradores com a subestação através de
cabos subterrâneos. Nessa fase, também são montadas as linhas de transmissão aéreas,
interligando os parques à subestação coletora.



Canteiros de Obras – Os canteiros de obras servirão de base para o escritório das empreiteiras,
refeitório, almoxarife, banheiros químicos, oficina para pequenos reparos, armazenamento de
combustíveis, etc.

Fase de Operação
As principais atividades desenvolvidas durante a fase de operação do Complexo Eólico são as de
supervisão e manutenção dos equipamentos e execução de programas de monitoramento ambiental.
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A equipe de supervisão e operação para o Complexo Eólico Serra da Babilônia consistirá de
aproximadamente 35 pessoas.
Além disso, aproximadamente 15 trabalhadores suplementares poderão ser requeridos para a
manutenção regular dos equipamentos a ser executada 2 vezes por ano, com duração de 2 a 3 meses
por vez.
Fase de Desativação
A Millennium Wind Participações LTDA tem a intenção de manter a operação do Complexo Eólico por
uma longa vida útil, para isso, ao longo dos anos de operação, as ações de manutenção periódica serão
executadas tanto para aumento da vida útil dos equipamentos e infraestruturas como para a
segurança dos trabalhadores e da população local. No caso de se verificar imperatividade na
desativação do Complexo Eólico, será executado o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD), onde serão realizadas, dentre outras, as seguintes atividades:


Desmonte, remoção e transporte dos equipamentos do Complexo Eólico;



Recuperação da superfície do terreno ao estado original;



Preenchimento das cavidades no solo resultante da remoção dos equipamentos de forma que
a exploração agrícola do terreno seja novamente reassegurada sem quaisquer restrições;



Venda dos aerogeradores obsoletos;

(m) Localização das Unidades de Conservação (UC) existentes e suas zonas de amortecimento,
informando o decreto de sua criação, categoria, área, situação quanto ao plano de manejo e avaliação
das interferências com o projeto. Apresentar, se existente, o mapa de zoneamento ecológicoeconômico da UC;
A poligonal do Complexo Eólico está inserida na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, nas regiões do
Médio e Submédio e se insere em duas sub‐bacias, a do Rio Salitre e do Rio Verde/Jacaré.
É importante ressaltar que o empreendimento não se localiza em Unidades de Conservação ou Zonas
de Amortecimento. O empreendimento localiza‐se ao norte do Parque Estadual (PE) do Morro do
Chapéu e a sudeste da Área de Proteção Ambiental (APA) Gruta dos Brejões/Veredas do Romão
Gramacho.
O Parque Estadual de Morro do Chapéu ‐ PEMC foi criado com base no Decreto nº 23.862 de 12/10/1973,
que reservou a área, e o Decreto nº 7.413 de 17/08/1998 que o recriou com uma área de 46.000 ha, onde
se destacam as Serras do Badeco, do Estreito, das Carnaíbas, Isabel Dias, Candial e Martin Afonso, relevos
que individualizam as nascentes de 4 bacias hidrográficas: Jacaré, Salitre, Jacuípe e Utinga. Esta Unidade de
Conservação destaca‐se por suas características ambientais relevantes, com complexidade física e biológica
abrigando nascentes e remanescentes de caatinga, cerrado, campo rupestre e cactáceas. Ocorrem várias
espécies endêmicas e uma fauna rica em felinos de grande porte (LOBÃO & VALE, 2009), além das
formações geológicas dos extensos afloramentos rochosos, vegetação densa e a presença de sítios
arqueológicos importantes.
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A APA Gruta dos Brejões/Vereda do Romão Gramacho foi criada em 13 de novembro de 1985 pelo Decreto
Estadual nº 32.487. De acordo CARDOSO, 2007, a APA foi criada com a finalidade de conservar e proteger as
formações geológicas, as cavidades naturais subterrâneas, seus espeleotemas, animais cavernícolas
associados e as águas subterrâneas do rio Jacaré; assegurar a proteção das inúmeras espécies animais raras
e ameaçadas de extinção, preservar a vegetação característica e peculiar existentes nas encostas calcárias e
nas margens do rio Jacaré; proteger os sítios arqueológicos (pinturas rupestres e abrigos sob rocha) e
paleontológicos (fósseis de animais pleistocênicos); controlar o uso de agrotóxicos e assegurar a harmonia
das comunidades sertanejas integradas ao ecossistema regional.
Possui uma área de abrangência de 11.900 hectares localizada na região do Semi‐Árido, dentro da Bacia
Hidrográfica do São Francisco e no Piemonte da Chapada Diamantina, abrangendo parte dos municípios de
Morro do Chapéu, São Gabriel e João Dourado, todos localizados no Estado da Bahia, (CARDOSO, 2007).

