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APRESENTAÇÃO 

 

O Estudo de Impacto Ambiental - EIA a seguir visa suprir as nulidades da 

Licença Prévia (LP) emitida, bem como, subsidiar o processo de Licença de 

Instalação (LI) para o Complexo Solar Fotovoltaico Alex, compreendido pelas 

Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I, III a X com Potência Nominal (CA) de 

30,93 MW cada, perfazendo uma Potência Total do Complexo de 278,39 

MW, a ser implantado nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do 

Norte, estado do Ceará. 

 

Este estudo técnico apresentará todas as informações sobre a atividade, 

focando pontos específicos necessários para apreciação e o entendimento 

adequado da atividade proposta, bem como, fornecerá informações referente a 

instalação e operação do Complexo Solar Fotovoltaico, que deverá constar na 

Portaria da Licença de Instalação (LI) emitida pela Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente – SEMACE.  

 

Para tanto, o EIA terá por base a caracterização dos principais elementos 

relacionados aos meios físico, biótico e socioeconômico a fim de compreender 

a dinâmica ambiental sobre a qual a implantação do empreendimento causará 

interferências, bem como caracterizar as principais estruturas componentes do 

projeto como a Linha de Transmissão 230kV Fazenda Alex e a Subestação 

SE 34,5/230kV Fazenda Alex. 

 

Vale ressaltar que os estudos aqui apresentados foram elaborados tendo por 

documento orientador o Termo de Referência Nº 208/2018 – DICOP / 

GECON, que teve por objetivo estabelecer diretrizes e normas a serem 

adotadas na elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 
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Vem esclarecer também aos técnicos da Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente – SEMACE que:  

 

Em 28 de maio de 2018 as empresas STEELCONS EMPREITEIRA 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. e ENERGIAS RENOVÁVEIS DO APODI LTDA., 

constituíram uma sociedade empresária limitada de propósito específico via 

Instrumento Particular de Constituição da ALEX I ENERGIA SPE LTDA., 

devidamente registrado pela JUCEB sob nº 23201861916, e CNPJ sob no 

30.567.615/0001-65. A Sociedade tem por objeto social a geração e 

comercialização de energia elétrica de origem fotovoltaica, manutenção de 

redes de distribuição e transmissão, exclusivamente no empreendimento UFV 

ALEX I, localizado em Limoeiro do Norte, estado do Ceará, em conformidade 

com o Leilão Nacional de Energia nº 01/2018 (Leilão A-4/2018) realizado pela 

ANEEL em 04 de abril de 2018, nos termos da Portaria nº 456 de 30 de 

novembro de 2017, do Ministério de Minas e Energia. 

 

Em 28 de maio de 2018 as empresas STEELCONS EMPREITEIRA 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. e ENERGIAS RENOVÁVEIS DO APODI LTDA., 

constituíram uma sociedade empresária limitada de propósito específico via 

Instrumento Particular de Constituição da ALEX III ENERGIA SPE LTDA., 

devidamente registrado pela JUCEB sob nº 23201861886, e CNPJ sob no 

30.567.591/0001-44. A Sociedade tem por objeto social a geração e 

comercialização de energia elétrica de origem fotovoltaica, manutenção de 

redes de distribuição e transmissão, exclusivamente no empreendimento UFV 

ALEX III, localizado em Limoeiro do Norte, estado do Ceará, em conformidade 

com o Leilão Nacional de Energia nº 01/2018 (Leilão A-4/2018) realizado pela 

ANEEL em 04 de abril de 2018, nos termos da Portaria nº 456 de 30 de 

novembro de 2017, do Ministério de Minas e Energia. 

 

Em 28 de maio de 2018 as empresas STEELCONS EMPREITEIRA 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. e ENERGIAS RENOVÁVEIS DO APODI LTDA., 

constituíram uma sociedade empresária limitada de propósito específico via 
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Instrumento Particular de Constituição da ALEX IV ENERGIA SPE LTDA., 

devidamente registrado pela JUCEB sob nº 23201861908, e CNPJ sob no 

30.567.615/0001-65. A Sociedade tem por objeto social a geração e 

comercialização de energia elétrica de origem fotovoltaica, manutenção de 

redes de distribuição e transmissão, exclusivamente no empreendimento UFV 

ALEX IV, localizado em Limoeiro do Norte, estado do Ceará, em conformidade 

com o Leilão Nacional de Energia nº 01/2018 (Leilão A-4/2018) realizado pela 

ANEEL em 04 de abril de 2018, nos termos da Portaria nº 456 de 30 de 

novembro de 2017, do Ministério de Minas e Energia. 

 

 

Em 28 de maio de 2018 as empresas STEELCONS EMPREITEIRA 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. e ENERGIAS RENOVÁVEIS DO APODI LTDA., 

constituíram uma sociedade empresária limitada de propósito específico via 

Instrumento Particular de Constituição da ALEX V ENERGIA SPE LTDA., 

devidamente registrado pela JUCEB sob nº 23201861894, e CNPJ sob no 

30.567.603/0001-30. A Sociedade tem por objeto social a geração e 

comercialização de energia elétrica de origem fotovoltaica, manutenção de 

redes de distribuição e transmissão, exclusivamente no empreendimento UFV 

ALEX V, localizado em Limoeiro do Norte, estado do Ceará, em conformidade 

com o Leilão Nacional de Energia nº 01/2018 (Leilão A-4/2018) realizado pela 

ANEEL em 04 de abril de 2018, nos termos da Portaria nº 456 de 30 de 

novembro de 2017, do Ministério de Minas e Energia. 

 

Em 28 de maio de 2018 as empresas STEELCONS EMPREITEIRA 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. e ENERGIAS RENOVÁVEIS DO APODI LTDA., 

constituíram uma sociedade empresária limitada de propósito específico via 

Instrumento Particular de Constituição da ALEX VI ENERGIA SPE LTDA., 

devidamente registrado pela JUCEB sob nº 23201861827, e CNPJ sob no 

30.567.543/0001-56. A Sociedade tem por objeto social a geração e 

comercialização de energia elétrica de origem fotovoltaica, manutenção de 

redes de distribuição e transmissão, exclusivamente no empreendimento UFV 
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ALEX VI, localizado em Limoeiro do Norte, estado do Ceará, em conformidade 

com o Leilão Nacional de Energia nº 01/2018 (Leilão A-4/2018) realizado pela 

ANEEL em 04 de abril de 2018, nos termos da Portaria nº 456 de 30 de 

novembro de 2017, do Ministério de Minas e Energia. 

 

Em 28 de maio de 2018 as empresas STEELCONS EMPREITEIRA 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. e ENERGIAS RENOVÁVEIS DO APODI LTDA., 

constituíram uma sociedade empresária limitada de propósito específico via 

Instrumento Particular de Constituição da ALEX VII ENERGIA SPE LTDA., 

devidamente registrado pela JUCEB sob nº 23201861860, e CNPJ sob 

no.30.567.582/0001-53. A Sociedade tem por objeto social a geração e 

comercialização de energia elétrica de origem fotovoltaica, manutenção de 

redes de distribuição e transmissão, exclusivamente no empreendimento UFV 

ALEX VII, localizado em Limoeiro do Norte, estado do Ceará, em conformidade 

com o Leilão Nacional de Energia nº 01/2018 (Leilão A-4/2018) realizado pela 

ANEEL em 04 de abril de 2018, nos termos da Portaria nº 456 de 30 de 

novembro de 2017, do Ministério de Minas e Energia. 

 

Em 28 de maio de 2018 as empresas STEELCONS EMPREITEIRA 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. e ENERGIAS RENOVÁVEIS DO APODI LTDA., 

constituíram uma sociedade empresária limitada de propósito específico via 

Instrumento Particular de Constituição da ALEX VIII ENERGIA SPE LTDA., 

devidamente registrado pela JUCEB sob nº 23201861851, e CNPJ sob no 

30.567.573/0001-62. A Sociedade tem por objeto social a geração e 

comercialização de energia elétrica de origem fotovoltaica, manutenção de 

redes de distribuição e transmissão, exclusivamente no empreendimento UFV 

ALEX VIII, localizado em Limoeiro do Norte, estado do Ceará, em 

conformidade com o Leilão Nacional de Energia nº 01/2018 (Leilão A-4/2018) 

realizado pela ANEEL em 04 de abril de 2018, nos termos da Portaria nº 456 

de 30 de novembro de 2017, do Ministério de Minas e Energia. 

 

Em 28 de maio de 2018 as empresas STEELCONS EMPREITEIRA 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. e ENERGIAS RENOVÁVEIS DO APODI LTDA., 
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constituíram uma sociedade empresária limitada de propósito específico via 

Instrumento Particular de Constituição da ALEX IX ENERGIA SPE LTDA., 

devidamente registrado pela JUCEB sob nº 23201861843, e CNPJ sob no 

30.567.568/0001-50. A Sociedade tem por objeto social a geração e 

comercialização de energia elétrica de origem fotovoltaica, manutenção de 

redes de distribuição e transmissão, exclusivamente no empreendimento UFV 

ALEX IX, localizado em Limoeiro do Norte, estado do Ceará, em conformidade 

com o Leilão Nacional de Energia nº 01/2018 (Leilão A-4/2018) realizado pela 

ANEEL em 04 de abril de 2018, nos termos da Portaria nº 456 de 30 de 

novembro de 2017, do Ministério de Minas e Energia. 

 

 

Em 28 de maio de 2018 as empresas STEELCONS EMPREITEIRA 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. e ENERGIAS RENOVÁVEIS DO APODI LTDA., 

constituíram uma sociedade empresária limitada de propósito específico via 

Instrumento Particular de Constituição da ALEX X ENERGIA SPE LTDA., 

devidamente registrado pela JUCEB sob nº 23201861835, e CNPJ sob no 

30.567.559/0001-69. A Sociedade tem por objeto social a geração e 

comercialização de energia elétrica de origem fotovoltaica, manutenção de 

redes de distribuição e transmissão, exclusivamente no empreendimento UFV 

ALEX X, localizado em Limoeiro do Norte, estado do Ceará, em conformidade 

com o Leilão Nacional de Energia nº 01/2018 (Leilão A-4/2018) realizado pela 

ANEEL em 04 de abril de 2018, nos termos da Portaria nº 456 de 30 de 

novembro de 2017, do Ministério de Minas e Energia. 
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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O EIA deverá ser apresentado na sua totalidade e organizado em três 

capítulos, assim definidos: 

 

Capítulo 1 - Compreende as informações gerais, a caracterização do 

empreendimento, as alternativas locacionais, tecnológicas e de projetos, áreas 

de intervenção: Diretamente Afetada, de Influência Direta e Indireta e aspectos 

jurídicos e institucionais. 

 

Capítulo 2 - Compreende o Diagnóstico Ambiental referente às alternativas 

locacionais indicadas no Capítulo1. Este Diagnóstico deverá conter os estudos 

que irão servir de subsídios à avaliação e mitigação dos impactos nos meios 

físico, biótico e socioeconômico. 

 

Capítulo 3 – Compreende os itens de Legislação Ambiental Aplicável, 

Avaliação dos Impactos, Medidas Mitigadoras e Compensatórias, Programas 

Ambientais, Prognóstico, Conclusão do EIA e Anexos. 

 

Capítulo 4 – Compreende o volume do Relatório de Impacto Ambiental – 

RIMA. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A crescente preocupação com a preservação do meio ambiente e a busca pela 

diversificação da matriz elétrica, associado com o aumento na demanda por 

energia e desenvolvimento da indústria, impulsionou a geração de energia 

elétrica no mundo a partir de fontes renováveis, como a fonte solar. 

 

Segundo a ANEEL (2005), o aproveitamento da energia solar pode ser 

realizado diretamente para iluminação, aquecimento de fluidos e ambientes ou 

ainda para geração de potência mecânica ou elétrica, como fonte de energia 

térmica. A energia solar pode ainda ser convertida diretamente em energia 

elétrica por meio de efeitos sobre materiais, dentre os quais o termoelétrico e 

fotovoltaico. O aproveitamento da iluminação natural e do calor para 

aquecimento de ambientes decorre da penetração ou absorção da radiação 

solar nas edificações, reduzindo-se, com isso, as necessidades de iluminação 

e aquecimento. Dessa forma, um melhor aproveitamento da radiação solar 

pode ser feito com o auxílio de técnicas mais sofisticadas de arquitetura e 

construção.  

 

A utilização da fonte solar para aquecimento de fluidos realiza-se com coletores 

ou concentradores solares, sendo os coletores utilizados para aquecimento de 

água, em aplicações residenciais e comerciais (hotéis, restaurantes, clubes, 

etc).  

 

No caso do efeito fotovoltaico, descoberto em 1839 por Edmond Becquerel, os 

fótons contidos na luz solar são convertidos em energia elétrica por meio do 

uso de células solares, o processo mais comum de geração de energia elétrica 

a partir da energia solar. Entre os materiais mais adequados para a conversão 

da radiação solar em energia elétrica, os quais são usualmente chamados de 

células solares ou fotovoltaicas, destaca-se o silício. Segundo SILVA (2015), 

cerca de 80% das células fotovoltaicas são fabricadas a partir do silício 

cristalino. 
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A utilização da fonte solar para gerar energia elétrica proporciona diversos 

benefícios, citados por ABSOLAR (2016), tanto do ponto de vista elétrico como 

ambiental e socioeconômico.  

 

Do ponto de vista elétrico, contribui para diversificação da matriz, aumento da 

segurança no fornecimento, redução de perdas e alívio de transformadores e 

alimentadores. Sob o aspecto ambiental, há a redução da emissão de gases do 

efeito estufa, da emissão de materiais particulados e do uso de água para 

geração de energia elétrica. Com relação a benefícios socioeconômicos, a 

geração de energia solar fotovoltaica contribui com a geração de empregos 

locais, o aumento da arrecadação e o aumento de investimentos. 

 

O Brasil possui expressivo potencial para geração de energia elétrica a partir 

de fonte solar, contando com níveis de irradiação solar superiores aos de 

países onde projetos para aproveitamento de energia solar são amplamente 

disseminados, como Alemanha, França e Espanha. Embora o Brasil possua 

uma das matrizes mais renováveis do mundo, com aproximadamente 75% de 

fontes renováveis na oferta de energia elétrica, alcançar as metas firmadas se 

constitui grande desafio. Conforme EPE (2016), seria necessário expandir o 

uso de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela de energias 

renováveis (além da energia hídrica) para ao menos 23% até 2030, 

principalmente pelo aumento da participação das fontes solar, eólica e 

biomassa.  

 

No início de 2018, o país ultrapassou a marca de 1 gigawatt de capacidade 

instalada em projetos de energia solar somando-se as instalações de geração 

centralizada e distribuída. No segundo semestre de 2017, foram inaugurados 

no Brasil os dois maiores empreendimentos de energia solar da América 

Latina. As iniciativas, uma no Piauí e outra em Minas Gerais, são de empresas 

estrangeiras que ganharam o direito de implementar e operar as usinas, depois 

de vencerem leilões promovidos pela Aneel (Agência Nacional de Energia 

Elétrica).  
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Em janeiro de 2018, a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar 

Fotovoltaica) anunciou que o país havia ultrapassado a marca recorde de 1 

gigawatt de capacidade instalada em projetos de energia solar em operação. 

De acordo com a entidade, apenas 30 países do mundo atingiram esta marca, 

que significa uma capacidade energética para abastecer 500 mil domicílios por 

um ano. As inaugurações e a marca sugerem que a energia solar finalmente 

começa a prosperar no país, depois de anos ter sido vista, junto com a eólica, 

como algo secundário e extravagante, inclusive por governos que tinham nas 

hidrelétricas de grande porte seu principal paradigma de geração de energia. 

Segundo dados de 2015, apenas 0,01% da energia gerada no país veio de 

fontes solares, o que faz dessa alternativa a menos consumida entre as 

renováveis.  

 

Segundo o estudo “Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2017” 

(Energia Renovável e Empregos – Revisão Anual de 2017), publicado em Maio 

do ano passado pela IRENA, o setor de energias renováveis empregou 9,8 

milhões de pessoas em todo o mundo, no ano de 2016. Apenas o segmento de 

energia solar fotovoltaica preencheu 3,1 milhões de vagas, 12% a mais do que 

o ano de 2015, assumindo a liderança como maior empregador dentre as 

fontes de geração de energia. 

 

Ampliando ainda mais os horizontes da geração de energia por fontes 

renováveis, nesse caso a fonte solar fotovoltaica, a ENERGIAS RENOVÁVEIS 

DO APODI LTDA., conseguiu sagrar-se vencedora no Leilão Nacional de 

Energia nº 01/2018 (Leilão A-4/2018) realizado pela ANEEL em 04 de abril de 

2018, nos termos da Portaria nº 456 de 30 de novembro de 2017, do ministério 

de Minas e Energia, e pretende implantar e operar o Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex compreendido por 9 usinas denominadas UFVs Alex I, III a 

X, localizados nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, no 

Estado do Ceará. 
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3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

 

3.1. Identificação do empreendimento e do empreendedor 

 

a) Denominação oficial do empreendimento – Complexo Solar Fotovoltaico 

ALEX 

 

b) Identificação do empreendedor 

 

 Nome ou razão social 

Energias Renováveis do Apodi Ltda 

 

 Número dos registros legais; 

CNPJ - 22.576.002/0001-66 

 

 Endereço completo, telefones, fax, e-mail 

Av. Engenheiro Santana Junior. nº 3000 – Sala 2205, bairro Cocó – 

CEP. 60.192-200 - Fortaleza/CE - Contatos -  (85) 3044-9510 / 4005-

9500 

 

 Representantes legais (nome, CPF, endereço, telefones, fax e e-

mail) 

Contato: Fernando Ortiz dos Santos Tiziano 

CPF – 222.338.868-01 

Tel.: (19) 3207-2210 

e-mail: fernando.tiziano@steelcons.com.br 

 

 Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, telefones, fax e e-mail); 

Contato: Ted Rocha Pontes 

Endereço – Escritório R. Amaral Advogados, Av. Santos Dumont nº 

2456, 16º andar, Ed. Corporate Plaza, Aldeota - CEP 60.150-162, 

Fortaleza/CE. 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 6 

 

Contato: (85) 99971-4323 – (85) 3311-9199. 

e-mail: ted.pontes@ramaral.com – Skype: tedrochapontes 

 

 Histórico do grupo empreendedor, composição acionária, 

empresas coligadas e subsidiárias 

 

Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

 

A Steelcons é uma empreiteira que atua na Engenharia e Construção Civil 

Brasileira, com sede no município de Campinas, Estado de São Paulo. 

Fundada em 04/02/1998, a empresa conta com um vasto KnowHow e Acervo 

Técnico, com experiência em construção de obras de pequeno, médio e grande 

porte, com foco em infraestrutura, operando nos setores de iniciativa publica e 

privada. 

 

3.2. Identificação da empresa consultora responsável pelo Estudo 

Ambiental 

 

 Empresa 

PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. 

 

 CNPJ/MF 

03.649.036/0001-99 

 

 Número dos registros legais 

CTF: 239644 / CREA/BA 12664 

 

 Representantes Legais 

Antonio José Ramos Dias - (71) 98103-2294  

tomze@preservambiental.com.br 

Ernane Nelson Gusmão Filho - (71) 98103-2264 - 

ernane@preservambiental.com.br 
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 Endereço completo, telefones, fax, e

Avenida Santos Dumont, 4487, Km 3,5 Estrada do Coco 

Passeio Norte, Sala 223, Lauro de Freitas/BA 

Contato: (71) 3379

 

 Equipe técnica (nome, CPF, formação profissional, registros nos 

respectivos Conselhos de Classe).

 

Tabela 3.1.1 - Relação de consultores técnicos.

NOME 

 

ESPECIALIDADE/

REGISTRO 

PROFISSIONAL

Antônio José 

Ramos Dias 

Eng. Agrônomo

CREA/BA 27.726/D

Ernane Nelson 

Gusmão Filho 

Eng. Agrônomo

CREA/BA 28.177/D

Isaac Góes 

Queiroz 

Geólogo 

CREA/BA 24.450/D

Anael Espeschit Técnico Ambiental

LeylaneSilva 
Ferreira 

Geógrafa
CREA/MG 
12.8304/D

Patrícia Mendes 
Fonseca 

Bióloga 
CRBio 77.685/5D

Leandro da Silva 
Oliveira 

Biólogo 
Mestre Diversidade 
Animal - Zoologia

CRBio 77.697/08 D

Carolina 
Goeching 

Pereira 

Bióloga 
Mestre Biologia 

Animal 
CRBio 105.170/08D
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Endereço completo, telefones, fax, e-mail 

Avenida Santos Dumont, 4487, Km 3,5 Estrada do Coco 

Passeio Norte, Sala 223, Lauro de Freitas/BA - CEP 42.700

79-1413. 

Equipe técnica (nome, CPF, formação profissional, registros nos 

respectivos Conselhos de Classe). 

Relação de consultores técnicos. 