O mapa de localização das Unidades de Conservação (UC), é apresentado na Figura 2.m‐1.
Dentre as duas UCs presentes no entorno do Complexo Eólico Serra da Babilônia apenas a APA Gruta
dos Brejões/Veredas do Romão Gramacho apresenta zoneamento ecológico‐econômico (ZEE). Este, foi
estabelecido pela Resolução CEPRAM nº 3.047 de 18 de outubro de 2002, sendo que a APA está
dividida em cinco principais zonas, conforme é possível observar na Tabela 2.m‐1.
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Tabela 2.m‐1: Zoneamento ecológico‐econômico da APA Gruta dos Brejões/Veredas do Romão Gramacho
Zonas

Zona de Vida
Silvestre – ZVS

Descrição

Parâmetros Ambientais

Com cobertura vegetal de caatinga herbácea
e arbustiva, esta zona distribui‐se por três
áreas específicas:
 Na borda norte da área da APA,
situada em relevo plano e suave
ondulado. Composto de solos
profundos, esta área apresenta‐se
bastante preservada, sendo esta
condição garantida até o presente pela
quase ausência de acessos;

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



Entre as zonas ZPR e ZAG, próximas a
margem do rio Jacaré, no trecho em
que o rio desvia para o sentido oeste.
Esta área encontra‐se também
bastante preservada;



Na região nordeste da APA entre as
cotas 550 e 650.
Representada em quase sua totalidade por
áreas de preservação permanente de
vegetação de mata ciliar, situadas em ambas
as margens do leito do rio Jacaré e seus
afluentes.

Zona de Proteção
Rigorosa ‐ ZPR

Zona Agropastoril ‐
ZAG

Inclui também áreas de proteção especial
acima das cavernas, os vales com paredões
verticais, onde verificam‐se as cavernas e
abrigos, além das pinturas rupestres.
Com predominância de vegetação de
caatinga arbórea e arbustiva e solos litólicos
eutróficos, esta zona apresenta áreas com
relevo forte ondulado a montanhoso e até
escarpado, com fortes declividades e
elevados riscos de erosão.
Em alguns trechos desta zona ocorre
desmatamento e ocupação da faixa
protegida nas margens do rio Jacaré, com
culturas de subsistência.
Situadas nos chapadões e platôs já com certo
grau de antropismo, nas bordas leste e oeste
da área da APA, com domínio da vegetação
de caatinga herbácea. Apesar da
indisponibilidade hídrica nestas áreas, que
retarda a ocupação desta zona, a qualidade
de seu solo e a sua situação topográfica o
predispõe à implantação de extensas áreas
agropastoris, onde já observa‐se o plantio de
pastagem e culturas de subsistência, além da
caprinocultura extensiva.

Nestas áreas são permitidas atividades que não
requeiram o uso direto dos recursos naturais, como
estudos e pesquisas técnico‐científico, educação
ambiental, visitação contemplativa e ecoturismo,
desenvolvidas conforme os artigos 3º, 4º e 7º desta
Resolução. Para tanto, permite‐se a instalação de
pequenas estruturas de apoio para o ecoturismo a
exemplo de trilhas ecológicas controladas, mirantes,
quiosques, mediante a concessão de anuência
prévia do órgão gestor da APA. Ficam permitidas
atividades que impliquem na necessidade de
garantir a integridade físicobiótico dos ecossistemas
e promoção de recomposição gradativa dos
ambientes e/ou unidades ambientais destruídas
e/ou modificadas por antropismo, ficando
expressamente proibidas todas as atividades
antrópicas que importem em descaracterização da
fauna, flora ou dos atributos/características que lhe
conferem especificidade e/ou peculiaridade a
exemplo da morfologia.
Ficam permitidas atividades agropastoril de
subsistência, extrativismo controlado, atividades
econômicas com características artesanais.
Agricultura sem uso de queimadas, agrotóxicos ou
outros produtos que possam danificar ou
contaminar o solo ou as águas. Implementação de
métodos alternativos de agropecuária, com
acompanhamento e aprovação do órgão gestor da
APA, além das licenças pertinentes quando for o
caso. Parcelamento do solo apenas através de
parcelas rurais (módulo mínimo regional do INCRA).
O poder público deverá implantar programas de
incentivo aos pequenos produtores através de
programas de cooperativas, assistência técnica e
apoio a comercialização.
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Tabela 2.m‐1: Zoneamento ecológico‐econômico da APA Gruta dos Brejões/Veredas do Romão Gramacho
Zonas

Zona de Vocação
Turística ‐ ZVT

Núcleo
Populacional Rural
‐ NPR

Descrição

Parâmetros Ambientais

Esta zona localiza‐se em duas áreas
específicas:

Nos arredores do povoado Brejões da
Gruta, mais precisamente no platô a
nordeste deste povoado, nas
coordenadas UTM 0234465 e
8781666;

Na Fazenda Grama, divisa dos
municípios de João Dourado e São
Gabriel, a 651 m altitude, nas
coordenadas de latitude 10º 59’ 35.1”
s e longitude 41º 26’ 25.8” w.