ESPECIALIDADE/ 

REGISTRO 

PROFISSIONAL 

TEMA/ FUNÇÃO 
CADASTRO 

IBAMA 

Eng. Agrônomo 

CREA/BA 27.726/D 

Diretor 

Coordenador 

Técnico 

239642 

Eng. Agrônomo 

CREA/BA 28.177/D 

Diretor 

Coordenador Geral 
5234215 

 

CREA/BA 24.450/D 

Geologia 

Geomorfologia 
5261095 

Técnico Ambiental 
Espeleologia 

Geoprocessamento 
5962205 

Geógrafa 
CREA/MG 
12.8304/D 

Espeleologia 5917154 

 
CRBio 77.685/5D 

Herpetofauna 775833 

 
Mestre Diversidade 

Zoologia 
CRBio 77.697/08 D 

Mastofauna 2082533 

 
Mestre Biologia 

 
CRBio 105.170/08D 

Quirópterofauna 6198459 

 

7 

Avenida Santos Dumont, 4487, Km 3,5 Estrada do Coco – Shopping 

CEP 42.700-170 - 

Equipe técnica (nome, CPF, formação profissional, registros nos 

RESPONSABILIDADE 

PELOS ESTUDOS 
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Fernando 
Moreira  Flores 

Biólogo 
Mestre Diversidade 
Animal - Zoologia 

CRBio 65.710/08 D 

Avifauna 2168298 

 

Milena Santos 
Soeiro 

Bióloga 
Mestre Diversidade 
Animal - Zoologia 

CRBio 105.231/08 D 

Auxiliar Campo 

Herpetofauna 

 

4818358 
 

Jefferson 
Moreno Seoane 

Biólogo 

CRBio 92.534/08 D 
Auxiliar Campo 6058563 

 

Adaltro Torres 
de Azevedo 

Junior 

Eng. Agrônomo 

CREA/RS108.345 
Flora 1527750 

 

Cristiana 

Pharaóh* 

Assistente Social 

CRESS/BA 3.979 
Socioeconomia 244578 

 

Cristiane Vitória 

de Sales* 

Tecnólogo em 

Turismo 
Socioeconomia 5668672 

 

Marcos 
Aparecido 

Franco Portela 

Eng. de Materiais 
Modalidade Química 
e Eng. de Segurança 

do Trabalho / 
Analista de Riscos 

Análise de Riscos 573883 

 

Adriana Rizzo 
Bertozzi 

Eng. de Materiais 
Modalidade Química 
e Eng. de Segurança 

do Trabalho / 
Analista de Riscos 

Análise de Riscos 1956628 

 

Adriana Vida 
Engenheira Química 
/ Analista de Risco 

Análise de Riscos 6880057 

 

Tiago Lagoa 
Ferreira 

Engenheiro 
Ambiental 

Análise de Riscos 7287037 

 

Almir da Cruz 
Brito Júnior 

Arqueólogo 
Estudo 

Arqueológico 
____ 

 

Vitor Batista dos 
Santos Arqueólogo 

Estudo 
Arqueológico 

____ 
 

Cândido 
Henrique de 

Aguiar Bezerra 

Geógrafo 
Mestrado em 

Geologia 
CREA/CE 

0601085175 

Qualidade do Ar ____ 
 

*Profissionais que, por formação, não possuem Conselhos. 
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3.3. Caracterização do Empreendimento 

 

3.3.1 Objetivo geral: justificativa em termos de importância no contexto 

econômico e social dos municípios inseridos na sua área de influência; 

 

O objetivo do empreendimento é gerar eletricidade por captação solar de forma 

limpa e sustentável, realizada pelo Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas 

Alex que irá contribuir no auxílio ao suprimento e confiabilidade energética do 

Sistema Elétrico Nacional, promovendo a comercialização dessa energia em 

leilões organizados pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE. 

 

Este empreendimento justifica-se pelo elevado potencial de radiação solar da 

região nordeste do estado cearense. A energia solar é considerada uma 

energia limpa e de baixo impacto ambiental. O projeto solar fotovoltaico 

localizar-se-á próximo à subestação, reduzindo o comprimento da linha de 

conexão. O empreendimento foi projetado com o objetivo de minimizar os 

impactos ambientais e de maximizar a eficiência energética. 

 

A implantação dos empreendimentos justifica-se para que, além da geração de 

energia limpa, seja trazido à região benefícios permanentes como o aumento 

da disponibilidade energética que irá potencializar o setor secundário, fato que 

poderá aumentar a oferta de empregos e valorizar a região como um todo. 

 

3.3.2 Localização do Empreendimento; 

 

A área do empreendimento do Complexo Solar Fotovoltaico Alex situa-se na 

Fazenda Alex e Fazenda Sabonete, zona rural dos municípios de Limoeiro do 

Norte e Tabuleiro do Norte, microrregião do Baixo Jaguaribe e Nordeste do 

Estado do Ceará. 
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Figura 3.3.1 – Municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, estado do Ceará/CE. 

Fonte: RAS Licença Prévia, adaptado do Bing Maps. 
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Figura 3.3.2 - Localização do empreendimento. 

Fonte: RAS Licença Prévia, adaptado do Bing Maps. 

 

 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 12 

 

3.3.3 Vias de acesso (principal e alternativas) a partir das principais 

rodovias, ferrovias, entre outras. 

 

O acesso Complexo Fotovoltaico Alex a partir da capital Fortaleza até a sede 

do município de Limoeiro do Norte se dá através da Rodovia Santos Dumont, 

BR-116, por cerca de 201 km. O tempo estimado do percurso da viagem entre 

as duas cidades é de 3h, como apresentado na figura 3.3.3 a seguir. 

 

 

 
Figura 3.3.3 – Acesso viário (Rodovia Santos Dumont, BR 116) da capital Fortaleza até a sede 

municipal de Limoeiro do Norte, estado do Ceará/CE. 
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A partir da sede municipal de Limoeiro do Norte, mais precisamente na 

rotatória da entrada da cidade (monumento do Rotary Club de Limoeiro do 

Norte), pegando o acesso a Quixeré pela Avenida Contorno por cerca de 

aproximadamente 5,0 km, pegando daí a direita numa rotatória com direção a 

Vila Cabeça Preta (placa) e depois segue por 4,0 km na direção Sudoeste, 

passando pela ponte sobre o Rio Jaguaribe, subindo a serra e seguindo por 

mais 8,0 km pela CE 265 até pegar o acesso, em barro, por cerca de 6,0 km 

em direção a comunidade Cabeça de Ladeira, onde chega ao início da 

propriedade Fazenda Alex, área do projeto.  

 

 

 
Figura 3.3.4 - Acesso ao Complexo Fotovoltaico Alex (projeto). 

 

O percurso total tem aproximadamente 23,0 km, como apresentado na 

sequência de figuras 3.3.5 a seguir. 
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Figura 3.3.5 – Acesso viário principal do município de Limoeiro do Norte à Fazenda Alex (projeto). 
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3.3.4 Descrição do empreendimento compreendendo a indicação dos 

elementos básicos que nortearão o mesmo nas fases de projeto 

executivo, instalação e operação, bem como as diretrizes previstas para 

sua manutenção adequada. Deverão constar dessa caracterização as 

seguintes informações: 

 

3.3.4.1 Elementos constituintes e principais características técnicas; 

 

O Complexo Fotovoltaico Alex terá capacidade instalada total de 278.397,00 

kW, está localizado na Zona Rural dos Municípios de Limoeiro do Norte e 

Tabuleiro do Norte – Ceará, com as seguintes coordenadas: 

 

Quadro 3.3.1 – Coordenadas UFVs I, III a X. 

Usinas Latitude Longitude 

UFV ALEX I 5°15'38.28"S 37°58'9.83"O 

UFV ALEX III 5°14'47.60"S 37°58'9.86"O 

UFV ALEX IV 5°15'35.27"S 37°58'27.26"O 

UFV ALEX V 5°14'43.11"S 37°58'26.29"O 

UFV ALEX VI 5°15'36.46"S 37°58'49.29"O 

UFV ALEX VII 5°14'38.31"S 37°58'42.70"O 

UFV ALEX VIII 5°15'8.36"S 37°59'4.71"O 

UFV ALEX IX 5°14'4.47"S 37°58'51.88"O 

UFV ALEX X 5°14'14.00"S 37°59'16.11"O 

 

 

A fazenda Alex está localizada na zona rural de Limoeiro do Norte e Tabuleiro 

do Norte, e a Fazenda Sabonete está localizada na zona rural de Tabuleiro do 

Norte, Ceará. A infraestrutura interna é praticamente inexistente, próximo do 

centro urbano, tem relevo bastante plano com pouca declividade, ideal para 

implantação de usinas fotovoltaicas. Não existem obstáculos que possam gerar 

sombras e a topografia do terreno é ideal para exploração do potencial 

fotovoltaico. Há cobertura de telefonia celular na localidade e disponibilidade de 

energia elétrica para subestação provisória no período da construção. 
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A temperatura é fator importante, pois está relacionada diretamente com a 

radiação solar, com a velocidade da fotossíntese e, consequentemente, com 

metabolismo dos vegetais e animais. Seu monitoramento é facilmente tomado 

a partir de instrumentos simples de medição, referente à escala Celsius (°C), 

padrão brasileiro, variando a escala de zero a 100 graus. 

 

O período de elevação da temperatura, de acordo com a série histórica no 

período de 1962 a 2004, inicia-se no mês de julho com média de 26,4 °C e 

prolonga-se até janeiro, quando se registra temperatura média máxima de 

28,4°C. A temperatura média anual é de 27,7 °C. 

 

Como caracterização geral do terreno onde será implantado o Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex, podemos destacar as curvas de nível na figura 3.3.6 a 

seguir. O perímetro da área do terreno está indicado pela cor vermelha. 

 

 
Figura 3.3.6 – Curvas de nível com resolução de 80 cm. 
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O terreno, com poucas exceções, é bem plano e com topografia ideal para a 

instalação de uma UFV, não havendo necessidade de nivelamento ou 

terraplanagem. Os arbustos e árvores devem ser removidos, e o terreno deve 

ser limpo de vegetação que não seja rasteira ou de menor porte. 

 

Para a avaliação da altimetria da área do projeto, foram obtidas as curvas de 

nível do modelo digital de altitude do terreno do SRTM e, então, realizadas as 

análises de declividade e das bacias hidrográficas existentes no local. A figura 

3.3.7 a seguir demonstra as curvas de nível e os resultados da análise de 

declividade. 

 

 
Figura 3.3.7 – Análise de declividade Leste-Oeste. 
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 Disposição das Usinas Fotovoltaicas 

 

Na figura, a seguir, aparecem destacadas cada uma das áreas 

correspondentes as usinas fotovoltaicas consideradas dentro da área do 

empreendimento.  

 

 
Figura 3.3.8 - Disposição das Usinas Fotovoltaicas. 
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Figura 3.3.9 – Disposição em detalhe das Usinas Fotovoltaicas. 
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3.3.4.1.1 Características das Unidades Geradoras (Módulos Fotovoltaicos 

e Inversores). 

 

O Complexo Fotovoltaico Alex foi concebido para ter em seu campo gerador, 

uma Potência Nominal (CA) instalada total (Usinas) de 278.397,00 kW, com 

a utilização de módulos fotovoltaicos, fabricante Canadian Solar, Biku, Bifacial, 

modelo CS3U-380MB-AG, 1.500 V. Com o arranjo de string com de 30 

módulos fotovoltaico em série, instalados em rastreador móvel de um eixo 

modelo Soltec (+/-60º) e interligados a rede através dos inversores SG3125HV 

de 3.437 kW @ 40 ºC, fabricante SUNGROW. 

 

Arranjo detalhe das Usinas Fotovoltaicas ALEX I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. 

 

Quadro 3.3.2 - Resumo da configuração da UFV ALEX I 

UFV ALEX I 

Detalhamento do Arranjo Típico 

Potência dos Módulos CC (kWp) 41.450,40 

Potência Nominal Usina CA (kW) 30.933,00 

Quantidade de Módulos: 

Total de módulos: 109.080 

Arranjo: 30 módulos por string 

Total de String’s: 3.636 

Tipo de Estrutura 1 Eixo: 
Tilt: - 60°/ + 60° 

Pitch: 13,2 m 

Inversores 

9 Skids com 1 Inversor de 3.437 kW @ 40ºC 
1 x Inversor SunGrow – SG3125HV 
1 x Transformador de 3.600 kVA, 
060/34,5 kV 
12.120 – Módulos 
404 – String’s 

 
Área Utilizada 106,2275 ha 
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Quadro 3.3.3 - Resumo da configuração da UFV ALEX III 

UFV ALEX III 

Detalhamento do Arranjo Típico 

Potência dos Módulos CC (kWp) 41.450,40 

Potência Nominal Usina CA (kW) 30.933,00 

Quantidade de Módulos: 

Total de módulos: 109.080 

Arranjo: 30 módulos por string 

Total de String’s: 3.636 

Tipo de Estrutura 1 Eixo: 
Tilt: - 60°/ + 60° 

Pitch: 13,2 m 

Inversores 

9 Skids com 1 Inversor de 3.437 kW @ 40ºC 
1 x Inversor SunGrow – SG3125HV 
1 x Transformador de 3.600 kVA, 
060/34,5 kV 
12.120 – Módulos 
404 – String’s 

 
Área Utilizada 97,6456 ha 

 

Quadro 3.3.4 - Resumo da configuração da UFV ALEX IV 

UFV ALEX IV 

Detalhamento do Arranjo Típico 

Potência dos Módulos CC (kWp) 41.450,40 

Potência Nominal Usina CA (kW) 30.933,00 

Quantidade de Módulos: 

Total de módulos: 109.080 

Arranjo: 30 módulos por string 

Total de String’s: 3.636 

Tipo de Estrutura 1 Eixo: 
Tilt: - 60°/ + 60° 

Pitch: 13,2 m 

Inversores 

9 Skids com 1 Inversor de 3.437 kW @ 40ºC 
1 x Inversor SunGrow – SG3125HV 
1 x Transformador de 3.600 kVA, 
060/34,5 kV 
12.120 – Módulos 
404 – String’s 

 
Área Utilizada 91,0758 ha 
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Quadro 3.3.5 – Resumo da configuração da UFV ALEX V 

UFV ALEX V 

Detalhamento do Arranjo Típico 

Potência dos Módulos CC (kWp) 41.450,40 

Potência Nominal Usina CA (kW) 30.933,00 

Quantidade de Módulos: 

Total de módulos: 109.080 

Arranjo: 30 módulos por string 

Total de String’s: 3.636 

Tipo de Estrutura 1 Eixo: 
Tilt: - 60°/ + 60° 

Pitch: 13,2 m 

Inversores 

9 Skids com 1 Inversor de 3.437 kW @ 40ºC 
1 x Inversor SunGrow – SG3125HV 
1 x Transformador de 3.600 kVA, 
060/34,5 kV 
12.120 – Módulos 
404 – String’s 

 
Área Utilizada 87,1660 ha 

 

 

Quadro 3.3.6 - Resumo da configuração da UFV ALEX VI 

UFV ALEX VI 

Detalhamento do Arranjo Típico 

Potência dos Módulos CC (kWp) 41.450,40 

Potência Nominal Usina CA (kW) 30.933,00 

Quantidade de Módulos: 

Total de módulos: 109.080 

Arranjo: 30 módulos por string 

Total de String’s: 3.636 

Tipo de Estrutura 1 Eixo: 
Tilt: - 60°/ + 60° 

Pitch: 13,2 m 

Inversores 

9 Skids com 1 Inversor de 3.437 kW @ 40ºC 
1 x Inversor SunGrow – SG3125HV 
1 x Transformador de 3.600 kVA, 
060/34,5 kV 
12.120 – Módulos 
404 – String’s 

 
Área Utilizada 92,2116 ha 
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Quadro 3.3.7 - Resumo da configuração da UFV ALEX VII 

UFV ALEX VII 

Detalhamento do Arranjo Típico 

Potência dos Módulos CC (kWp) 41.450,40 

Potência Nominal Usina CA (kW) 30.933,00 

Quantidade de Módulos: 

Total de módulos: 109.080 

Arranjo: 30 módulos por string 

Total de String’s: 3.636 

Tipo de Estrutura 1 Eixo: 
Tilt: - 60°/ + 60° 

Pitch: 13,2 m 

Inversores 

9 Skids com 1 Inversor de 3.437 kW @ 40ºC 
1 x Inversor SunGrow – SG3125HV 
1 x Transformador de 3.600 kVA, 
060/34,5 kV 
12.120 – Módulos 
404 – String’s 

 
Área Utilizada 97,0670 ha 

 

 

Quadro 3.3.8 - Resumo da configuração da UFV ALEX VIII 

UFV ALEX VIII 

Detalhamento do Arranjo Típico 

Potência dos Módulos CC (kWp) 41.450,40 

Potência Nominal Usina CA (kW) 30.933,00 

Quantidade de Módulos: 

Total de módulos: 109.080 

Arranjo: 30 módulos por string 

Total de String’s: 3.636 

Tipo de Estrutura 1 Eixo: 
Tilt: - 60°/ + 60° 

Pitch: 13,2 m 

Inversores 

9 Skids com 1 Inversor de 3.437 kW @ 40ºC 
1 x Inversor SunGrow – SG3125HV 
1 x Transformador de 3.600 kVA, 
060/34,5 kV 
12.120 – Módulos 
404 – String’s 

 
Área Utilizada 131,0462 ha 
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Quadro 3.3.9 - Resumo da configuração da UFV ALEX IX 

UFV ALEX IX 

Detalhamento do Arranjo Típico 

Potência dos Módulos CC (kWp) 41.450,40 

Potência Nominal Usina CA (kW) 30.933,00 

Quantidade de Módulos: 

Total de módulos: 109.080 

Arranjo: 30 módulos por string 

Total de String’s: 3.636 

Tipo de Estrutura 1 Eixo: 
Tilt: - 60°/ + 60° 

Pitch: 13,2 m 

Inversores 

9 Skids com 1 Inversor de 3.437 kW @ 40ºC 
1 x Inversor SunGrow – SG3125HV 
1 x Transformador de 3.600 kVA, 
060/34,5 kV 
12.120 – Módulos 
404 – String’s 

 
Área Utilizada 111,0432 ha 

 

 

Quadro 3.3.10 - Resumo da configuração da UFV ALEX X 

UFV ALEX X 

Detalhamento do Arranjo Típico 

Potência dos Módulos CC (kWp) 41.450,40 

Potência Nominal Usina CA (kW) 30.933,00 

Quantidade de Módulos: 

Total de módulos: 109.080 

Arranjo: 30 módulos por string 

Total de String’s: 3.636 

Tipo de Estrutura 1 Eixo: 
Tilt: - 60°/ + 60° 

Pitch: 13,2 m 

Inversores 

9 Skids com 1 Inversor de 3.437 kW @ 40ºC 
1 x Inversor SunGrow – SG3125HV 
1 x Transformador de 3.600 kVA, 
060/34,5 kV 
12.120 – Módulos 
404 – String’s 

 
Área Utilizada 94,8626 ha 
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 Módulos Fotovoltaicos 

 

O campo gerador fotovoltaico foi concebido e configurado a partir de um tipo de 

módulo bifacial, Biku de 380 watts de potência pico, modelo CS3U-380MB-AG 

– 1.500 V, fabricação Canadian Solar. Os mesmos dispõem de 144 células de 

silício Mono-Crystalline por detrás de vidro anti-refletor. Têm uma caixa de 

conexões com cabos de interconexão entre módulos terminados em 

conectores do tipo MC4. 

 

Estes módulos foram escolhidos pelo seu bom comportamento face às 

variações de temperatura e pela sua grande capacidade de captação de 

radiação, tanto direta como difusa. Os módulos foram submetidos a ensaios 

rigorosos para garantirem a sua confiabilidade ao longo prazo e certificados 

para cumprirem as últimas normas de segurança em vigor. 

 

Para o funcionamento adequado dos módulos e para se evitar uma degradação 

prematura por PID, procede-se à ligação do pólo negativo dos paralelos à terra 

através de um kit de aterramento nos Inversores. 

 

Os valores nominais das principais características dos módulos solares em 

condições standard podem ser observados no Anexo F – Desenho de Projeto 

em seu datasheet. 

 

 Inversores 

 

O inversor é um equipamento eletrônico usado para converter corrente 

contínua em corrente alternada. Estes equipamentos têm como função 

converter a corrente contínua gerada pelos painéis fotovoltaicos em corrente 

alternada para ser injetada na rede elétrica. 
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Em nosso projeto serão utilizados os inversores trifásicos SUNGROW, família 

SG3125HV, 1.500 Vdc. Estes inversores dispõem de seccionadora DC manual 

e um contator DC automático por cada bloco de potência para desconectar o 

parque gerador. 

 

3.3.4.1.2 Características da Instalação Elétrica 

 

Estes equipamentos foram criados para ser ligada à rede dedicada, com um 

esquema de ligação IT. A ligação do neutro do sistema IT como ponto de 

referência é necessária. Um esquema IT não tem nenhum ponto de 

alimentação ligado diretamente à terra. 

 

Neste sistema, a intensidade resultante de um primeiro defeito fase-massa ou 

fase-terra tem um valor suficientemente reduzido para não originar o 

aparecimento de tensões de contato perigosas. As figuras a seguir 

exemplificam a estrutura do equipamento. 

 

 
Figura 3.3.10 – Estrutura de Conexão. 
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Figura 3.3.11 – Inversor Diagrama – SUNGROW. 

 

 

 
Figura 3.3.12 – Arranjo do Skid – SUNGROW. 
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Figura 3.3.13 – Modelo típico do Inversor SunGrow – SG3125HV. 
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3.3.4.1.2.1 Descrição dos Componentes 

 

O sistema fotovoltaico conectado à rede projetado para a presente instalação 

começa nos geradores fotovoltaicos que se localizarão sobre o chão, composto 

por um total de 981.720 módulos fotovoltaicos. 

 

A distribuição dos módulos sobre a superfície é efetuada de tal modo que se 

minimizem as perdas por sombreamento, sendo livre das mesmas na 

totalidade do parque quando o sol tiver uma elevação superior a 29°. 

 

 Caixas de Nível 1, CN1 (SBC – String Combiner Boxes) 

 

Estas caixas são fixadas ao corredor das linhas sem interferirem no movimento 

do rastreador e nem lhes provocarem sombreamentos. Nelas unem-se os 

string em paralelos respectivamente, contando com as seguintes 

características principais: 

• Envolvente com proteção IP-65 para localização ao ar livre. 

• 1.500 V de tensão de isolamento; 

• Entrada preparada para cabos solares de Cu de até 10 mm2. 

• Fusíveis gPV de 15A para cada entrada, no pólo positivo. 

• Com sistema de medição de intensidade de cada entrada dos níveis de 

Tensão e Corrente, envio das informações ao sistema supervisório através do 

protocolo Modbus RS 485; 

• Interruptor de corte em carga de 150 A a 1.500 V. 

• Descarregadores de sobretensão do tipo 2. 

• Com conectores de saída com secções de até 200 mm2 de cabo de Cobre. 

 

 Condutores 

 

No percurso de Baixa Tensão desde a geração nos módulos fotovoltaicos atéà 

entrega na célula de Media Tensão passa-se por diferentes trechos de 

condutores com características e secções diferentes. 
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O objetivo é dimensionar as linhas de condução de modo que não haja uma 

queda de tensão superior a 1,5%.  

 

Os trechos a percorrer são os seguintes: 

 

- Dos Módulos Fotovoltaicos para CN1 (CC) 

• Cabo de qualidade solar para exposição ao sol, fabricante Top Cable, 

modelo ZZ-F, com isolação 1,6/1,8 kV, conforme ABNT NBR 16612; 

• Secção de 6 a 10 mm2; 

• Condutor de cobre eletrolítico estanhado. 

• Nota: Estes cabos são unidos aos módulos por intermédio de conectores 

do tipo Multicontact. 

 

- Da CN1 para Conversor (CC) 

• Cabo singelo, fabricante Phels Dodge, modelo Atox Flex, com isolação 

1,6/1,8kV, conforme ABNT NBR 16612; 

• Secção 300 mm2; 

• Condutor de cobre. 

 

- Do Conversor ao Secundário Transformador (CA) 

• Cabo singelo, fabricante Phels Dodge, modelo Atox Flex, com isolação 

0,6/1kV; 

• Secção de 300 mm2 com 6 cabos por fase, conforme ABNT NBR 7286; 

• Condutor de cobre. 

 

- Serviços Auxiliares (S.A.) 

• Cabo singelo, fabricante Phels Dodge, modelo Atox Flex, com isolação 

0,6/1kV; 

• Secção de 6 a 50 mm2, conforme ABNT NBR 7286; 

• Condutor de cobre. 

Cada um dos condutores terá uma cor identificação, de acordo com a ABNT 

NBR-5410. 
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 Encaminhamento dos Condutos 

 

- Trecho dos Módulos Fotovoltaicos para CN1 (CC) 

 

Neste trecho os cabos passarão entre os perfis das estruturas para ficarem 

preservados das condições meteorológicas e fixados com braçadeira plástica. 

Quando os cabos dos paralelos tiverem que ser conectados a uma CN1 que 

não se encontre na sua mesma linha de estruturas, serão introduzidos num 

tubo kanaflex até chegarem ao chão, onde serão lançados num tubo ondulado 

de PVC de 75 mm de diâmetro que os levará atéà CN1 a que se conectam. O 

percurso destes tubos poderá ser visto na Engenharia de Detalhes. 

 

- Trecho da CN1 para Conversor (CC) 

 

Como todas as CN1 estão localizadas nas extremidades das estruturas, os 

cabos deste trecho são introduzidos em tubo de kanaflex até serem incluídos 

numa vala de CC que os levará até o edifício dos conversores e 

transformadores onde estão instaladas as CN2. 

 

Nestas valas serão instalados tubos corrugados flexíveis de PVC com um 

diâmetro de 110 mm. As valas terão os tamanhos e as secções que serão 

indicados na Engenharia de Detalhes. 

 

Colocar-se-á, acima da canalização e ao longo de todo o seu percurso, uma 

fita de sinalização que advirta para a existência de cabos elétricos por debaixo 

da mesma. Em cada alteração de alinhamento ou em distâncias superiores a 

50 m construir-se-á uma caixa de derivação em função das necessidades. 

Estas caixas de derivação serão pré-fabricadas em concreto e serão de 100 x 

100 x 100 cm ou de 45 x 45 x 80 cm conforme a quantidade de tubos que a 

vala levar. Nos fundos das caixas de derivação colocar-se-ão leitos 

absorventes. 
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- Trecho do Conversor para entrada Quadro de Baixa Tensão 

 

Neste trecho os cabos circularão pelo porão de cabos no interior do edifício do 

Conversor/Transformador apoiado sobre o chão e nas descidas/subidas 

aramados com braçadeiras plásticas. 

 

 Linhas de Média Tensão Internas 

 

Projeta-se uma linha subterrânea de Media Tensão em 34,5 kV em tipologia de 

anel, que interligando os eletros centros a subestação coletora da usina. 

 

 Centros de Transformação 

 

Subestações Internas 

 

Tal como se indicou no diagrama unifilar geral são 9 Usinas Fotovoltaicas com 

potência final instalada de 30.933,00 kW @ 40ºC, totalizando 278.397,00 kW, 1 

Subestação Principal de 34,5/230 kV e aproximadamente 4,0 km de linha de 

transmissão em 230 kV, circuito duplo. 

 

3.3.4.1.2.2 Índices de Indisponibilidade (TEIF e IP) 

 

Partindo do conceito descrito no glossário do Caderno Instruções para 

Solicitação de Cadastramento e Habilitação Técnica de Empreendimentos 

Fotovoltaicos – Leilões de Energia, temos: 
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- TEIF – Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada 

Percentual do tempo em que a usina não está apta a operar, devido à 

ocorrência de falha ou interrupção de emergência, em condições não 

programadas, abatidas as paradas programadas. 

TEIF = 0,45% 

 

- IP – Indisponibilidade Programada 

 

Percentual do tempo em que a operação é interrompida, devido à execução de 

manutenção programada. Historicamente, nossas plantas têm 30h de 

indisponibilidade por ano. 

IP = 0,25% 

 

 

3.3.4.1.3 Estruturas Componentes do Projeto - LT 230 kV Fazenda Alex 

 

A linha de transmissão terá origem na SE 230kV FAZENDA ALEX de 

propriedade da ALEX I Energia SPE Ltda., com Seccionamento na LT 230 kV 

COMPLEXO SOLAR FOTOVOLTAICO ALEX / LT Mossoró II – Banabuiú C2 

(230 kV) de propriedade da CHESF, por meio de seccionamento, que atenderá 

ao Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex, compreendido pelas USFs 

Alex I, III a X.  

 

Ao longo de seu traçado passará totalmente pelo município de Tabuleiro do 

Norte, estado do Ceará. 

 

O objetivo do empreendimento LT 230kV Fazenda Alex é a transmissão de 

energia elétrica gerada por captação solar de forma limpa e sustentável, 

realizada pelo Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex, que irá 

contribuir no auxílio ao suprimento e confiabilidade energética do Sistema 

Elétrico Nacional, bem como, irá promover a comercialização dessa energia em 

leilões organizados pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE. 
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3.3.4.1.3.1 Alternativa Locacional para LT 230kV Fazenda Alex 

 

Um aspecto importante que se levou em consideração para a localização do 

empreendimento foi a proximidade do seccionamento com a LT 230kV 

Mossoró / Banabuiú (CHESF), com cerca de 4,7 km. Ocorreu a total viabilidade 

através dos custos finais com o CAPEX do projeto com o tamanho reduzido da 

LT. 

 

 
Figura 3.3.14 - Traçado da LT Fazenda Alex até o Seccionamento na LT 230kV Mossoró II / 

Banabuiú C2. 

 

Com relação ainda ao tamanho da linha, quanto menor ela for mais reduzido 

são os impactos ambientais locais com desmatamento e outras intervenções 

na fase de implantação, explicitadas no capítulo de avaliação deimpactos, mais 

a frente. 

 

Outro fator preponderante para a escolha do traçado foi que a LT 230kV 

Fazenda Alex não interfere em ponto algum de restrição ambiental, bem como, 

comunidades, povoados ou residências rurais, o que implicaria em uma série 

de impactos sócio ambientais relacionados. 
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3.3.4.1.3.2 Engenharia do Projeto da LT 230 kV 

 

 
Figura 3.3.15 – Layout de projeto da LT 230kV Fazenda Alex e Fazenda Sabonete, e suas 

estruturas. 
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 Características Básicas 

 

Quadro 3.3.11 – Características Básicas da LT 230kV. 
 

Características Básicas 

Tensão Nominal 230 kV 

Frequência 60 Hz 

Número de Circuitos 02 

Número de Fases / Circuito 03 

Número de Condutores / Fase 01 

Extensão 4,7 km 

Disposição dos Condutores Vertical 

Material das Estruturas Metálica 

Distância mínima (Cond/solo a 70ºC) 7,5 m 

Suspensão Autoportante Até 2º 

Ancoragem Intermediária Até 30º 

Ancoragem Terminal ou Intermediária Até 60º 

Dados do Cabo Condutor 

Cabo Condutor Tipo CAA GROSBEAK 

Material Alumínio nu com Alma de Aço 

Seção 636 kcmil 

Formação 26/7 fios 

Seção Nominal 374,79 mm2 

Diâmetro Nominal 25,16 mm 

Peso Nominal 1302,8 kg/km 

Tração de Ruptura 11.052 kgf 

Dados do Cabo OPGW 

Referência Furukawa OPGW DS1.097.141 

Número de Fibras 48 

Tipo de Fibra Monomodo 

Dados dos Isoladores 

Isoladores Poliméricos 

Nível de Poluição Tipo II 

Carga Mecânica 120 kN 

Distância de Escoamento Mínima 4.840 mm 
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Faixa de Servidão 

Determinação da Faixa de Servidão no Trecho Rural 

Determinação da flecha do Condutor 20 m 

Largura da Faixa 40 m 

 

As alturas nominais e esforços dos postes de cada estruturas são 

especificadas na planta perfil e na tabela de locação de estruturas. As 

estruturas serão aterradas através do cabo do tipo Copperweld n° 4 AWG, que 

se liga as mesmas, onde deverá ser enterrado em valas com profundidade de 

0,7m e com um comprimento típico de 40m por estrutura.  

 

 Parâmetros Metereológicos 

 

 Temperaturas 

 
Quadro 3.3.12 – Temperaturas de Projeto da LT 230kV. 

Temperaturas 
Temperatura Mínima de Projeto  18oC 
Temperatura de Ocorrência do Vento Máximo 20º C 
Temperatura Média Anual (EDS) 26º C 
Temperatura Máxima do Cabo Condutor para Locação 70º C 

 

 Velocidade do Vento Básico 

 
Quadro 3.3.13 – Velocidade do Vento Básico da LT 230kV. 

Velocidade do Vento Básico 
Vento Básico de Projeto (Período de Integração 2 anos)  17,23 m/s 
Vento Básico de Projeto (Vento Reduzido) 20,9 m/s 
Vento Básico de Projeto (Vento Máximo) 32,27 m/s 

 

 Velocidade do Vento de Projeto 

 
Quadro 3.3.14 – Velocidade do vento de projeto da LT 230kV. 

Velocidade do Vento de Projeto 
Vento de Projeto (Período de Integração 2 anos)  18,0 m/s 
Vento de Projeto (Vento Reduzido) 22,2 m/s 
Vento de Projeto (Vento Máximo) 33,3 m/s 
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 Pressão de Vento Sobre os Condutores 

 
Quadro 3.3.15 – Pressão do Ventosobre os condutores da LT 230kV. 

Pressão do Vento sobre os Condutores 
Pressão de Vento sobre Condutores  67,42 kgf/m2 
Pressão de Vento sobre o Cabo OPGW 67,42 kgf/m2 

 

 Pressão de Vento Sobre as Estruturas  

 

��� = 67,42 kgf/m² 

 

 Determinação da Massa Específica do Ar  

 

A massa específica do ar ρ foi obtida pela expressão contida na NBR 5422 

donde: 

 

 

 

Tendo: 

 = 1.161 kg/m3 

 

 Altitude (ALT):  
 

Ao longo da sua diretriz a altitude média da LT é de 100 m.  

 

 

 Distância de Segurança 

 

As distâncias de segurança definem-se por afastamentos mínimos 

recomendados, com base na NBR-5422:1985, do condutor e seus acessórios 

energizados e quaisquer partes, energizadas ou não, da linha, terreno ou dos 

obstáculos atravessados.  
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A distância mínima de segurança do condutor ao solo ou obstáculos foi 

verificada nas condições mais desfavoráveis de flecha, considerando a fluência 

do condutor (CREEP), em condições sem vento, para condições dos cabos na 

temperatura de projeto, conforme quadro a seguir. 

 

Quadro 3.3.16 - Distâncias de Segurança – Condições de projeto (T = 70°). 

Distâncias de Segurança para Condições de projeto 

Descrição 
Distância Básica 

“a1” (m) 

Distância Mínima de 

Projeto = LT 230kV (m) 

Locais acessíveis apenas para pedestres 6,0 6,9 

Locais onde circulam máquinas agrícolas 6,5 7,4 

Rodovias, ruas e avenidas 8,0 8,9 

Redes de distribuição < 15kV 1,7 2,6 

Copa de árvores estabelecidas 4,0 4,9 

 

 Locação das Estruturas 

 

A seguir apresentamos o quadro com a locação das estruturas da Linha de 

Transmissão ao longo de sua extensão. 

 

Quadro 3.3.17 – Locação das estruturas da Linha de Transmissão 

LT 230KV – SE FAZENDA ALEX 

NO ESTRUTURA 
COORDENADAS VÃO 

(m) 
OBSERVAÇÃO 

E N 

PÓRTICO SE FAZ 

ALEX 
614014.2168 9417526.7398 0 VÉRTICE V01 

E-01 614057.9415 9417502.4695 50  

E-02 614404.7377 9417309.9733 397  

E-03 614751.5340 9417117.4770 397 VÉRTICE V02 

E-04 615159.6819 9416769.1066 537  

E-05 615567.8520 9416420.7173 537  

E-06 615975.9708 9416072.3236 537 VÉRTICE V03 

E-07 616205.4849 9415686.8103 449  
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E-08 616434.9496 9415301.2922 449  

E-09 616664.4108 9414915.7748 449 VÉRTICE V04 

 

 Série de Estruturas 

 

Serão utilizadas na LT 230 kV estruturas metálicas com disposição vertical. Um 

desenho típico é mostrado na Figura 3.3.15, os tipos são sumarizados 

conforme quadro a seguir. 

 

Quadro 3.3.18 – Silhueta das Estruturas. 

Tipo Descrição 

1 Suporte metálico treliçado de suspenção autoportante 

2 Suporte metálico treliçado de ancoragem intermediária (até 30º) 

3 Suporte metálico treliçado de ancoragem terminal intermediária (até 60º) 
 

 
Figura 3.3.16 - Silhueta típica das estruturas da LT Fazenda Alex. 
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 Faixa de Passagem da LT 

 

A LT 230 kV Fazenda Alex terá faixa de passagem de 40m de largura, 

conforme NBR 5422, sendo o eixo locado no centro da faixa. A limpeza da 

faixa deverá ser feita de acordo com os requisitos da mesma norma e das 

exigências dos órgãos ambientais, executando a supressão vegetal que se 

fizer necessário, de modo a garantir a integridade da LT. 

 

 Sistema de Amortecimento 

 

O Sistema de Amortecimento consiste de dispositivos amortecedores de 

vibração, instalados nos cabos condutores, para-raios e OPGW de acordo com 

as instruções do Fabricante, que deverá definir a quantidade e o 

posicionamento dos amortecedores e dos espaçadores, de forma a evitar 

qualquer dano por vibração tanto ao cabo como ao próprio amortecedor e às 

ferragens. Deverá ser apresentado, junto com a Tabela de Instalação, o 

resumo de cálculo efetuado ou a listagem de saída do programa usado na sua 

determinação. 

 

 Sistema de Aterramento das Estruturas 

 

O aterramento das estruturas será pelo método do cabo contrapeso. As fases 

de aterramento serão definidas no projeto executivo, de modo a obter valor de 

resistência máximo de 30 Ω. 

 

 Sinalização da LT 

 

Deverão ser seguidas as normas de sinalização pertinentes: NBR 6535 e NBR 

7276. 
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- Esferas de Sinalização Diurna 

 

As esferas de sinalização, diâmetro 600 mm, cor laranja 2.5 – YR – 6/14 

(referência Munsell) serão instaladas de acordo com especificações elaboradas 

no projeto executivo. 

 

- Sinalização de Avifauna 

 

A sinalização para avifauna está condicionada ao licenciamento ambiental. 

 

- Placas de Sinalização e Numeração 

 

As placas de sinalização e numeração das estruturas serão seqüenciais no 

sentido SE Fazenda Alex – Seccionamento da LT existente. 

 

 Placas de Identificação de Fases 

 

Deverão ser instaladas placas coloridas de identificação de fases quando a 

troca de disposição das fases. 

 

 Projeto de Travessia 

 

Todos os projetos de travessia da LT 230 kV ao longo de seu percurso, sob ou 

sobre outras LT’s deve atender as especificações mínimas da NBR 5422. 

 

 Circuito Equivalente 

 

A configuração TT para o circuito equivalente da LT 230 kV Fazenda Alex, é 

mostrada a seguir. 

 

 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 43 

 

Circuito Equivalente 
Impedância de sequência positiva  2,04 + j10,07 Ω 
Impedância de sequência zero 7,25 + j32,77 Ω 
Admitância de sequência positiva 67,72 μS 
Admitância de sequência zero 36,39 μS 

Quadro 3.3.19 – Circuito equivalente da LT 230kV. 

 

 

 
Figura 3.3.17 – Circuito equivalente da LT 230 kV Fazenda Alex. 

 

3.3.4.1.3.3 Limpeza da Faixa 

 

A limpeza da faixa de passagem da linha de transmissão será feita seguindo os 

requisitos do item 13 da norma NBR 5422 e das exigências dos órgãos 

ambientais, executando a supressão vegetal que se fizer necessário, de modo 

a garantir a integridade da linha de transmissão. 

 

3.3.4.1.3.4 Termo de responsabilidade sobre os limites à exposição 

humana a campos elétricos e magnéticos 

 

O projeto da Linha de Transmissão LT 230 KV que servirá ao projeto do 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex, vem declarar, que os limites de valores 

de campo elétrico e magnético serão inferiores ao estabelecido na Resolução 

Normativa nº 398 de 23 de março de 2010 em cumprimento às normas 

vigentes da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e que o projeto 
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detalhado em planta e perfil, será em conformidade com a Lei no 11.934, de 5 

de maio de 2009, regulamentada pela Resolução Normativa no 616, de 01 de 

julho de 2014, conforme Relatório abaixo apresentado. 

 

 

Campo Elétrico 
Público em Geral  4,17 kV/m 
População Ocupacional 8,33 kV/m 

Campo Magnético 
Público em Geral  83,33 kV/m 
População Ocupacional 416,67 kV/m 

Quadro 3.3.20 – Capo elétrico e magnético da LT 230kV. 
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Figura 3.3.18 – Limites à exposição humana a campos Elétricos e Magnéticos. 

 

 

 

 

3.3.4.1.3.5 Fase de Implantação do Empreendimento 

 

 Preparação do Local das Estruturas 

 

Antes do início da abertura das cavas, a camada orgânica do solo será raspada 

e estocada para posterior utilização da recomposição das áreas afetadas. As 

cavas serão executadas, por processo manual ou mecanizado, de acordo com 

as características do terreno e facilidades de deslocamentos até o local de 

implantação das cavas. Antes de estas serem executadas, será verificado o 

correto posicionamento do piquete de centro e dos piquetes auxiliares das 

estruturas, e daí então serão completadas as locações das cavas das 

fundações. 
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A profundidade de cada fundação será aquela indicada no projeto específico 

para atender cada tipo de torre. No caso de fundação em tubulão, a 

profundidade poderá ser aumentada para que a fundação seja assentada em 

camada de solo compatível com a tensão a ser definida no projeto específico 

da fundação. Serão preservadas, na medida do possível, as condições naturais 

do terreno, evitando assim, possíveis alterações do projeto. 

 

Quando, pela natureza do terreno, houver necessidade de se utilizar explosivos 

durante as escavações, serão tomadas as devidas precauções técnicas e 

legais para executar o serviço com segurança, de modo a evitar prejuízo a 

terceiros e não causar danos a instalações existentes nas proximidades.  

 

Os fundos das cavas estarão nas cotas de projeto, e serão nivelados e 

compactados. As camadas de enchimento terão no máximo 20 cm de 

espessura. 

 

Em regiões povoadas ou em locais onde haja trânsito de pessoas, as cavas 

serão protegidas, como medidas de segurança. 

 

 

 Locação das Estruturas 

 

Preparados os locais das estruturas, serão locados os centros das torres, os 

quais serão materializados no solo pelos marcos de concreto indicado por 

estacas “testemunho”, indicando o número das torres. O alinhamento das 

torres será verificado para atender as tolerâncias especificadas de mais ou 

menos 10 (dez) cm para o afastamento máximo do piquete ou marco de centro 

entre três torres consecutivas. 
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Depois de preparadas às locações das estruturas, serão executadas as 

locações das fundações. Estas serão materializadas por piquetes conforme 

desenhos e tabelas específicas para cada tipo de estruturas. 

 

Para definição do tipo de fundação de cada estrutura, bem como do 

dimensionamento estrutural e geotécnico, serão considerados os limites de 

ruptura e deformabilidade para a capacidade de suporte do solo à compressão, 

ao arrancamento e aos esforços horizontais. Para as fundações em estacas 

serão atendidas as prescrições da especificação IEM-LT1 005, e as Normas 

NBR 6122 e 9061. 

 

Antes que a fundação seja executada, será verificada sua posição, em 

distância e em nível, de modo a garantir a correta locação dos pés e a 

verticalidade do suporte.O acabamento das fundações será feito de tal forma a 

não permitir o acúmulo de águas pluviais junto às ferragens.  

 

O posicionamento dos “stubs” poderá ser obtido pelo emprego de gabarito 

rígido, de gabarito individual, pela montagem da seção inferior da estrutura, 

pela medição até a linha de referência instalada para esse fim ou por 

intermédio de teodolito. 

 

Com quaisquer desses processos, os “stubs” deverão ser trazidos à posição e 

declividade corretas, ajustando-se os diversos dispositivos posicionadores e 

controladores. 

 

A distância entre os “stubs” será verificada por medição entre os centros dos 

furos de referência da locação dos pés (interseção com as diagonais) tomados 

na respectiva face. A ortogonalidade da fundação da estrutura será verificada 

por medidas com trena de aço e ao longo das duas diagonais, a partir dos 

vértices externos das extremidades superiores dos “stubs”, cujos comprimentos 

deverão ser iguais. 
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 Concretos e Argamassas 

 

Prioritariamente serão duas classes de concreto a serem utilizadas, como 

segue: 

 

a) Concreto estrutural: para fundações em tubulões, estacas, sapatas 

e blocos; 

 

b) Concreto simples, para regularizar o fundo das cavas de fundação; 

 

Será utilizado concreto estrutural com resistência característica à compressão 

(fck) definida pelo projeto. O traço será determinado experimentalmente em 

laboratório. O diâmetro máximo do agregado graúdo será de 40 mm, para 

tubulões, blocos e sapatas. 

 

Na composição do concreto de regularização, caracterizado por baixa 

resistência, poderá ser utilizado cascalho como agregado. 

 

As caldas ou argamassas serão empregadas para ancoragem de hastes ou 

chumbadores em rocha sã; terão uma resistência mínima à compressão de 20 

MPa, por ocasião do tensionamento. 

 

Para os concretos e argamassas que serão utilizados durante a construção, 

serão observadas as recomendações: 

 

 Os agregados devem satisfazer à NBR 7211 e normas complementares; 

 

 A água de amassamento deverá ser isenta de impurezas nocivas, de 

acordo com a NBR 6118; 

 

 O cimento deverá ser do tipo “Portland” comum, conforme a NBR 5732; 
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 O aço utilizado deverá obedecer à NBR 7480. 

 

Caso a concretagem seja em presença d’água, o fator água/cimento deverá ser 

determinado com maior precisão, não devendo ser superior a 0,5. O 

lançamento será de acordo com o prescrito na NBR 6118.  