Nessa zona poderão ser desenvolvidas atividades
turísticas respeitando‐se as peculiaridades do
Núcleo Urbano Consolidado. Poderão ser instalados
equipamentos que atendam ao turismo de baixa
densidade, a exemplo de pousadas, hotéis
ecológicos, serviços de apoio. Os projetos
desenvolvidos nesta zona deverão apresentar
solução para saneamento básico, sistema viário e
energia elétrica, bem como apresentar projeto de
arborização e tratamento paisagístico priorizando as
espécies nativas. Deverão ser apresentados estudos
de inserção dos projetos na paisagem dominante.
Promoção da recuperação das áreas degradadas ou
em processo de degradação, com incentivo a
revegetação das áreas, especialmente com espécies
nativas e adequadas a estes ecossistemas.
As atividades a serem desenvolvidas nesta zona,
devem atender ao Plano Diretor do Município ou,
quando não houver, ao Código de Urbanismo e
Obras e à legislação ambiental vigente.

Esta zona é constituída pelos pequenos
povoados de Brejão da Gruta, Morro Branco
e Angicão, com populações aproximadas de
107, 12 e 13 habitantes respectivamente.

Deverão ainda, respeitar a área de preservação
permanente nas margens dos rios. Apresentar
soluções compatíveis de esgotamento sanitário e
drenagem, atendendo legislação ambiental vigente.

Fonte: CEPRAM, 2002
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(n) Identificar e justificar as alternativas de transmissão e distribuição da energia gerada pelo
empreendimento, incluindo o arranjo geral dos sistemas de aerogeradores;
O estudo visando identificar e justificar as alternativas de transmissão e distribuição da energia
gerada pelo empreendimento foi realizado pela empresa ANDESA (CGC: 02.775.833/0001‐50), em
Outubro de 2012. Este estudo é disposto no Anexo 2.
Para a avaliação, foram considerados os impactos gerados nas condições de operação da Rede
Básica de Distribuição de Energia localizada no Sudoeste do Estado da Bahia (conforme observado
na figura 2.n‐1), em função da implantação do Complexo Eólico Serra da Babilônia (305,25 MW de
potência instalada), a ser seccionado no circuito Sr. do Bonfim – Irecê 230 kV.

Figura 2.n‐1: Rede Básica de Energia Localizada no Sudoeste da Bahia

O objetivo do estudo é simular o escoamento da injeção de 305,25 MW do Complexo Eólico Serra da
Babilônia no seccionamento do circuito Sr. do Bonfim – Irecê, com o intuito de avaliar possíveis
riscos de colapso de tensão provenientes do despacho de fluxo de carga elétrica gerada pelo
empreendimento, considerando o sistema elétrico em condição normal de geração de energia,
assim como, em casos extremos (carga leve, carga pesada e curto ‐ circuito) que possam acarretar
emergências na rede básica considerada.
Os estudos foram realizados no horizonte do ano 2015, a partir dos arquivos do PAR 2012‐ 2015,
disponibilizados pelo ONS no seu site http://www.ons.org.br.
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A configuração do sistema de transmissão analisado, corresponde ao ponto de seccionamento do
circuito Sr. do Bonfim – Irecê 230 kV para conexão do Complexo Eólico Serra da Babilônia que estará
a cerca de 65 km da Subestação (SE) Irecê.
Pelos dados disponibilizados no site do ONS (SINDAT) o circuito Sr. do Bonfim – Irecê 230 kV tem um
comprimento total de 214,5 km, que foram utilizados como referência nos cálculos de
proporcionalidade PA ra definição dos parâmetros dos circuitos que se formarão após o
seccionamento.
Tabela 2.n ‐ 1: Dados extraídos do SINDAT (Site ONS)
Nome Longo:

LT 230 kV SR.BONFIM II / IRECE C‐1 BA

Tensão nominal (kV):

230

Agente proprietário:

CHESF

Tipo de rede:

BASICA

Comprimento (km):

214.5

Data de entrada em operação*:

31/12/1990

Data prevista de entrada em operação:
Capacidade oper. Longa duração CPST (A)**:

631

Capacidade oper. Curta duração CPST (A)**:

795

*Data de entrada em operação igual a 31/12/1990 ou 02/06/2000 significa equipamento em operação antes de
02/06/2000.
**Em função de ajustes de proteção, de elementos em série e de informações do próprio agente transmissor, o valor
operacional pode ser diferente do valor contratado.
Fonte: ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico

O diagrama simplificado (Figura 2.n‐2) apresentado a seguir, ilustra a conexão prevista para o
Complexo Eólico Serra da Babilônia (305,25 MW):
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