 

O controle dos traços utilizados será através de corpos de prova retirados para 

ensaios durante o lançamento dos concretos. A moldagem desses corpos de 

prova obedecerá à NBR 5738.  

 

Os ensaios de compressão de corpos de prova obedecerão à NBR 5739, e a 

ruptura estará de acordo com a NBR 6118. Para todos os ensaios, será 

considerado como final o resultado aos 28 dias. 

 

Para manter a homogeneidade do concreto a ser lançado, serão tomados 

todos os cuidados para evitar a desagregação dos componentes.  

 

O adensamento será realizado de modo a preencher todos os recantos da 

forma, sem vibrações na armadura e sem prejudicar a aderência. 

 

A retirada das formas será realizada no prazo de três dias após o término da 

concretagem.  

 

Para a condução do controle tecnológico das obras de concreto serão 

subcontratadas empresas especializadas, ou instalados laboratórios da própria 

empresa. 

 

 Reaterro e Compactação 

 

Antes da execução do reaterro, será retirada a água e lama porventura 

existentes na cava, cujo fundo será compactado. 

 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 50 

 

O solo de empréstimo será proveniente preferencialmente de escavações feitas 

de modo a não provocar erosão, nem criar condições que, potencialmente, 

possam representar perigo para a linha, ou para outras instalações. 

 

Para apiloamento serão usados, de preferência, compactadores mecânicos. Na 

falta desses, ou quando o apiloamento for feito muito próximo de peças 

metálicas, serão usados socadores manuais, de aproximadamente 20 kg e 100 

cm2 de base. 

 

Cuidados serão tomados para assegurar que durante a compactação do 

reaterro, a fundação não seja danificada.  

 

O reaterro, uma vez iniciado, será completado até o nível natural do terreno.  

 

Nos casos de fundações embasadas em concreto, serão esperadas 24 horas, 

após a conclusão da concretagem, para o início do reaterro. 

 

Será executado, sempre que necessária drenagem de superfície, de modo a 

evitar processos de erosão decorrentes de águas pluviais, construindo-se 

banquetas de proteção, em solo-cimento, ou adotadas outras providências. 

 

 Aterramento das Estruturas 

 

Após a conclusão da fundação será executado o aterramento das estruturas, e 

as medições de resistência de pés de estruturas da LT. Essas serão realizadas 

em dias sem chuva, com o terreno seco. 

 

À medida que o aterramento for sendo executado serão apresentados 

relatórios contendo os registros dos valores das resistências medidas, das 

datas de execução do referido aterramento, das fases do aterramento e 

condições do solo, tipo do terreno, do equipamento de medição com marca, 
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número de série e certificado de calibração, bem como número/revisão do 

desenho de aterramento. 

 

 

3.3.4.1.3.6 Fase de Operação do Empreendimento 

 

 Restrições ao uso da faixa de servidão; 

 

A faixa de servidão refere-se ao trecho sobre as quais passam as linhas de 

transmissão de energia elétrica, determinadas para preservar a segurança das 

pessoas e prevenir problemas com as linhas.  

 

Os proprietários das terras por onde passam as linhas de transmissão podem 

continuar a utilizá-las, porém com algumas limitações, tais como, erguer 

construções, edificações, lotear, produzir queimadas ou instituir quaisquer 

benfeitorias que, eventualmente, possam colocar em risco a existência ou a 

perfeita utilização da linha de transmissão.  

 

É permitido manter culturas de pequeno porte e árvores que, completamente 

desenvolvidas, atinjam a altura máxima de três metros. A plantação de cana-

de-açúcar não é permitida, pois as queimadas provocam o desligamento das 

linhas de transmissão. Para terrenos acidentados, onde os cabos das linhas 

são bastante altos, outras culturas de maior porte podem ser plantadas, mas é 

necessária a autorização da empresa de energia elétrica. 

 

O proprietário de terras atingido pela faixa de servidão permitirá à empresa 

executar todas as instalações necessárias ao bom desempenho da linha de 

transmissão, bem como os serviços de inspeção e manutenção, tais como, 

podar ou cortar árvores, dentro ou mesmo fora da faixa de segurança, desde 

que as mesmas representem risco à linha de transmissão ou a terceiros; 

proceder à limpeza de vegetação por desbaste ou aceiramento junto às bases 

das estruturas; transitar com seu pessoal ou prepostos ao longo da linha ou por 
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local de melhor acesso à linha de transmissão, para a construção, inspeção, 

manutenção ou reconstrução da citada linha de transmissão, bem como o 

transporte, até ela, de todo o material eventualmente necessário. 

 

 Monitoramento de ruídos, quando se tratar de linhas de 

transmissão. 

 

A transmissão da energia elétrica é realizada em tensões elevadas, visando 

diminuir os custos. Quando chega aos centros de consumo, a energia tem sua 

tensão rebaixada para tensões compatíveis com os sistemas de distribuição.  

 

Para alterar a tensão faz-se uso de transformadores. Esses transformadores 

integram com outros equipamentos às subestações (BURIAN JR, 1991). As 

subestações são fontes de ruído acústico e o principal causador é o 

transformador. Normalmente as subestações situam-se longe de centros 

urbanos para não gerar impacto ambiental sobre a população, do ponto de 

vista de poluição sonora. Com o crescimento das cidades, a população se 

aproxima das regiões onde existem subestações, chegando a envolvê-las 

(FARIAS et al., 1997). Então, surge a necessidade de controlar e adequar o 

ruído gerado para que os níveis sejam tais que não causem desconforto à 

população local, degradando a qualidade de vida e até a saúde. 

 

O ruído acústico gerado por um transformador tem por origem as suas 

vibrações eletromecânicas, o sistema de ventilação, o chaveamento e o efeito 

Corona, entre outros. Desses, as vibrações eletromecânicas e o sistema de 

ventilação são os que mais contribuem para o ruído. 

 

O ruído do sistema de ventilação geralmente é encoberto pelo ruído gerado 

pela vibração eletromecânica do transformador. Essa vibração tem origem no 

núcleo ferromagnético, constituído por um conjunto de chapas justapostas, que 

é excitado principalmente por forças de magnetoestricção e por forças de 

atração e repulsão magnéticas. A vibração gerada pelo núcleo do 
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transformador é transmitida ao resto da carcaça e sistemas auxiliares a ela 

fixados (caixas de comando/fusíveis, trocadores de calor e suportes variados).  

 

Pelas características do núcleo, a freqüência de vibração é o dobro da 

freqüência da rede de alimentação e seus harmônicos. No Brasil, a freqüência 

de excitação fundamental corresponde a 60 Hz. Em geral, os transformadores 

mais antigos e/ou econômicos apresentam um nível de ruído elevado nas 

freqüências de excitação anteriormente mencionadas. Já os transformadores 

mais modernos, geralmente com um custo inicial maior, são fabricados de 

forma de atender a exigências de ruído comunitário. Para isto, o núcleo (fonte 

primária) é isolado da carcaça do transformador (fonte secundária) através de 

mantas isolantes e esta, por sua vez, é enclausurada e revestida com material 

acústico altamente absorvente. Na maioria dos transformadores atualmente em 

funcionamento, o núcleo é apoiado diretamente na carcaça, transmitindo as 

vibrações para a mesma e seus sistemas auxiliares.  

 

O efeito corona é uma descarga elétrica que se forma na superfície do 

condutor quando a intensidade do campo elétrico nessa região excede a 

rigidez dielétrica do ar. Esse campo elétrico intenso ioniza os átomos nas 

proximidades do condutor da linha de transmissão, ocasionando o 

aparecimento de descargas parciais. 

 

Essas descargas provocam pulsos de tensão e corrente de curta duração, que 

se propagam ao longo das linhas, gerando campos eletromagnéticos de alta 

frequência. Esses campos dão origem à rádio interferência, e sua intensidade 

está diretamente ligada à geometria da linha, sendo o diâmetro do condutor um 

dos parâmetros de maior influência. A análise do desempenho de uma linha de 

transmissão, quanto ao corona, é realizada comparando-se o valor do 

gradiente crítico ao valor do campo elétrico superficial dos condutores. Quando 

o campo elétrico superficial é maior que o crítico, tem-se a formação do efeito 

corona, e consequentemente, a geração da rádio interferência. 
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No caso das linhas de transmissão, as agências reguladoras determinam o 

nível máximo de rádio interferência que pode existir no limite da faixa de 

servidão. Esse nível é baseado na relação sinal/ruído de modo a proteger os 

sinais das rádios, a partir da distância estipulada pelo limite da faixa de 

passagem da linha. A largura da faixa de passagem é definida pela 

concessionária, conforme o projeto da LT, e a área correspondente a essa 

faixa deve ser adquirida pela concessionária. Em região urbana essa área pode 

ser muito cara, e para a sua redução faz-se necessário o monitoramento 

desses ruídos, melhorando as técnicas de predição e otimização dos projetos. 

 

Para medir o nível de interferência proveniente de uma linha de transmissão, 

deve-se usar um analisador de ruído que tenha uma característica de resposta 

parecida com a dos dispositivos de comunicação. Um medidor de ruído 

(analisador de espectro) é basicamente um receptor de rádio calibrado e 

ajustado para uma frequência de medição, que será conectado a uma antena 

(sensor de campo) apropriada para captar o sinal a ser medido. A conexão 

entre o sensor de campo e o analisador de espectro deve ser realizada com um 

cabo coaxial apropriado, sendo que a impedância de surto (impedância 

característica) do cabo deve ser igual à impedância de entrada do medidor de 

RI. 

 

Em âmbito federal, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por 

meio da Resolução nº 01/90, estabelece que são prejudiciais à saúde, e ao 

sossego público os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis 

pela norma NBR 10151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 

Conforto da Comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT, 2000). 

 

Esta norma por sua vez, estabelece para ambientes internos, com janelas 

abertas, em zonas residenciais urbanas, o nível máximo de 45 dB(A) para o 

período diurno (das 6h às 20h) e de 40 dB(A) para o período noturno (das 20h 

às 6h). 
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Como o ruído produzido por um transformador não depende do valor do 

consumo da energia que ele fornece, e sim de suas características físicas 

relacionadas com sua potência, o ruído produzido por um transformador tem ao 

longo do dia aproximadamente a mesma intensidade de ruído, fazendo com 

que o horário critico da geração de ruído ocorra durante a noite, visto que não 

há outros ruídos de intensidade semelhante confundindo-se com os do 

transformador. 

 

 

3.3.4.1.3.7 Levantamento Fundiário 

 

Em toda extensão dos 4,0 kms da linha de transmissão, foi realizado o 

levantamento fundiário, identificando os proprietários e iniciada as tratativas e 

negociações da Faixa de Servidão Administrativa. 

 

Quadro 3.3.21 – Proprietários, propriedades e área atingida. 

Propriedade Proprietário  Município  UF  Matrícula 

Fazenda Alex Fernando Cirino Gurgel 
Tabuleiro do Norte e 

Limoeiro do Norte 
CE R12-1984 

Fazenda Sabonete 
Metaneide Ltda.  

Fernando Cirino Gurgel 
Tabuleiro do Norte CE 1970 
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Figura 3.3.19 – Poligonal da Fazenda Alex compreendendo os municípios de Limoeiro do Norte 

e Tabuleiro do Norte. 

 

 
Figura 3.3.20 – Poligonal da Fazenda Sabonete no município de Tabuleiro do Norte. 
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3.3.4.1.3.8 Histograma Geral de Mão de Obra e Equipamentos 

 

 

Figura 3.3.21 – Histograma Geral da Mão de Obra e Equipamentos. 
 

 

Figura 3.3.22 – Histograma Geral da Mão de Obra e Equipamentos. 
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3.3.4.1.3.9 Cronograma Executivo da Obra. 

 

 
Figura 3.3.23 – Cronograma Executivo da Obra. 
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3.3.4.1.4 Estruturas Componentes do Projeto – SE 34,5/230kV Fazenda 

Alex 

 

A Subestação Principal de 34,5/230kV será instalada numa área terraplenada, 

de preferência, ao lado da área de projeto. A operação e administração do 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex serão realizadas a partir da SE Fazenda Alex 

34,5/230kV, que terá uma edificação acomodando os equipamentos de 

controle e demais (banheiro, cozinha, sala de operadores, etc).  

 

A subestação elevadora (SE 230kV Fazenda Alex) das UFVs será preparada 

para receber 05 circuitos de rede MT de 34,5 kV independentes, um para cada 

UFV. Será dotada de painéis de entrada com as devidas proteções.  

 

A SE possuirá um transformador de capacidade de 300 MVA e contemplará: 

disjuntor, chave seccionadora, chaves e proteções para o seccionamento da 

barra de entrada em circuitos separados, pára-raios, transformadores de 

corrente e potencial para os relés de proteção, além de um sistema de 

automação alternativo para operação remota e a alimentação dos serviços 

auxiliares. As características da SE são demonstradas no quadro 3.3.15 a 

seguir.  

A subestação elevadora acomoda os painéis de medição para o faturamento 

conforme as normas da CCEE. 

 

Item Características 

Tipo de transformador Elevador, trifásico a óleo 

Classe de tensão 230 kV 

Potência nominal 300 MVA 

Tensão primária nominal F-F / secundária nominal 34,5 kV / 230 kV 

Frequência 60 Hz 

Perda de magnetização do núcleo (perda em vazio) < 0,1% da potência nominal 

Perda de magnetização do núcleo (perda em vazio) < 1,0% da potência atual 

Quadro 3.3.22 – Características da SE 230kV Fazenda Alex. 
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Figura 3.3.24 – Layout da Sebestação Elevadora SE 230kV Fazenda Alex. 
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Figura 3.3.25 – Localização da SE 230kV Fazenda Alex na poligonal da UFV Alex I. 

 

Por fim a Linha de Transmissão LT 230kV com 4,7 km de extensão, 

denominada LT 230 kV Fazenda Alexao ponto de seccionamento da LT 230 

kV Mossoró – Banabuiú, de propriedade da CHESF, que atenderá ao 

complexo de usinas solares fotovoltaicas que compreende aí as UFVs Alex I, III 

a X. 

 

3.3.4.1.5 Estruturas de Apoio – Canteiro de Obras 

 

Serão necessárias algumas adequações de infraestrutura básica e a efetiva 

implementação de ações no local para atender a demanda do empreendimento 

proposto. As instalações do local serão concebidas e construídas de forma que 

estejam em conformidade com as leis e regulamentos locais aplicáveis no site. 

As instalações necessárias incluem as seguintes estruturas:  
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 Escritório de obra; 

 Armazém de matérias coberto e descoberto; 

 Estacionamento para maquinário e equipamento; 

 Posto de abastecimento de diesel/gasolina; 

 Oficina; 

 Sala para pessoal; 

 Cantina / refeitório; 

 Área de lazer / academia; 

 Lavanderia; 

 Posto de saúde / ambulatório; 

 Sanitários, lavatórios, vestiários, armários individuais e bancos; 

 Área de armazenamento de resíduos. 

 

A montagem e instalação do canteiro de obras comportarão o armazenamento 

de todos os equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários à execução 

dos serviços, inclusive depósitos de materiais, construção de escritórios e 

demais instalações. O canteiro é dividido em pátio de máquinas - onde ficam os 

equipamentos, guindastes, carros e alguns materiais utilizadas na obra, 

canteiro da construtora e canteiro das subempreiteiras. A área do canteiro será 

cercada e iluminada convenientemente. 

 

Serão instalados sistemas de detecção de incêndio, extintores, mangueiras de 

incêndio e hidrantes. De acordo com os regulamentos legais e especificações 

normativas, extintores de características e eficiência adequadas serão 

instalados com sinalização pertinente. No término da obra serão retiradas todas 

as instalações provisórias do canteiro de obras, tais como equipamentos, 

instalações industriais utilizadas na construção, edificações temporárias e 

sucatas. 

 

Ressaltamos que será utilizado para a implantação da LT o mesmo canteiro de 

obras que servirá para implantação da planta do Complexo Solar Alex. 
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Figura 3.3.26 – Layout do Canteiro de Obras. 

 

 
Figura 3.3.27 – Localização do Canteiro de Obras na poligonal da UFV Alex IX. 
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 Efluentes Líquidos e Resíduos Sólidos gerados no canteiro 

 

Os efluentes líquidos sanitários (esgoto sanitário) e industriais (óleo e graxa) 

são provenientes dos banheiros, lavatórios, vestiários, copa, cozinha e 

refeitório, bem como da lavagem/limpeza/manutenção de equipamentos das 

oficinas de campo, e serão tratados por dispositivos adequados (fossa séptica, 

filtro anaeróbio e sumidouro), atendendo a NBR 7229/93, bem como em 

sistema separador água-óleo.  

 

Como não existe coleta de resíduos sólidos na área do empreendimento, 

prevê-se o acondicionamento e posterior destinação final adequada. 

 

Diariamente, frentes de serviço serão executadas com os trabalhos de 

construção com equipamentos próprios para cada função, gerando resíduos de 

diversas classes, conforme a legislação ambiental. Diante disso, faz-se 

necessário o planejamento do recolhimento, separação, triagem, 

acondicionamento e destinação. O total quantitativo dos resíduos gerados 

poderá representar um impacto significativo, caso não ocorra uma destinação 

ambientalmente adequada. Desta forma, será imprescindível o 

acompanhamento da geração, manejo, tratamento e destinação final desses 

resíduos, de modo a reduzir riscos à saúde humana e ao meio ambiente 

garantindo assim a conformidade com a legislação vigente. 

 

A adoção de medidas de controle pode resultar em melhor desempenho 

técnico, através de planilhas como a de aspectos e impactos ambientais, 

controle mensal de geração de todos os resíduos, controles esses também 

exigidos pelo sistema de gestão integrada das empresas construtoras. 

 

Para a obra de implantação da Linha de Transmissão 230kV do Complexo 

Solar Alex, o plano será focado na etapa correspondentes as obras civis e 

montagem eletromecânica. 
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Para tanto, serão estabelecidos e detalhados os procedimentos de manejo, 

tratamento e destinação final de resíduos, e a metodologia a ser adotada, 

visando atender às condicionantes ambientais no Programa de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos (PGRS) a ser apresentado na fase de Licença de 

Implantação do empreendimento. 

 

O objetivo principal será implantar um sistema de gestão ambiental na geração 

de resíduos no período da construção, através das ferramentas e ações 

descritas abaixo: 

 

I. Treinamento dos colaboradores presentes no canteiro de obras 

através de integração na contratação e campanhas educativas; 

II. Implantação de coletores de resíduos devidamente identificados com 

placas ilustrativas de separação nas áreas de geração conforme 

Resolução CONAMA 275/01; 

III. Diminuir a geração de resíduos reutilizando-os no canteiro de obras; 

IV. Separar e acondicionar e destinar corretamente todos os resíduos 

gerados; 

V. Instalação de Kits para atendimento de emergências ambientais com 

os utensílios necessários; 

VI. Diminuição dos impactos ambientais causados visando à 

preservação do meio ambiente e o atendimento as normas 

ambientais. 

 

 Sistema de Combate à Incêndio 

 

O sistema de combate a incêndio para atender o canteiro de obras será 

projetado de acordo com o exigido pelo órgão competente (Corpo de 

Bombeiros). Cabe a empreendedora a responsabilidade de manter as 

instalações e equipamentos em perfeitas condições de operação. O seguro 

contra incêndio das instalações existentes deverá ser providenciado pela 

empresa. 
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O sistema de proteção contra incêndio é basicamente estabelecido com o 

emprego de extintores portáteis e treinamento dos trabalhadores, quanto ao 

aspecto comportamental. A distribuição dos extintores portáteis deve ser 

definida a partir do “layout” do canteiro de obras.  

 

O canteiro de obras deve ter equipes de operários organizadas e 

especialmente treinadas no correto manejo do material disponível para o 

primeiro combate ao fogo. Todos os trabalhadores serão informados sobre os 

procedimentos a serem adotados no caso de incêndio. 

 

 Segurança do Canteiro de Obras 

 

A segurança do canteiro de obras e dos serviços será de inteira e irrestrita 

responsabilidade da empreendedora, bem como o armazenamento e a guarda 

dos produtos explosivos, dos combustíveis e de outros produtos que coloquem 

em risco a segurança e a vida de pessoas. 

 

 Sinalização de Segurança 

 

O canteiro de obras deve ser sinalizado, sendo obrigatório o uso de colete ou 

tiras refletivas, quando o trabalhador estiver a serviço em vias públicas. 

 

A sinalização em vias públicas deve atender às determinações do órgão 

competente e autorização da Prefeitura(s) local(is). 

 

 Higienização do Canteiro 

 

Visando manter o canteiro de obras em condições de higiene, para maior 

conforto dos trabalhadores, deverá ser realizado contrato com empresas 

especializadas em limpeza e em controle de pragas para se evitar problemas 

com contaminação alimentar. 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 67 

 

 

 Utilização de Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - EPI e 

EPC 

 

A legislação que trata de EPI no âmbito da segurança e saúde do trabalhador é  

estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 

A Lei 6514 de dezembro de 1977, que é o Capítulo V da CLT, estabelece a 

regulamentação de segurança e medicina no trabalho.  

 

A Seção IV desse capítulo define a obrigatoriedade de a empresa fornecer o 

EPI gratuitamente ao trabalhador, e a obrigatoriedade de o EPI possuir o 

Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE).  

 

Artigo 166 - A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente,  

equipamentos de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado 

de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não 

ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde 

dos empregados.  

 

Artigo 167 - O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou 

utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação do Ministério do 

Trabalho”.  

 

Os cintos de segurança devem ser do tipo pára-quedista, exceto em serviços 

de eletricidade e em situações que funcionem como limitadores de movimento, 

quando podem ser usados os tipos abdominais. 

 

Todo EPI a ser utilizado deve possuir o Certificado de Aprovação - CA, emitido 

pelo Ministério do Trabalho. Os detalhes do uso de EPIs são estabelecidas 

pelas Normas Regulamentadoras NR-6 e NR-9. 
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NR 6: 

“6.1 Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora – NR, considera-

se Equipamento de Proteção Individual – EPI, todo dispositivo ou produto, de 

uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.” 

 

 
Figura 3.3.28 – Equipamentos de Proteção Individual - EPIs. Fonte: Depositphotos/AlexKosev 

 

NR 9: 

“9.1 Do objeto e campo de aplicação: 

 

9.1.1 Esta Norma Regulamentadora – NR estabelece a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 

instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, visando à preservação da saúde e 

da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, 

avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes 

ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a 

proteção do meio ambiente e dos recursos naturais”. 

 

Os EPC devem ser construídos com material de qualidade e instalados nos 

locais necessários tão logo sejam detectados os riscos. 
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3.3.4.1.6 Estruturas de Apoio – Vias Internas de Acesso 

 

O projeto das vias de acesso internas compreendendo 15,9572 ha seguirá as 

recomendações do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transporte - e as condições técnicas mínimas definidas pelo fornecedor de 

equipamentos para transporte, transbordo e montagem. As etapas previstas 

para execução dos acessos e plataformas de montagem serão: 

 Cortes e aterros em compensação para adequação geométrica do 

subleito; 

 Execução de sub-base e base; 

 Utilização de brita graduada, quando necessário; 

 Umidificação constante das vias de acesso para evitar ao máximo a 

emissão de particulados durante a fase de obras de implantação da LT. 

 

 

 
Figura 3.3.29 – Detalhe das vias de acesso interno do empreendimento. 
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3.3.4.2 Fundações para Estruturas de Montagem e Montagem Mecânica 

 

3.3.4.2.1 Fase de Implantação do Empreendimento 

 

 Estrutura de Suporte dos Módulos 

 

Os módulos fotovoltaicos serão montados em estruturas metálicas (mesas 

fotovoltaicas) compostas por perfis de aço galvanizado e/ou de alumínio, com 

grampos em alumínio ou aço inox para evitar qualquer corrosão de contato 

entre o módulo e o perfil de aço. Todos os materiais utilizados e o projeto da 

estrutura serão conforme as normas relevantes da ABNT ou, na sua ausência, 

as normas internacionais aplicáveis. 

 

Os módulos fotovoltaicos serão montados em estruturas metálicas (“mesas 

fotovoltaicas”) compostas por perfis de aço e/ou alumínio. A estrutura de 

suporte dos módulos é do tipo móvel com sistema de seguimento do sol em um 

eixo orientado N-S.  

 

O sistema seguidor é composto por 1 eixo com 3 séries fotovoltaicas de 30 

módulos, ou seja, 90 módulos, conforme Figura 3.3.30. Os módulos serão 

montados de forma vertical (em relação ao eixo), sendo 2 linhas e 45 colunas. 

 

 
Figura 3.3.30 – Disposição dos módulos fotovoltaicos sobre o eixo do seguidor com 3 séries de 

30 módulos – vista superior 

 

O acionamento é independente para cada seguidor e é feito por meio de uma 

alavanca que move todo o eixo, conforme a Figura 3.3.31. 
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Figura 3.3.31 – Corte transversal pelo eixo do sistema seguidor. 

 

 Fundação para Estruturas de Suporte dos Módulos 

 

A fundação das estruturas será elaborada por perfis de aço cravadas em solo 

os quais reúnem a função de fundação e pilar em único elemento estrutural. O 

dimensionamento será conforme as normas aplicáveis para estacas cravadas 

em solo consideradas as cargas permanentes e variáveis, a resistência 

mecânica do solo e a corrosão das estacas. 

 

As estacas serão cravadas em solo até profundidades de 1,2m - 2,5m, 

conforme a carga de vento e a resistência do terreno. O processo de fincado 

será realizado por um equipamento bate-estaca desenvolvidos, 
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especificamente, para a construção de plantas fotovoltaicas em solo. A 

máquina bate-estacas deverá contar com capacidade de inserir estacas de um 

comprimento total de até 4m.  

 

 
Figura 3.3.32 – Detalhe da fundação com estacas metálicas batidas. 

 

A operação dos equipamentos será realizada por equipe treinada e com 

experiência em montagem de estruturas de sistemas fotovoltaicos. O 

dimensionamento final da fundação e do revestimento da superfície necessária 

será realizado na base de dados da análise mecânica e química do solo no 

local, considerando a corrosividade do solo e a tração de extração das estacas 

(perfis de aço). Deverão ser realizados alguns estaqueamentos de teste nos 

diferentes tipos de solo na área do local com os perfis a serem usados nas 

estruturas suporte. Serão medidos os esforços horizontais e verticais sobre as 

estacas inseridas em profundidade variada. Tais ensaios determinarão também 

a profundidade. 
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 Limpeza do Terreno 

 

O método de fundação por pequenas estacas não requer terraplenagem do 

terreno. Consequentemente, a limpeza do terreno somente inclui a supressão e 

a remoção de vegetação de arbustos e árvores. A vegetação rasteira deve ser 

mantida em uma altura de, no máximo, 20 - 40 cm. 

 

 Obras Civis 

 

As demais obras civis incluem: 

• A construção de fundações para as casas de comando / abrigo das 

subestações unitárias; 

• Cerca no entorno do terreno. 

 

3.3.4.2 Etapas de Implantação do Empreendimento e Cronograma 

 

 Etapas de Implantação 

 

A implantação do projeto segue as etapas descritas no quadro 3.3.23 a seguir.  

 

Quadro 3.3.23 - Etapas de Implantação da UFV. 

Etapa Macro Atividades 

1 Obtenção da licença de instalação 

2 Projeto executivo e estudos complementares 

3 
Trabalhos preparativos: Implantação do canteiro de obras e vias de 

acesso, e limpeza do terreno e demais obras civis 

4 Execução das fundações / estaqueamento 

5 Execução de valas e lançamento de cabos 

6 Montagem mecânica 

7 Montagem elétrica 

8 Comissionamento da UFV 

9 Operação de teste 

10 Operação comercial 
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 Cronograma de Implantação do Empreendimento 

 

O tempo de execução para implantar as Usinas do Projeto é estimado em 12 

meses, considerando que todo licenciamento do projeto (etapa 1 do Quadro 

3.3.23) ocorrerá e não haverá pendências na parte legal que possam promover 

atrasos ao empreendimento. 

 

Os fatores mais importantes que limitam a velocidade de execução do projeto 

são: 

 Produção de módulos; 

 Produção do transformador da SE elevadora (cerca de 8 meses do 

projeto aprovado até a entregue); 

 Pessoal qualificado: com o tempo de implantação de 12 meses, estima-

se que o número de engenheiros, técnicos e trabalhadores chegue a, 

aproximadamente, 800 funcionários, fixos e terceirizados, no pico da 

obra. Ressalta-se que existem poucos profissionais com alguma 

qualificação em montagem de sistemas fotovoltaicos disponíveis no 

mercado. 

 

 
Figura 3.3.33 – Cronograma Executivo da Obra. 
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Figura 3.3.34 – Histograma Geral da Mão de Obra. 

 

 

 

 
Figura 3.3.35 – Histograma Geral de Equipamentos. 
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4. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS 

 

O presente item se pauta na justificativa para desenvolvimento do projeto de 

energia solar por sistema fotovoltaico, frente as demais fontes de geração de 

energia elétrica que compõem a matriz energética brasileira. 

 

A crescente utilização da energia solar fotovoltaica para geração da energia 

elétrica tem evoluído substancialmente em vários países do mundo como uma 

excelente alternativa para redução dos impactos ambientais e renovação da 

matriz energética, uma vez que a maioria dos países ainda utilizam como 

elemento principal para geração de energia os combustíveis fósseis (RELLA, 

2017). 

 

No Brasil, o sistema elétrico caracteriza-se como essencialmente hidrotérmico 

de grande porte com forte predominância de usinas hidroelétricas e com 

múltiplos proprietários, formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, 

Centro‐Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Em maio de 2017, a 

capacidade total de geração de energia elétrica no Brasil atingiu a marca 

aproximada de 152 GW com participação das diversas fontes de energia que 

compõem a matriz elétrica brasileira, a saber (INPE, 2017): 

 

 Hidroelétrica – 61,27% 

 Termoelétrica – 26,92% 

 Central Eólica – 6,86% 

 Pequena Hidroelétrica - 3,27% 

 Termonuclear – 1,3% 

 Central Hidroelétrica – 0,35% 

 Central Solar Fotovoltaica – 0,02% 

 

A hidroeletricidade, assim como todas as fontes renováveis de energia, está 

sujeita à influência de fatores climáticos de modo que a energia armazenada 

(representada pelo nível de água acumulada no reservatório) em períodos de 
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seca pode atingir valores críticos sob o ponto de vista de segurança energética. 

Com esse recurso natural escasso, a oferta de energia diminui induzindo o 

crescimento do risco ao sistema energético e acarretando elevação dos preços 

da energia no país. Além disso, nos períodos de menor incidência de chuvas, o 

uso dessa água para geração de energia impacta criticamente no uso desse 

recurso para outros fins, tais como agricultura ou abastecimento (INPE, 2017). 

 

Dados disponíveis nos relatórios anuais do Balanço Energético Nacional 

(BEN), publicados entre os anos de 2011 e 2015, mostram um crescimento 

significativo na participação de combustíveis fósseis devido ao crescimento no 

despacho das termoelétricas para atender ao aumento da demanda de energia 

e à queda na participação de hidroelétricas associada à crise hídrica recente, 

decorrente do longo período de estiagem que atingiu grande parte do território 

brasileiro. Tal fato fez com que as emissões de carbono na geração de energia 

elétrica subissem de 82 para 137 kgCO2/MWh no período analisado (MME, 

2016). 

 

Durante esse período, foi também observado o crescimento na participação de 

energias renováveis não‐hidro, mas em proporção menor do que da geração 

térmica. Isso demonstra a enorme necessidade de investimentos para 

diversificação da matriz energética do país, buscando-se um modelo pautado 

nos princípios da sustentabilidade. 

 

Vale ressaltar que aliados à necessidade de diversificar as fontes de energia, 

existem ainda os compromissos apresentados pelo Brasil às Nações Unidas 

para redução de emissão de gases do efeito. Esses compromissos foram 

ratificados em reunião na ONU realizada em setembro de 2016. O país incluiu, 

entre seus compromissos, a meta de alcançar 45% de participação de fontes 

renováveis de energia (incluindo fonte hídrica, com participação das demais 

renováveis entre 28% e 33% deste total) na matriz energética e reduzir em 

43% as emissões de gases de efeito estufa até 2030 em relação aos níveis de 

emissões observados em 2005 (INPE, 2017). 
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Nesse contexto, potencial brasileiro de aproveitamento solar, aliado ao atual 

risco de escassez de energia elétrica, cuja matriz elétrica é baseada em 

grandes usinas hidrelétricas e termoelétricas, serve de grande motivação para 

que se busquem alternativas energéticas de cunho renovável, como a geração 

por fonte solar (RELLA, 2017). 

 

O Brasil apresenta um dos maiores índices de irradiação solar do mundo. A 

maior parte do território nacional encontra-se próxima à linha do Equador, não 

apresentando assim grandes variações de radiação solar ao longo do dia. Os 

valores anuais de radiação solar incidente variam entre 1.550 e 2.400 kWh/m² 

ao longo do território nacional e são superiores aos da maioria dos países da 

União Europeia, como, por exemplo, a Alemanha (900 – 1.250 kWh/m²) e a 

França (900 – 1.650 kWh/m²). E a região Nordeste conta com uma incidência 

média diária entre 4,5 a 6 kWh (BARBOSA FILHO et al., 2017). 

 

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética - EPE (NOTA TÉCNICA 

DEA 19/14, 2015) estima uma produção de 283,5 milhões de MW por ano de 

energia fotovoltaica se todo o potencial solar for aproveitado. A potência gerada 

seria suficiente para abastecer mais de duas vezes o atual consumo doméstico 

de 128,8 milhões de MW por ano do país.  

 

Índices elevados de irradiação solar direta na superfície ocorrem em grande 

parte do Nordeste Brasileiro e são o principal requisito para a viabilidade desta 

tecnologia de geração (ANEEL, 2018). 

 

Para o projeto de geração de energia por fonte fotovoltaica, foi realizada uma 

análise prévia do período de insolação no local escolhido, utilizando-se o 

ATLAS Brasileiro de Energia Solar: INPE, 2017 – 2ª Edição. Nesse Atlas, onde 

pode-se observar as regiões com os maiores períodos médios de insolação 

diária no Brasil, e com isso, tomou-se decisões referentes aos melhores 

lugares em termos de aproveitamento da radiação incidente para projeto de 
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energia solar no estado do Ceará como evidenciado nas figuras 4.1 e 4.2 a 

seguir. 

 

 
Figura 4.1 - Mapa do potencial de geração solar fotovoltaica em termos de rendimento 

energético anual para todo o Brasil (medido em kWh/kWp/ano no perfil de cores), admitindo-se 

uma taxa de desempenho de 80% para geradores fotovoltaicos fixos e distribuição da 

população brasileira nas cidades. Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar: INPE, 2017 – 2ª 

Edição. 
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Figura 4.2 - Sazonalidade do potencial de geração solar fotovoltaica para os 12 meses do ano, 

em termos de rendimento energético anual para todo o Brasil (medido em kWh/kWp/mês no 

perfil de cores), admitindo-se uma taxa de desempenho de 80% para geradores fotovoltaicos 

fixos. Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar: INPE, 2017 – 2ª Edição. 
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Para a região escolhida, a insolação média diária acompanha as maiores 

médias nacionais. Utilizando o Atlas Brasileiro de Energia Solar: INPE, 2017 – 

2ª Edição, podemos observar a intensidade da radiação solar para todo o 

território brasileiro em todos os meses do ano e, posteriormente, obter uma 

média nacional. A projeção atual do empreendimento com sua localização nos 

municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, mais precisamente nas 

propriedades rurais Fazenda Alex e Fazenda Sabonete, foi à alternativa mais 

viável para a implantação do projeto, visando à utilização de uma gleba com 

parte da vegetação antropizada, em uma área sem declividade, o que reduz 

ainda mais riscos com impactos negativos, processos erosivos, e com acessos 

viários bem definidos, facilitando a implantação dos mesmos. 

 

Outro aspecto importante que se levou em consideração para a localização do 

empreendimento foi a proximidade do seccionamento com a LT 230kV 

Mossoró II / Banabuiú C2 (CHESF), com cerca de 4,0km. Ocorreu a total 

viabilidade através dos custos finais com o CAPEX do projeto com o tamanho 

reduzido da LT. 

 

 
Figura 4.3 - Traçado da LT Fazenda Alex até o Seccionamento na LT 230kV Mossoró II / 

Banabuiú C2. 
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Com relação ainda ao tamanho da linha, quanto menor ela for mais reduzido 

são os impactos ambientais locais com desmatamento e outras intervenções 

na fase de implantação, explicitadas no capítulo de avaliação de impactos, 

mais a frente. 

 

4.1. Alternativa Tecnológica 

 

Entre os vários processos de aproveitamento da energia solar, os mais usados 

atualmente são o aproveitamento térmico (coletores e concentradores solares) 

e a geração fotovoltaica de energia elétrica. No Brasil, o primeiro é mais 

encontrado nas regiões Sul e Sudeste, devido a características climáticas, e o 

segundo, nas regiões Norte e Nordeste.  

 

Com base em ANEEL (2018), essas tecnologias serão descritas abaixo: 

 

4.1.1 Aproveitamento térmico 

 

Coletor Solar: A radiação solar pode ser absorvida por coletores solares, 

principalmente para aquecimento de água, a temperaturas relativamente baixas 

(inferiores a 100ºC). O uso dessa tecnologia ocorre predominantemente no 

setor residencial, mas há demanda significativa e aplicações em outros setores, 

como edifícios públicos e comerciais, hospitais, restaurantes, hotéis e similares. 

 

Concentrador solar: O aproveitamento da energia solar é aplicado a sistemas 

que requerem temperaturas mais elevadas ocorre por meio de concentradores 

solares, cuja finalidade é captar a energia solar incidente numa área 

relativamente grande e concentrá-la numa área muito menor, de modo que a 

temperatura desta última aumente substancialmente. A superfície refletora 

(espelho) dos concentradores tem forma parabólica ou esférica, de modo que 

os raios solares que nela incidem sejam refletidos para uma superfície bem 

menor, denominada foco, onde se localiza o material a ser aquecido. 
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4.1.2 Sistema Fotovoltaico 

 

Além dos processos térmicos descritos acima, a radiação solar pode ser 

diretamente convertida em energia elétrica, por meio de efeitos da radiação 

(calor e luz) sobre determinados materiais, particularmente os semicondutores. 

Esta é a tecnologia escolhida para o desenvolvimento do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex. 

 

O efeito fotovoltaico decorre da excitação dos elétrons de alguns materiais na 

presença da luz solar (ou outras formas apropriadas de energia). Entre os 

materiais mais adequados para a conversão da radiação solar em energia 

elétrica, os quais são usualmente chamados de células solares ou 

fotovoltaicas, destaca-se o silício. A eficiência de conversão das células solares 

é medida pela proporção da radiação solar incidente sobre a superfície da 

célula que é convertida em energia elétrica. Atualmente, as melhores células 

apresentam um índice de eficiência de 25% (GREEN et al., 2000). 

 

Baseado nesses princípios, uma usina solar, também conhecida como parque 

solar, é um sistema fotovoltaico de grande porte (sistema FV) projetado para a 

produção e venda de energia elétrica. As usinas de energia solar se 

diferenciam dos sistemas fotovoltaicos instalados em casas e indústrias pois 

elas fornecem energia em alta tensão para fins de distribuição e não para o 

autoconsumo. A produção de energia da usina de energia solar vem dos 

painéis fotovoltaicos que convertem a energia do sol em energia elétrica para 

ser vendida para a rede.  

 

A maioria das usinas de energia solar no mundo são construídas sobre o solo. 

Elas são na sua maioria fixas, mas também podem ser construídas com os 

chamados “trackers”, seguidores solares que acompanham o movimento do 

sol, o qual adotado no Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 
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O Complexo Solar Fotovoltaico Alex foi concebido para ter em seu campo 

gerador, com potência instalada de 391.521,60 kWp, com a utilização de 

módulos fotovoltaicos, fabricante Canadian Solar. Com o arranjo de string com 

de 30 módulos fotovoltaico em série, instalados em rastreador móvel de um 

eixo modelo Soltec e interligados a rede através dos inversores do fabricante 

Ingeteam. 

 

4.2. Alternativa Locacional 

 

O Nordeste Brasileiro é reconhecido em termos de potencial solarimétrico 

como tendo áreas com valores de radiação solar diária, média anual, 

equiparada às melhores regiões do mundo, nomeadamente as áreas 

desérticas africanas e norte americanas. Adicionalmente, as variações 

sazonais do recurso solar do Nordeste são reduzidas, contribuindo para uma 

regularidade de geração que traz vantagens técnicas e financeiras aos projetos 

implementados. 

 

A escolha do terreno entre Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte se justifica 

por ser uma região com relevo bastante plano, sem ondulações, áreas 

serranas ou obstáculos possam gerar sombras, se constituindo em um terreno 

ideal para exploração do potencial fotovoltaico. 

 

Com a utilização dos mapas solarimétricos disponíveis no mercado verifica-se 

que a área do Complexo Solar Fotovoltaico Alex tem potencial para se explorar 

a energia fotovoltaica e, com a contratação de empresa especializada em 

estudos de potencial, foi possível comprovar que a utilização do terreno é 

plenamente viável. A Figura 4.2.1 demonstra os potenciais de irradiação para a 

localidade do Projeto. 
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Figura 4.2.1 - Tabela de irradiação Global Longo Prazo (Fonte: Memorial Descritivo Stellcons, 

2018) 

 

Abaixo são apresentadas premissas utilizadas para maior eficiência do sistema 

fotovoltaico do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e que foram consideradas na 

seleção do terreno (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.2.1 - Aspectos avaliados para seleção locacional da planta do Complexo Solar 

Fotovoltaico. 

CONDIÇÃO DESCRIÇÃO SITUAÇÃO FAVORÁVEL 

C
li

m
át

ic
a 

Irradiação solar 
Irradiação global horizontal com 

media anual ≥ 2.000 kWh/m². 

Condições do vento 

Circulação dos ventos para os 

módulos, mínimo aceitável próximo 

de 3 m/s. 

Temperatura ambiente 
Média annual menor que 20°C, mas 

a máximanãopodeultrapassar 35°C. 

L
o

ca
li

za
çã

o
 e

 

re
d

o
n

d
ez

as
 

Horizonte 
Horizonte limpo, sem visualização de 

grandes montanhas. 

Acesso à água 
Acesso à água (não calcificada e não 

osmótica) para limpeza dos módulos. 

Comunicação 
Acesso à internet, através da 

tecnologia GSM. 
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CONDIÇÃO DESCRIÇÃO SITUAÇÃO FAVORÁVEL 

Distância do mar Mais de 100 km de distância do mar. 

C
o

n
d

iç
õ

es
 d

as
 P

ro
p

ri
ed

ad
es

 

Tamanho da area útil Mais de 50 hectares. 

Acesso 

Próximo a rodovias com boas 

condições para o tráfego de grandes 

caminhões. 

Formato da área Quadrada ou retangular. 

Orientação Plano orientado ao norte. 

Orografia Plana. 

Máximo de inclinação 
Menor que 10% N-S, menor que 5% 

L-O. 

Tipo de solo (argiloso, arenoso...) Argila compacta ou areia. 

Vegetação 

Caatinga arbustiva e arbórea 

circundando a area útil do Complexo 

Solar 

Sombreamento (árvores, 

postes...) 

Sem sombras de construções ou 

Árvores altas. 

Sem redes de abastecimento 

cruzando a terra (gás, canos de 

água, redes elétricas e de 

telefones). 

Sem redes cruzando a terra. 

R
is

co
s 

Restrições ambientais Sem restrições ambientais. 

Restrições arqueológicas Sem restrições arqueológicas. 

Risco sísmico Baixo risco sísmico. 

C
o

n
d

iç
õ

es
E

lé
tr

ic
as

 

L
eg

al
id

ad
e 

e 

vi
ab

ili
d

ad
ee

co
n

ô
m

ic

a 

Distância ao ponto de conexão Menos de 15 km. 

Capacidade do ponto de conexão Mais que 5 MW. 

Garantia Sem hipotecas ou gravames 

Proprietários Um ou dois proprietários. 
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CONDIÇÃO DESCRIÇÃO SITUAÇÃO FAVORÁVEL 

Disponibilidade dos mapas 

cadastrais 
Propriedadeclara e documentações 

Classificação da terra 
Industrial ou agricultura, sem 

proteção. 

Incentivos de investimento 

Possibilidade de haver redução de 

taxasou outros incentivos de 

investimentos 

 

Verifica-se de acordo com a Figura 4.2.2 a seguir a configuração da planta do 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex, com uma rodovia margeando a porção 

oeste da planta e a predominância de áreas com vegetação natural e/ou 

destinadas a agricultura, o que permite o isolamento do empreendimento. 

 

Na configuração do terreno serão preservadas áreas de dolinas, também 

identificadas como lagoas temporárias. A vegetação entorno dessas áreas 

serão mantidas e conservadas, constituindo um corredor de vegetação entre a 

usina e a rodovia, bem como comunidades. Deste modo, as unidades da usina 

solar ocuparão áreas sem restrições ambientais. 

 

Ressalta-se a ausência de cursos d´água, no interior da planta e seu entorno 

direto, a ausência de comunidades tradicionais (indígenas ou quilombolas). 

Além disso, a planta mantém distância dos núcleos das comunidades 

existentes na área de influência direta do empreendimento. 

 

Na porção leste do terreno está projetada a Reserva Legal, que funcionará 

como importante corredor de vegetação entre a usina solar e as atividades de 

mineração da Carbomil. 
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Figura 4.2.2 – Configuração da Alternativa Locacional do Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

 

5. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

 

Este item avalia o cumprimento da Compensação Ambiental, considerando o 

enquadramento do empreendimento e licenciamento a partir da apresentação 

dEstudo de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.  

 

5.1 Pressupostos Legais 

 

Alguns requisitos legais no âmbito federal e estadual devem ser observados no 

Cáculo da compensação ambiental. Assim, os principais critérios estabelecidos 

nos requisitos legais citados acima serão apresentados a seguir, em ordem 

cronológica: 

 

1°) Lei 9.985, de 18 de julho de 2000 (Lei do SCNUC) 

 

A compensação ambiental tem como pressuposto a Lei n. 9.985 de 

18/06/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
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Natureza - SNUC e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 

gestão das unidades de conservação. 

 

As medidas compensatórias pertinentes para os impactos ocasionados pela 

implantação de empreendimentos de grande porte, são ordenados pelo Art. 36, 

nos seguintes termos:  

 

Artigo 8º: estabelece as categorias de Unidade de conservação de Proteção 

Integral, sendo elas: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; 

Monumento Natural; Refúgio de Vida Silvestre. 

 

Artigo 9º - §2°: (...) inexistindo unidade de conservação ou zona de 

amortecimento afetada a compensação ambiental deverá ser destinada à 

criação, implantação ou manutenção de unidade de conservação do Grupo de 

Proteção Integral localizada preferencialmente no mesmo Bioma e na mesma 

bacia hidrográfica do empreendimento (...). 

 

Artigo 36: Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 

competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e 

manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 

acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.  

(...)  

 

§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de 

conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentas no 

EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a 

criação de novas unidades de conservação.  

 

§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou 

sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste 
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artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por 

sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo 

de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação 

definida neste artigo.” 

 

2º) Decreto n° 4.340, de 22 de agosto de 2002 

 

Esse decreto regulamenta Lei Federal n. 9.985/2000 e estabelece em seu 

Capítulo VIII as atividades prioritárias para a aplicação dos referidos recursos, 

conforme demonstrado a seguir:  

 

Artigo 33°: A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o 

art. 36 da Lei nº 9.985, de 2000, nas unidades de conservação, existentes ou a 

serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade:  

I - Regularização fundiária e demarcação das terras;  

 

II- Elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;  

 

III - Aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 

monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de 

amortecimento;  

 

IV - Desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 

conservação; e, 

 

V - Desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 

conservação e área de amortecimento”.  

 

Parágrafo único. Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, 

Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse 

Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não 
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sejam do Poder Público, os recursos da compensação somente poderão ser 

aplicados para custear as seguintes atividades:  

 

I - Elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade;  

 

II - Realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo 

vedada aquisição de bens e equipamentos permanentes;  

 

III - Implantação de programas de educação ambiental; e, 

 

IV - Financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável 

dos recursos naturais da unidade afetada. 

 

3º) Resolução COEMA N° 09 de 29 de maio de 2003 

 

Artigo 3º: Nas atividades ou empreendimentos causadores de significativa 

degradação, licenciados com base em estudo ambiental na modalidade de 

Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório - EIA/RIMA, o valor 

destinado à compensação ambiental será estabelecido, no correspondente 

procedimento de licenciamento, não podendo ser inferior a 0,5% (meio por 

cento) do custo total da respectiva implantação, devendo, a graduação dos 

percentuais, considerar a amplitude dos impactos gerados. 

 

Artigo 4º: Nas atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos 

ambientais para fins econômicos, o valor da compensação ambiental será 

estabelecido com base no respectivo estudo ambiental, indicado pelo órgão 

ambiental, não podendo ser inferior a 0,5% (meio por cento) do custo total 

da respectiva implantação. 

 

Artigo 8°: O pagamento do valor da compensação ambiental poderá ser feito 

parceladamente, mediante cronograma definido pela autoridade ambiental.  

 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 92 

 

Parágrafo único. O prazo para o pagamento do valor correspondente à 

compensação ambiental, de atividade ou empreendimento licenciado com base 

em EIA/RIMA ou em outros estudos ambientais, não poderá ser superior ao da 

respectiva implantação, ficando a emissão da licença de operação 

condicionada à verificação de sua integral satisfação. 

 

4º) Resolução CONAMA N° 371, de 05 de abril de 2006 

 

Esta resolução estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, 

cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de 

compensação ambiental, conforme a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC. 

 

Artigo 2º: O órgão ambiental licenciador estabelecerá o grau de impacto 

ambiental causado pela implantação de cada empreendimento, 

fundamentado em base técnica específica que possa avaliar os impactos 

negativos e não mitigáveis aos recursos ambientais identificados no processo 

de licenciamento, de acordo com o EIA/RIMA, e respeitado o princípio da 

publicidade. 

 

Artigo 3°: Para o cálculo da compensação ambiental serão considerados os 

custos totais previstos para implantação do empreendimento e a metodologia 

de gradação de impacto ambiental definida pelo órgão ambiental competente.  

 

§ 1° Os investimentos destinados à melhoria da qualidade ambiental e à 

mitigação dos impactos causados pelo empreendimento, exigidos pela 

legislação ambiental, integrarão os seus custos totais para efeito do cálculo da 

compensação ambiental.  

 

§ 2° Os investimentos destinados à elaboração e implementação dos planos, 

programas e ações, não exigidos pela legislação ambiental, mas estabelecidos 

no processo de licenciamento ambiental para mitigação e melhoria da 
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qualidade ambiental, não integrarão os custos totais para efeito do cálculo da 

compensação ambiental. 

 

§3º: Os custos referidos no parágrafo anterior deverão ser apresentados e 

justificados pelo empreendedor e aprovados pelo órgão ambiental licenciador. 

 

Artigo 4°: Para efeito do cálculo da compensação ambiental, os 

empreendedores deverão apresentar a previsão do custo total de implantação 

do empreendimento antes da emissão da Licença de Instalação, garantidas as 

formas de sigilo previstas na legislação vigente. 

 

Artigo 5°: O percentual estabelecido para a compensação ambiental de novos 

empreendimentos deverá ser definido no processo de licenciamento, quando 

da emissão da Licença Prévia, ou quando esta não for exigível, da Licença de 

Instalação.  

 

§ 1o Não será exigido o desembolso da compensação ambiental antes da 

emissão da Licença de Instalação.  

 

§ 2o A fixação do montante da compensação ambiental e a celebração do 

termo de compromisso correspondente deverão ocorrer no momento da 

emissão da Licença de Instalação.  

 

§ 3o O termo de compromisso referido no parágrafo anterior deverá prever 

mecanismo de atualização dos valores dos desembolsos. 

 

5º) Resolução COEMA Nº11, de 04 de setembro de 2014 

 

Esta resolução estabeleceu no âmbito do estado do Ceará a metodologia de 

cálculo do grau de impacto ambiental para fixação do percentual de valoração 

da compensação ambiental. Assim: 
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Artigo1º: Aprova a metodologia de cálculo do grau de impacto ambiental, 

objetivando estabelecer critérios de valoração da compensação, onde se 

obterão recursos a serem aplicados nas Unidades de Conservação de proteção 

integral, incidindo em licenciamentos ambientais de significativo impacto 

ambiental na implantação de empreendimentos em todo o Estado do Ceará, 

com base nos critérios específicos detalhados no Anexo I desta Resolução.  

 

Art.2º A Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE é o órgão 

responsável pela aplicação da metodologia de cálculo do impacto ambiental, 

que resultará na apuração dos valores de cobrança da Compensação 

Ambiental. 

 

Art.3º Para os fins de fixação da Compensação Ambiental, a Superintendência 

Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, estabelecerá o procedimento a partir 

do Estudo Prévio de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA, sendo de responsabilidade da equipe técnica a análise do grau de 

impacto do empreendimento e/ou atividade, considerando para efeitos desta 

Resolução, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio 

ambiente. 

 

Artigo 4º: Será fixada a responsabilidade do Empreendedor na Compensação 

Ambiental, através da elaboração e aprovação do Termo de Compromisso da 

Compensação Ambiental - TCCA. 

 

§1º O Termo de Compromisso conterá o valor total da Compensação 

Ambiental e o Cronograma de desembolso do empreendedor, o qual não 

poderá ultrapassar a fase de implantação do empreendimento, sendo 

elaborado pela Procuradoria Jurídica – PROJU, em 5 (cinco) vias, assinado 

pelo Presidente do CONPAM, Superintendente da SEMACE e Empreendedor. 

 

§2º Fixado o valor final da Compensação, a SEMACE promoverá a abertura do 

Processo Administrativo, incluindo-o na pauta da sessão seguinte da Câmara 
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Técnica de Compensação Ambiental - CTCA, instruídos pelos respectivos 

Planos de Trabalho que deverão ser analisados e aprovados. 

 

§3º Na manutenção e preservação das Unidades de Conservação – UC’s, 

inseridas no território Cearense, caberá ao CONPAM a aplicação de 70% dos 

valores oriundos da Compensação Ambiental, ficando os 30% restantes para 

aplicação no monitoramento e fiscalização pela SEMACE. 

 

Artigo 5º: Nos casos de licenciamento ambiental para ampliação ou 

modificação de empreendimentos já licenciados, desde que o conjunto da área 

implique em significativo impacto ambiental, a compensação será definida com 

base nos custos da ampliação ou modificação. 

 

5.2 Metodologia de Cálculo do grau de impacto ambiental a ser aplicada 

na Compensação Ambiental. 

 

De acordo com a Resolução COEMA Nº11, de 04 de setembro de 2014, a  

metodologia estabelece os critérios, procedimentos e forma de cálculo do Grau 

de Impacto Ambiental – (GI) e o percentual variável de Compensação 

Ambiental – CA que deverão incidir sobre os investimentos necessários à 

implantação do empreendimento, exceto os planos, projetos e programas 

exigidos no processo de licenciamento ambiental para mitigação de impactos, 

bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 

empreendimento, inclusive os relativos às garantias e aos custos com apólices 

e prêmios de seguros pessoais e reais. 

 

5.2.1 Grau de Impacto Ambiental (GI) 

 

Considerar-se o Grau de Impacto Ambiental – (GI) igual a soma do Impacto 

Sobre a Biodiversidade (ISB), o Comprometimento de Área Prioritária (CAP) e 

a Influência em Unidades de Conservação (IUC). 
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O Grau de Impacto é dado pela seguinte fórmula: 

 

GI = ISB + CAP + IUC 

 

 ISB = Impacto sobre a Biodiversidade;  

 CAP = Comprometimento de Área Prioritária;  

 IUC = Influência em Unidades de Conservação. 

 

5.2.2 Impacto Sobre a Biodiversidade (ISB) 

 

O ISB tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento 

diretamente sobre a biodiversidade na sua área de influência direta e indireta. 

Os impactos diretos sobre a biodiversidade que não se propagarem para além 

da área de influência direta e indireta não serão contabilizados para as áreas 

prioritárias. O ISB terá seu valor variando entre 0 e 0,25%. Para cálculo do ISB, 

segue-se a fórmula: 

 

ISB = IM x IB (IA+IT)/140 

 

 IM = Índice Magnitude;  

 IB = Índice Biodiversidade;  

 IA = Índice Abrangência;  

 IT = Índice Temporalidade. 

 

5.2.3 Comprometimento de Área Prioritária (CAP) 

 

O CAP tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a área 

prioritária em que se insere. Isto é observado fazendo a relação entre a 

significância dos impactos frente às áreas prioritárias afetadas. 

Empreendimentos que tenham impactos insignificantes para a biodiversidade 

local podem, no entanto, ter suas intervenções mudando a dinâmica de 
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processos ecológicos, afetando ou comprometendo as áreas prioritárias. O 

CAP terá seu valor variando entre 0 e 0,25%.  

Para cálculo do CAP, segue-se a fórmula: 

 

CAP = IM x ICAP x IT/70 

 

 IM = Índice Magnitude; 

 ICAP = Índice Comprometimento de Área Prioritária; 

 IT = Índice Temporalidade. 

 

5.2.4 Influência em Unidade de Conservação (IUC) 

 

O IUC varia de 0 a 0,15%, avaliando a influência do empreendimento sobre as 

unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, sendo que os 

valores podem ser considerados cumulativamente até o valor máximo de 

0,15%.  

O IUC será diferente de 0 quando for constatada a incidência de impactos em 

unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, considerando as 

seguintes premissas:  

 

 G1: parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação 

ecológica, refúgio de vida silvestre e monumento natural = 0,15%;  

 

 G2: florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,10%;  

 

 G3: reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 

0,10%;  

 

 G4: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e 

reservas particulares do patrimônio natural = 0,10%; e, 

 

 G5: zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%.  
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De acordo com os resultados do presente estudo, Capítulos 8 e 10, não foram 

identificadas Unidades de Conservação na área de influência do 

empreendimento e, portanto, sem impactos decorrentes das ações do 

empreendimento. 

 

5.2.5 Índices 

 

Para o cálculo do grau de impacto do empreendimento, deverão ser calculados 

os índices a seguir: 

 

5.2.5.1 Índice de Magnitude (IM) 

 

O IM varia de 0 a 2, avaliando a existência e a relevância dos impactos 

ambientais concomitantemente significativos negativos sobre os diversos 

aspectos ambientais associados ao empreendimento, analisados de forma 

integrada (Tabela 5.1.1).  

 

Tabela 5.2.1 – Índice de Magnitude (IM) para o Projeto Alex. 

Valor Atributo Projeto ALEX 

0 Ausência de impacto ambiental significativo 
negativo 

 

1 
Pequena magnitude do impacto ambiental 
negativo em relação ao comprometimento 

dos recursos ambientais 
 

1,5 
Média magnitude do impacto ambiental 

negativo em relação ao comprometimento 
dos recursos ambientais 

X 

2,0 Alta magnitude do impacto ambiental 
negativo 

 

 

5.2.5.2 Índice de Biodiversidade (IB) 

 

O IB varia de 0 a 3,5 avaliando o estado da biodiversidade previamente à 

implantação do empreendimento (Tabela 5.1.2): 
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Tabela 5.2.2 – Índice de Biodiversidade (IB) para o Projeto Alex. 

Valor Atributo Projeto ALEX 

0 Biodiversidade se encontra muito 
comprometida 

 

1,5 Biodiversidade se encontra medianamente 
comprometida 

X 

2,5 Biodiversidade se encontra pouco 
comprometida 

 

3,5 
Área de trânsito ou reprodução de espécies 
consideradas endêmicas ou ameaçadas de 

extinção 
 

 

5.2.5.3 Índice Abrangência (IA) 

 

O IA varia de 1 a 2,5, avaliando a extensão espacial de impactos negativos 

sobre os recursos ambientais. Em casos de empreendimentos lineares, o IA 

será avaliado em cada microbacia separadamente, ainda que o trecho 

submetido ao processo de licenciamento ultrapasse os limites de cada 

microbacia (Tabela 5.1.3). 

 

Tabela 5.2.3 – Índice de Abrangência (IA) para o Projeto Alex. 

Valor Atributo Projeto ALEX 

1 Impactos limitados à área de uma 
microbacia 

X 

1,5 
Impactos que ultrapassem a área de uma 
microbacia limitados à área de uma bacia 

de 3a ordem 
 

2,0 
Impactos que ultrapassem a área de uma 
bacia de 3a ordem e limitados à área de 

uma bacia de 1a ordem 
 

2,5 Impactos que ultrapassem a área de uma 
bacia de 1a ordem 

 

 

5.2.5.4 Índice Temporalidade (IT) 

 

O IT varia de 1 a 2,5 e se refere à resiliência do ambiente ou bioma em que se 

insere o empreendimento. Avalia a persistência dos impactos negativos do 

empreendimento (Tabela 5.1.4). 
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Tabela 5.2.4 – Índice de Temporalidade (IA) para o Projeto Alex. 

Valor Atributo Projeto ALEX 

1 Imediata: até 5 anos após a instalação do 
empreendimento 

 

1,5 Curta: superior a 5 e até 15 anos após a 
instalação do empreendimento 

 

2,0 Média: superior a 15 e até 30 anos após a 
instalação do empreendimento 

X 

2,5 Longa: superior a 30 anos após a 
instalação do empreendimento 

 

 

5.2.5.5 Índice de Comprometimento de Áreas Protegidas (ICAP) 

 

O ICAP varia de 0 a 1,5, avaliando o comprometimento sobre a integridade de 

fração significativa da área prioritária impactada pela implantação do 

empreendimento, conforme mapeamento oficial de áreas prioritárias aprovado 

mediante ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente (Tabela 5.1.5). 

 

Tabela 5.2.5 – Índice de Comprometimento de Áreas Protegidas para o Projeto Alex. 

Valor Atributo Projeto ALEX 

0 
Inexistência de impactos sobre áreas 

prioritárias ou impactos em áreas 
prioritárias totalmente sobrepostas a 

unidades de conservação 

X 

0,5 Impactos que afetem áreas de importância 
biológica alta 

 

1,0 Impactos que afetem áreas de importância 
biológica muito alta 

 

1,5 
Impactos que afetem áreas de importância 

biológica extremamente alta ou 
classificadas como insuficientemente 

conhecidas 

 

 

5.2.5.6 Investimentos do Empreendimento 

 

O investimento será da ordem de R$ 850 milhões. 

 

5.1.6 Cálculo da Compensação Ambiental 

 

Com base nos aspectos descritos acima, a Tabela 5.1.6 apresenta os devidos 

cálculos. 
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Tabela 5.2.6 – Cálculos da Compensação Ambiental. 

Índices Fórmulas Cálculos Resultados 

Impacto Sobre a 

Biodiversidade (ISB) 

ISB = IM x IB x 

(IA+IT) / 140 
ISB = 1,5 x 1,5 x (1+2)/140 0,0482 

Comprometimento da 

Área Prioritária (CAP) 

CAP = IM x ICAP x IT 

/ 70 
CAP = 1,5 x 0 x 2/70 0,0000 

Influência em Unidade de 

Conservação (IUC) 
Varia de 0 a 0,15% 0% 0,0000 

Grau de Impacto (GI) em 

(%) 

GI = ISB + CAP + 

IUC 
GI = 0,0482 + 0 + 0 0,0482 

Somatório dos 

investimentos (VR) 
- R$ 850.000.000,00 R$ 850.000.000,00 

Compensação Ambiental 

(CA) 
CA = VR x GI 

CA = 850.000.000,00 x 

0,0482 
R$ 40.982.142,85 

 

 

Considerando os cálculos acima a compensação ambiental será da ordem de 

R$ 40.982.142,85. 

 

Por meio de um termo de compromisso será estabelecido na fase da Licença 

de Instalação com a câmara de compensação ambiental da SEMACE modus 

operandi para desembolso do valor da compensação. 

 

Recomenda-se que a verba da compensação ambiental seja destinada a uma 

unidade de conservação de proteção integral indicada pela SEMACE. 
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6. ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 

De acordo com o Termo de Referência o presente estudo deve apresentar as 

áreas de influência do empreendimento, consistindo dos limites da área 

geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos. Assim, a 

definição das áreas deinfluência foi baseada nos seguintes conceitos: 

 

Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde às áreas a serem ocupadas 

peloempreendimento, ou seja, onde ocorrerão as intervenções físicas, e que 

por tanto,estarão submetidas aos impactos diretos das fases de implantação, 

operação edesativação do empreendimento, estando inseridas na AID. 

 

Área de Influência Direta (AID): compreende a área de provável ocorrência 

deimpactos ambientais diretos associados às etapas de implantação, operação 

edesativação do empreendimento. A AID incorpora a ADA e compreende a 

área deseu entorno. 

 

A AID é passível de abrigar os impactos ambientais significativos, negativos 

epositivos, provenientes das atividades do empreendimento. Desse modo, 

caracterizaa área onde serão contempladas as ações ambientais de forma a 

prevenir, eliminarou minimizar os impactos negativos, bem como potencializar 

os impactos ambientaispositivos. 

 

Área de Influência Indireta (AII): área de provável ocorrência de 

impactosambientais indiretos associados às etapas de implantação, operação e 

desativaçãodo empreendimento. A AII incorpora a AID em seu limite. 

 

Nesse recorte geográfico, os impactos indiretos são mais difusos do que os 

diretos ese manifestam em áreas geográficas mais abrangentes, porém tais 

impactos, de ummodo geral, tendem a ser de menor intensidade. Nesta área, 

os atributos naturais ousociais, ou os recursos afetados indiretamente pelo 

empreendimento tambémsofrem grande influência de outros fatores não 
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relacionados ao empreendimento,propriamente dito, mas sim decorrentes de 

outras atividades antrópicas. 

 

De acordo com as premissas contidas na Resolução Conama 001/86 e na 

literaturaespecializada que versa sobre a definição das áreas de influência em 

estudosambientais (MULLER-PLANTENBERG e AB’SÁBER, 1994; SANTOS, 

2004;SÁNCHEZ, 2008 e CAIXETA, et al., 2007, entre outros), a delimitação 

das áreas deinfluência de um empreendimento potencialmente impactante 

deve ser vista comoproduto direto dos levantamentos e análises que definem o 

diagnóstico ambiental doestudo e resultados da avaliação dos impactos 

ambientais decorrentes doempreendimento. 

 

Nesse contexto, para a definição das áreas de influência foram considerados 

oscomponentes ambientais relacionados aos meios físico, biótico e 

socioeconômico,as características da UFV Alex e os impactos ambientais 

decorrentesde suas atividades. 

 

No presente estudo, a definição dessas áreas contou com a participação de 

equipemultidisciplinar, assegurando a abrangência e análise necessária, 

considerando aintegração entre os estudos desenvolvidos. Os critérios para 

definição das áreas de influência são apresentdos a seguir por meio temático. 

 

6.1 Meio Físico 

 

 Área Diretamente Afetada - ADA 

 

A Área Diretamente Afetada é definida pela área necessária para as obras e 

passível de intervenção física direta por conta das infraestruturas previstas 

para implantação e funcionamento do Complexo Solar. A ADA corresponde aos 

terrenos onde serão executadas as obras e onde irão ocorrer atividades que 

impliquem na descaracterização física dos solos e formações superficiais tais 

como a limpeza do terreno para instalação dos painéis solares. 
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A ADA compreende, além das áreas de instalação dos painéis solares e 

estruturas auxiliares, as áreas das estradas e vias internas de acesso 

construídas, ampliadas ou reformadas, área de canteiro de obras, áreas de 

subestação e áreas de bota-fora. 

 

Para os estudos de meio físico a área da ADA é aquela que sofrerá 

modificações por compreender os terrenos onde haverá ação direta para 

construção de estruturas e equipamentos. Nestas áreas poderão ocorrer 

modificações nas características físicas do terreno e das propriedades do solo, 

a exemplo de compactação e desagregação mecânica, possibilidade de 

contaminação dos solos por óleo e graxas e supressão de vegetação. 
 

 Área de Influência Direta - AID 

 

A área de influência direta constitui áreas contíguas a área diretamente afetada 

que, mesmo não contendo obras de infraestrutura do empreendimento, 

apresentam risco de serem afetadas diretamente. Compreende, portanto, o 

conjunto de áreas que, por sua localização e características, são 

potencialmente sujeitas a sofrerem os impactos diretos da implantação e da 

operação da atividade de geração de energia solar. A AID incorpora a ADA e 

compreende terrenos no seu entorno. 

 

Considerando que os terrenos do topo da Chapada do Apodi são planos e sem 

uma malha hídrica definida, optou-se por estabelecer como área de influência 

direta uma faixa de 2.000 metros no entorno de qualquer estrutura do 

empreendimento, incluindo Áreas de bota-fora de materiais. 

 

 Área de Influência Indireta - AII 

 

A Área de Influência Indireta abrange as áreas geográficas onde eventuais 

impactos e efeitos são induzidos pela existência do empreendimento, não 

sendo derivada da intervenção direta necessária a implantação das estruturas, 

edificações ou vias de acesso e operação do empreendimento. 
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Na definição da AII foram considerados os aspectos do sistema físico que 

estão relacionados a fatores da geologia, geomorfologia, solos, estabilidade 

das formações superficiais e recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

 

Ressalta-se que existe uma tendência de utilização dos condicionantes da 

drenagem superficial, sub-bacias de contribuição e da bacia hidrográfica como 

área elementar para delimitação dos efeitos sobre o meio físico, respeitando a 

resolução 001/1986 do CONAMA e a Lei 9.433/97, que estabelece a bacia com 

unidade territorial de análise e planejamento. Entretanto, na região da Chapada 

do Apodi, os terrenos são planos e sem a delimitação clara de bacias 

hidrográficas superficiais que possam condicionar o escoamento e outros 

eventos do meio físico. 

 

Assim, a Área de Influência Indireta para o meio físico ficou delimitada como 

uma faixa de 3.000 metros no entorno da área que define a Fazenda Alex. 

 

6.2 Meio Biótico 

 

6.2.1 Área de Influência para Flora 

 

 Área Diretamente Afetada - ADA 

 

A flora apesar de ser um componente do meio biótico relativamente estático, 

possui grande interação com o componente faunístico. Assim, definiu-se como 

ADA, a área onde estão inseridas asestruturas componentes do Complexo 

Solar Fotovoltaico Alex (estruturas) e demais composições auxiliares (acessos 

viários para transporte, instalação, montagem e manutenção dos módulos, 

canteiro de obras, alojamento e outros), atividades de prospecção e resgate 

arqueológico etc.. Corresponderá, portanto, a faixa útil de intervenção do 

empreendimento. 
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 Área de Influência Direta - AID 

 

Mesmo sendo um empreendimento de baixo impacto ambiental foi observado 

sua influência na cobertura vegetal adjacente, comunidades e atividades 

antrópicas circunvizinhas, que possam sofrer alguma interferência. 

 

Na classificação ecológica da caatinga de Andrade-Lima (1981), que considera 

a vegetação como uma associação da flora e da fisionomia, a região se 

enquadra geoambientalmente entre Depressão Sertaneja e Planalto Calcário, 

no qual, a área de influência do empreendimento apresenta duas unidades 

fitoecológicas, como a Caatinga Arbustiva Densa (Carbud) 45% na AID, e 

Floresta Caducifólia Espinhosa (Caatinga Arbórea) (Fce) 55% na AID, 

proporcionalmente. A AID corresponderá, portanto, a poligonal dos imóveis 

Fazenda Alex e Fazenda Sabonete qua englobam toda área de projeto. 

 

 Área de Influência Indireta – AII 

 

A AII foi selecionada no intuito de contemplar maior responsabilidade as terras 

que o empreendimento está situado. A propriedade rural Fazenda Alex está 

cadastrada como imóvel que o empreendimento estará operando, na 

responsabilidade de salvaguardar a conservação e manutenção das estruturas 

de geração de energia a serem instaladas, bem como, um trecho que abrange 

zonas de importância biológica de Caatinga Arbustivo Arbórea Aberta, 

encontrada na região sudoeste do município, e Floresta Mista Dicotilo-

Palmaceae (Mata Ciliar com Carnaúba), em área sujeita a inundação, com 

atividades antrópicas como o Agro-Extrativismo (culturas de vazante e 

extrativismo da carnaúba). A influência engloba também em sua maior parte 

(65%) de área antropizada, com atividade agrícola, mineração e infraestrutura, 

como estradas, linhas de transmissão e povoados. Seus limites abrangem uma 

área de domínio de 10.651,96 ha com vegetações da caatinga arbustiva e 

arbórea esparsas, antropizadas gradativamente com o desmatamento 

discriminado. 
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Assim, levando em consideração aos impactos do projeto, bem como as 

características vegetacionais locais, a AII foi definida adotando-se uma 

poligonal com expansão de 20.578,22 ha do entorno das propriedades 

Fazenda Alex e Fazenda Sabonete. 

 

 

 

 

Figura 6.2.1 - Unidades fitoecológicas nas áreas de influência das Fazenda Alex e Sabonete. 

Datum Sirgas 2000, 24M. Fonte: Azevedo Jr, 2018. Base: http://atlas.srh.ce.gov.br/, 2018. 
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Figura 6.2.2 - Usos dos solos nas áreas de influência do empreendimento. Datum Sirgas 2000, 

24M. Fonte: Azevedo Jr, 2018. Base: http://atlas.srh.ce.gov.br/, 2018. 
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6.2.2 Áreas de Influência para Fauna 

 

 Área Diretamente Afetada - ADA 

 

Definiu-se como ADA, a área onde pretende-se suprimir a vegetação para 

implantação das placas solares assim como os acessos para transporte, 

instalação, montagem e manutenção de torres, canteiro de obras, alojamento e 

outros. A ADA corresponderá, portanto, a faixa útil de intervenção do 

empreendimento. 

 

 Área de Influência Direta - AID 

 

A Área de Influência Direta é a área geográfica diretamente afetada pelos 

impactos decorrentes do empreendimento e corresponde ao espaço territorial 

contíguo e ampliado da ADA, e como esta, deverá sofrer impactos, tanto 

positivos quanto negativos. Nessa área de influência não haverá supressão 

vegetal. Porém, deve ocorrer modificações na paisagem local como um todo, 

que trará consequências para a fauna local. Assim levando-se em 

consideração os dados obtidos em campo sobre a fauna foi adotado, como 

critério para delimitação, o tamanho aproximado da área de vida de uma 

espécie carnívora que se encontra no topo de cadeia alimentar e necessita de 

uma área de vida maior em relação aos outros animais. 

 

A espécie escolhida para nortear o tamanho da AID foi a jaguatirica, 

Leoparduspardalis, que possui área de vida de aproximadamente 14,41 km² 

até 24,16km² (± 24,16) o que representa uma área de vida de cerca de 50 km² 

para um único indicvíduo (Oliveira et al. 2010).  

 

O Leoparduspardalis é a maior espécie entre os mesofelinos do Brasil, está no 

topo da cadeia alimentar, alimentando-se principalmente de pequenos e 

médios vertebrados, incluindo os grandes roedores (cutias e pacas), macacos, 

preguiças, pequenos roedores e marsupiais, aves e répteis (Abreu et al. 2008; 
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Martins et al. 2008; Oliveira et al. 2010). A perda do habitat influencia 

negativamente na densidade e probabilidade de ocorrência das jaguatiricas (Di 

Bitetti et al. 2008). 

 

A AID corresponderá, portanto, a poligonal dos imóveis Fazenda Alex e 

Fazenda Sabonete qua englobam toda área de projeto. 

 

 Área de Influência Indireta - AII 

 

A AII foi definida levando-se em conta o conceito de metapopulação, em função 

do fluxo gênico. Assim, definiu-se a referida área considerando-se como limites 

os fragmentos de vegetação interligados à área do projeto, as áreas vizinhas e 

contínuas são os locais que, naturalmente, os animais deverão dispersar 

durante a supressão da vegetação para implantação do Parque. A AII reúne 

vegetação e relevo, igualmente encontrada na ADA, assim como recursos 

como água e abrigos para fauna. Estradas vicinais e o rio Quixeira foram 

utilizados para delimitação da área (Figura 6.2.3). 

 

Assim, levando em consideração aos impactos do projeto, bem como as 

características vegetacionais locais, a AII foi definida adotando-se uma 

poligonal com expansão de 20.578,22 ha do entorno das propriedades 

Fazenda Alex e Fazenda Sabonete. 
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Figura 6.2.3 - Destaque para a localização das Áreas de Influência para Flora e Fauna do 

Complexo Fotovoltaico Alex e demais estruturas como a Linha de Transmissão 230kV, entre os 

municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte no Ceará. 

 

6.3 Área de Influência para Socioeconomia 

 

A metodologia utilizada para definição das áreas de influência do meio 

socioeconômico foi fundamentada em dados etnográficos baseados em 

narrativas individuais, incluindo os usos e formas de ocupação do território e as 

relações comunitárias. Neste tipo de abordagem, buscou-se estabelecer 

relações entre os dados coletados e a explicação dada aos fenômenos. Os 

critérios adotados para definição das áreas foram: 

 

 Interferência em vias de acesso; 

 Demandas que dependem da infra-estrutura social urbana e rural; 

 Alterações na vida do cotidiano das populações relacionadas com o 

espaço geográfico do empreendimento e os possíveis efeitos 

produzidos por sua localização naquela área; 
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 Capacidade do território na absorção dos fluxos migratórios; 

 Modificação do sistema fundiário; 

 Existência de conflitos pelos diversos usos da água; 

 As populações relacionadas com o espaço geográfico do 

empreendimento e as possíveis alterações por efeitos produzidos 

pela localização do empreendimento naquela área; 

 O espaço geográfico de influência do empreendimento foi 

determinado atentando-se para os aspectos ambientais do 

empreendimento, que se interagem aos ambientes socioeconômicos 

presentes nestes espaços. Desta forma foram consideradas como 

populações suscetíveis aos impactos de primeira ordem, ou seja, as 

propriedades rurais (moradores e/ou proprietários) diretamente 

afetadas pelo empreendimento, presentes no entorno imediato a 

estas; 

 As diversas formas de organização social e suas relações com a 

apropriação dos recursos naturais disponíveis, para sua 

sobrevivência física, política, cultural, produzindo sua identidade e 

representações sobre o território; 

 Ocorrência de patrimônio histórico, indigenista, quilombolas ou de 

outras comunidades tradicionais; 

 Principais usos e ocupação do solo incluindo áreas produtivas 

utilizadas por comunidades tradicionais, e outros; 

 Interferência em áreas de lazer, turismo, contemplando 

comunidades, bairros, associados ao empreendimento; 

 Capacidade de suporte da infraestrutura e serviços públicos urbanos 

na área de influência direta tendo em vista o aumento da população 

atraída pelo empreendimento. 

 

 Área Diretamente Afetada (ADA) 

 

Área onde se localiza ou se desenvolve o empreendimento. Corresponde a um 

polígono que engloba as áreas onde se darão as intervenções diretas, como a 
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posição das placas solares entre outras unidades e elementos de infraestrutura 

que compõem o empreendimento. 

 

A poligonal da ADA está inserida em comunidades/localidades, ainda que em 

parte, pode interferir em sua função organizacional socioeconômica enquanto 

uma unidade fundiária (estabelecimento rural), refletindo diretamente no bem-

estar daqueles que vivem nessas áreas. 

 

Portanto, considerou-se a propriedade localizada na poligonal do projeto, a 

qual encontra-se inserida parte na zona rural do município de Tabuleiro do 

Norte/CE e parte na zona rural do município de Limoeiro do Norte/CE. 

 

 Área de Influência Direta (AID) 

 

Área sujeita aos impactos diretos da implantação, operação ou desativação do 

empreendimento, ou seja, aquela na qual ocorrem impactos ambientais, de 

primeira ordem. Foi configurada por uma poligonal que inclui os territórios 

contíguos ou mais próximos da futura área do empreendimento, para a qual se 

prevê uma concentração e/ou agravamento dos impactos decorrentes dessa 

proximidade, sem, contudo, compreender os espaços necessários ao seu 

desenvolvimento (como na ADA). 

 

Sendo assim, alguns critérios foram observados para sua definição. 

Primeiramente aponta-se para os aspectos ambientais do empreendimento 

que, em função de suas características intrínsecas de implantação e de 

operação, podem interagir diretamente com o ambiente socioeconômico e 

cultural numa relação de causa e efeito. Age-se então sobre as populações ali 

presentes sob os aspectos de cunho socioeconômico, na perspectiva da 

geração de renda e trabalho, com efeitos sobre “a saúde, segurança e o bem-

estar da população”, bem como “as atividades sociais e econômicas”. 
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Como Área de Influência Direta do empreendimento determina-se aqui as 

localidades de Cabeça da Ladeira, Lagoa Escondida, Poço dos Pintos, Pedra 

Preta, Sítio Raimundo Antônio, Sítio Saco Verde pertencentes ao município de 

Tabuleiro do Norte/CE e, Sítio Baixa Grande e Santa Maria pertencentes ao 

município de Limoeiro do Norte/CE. 

 

 Área de Influência Indireta (AII) 

 

Área sujeita aos impactos indiretos da implantação, operação ou desativação 

do empreendimento, ou seja, aquela na qual ocorrem impactos 

socioambientais, de segunda ou mais ordens. Portanto, sua delimitação foi 

realizada em função das características sociais e econômicas dos sistemas 

estudados e das particularidades do empreendimento. 

 

Como Área de Influência Indireta do empreendimento determina-se aqui o 

território dos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte em território 

cearense. 

 

A Tabela 6.3.1 esquematiza as áreas de influência do empreendimento. 
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Tabela 6.3.1 - Síntese das áreas de Influência do meio socioeconômico. 

AREAS DE 

INFLUÊNCIA 
DESCRIÇÃO 

AII 

Território dos Municípios 

Limoeiro do Norte/CE 

Tabuleiro do Norte/CE 

AID 

Localidades pertencentes ao município de Limoeiro do Norte 

Cabeça da Ladeira 

Lagoa Escondida 

Poço dos Pintos 

Pedra Preta 

Sítio Raimundo Antônio 

Sítio Saco Verde 

Localidades pertencentes ao município de Tabuleiro do 

Norte/CE 

Sítio Baixa Grande 

Santa Maria 

ADA Propriedade localizada na poligonal do projeto 
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7. PLANOS E PROJETOS CO-LOCALIZADOS 

 

A relação de todos os planos e projetos co-localizados e a compatibilização 

com as políticas setoriais, planos e programas de ação federal, estadual e 

municipal, propostos ou em execução na área de influência do 

empreendimento, bem como a compatibilização com outros projetos de 

iniciativa privada, são elencados a seguir na Tabele 7.1. 

 

Tabela 7.1 - Planos, Programas e Projetos co-localizados na área de estudo. 

PLANO 
PROGRAMA 

PROJETO 
FOCO ESFERA BASE CONSULTA 

Programas Bolsa-

Escola, Bolsa 

Alimentação, 

Cartão 

Alimentação e 

Auxílio Gás 

Esses programas, chamados programas 

remanescentes, foram unificados ao 

Programa Bolsa Família. Portanto, famílias 

beneficiárias de um ou mais de um desses 

antigos programas, tiveram seus cadastros 

transferidos para o Cadastro Único e, 

aquelas que ainda se encontram em situação 

de vulnerabilidade, em conformidade com os 

critérios de inclusão do PBF, passaram a 

receber o benefício do Programa Bolsa 

Família. Essa troca foi feita sem que 

beneficiário perdesse recursos com a 

mudança de Programa. 

Federal 

Ministério do 

Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome 

(MDS) 

 

http://www.mds.gov.br/p

rogramabolsafamilia/fc_

beneficiario/programas-

remanescentes/os-

programas-bolsa-

escola-bolsa-

alimentacao-cartao-

alimentacao-e-auxilio-

gas-nao-existem-mais 

Programa Luz 

para Todos 

O Governo Federal lançou em novembro de 

2003 o desafio de acabar com a exclusão 

elétrica no país. É o Programa LUZ PARA 

TODOS, com a meta de levar o acesso à 

energia elétrica, gratuitamente. Desde sua 

criação, 3,4 milhões de ligações foram 

realizadas, 16 milhões de brasileiros 

beneficiados. Em abril deste ano foi a ultima 

prorrogação, com ampliação do Programa 

até 2022. O Programa é coordenado pelo 

Ministério de Minas e Energia, 

Federal 

Ministério de Minas e 

Energia 

 

http://luzparatodos.mme

.gov.br/luzparatodos/As

p/o_programa.asp 
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PLANO 
PROGRAMA 

PROJETO 
FOCO ESFERA BASE CONSULTA 

operacionalizado pela Eletrobrás e 

executada pelas concessionárias de energia 

elétrica e cooperativas de eletrificação rural 

em parceria com os governos estaduais. 

Programa de 

Agentes 

Comunitários de 

Saúde (PACS) 

Este programa existe desde o início dos 

anos 1990, sendo efetivamente instituído e 

regulamentado em 1997, quando se iniciou o 

processo de consolidação de 

descentralização de recursos no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). O PACS, 

importante estratégia no aprimoramento do 

Sistema Único de Saúde, é hoje 

compreendido como estratégia transitória 

para o Programa de Saúde Familiar (PSF). 

Federal 

Ministério da Saúde 

 

http://dab.saude.gov.br/

portaldab/ape_esf.php?

conteudo=agente_comu

nitario_saude 

Programa de 

Saúde Familiar 

(PSF) 

A Saúde da Família é estendida como uma 

estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, operacionalizada mediante a 

implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades básicas de saúde. Estas equipes 

são responsáveis pelo acompanhamento de 

um número definido de famílias, localizadas 

em uma área geográfica delimitada. As 

equipes atuam com ações de promoção da 

saúde, prevenção, recuperação, reabilitação 

de doenças e agravos mais frequentes, e na 

manutenção da saúde desta comunidade. A 

responsabilidade pelo acompanhamento das 

famílias coloca para as equipes saúde da 

família a necessidade de ultrapassar os 

limites classicamente definidos para a 

atenção básica no Brasil, especialmente no 

contexto do SUS. 

Federal 

Ministério da Saúde 

 

http://dab.saude.gov.br/

atencaobasica.php#sau

dedafamilia 

Programa de 

Controle da 

Dengue 

Com as dificuldades enfrentadas nas 

diversas tentativas de erradicação da 

doença, a idéia é garantir uma forte 

campanha de mobilização social, em 2002 o 

Federal 

Ministério da Saúde 

 

http://portal.saude.gov.b

r/portal/saude/area.cfm?
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objetivo passa a ser a redução do dano 

causado pela doença. A dengue é um dos 

principais problemas de saúde pública no 

mundo. A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) estima que entre 50 a 100 milhões de 

pessoas se infectem anualmente, em mais 

de 100 países, de todos os continentes, 

exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes 

necessitam de hospitalização e 20 mil 

morrem em consequência da dengue. O 

Centro-Oeste e Nordeste do país 

apresentam as maiores taxas de incidência. 

id_area=920 

Programa 

Nacional de 

Vigilância e 

Controle da 

Leishmaniose 

Visceral 

O Programa Nacional de Vigilância e 

Controle da Leishmaniose Visceral 

implementado pelo Ministério da Saúde tem 

por objetivo a redução da morbimortalidade e 

a letalidade da LV através das seguintes 

estratégias de ação:  -Diagnóstico e 

tratamento precoce dos casos humanos.  - 

Atividades de educação em saúde inseridas 

em todos os serviços que desenvolvem as 

ações de controle da LV, requerendo o 

envolvimento efetivo de equipes 

multiprofissionais e multi-institucionais com 

vistas ao trabalho articulado nas diferentes 

unidades de prestação de serviços.  - 

Controle vetorial recomendado no âmbito da 

proteção coletiva, por meio da utilização de 

inseticidas de ação residual, dirigida apenas 

para o inseto adulto e do sane- amento 

ambiental com limpeza e retirada de 

materiais orgânicos em decomposição. -

Controle dos reservatórios, diagnóstico e 

eliminação de cães infectados e medidas 

para evitar a contaminação de cães sadios. 

A prática da eutanásia canina é 

Federal 

Ministério da Saúde 

 

http://portal.saude.gov.b

r/portal/arquivos/pdf/leis

h.pdf 
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recomendada a todos os animais 

sororreagentes e/ou parasitológico positivo. 

Para a realização da eutanásia, deve-se ter 

como base a Resolução no 714, de 20 de 

junho de 2002, do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária, que dispõe sobre os 

procedimentos e métodos de eutanásia em 

animais e dá outras providências. 

Programa 

Nacional de 

Controle de 

Doença de 

Chagas-SVS/MS 

O Programa foi desenvolvido pelo Ministério 

da Saúde (MS) e pela Fundação Nacional de 

Saúde (FNS), é considerado hoje um dos 

maiores programas de controle de endemias 

no Brasil. A intervenção adotada, desde sua 

fase inicial, consistiu no controle regular dos 

hospedeiros intermediários (triatomíneos) 

domiciliados do Trypanosoma cruzi, agente 

etiológico da doença de Chagas, por meio da 

utilização de inseticidas de poder residual. 

Federal 

Ministério da Saúde 

 

http://www.scielo.br/pdf/

csp/v10s2/v10supl2a04.

pdf 

 

Programa de 

Controle da 

Esquistossomos

(PCE) 

Criado em 1980 o Programa visa reduzir a 

ocorrência de formas graves e óbitos; reduzir 

a prevalência da infecção e reduzir o risco de 

expansão geográfica da doença. No intuito 

de evitar a instalação de focos urbanos, é 

importante manter a vigilância ativa nas 

periferias das cidades, em virtude do grande 

fluxo migratório de pessoas procedentes de 

municípios endêmicos. 

Estratégias de prevenção 

Controle dos portadores 

Identificação dos portadores de S. mansoni, 

por meio de inquéritos coproscópicos a cada 

2 anos, deve fazer parte da programação de 

trabalho das secretarias municipais de saúde 

das áreas endêmicas. 

Tratamento dos portadores, com vista a 

reduzira carga parasitária e impedir o 

Federal 

Ministério da Saúde 

 

http://portal.saude.gov.b

r/portal/arquivos/pdf/gve

_7ed_web_atual_esquis

tissomose_mansonica.p

df 
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aparecimento de formas graves.  Para o 

diagnóstico e tratamento dos portadores, é 

necessário o trabalho conjunto das equipes 

de Saúde da Família (ESF), com os agentes 

de combate de endemias que atuam no 

Programa de Vigilância e Controle da 

Esquistossomose (PCE). 

Programa 1 

Milhão de 

Cisternas (P1MC) 

Iniciativas da sociedade civil e experiências 

de alguns governos estaduais e municipais 

embasaram a Articulação no Semi-árido 

(ASA) na concepção do Programa 1 Milhão 

de Cisternas (P1MC). A partir da parceria 

com o P1MC e também da realização de 

convênios com entes federados, o MDS 

permite a difusão da tecnologia de cisternas 

como uma solução simples e barata. O 

público beneficiado pela ação Acesso à 

Água, além de morar no Semi-árido, precisa 

estar inscrito no Cadastro Único para 

Programas Sociais. 

Federal 

http://www.mds.gov.br/s

egurancaalimentar/aces

soaagua/ 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

É um programa de transferência direta de 

renda que beneficia famílias em situação de 

pobreza e de extrema pobreza em todo o 

País. O Bolsa Família integra o Plano Brasil 

Sem Miséria (BSM), que tem como foco de 

atuação os 16 milhões de brasileiros com 

renda familiar per capita inferior a R$ 70 

mensais, e está baseado na garantia de 

renda, inclusão produtiva e no acesso aos 

serviços públicos. 

A gestão do Bolsa Família é descentralizada 

e compartilhada entre a União, estados, 

Distrito Federal e municípios. Os entes 

federados trabalham em conjunto para 

aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar a execução 

do Programa, instituído pela Lei 10.836/04 e 

Federal 

Ministério do 

Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome 

(MDS) 

 

http://www.mds.gov.br/b

olsafamilia 
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regulamentado pelo Decreto nº 5.209/04. 

  A seleção das famílias para o PBF é feita 

com base nas informações registradas pelo 

município no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal, 

instrumento de coleta de dados que tem 

como objetivo identificar todas as famílias de 

baixa renda existentes no Brasil. 

Programa 

Nacional de 

Alfabetização na 

Idade Certa 

(PNAIC) 

O PNAIC é um programa integrado cujo 

objetivo é a alfabetização em Língua 

Portuguesa e Matemática, até o 3º ano do 

Ensino Fundamental, de todas as crianças 

das escolas municipais e estaduais 

brasileiras. 

Caracteriza-se, sobretudo: 

- pela integração de diversas ações e 

diversos materiais que contribuem para a 

alfabetização: 

- pelo compartilhamento da gestão do 

programa entre Governo Federal, estados e 

municípios; 

- pela orientação de garantir os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, a serem 

aferidos pelas avaliações anuais. 

Portaria 867 de 04 de julho de 2012 

Federal 

Ministério da Educação 

 

http://pacto.mec.gov.br 

Plano Plurianual 

da Secretária 

Municipal de 

Assistência Social 

(PPA) 

O Plano Plurianual dos municípios 

Cearenses: Limoeiro do Norte para  o 

quadriênio 2018/2021, Lei Nº 2.012, de 

out/17, em conformidade com o art. 48 da lei 

Orgânica do município. Tabuleiro do Norte 

para o quadriênio de 2018/2021 foi pautado 

segundo as diretrizes estabelecidas através 

da Lei Orgânica do município. 

Municipal 
Limoeiro do Norte/CE 

Tabuleiro do Norte/CE 

Programa 

Nacional de 

Transporte 

O Pnate foi instituído pela Lei nº 10.880, de 9 

de junho de 2004, com o objetivo de garantir 

o acesso e a permanência nos 

Federal 

Ministério da Educação 

 

http://www.fnde.gov.br/p
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Escolar (Pnate) estabelecimentos escolares dos alunos do 

ensino fundamental público residentes em 

área rural que utilizem transporte escolar, por 

meio de assistência financeira, em caráter 

suplementar, aos estados, Distrito Federal e 

municípios. 

rogramas/transporte-

escolar/transporte-

escolar-apresentacao 

Programa 

Nacional de 

Alimentação 

Escolar (Pnae) 

O Pnae é um programa de assistência 

financeira suplementar com vistas a garantir 

no mínimo uma refeição diária aos alunos 

beneficiários. A criação do Pnae ocorreu em 

1.983. Contudo, a origem do mesmo remonta 

à 1.954, com a Campanha da Merenda 

Escolar, no governo de Getúlio Vargas. 

Federal 

Ministério da Educação 

 

http://portal.mec.gov.br/i

ndex.php?option=com_c

ontent&view=article&id=

16691&Itemid=1115 

Programa 

Dinheiro Direto a 

Escola (PDDE) 

O PDDE consiste na assistência financeira 

às escolas públicas da educação básica das 

redes estaduais, municipais e do Distrito 

Federal e às escolas privadas de educação 

especial mantidas por entidades sem fins 

lucrativos. O objetivo desses recursos é a 

melhoria da infraestrutura física e 

pedagógica, o reforço da autogestão escolar 

e a elevação dos índices de desempenho da 

educação básica. Os recursos do programa 

são transferidos de acordo com o número de 

alunos, de acordo com o censo escolar do 

ano anterior ao do repasse. 

Federal 

Ministério da Educação 

 

http://portal.mec.gov.br/i

ndex.php?option=com_c

ontent&id=12320&Itemi

d=246 

Programa Mais 

Educação de 

Escola Integral 

O Programa Mais Educação, criado pela 

Portaria Interministerial nº 17/2007, aumenta 

a oferta educativa nas escolas públicas por 

meio de atividades optativas que foram 

agrupadas em macrocampos como 

acompanhamento pedagógico, meio 

ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, 

cultura e artes, cultura digital, prevenção e 

promoção da saúde, educomunicação, 

educação científica e educação econômica. 

Federal 

Ministério da Educação 

 

http://portal.mec.gov.br/i

ndex.php?Itemid=86&id

=12372&option=com_co

ntent 
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O programa visa fomentar atividades para 

melhorar o ambiente escolar, tendo como 

base estudos desenvolvidos pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

utilizando os resultados da Prova Brasil de 

2005. Nesses estudos destacou-se o uso do 

“Índice de Efeito Escola – IEE”, indicador do 

impacto que a escola pode ter na vida e no 

aprendizado do estudante, cruzando-se 

informações socioeconômicas do município 

no qual a escola está localizada. 

Programa 

Nacional de 

Tecnologia 

Educacional 

(PROINFO) 

É um programa educacional com o objetivo 

de promover o uso pedagógico da 

informática na rede pública de educação 

básica. O programa leva às escolas 

computadores, recursos digitais e conteúdos 

educacionais. Em contrapartida, estados, 

Distrito Federal e municípios devem garantir 

a estrutura adequada para receber os 

laboratórios e capacitar os educadores para 

uso das máquinas e tecnologias. 

Federal 

Ministério da Educação 

 

http://portal.mec.gov.br/i

ndex.php?Itemid=823&i

d=244&option=com_con

tent&view=article 

O Programa 

Nacional de 

Formação 

Continuada a 

Distância nas 

Ações do FNDE - 

Formação pela 

Escola 

O Programa visa fortalecer a atuação dos 

agentes e parceiros envolvidos na execução, 

no monitoramento, na avaliação, na 

prestação de contas e no controle social dos 

programas e ações educacionais financiados 

pelo FNDE. É voltado, portanto, para a 

capacitação de profissionais de ensino, 

técnicos e gestores públicos municipais e 

estaduais, representantes da comunidade 

escolar e da sociedade organizada. 

Federal 

Ministério da Educação 

 

http://www.fnde.gov.br/p

rogramas/formacao-

pela-escola/formacao-

pela-escola-

apresentacao 
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Programa 

Nacional de 

Reestruturação e 

Aquisição de 

Equipamentos 

para a Rede 

Escolar Pública 

de Educação 

Infantil 

(Proinfância) 

O Proinfância foi instituído pela Resolução nº 

6, de 24 de abril de 2007, e é parte das 

ações do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) do Ministério da Educação. 

Seu principal objetivo é prestar assistência 

financeira ao Distrito Federal e aos 

municípios visando garantir o acesso de 

crianças a creches e escolas de educação 

infantil da rede pública. 

Federal 

Ministério da Educação 

 

http://www.fnde.gov.br/p

rogramas/proinfancia/pr

oinfancia-apresentacao 

Plano de Ações 

Articuladas (PAR) 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, um programa estratégico do PDE, 

instituído pelo Decreto 6.094 de 24 de abril 

de 2007, inaugurou um novo regime de 

colaboração, conciliando a atuação dos 

entes federados sem lhes ferir a autonomia, 

envolvendo primordialmente a decisão 

política, a ação técnica e atendimento da 

demanda educacional, visando à melhoria 

dos indicadores educacionais. Sendo um 

compromisso fundado em vinte e oito 

diretrizes e consubstanciado em um plano de 

metas concretas e efetivas, compartilha 

competências políticas, técnicas e 

financeiras para a execução de programas 

de manutenção e desenvolvimento da 

educação básica. 

A partir da adesão ao Plano de Metas, os 

estados, os municípios e o Distrito Federal 

passaram à elaboração de seus respectivos 

Planos de Ações Articuladas (PAR). A partir 

de 2011, os entes federados poderão fazer 

um novo diagnóstico da situação 

educacional local e elaborar o planejamento 

para uma nova etapa (2011 a 2014), com 

base no Ideb dos últimos anos (2005, 2007 e 

2009). 

Federal 

Ministério da Educação 

 

http://portal.mec.gov.br/i

ndex.php?option=com_c

ontent&id=159&Itemid=

235 
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Programa 

Caminho da 

Escola 

O programa Caminho da Escola foi criado 

em 2007 com o objetivo de renovar a frota de 

veículos escolares, garantir segurança e 

qualidade ao transporte dos estudantes e 

contribuir para a redução da evasão escolar, 

ampliando, por meio do transporte diário, o 

acesso e a permanência na escola dos 

estudantes matriculados na educação básica 

da zona rural das redes estaduais e 

municipais. O programa também visa à 

padronização dos veículos de transporte 

escolar, à redução dos preços dos veículos e 

ao aumento da transparência nessas 

aquisições. 

O governo federal, por meio do FNDE e em 

parceria com o Inmetro, oferece um veículo 

com especificações exclusivas, próprias para 

o transporte de estudantes, e adequado às 

condições de trafegabilidade das vias das 

zonas rural e urbana brasileira. 

O programa consiste na aquisição, por meio 

de pregão eletrônico para registro de preços 

realizado pelo FNDE, de veículos 

padronizados para o transporte escolar. 

Existem três formas para estados e 

municípios participarem do Caminho da 

Escola: com recursos próprios, bastando 

aderir ao pregão; via convênio firmado com o 

FNDE; ou por meio de financiamento do 

Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), que 

disponibiliza linha de crédito especial para a 

aquisição de ônibus zero quilômetro e de 

embarcações novas. 

Federal 

Ministério da Educação 

 

http://www.fnde.gov.br/p

rogramas/caminho-da-

escola/caminho-da-

escola-apresentacao 

Programa 

Nacional do Livro 

Didático (PNLD) 

O PNLD tem como principal objetivo 

subsidiar o trabalho pedagógico dos 

professores por meio da distribuição de 

Federal 

Ministério da Educação 

 

http://portal.mec.gov.br/i
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coleções de livros didáticos aos alunos da 

educação básica. Após a avaliação das 

obras, o Ministério da Educação (MEC) 

publica o Guia de Livros Didáticos com 

resenhas das coleções consideradas 

aprovadas. O guia é encaminhado às 

escolas, que escolhem, entre os títulos 

disponíveis, aqueles que melhor atendem ao 

seu projeto político pedagógico. 

 O programa é executado em ciclos trienais 

alternados. Assim, a cada ano o MEC 

adquire e distribui livros para todos os alunos 

de um segmento, que pode ser: anos iniciais 

do ensino fundamental, anos finais do ensino 

fundamental ou ensino médio. À exceção 

dos livros consumíveis, os livros distribuídos 

deverão ser conservados e devolvidos para 

utilização por outros alunos nos anos 

subsequentes. 

ndex.php?Itemid=668id

=12391option=com_con

tentview=article 

Programa 

Estadual de 

Transporte  

O Programa estadual de Transporte, 

segundo a Lei nº 14.025 de dezembro de 

2007, institui o Programa estadual de Apoio 

ao transporte Escolar. O Programa caminho 

da Escola é coordenado, avaliado e 

monitorado pelo Ministério da Educação. 

Estadual 

Estado do Ceará 

https://www.seduc.ce.go

v.br/index.php/listaramai

s/122-

copem/artigos/3084-

legislacoes 

Centro de 

Referência da 

Assistência Social 

(CRAS) 

O CRASS é uma unidade pública estatal 

descentralizada da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS). 

O CRAS atua como a principal porta de 

entrada do Sistema Único de Assistência 

Social (Suas), dada sua capilaridade nos 

territórios e é responsável pela organização 

e oferta de serviços da Proteção Social 

Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco 

social. 

Estadual/ 
Federal 

Ministério do 

Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome 

(MDS) 

 

http://www.mds.gov.br/a

ssistenciasocial/proteca

obasica/cras 

Programa de O PETI é um programa da Secretaria Federal Ministério do 
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Erradicação do 

Trabalho Infantil 

(PETI) 

Nacional de Assistência Social (SNAS) do 

MDS que tem por objetivo acabar com a 

exploração do trabalho infantil. 

O perfil das famílias será avaliado, as que se 

enquadrarem nas regras do PBF, migrarão 

para o Bolsa Família, as demais serão 

incluídas/permanecerão no PETI devendo 

em ambos os casos cumprir as ações sócio 

educativas e de convivência (Jornada 

Ampliada). 

As famílias que migrarem para o Bolsa 

Família serão excluídas, automaticamente, 

da folha de pagamento do PETI, devendo 

permanecer frequentando as atividades de 

Jornada Ampliada. 

Na integração entre os programas PETI / 

Bolsa Família pode acontecer, devido aos 

procedimentos de inclusão da família no 

Cadastro Único, uma demora no 

recebimento. Entretanto, não haverá danos 

para a família quanto ao recebimento do 

benefício de um dos programas. Assim que o 

beneficiário estiver com a sua situação 

regularizada ele receberá o benefício do 

programa em que estiver incluído. 

Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome 

(MDS) 

 

http://www.mds.gov.br/a

ssistenciasocial/peti 

 

http://www.mds.gov.br/f

alemds/perguntas-

frequentes/bolsa-

familia/bolsa-

familia/gestor/integracao

-do-peti-com-o-bolsa-

familia 

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) 

Serviços para idosos 

Serviço para crianças e adolescentes de 06 

a 15 anos 

Serviço para crianças de até 06 anos 

SCFV – Reordenamento 

SISC – Sistema de Informações do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Programas 

Co-

financiados 

(Federal, 

Estadual e 

Municipal) 

Ministério do 

Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome 

(MDS) 

 

http://www.mds.gov.br/f

alemds/perguntas-

frequentes/assistencia-

social/psb-protecao-

especial-basica/scfv-

servicos-de-

convivencia-e-
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PLANO 
PROGRAMA 

PROJETO 
FOCO ESFERA BASE CONSULTA 

fortalecimento-de-

vinculos 

Benefício de 

Prestação 

continuada da 

Assistência Social 

(BPC) 

O BPC foi instituído pela Constituição 

Federal de 1988 e regulamentado pela Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 

nº 8.742, de 7/12/1993; pelas Leis nº 12.435, 

de 06/07/2011 e nº 12.470, de 31/08/2011, 

que alteram dispositivos da LOAS e pelos 

Decretos nº 6.214, de 26 de setembro de 

2007 e nº 6.564, de 12 de setembro de 2008. 

O BPC é um benefício da Política de 

Assistência Social, que integra a Proteção 

Social Básica no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS e para acessá-lo 

não é necessário ter contribuído com a 

Previdência Social. É um benefício individual, 

não vitalício e intransferível, que assegura a 

transferência mensal de 1 (um) salário 

mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais, e à pessoa com deficiência, 

de qualquer idade, com impedimentos de 

longo prazo, de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas. Em ambos os casos, 

devem comprovar não possuir meios de 

garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido 

por sua família. A renda mensal familiar per 

capita deve ser inferior a ¼ (um quarto) do 

salário mínimo vigente. 

Federal 

Ministério do 

Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome 

(MDS) 

 

http://www.mds.gov.br/a

ssistenciasocial/benefici

osassistenciais/bpc 

Projetos de apoio 

ao pequeno 

agricultor em 

parceira com o 

Promover o desenvolvimento da 

agropecuária com a observância da 

legislação ambiental e o consequente 

incremento da oferta de matérias-primas 

Municipal 

Municípios de Limoeiro 

do Norte e Tabuleiro do 

Norte 
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PLANO 
PROGRAMA 

PROJETO 
FOCO ESFERA BASE CONSULTA 

BNB - Programa 

de Apoio ao 

Desenvolvimento 

Rural do Nordeste 

- RURAL 

agroindustriais através de: 

 

Fortalecimento, ampliação, modernização da 

infraestrutura produtiva dos 

estabelecimentos agropecuários; 

Diversificação das atividades; e, 

Melhoramento genético dos rebanhos e 

culturas agrícolas em áreas selecionadas. 

http://www.bnb.gov.br/c

ontent/aplicacao/produt

os_e_servicos/programa

s_fne/gerados/rural.asp 

O Programa de 

Aquisição de 

Alimentos (PAA) 

Criado em 2003, o PAA é uma ação do 

Governo Federal para colaborar com o 

enfrentamento da fome e da pobreza no 

Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a 

agricultura familiar. Para isso, o programa 

utiliza mecanismos de comercialização que 

favorecem a aquisição direta de produtos de 

agricultores familiares ou de suas 

organizações, estimulando os processos de 

agregação de valor à produção. 

Federal 

http://www.emdagro.se.

gov.br/modules/news/art

icle.php?storyid=626 

Minha Casa, 

Minha Vida 

O Minha Casa Minha Vida é um programa do 

Governo Federal que, em geral, acontece em 

parceria com estados, municípios, empresas 

e entidades sem fins lucrativos. 

Federal 
http://www.caixa.gov.br/

habitacao/mcmv/ 

O Programa 

Nacional de 

Habitação Rural 

(PNHR) 

O PNHR objetiva a produção ou reforma de 

imóveis aos agricultores familiares e 

trabalhadores rurais, por intermédio de 

operações de repasse de recursos do 

Orçamento Geral da União ou de 

financiamento 

Esse programa oferece subsídios para 

pessoa física, Trabalhador Rural ou 

Agricultor Familiar, com renda familiar bruta 

anual de até R$ 15.000,00, que estejam 

estabelecidos de forma coletiva, por uma 

Entidade Organizadora. 

Federal 

Ministério das Cidades 

 

http://www.bb.com.br/do

cs/pub/inst/dwn/Cartilha

PNHR.pdf 

Fonte: Elaboração Preserv Ambiental, 2018. 
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8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 

8.1. MEIO FÍSICO 

 

8.1.1 Caracterização Climática 

 

O clima de uma região é definido em grande parte pelos padrões de circulação 

gerados na atmosfera, os quais distribuem o calor e umidade de forma 

heterogênea, afetando os elementos climáticos tais como temperatura, 

umidade e precipitação.  

 

Segundo Torres e Machado (2008), clima é o conjunto de fenômenos 

meteorológicos observados durante um longo período de tempo, o qual se 

estabelece o estado médio da atmosfera e sua evolução num determinado 

local. Enquanto o Tempo é definido como o estado momentâneo da atmosfera, 

o Clima é o conjunto dos estados médios que caracterizam um lugar, 

observados por um longo período. Assim, o clima poder ser caracterizado a 

partir do registro histórico das condições meteorológicas atuantes em um 

determinado período. Normalmente, são utilizados períodos de 30 anos de 

dados, segundo o que preconiza a Organização Meteorológica Mundial (OMM) 

com base em princípios estatísticos de tendência de valor médio. 

 

Dentro desse conceito, foram estabelecias as Normais Climatológicas do 

Brasil, com valores médios calculados para um período fixo, relativamente 

longo e uniforme, considerando no mínimo 30 anos de dados consecutivos 

(INMET, 2009). 

 

8.1.1.1 Características Climáticas Gerais 

 

A área do Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão está inserida na região 

Nordeste do Brasil (NEB), sofrendo alterações no clima e no regime de chuvas 
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devido à presença desistemas meteorológicos de escala global a exemplo da 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). 

 

A região tem como principais mecanismos de produção de chuva a ZCIT, a 

convergência de umidade (brisas), a convecção local e, muito raramente, a 

influência direta das frentes frias. A ZCIT é por consenso o mecanismo mais 

importante na produção de chuva nesta região, alcançando sua posição mais 

ao sul — em torno de 2ºS a 4°S de latitude, nos meses de março e abril, 

quando ocorre o máximo de precipitação (HASTENRATH & HELLER, 1977). 

 

O curso sazonal da precipitação é caracterizado pela sua concentração em 

poucos meses, o que torna a estação chuvosa bem definida. No Ceará as 

precipitações máximasocorrem durante março e abril, coincidente com a 

posição mais a sul da ZCIT e com o aparecimento de Linhas de Instabilidade 

(LI). 

 

Assim, as variações sazonais da precipitação no estado do Ceará estão 

relacionadas às variações de latitude da ZCIT. Quando a ZCIT atinge sua 

máxima posição a norte, em agosto e setembro, o ar torna-se ascende sobre a 

ZCIT e descende sobre o Atlântico, criando condições pouco favoráveis para a 

formação de nuvens sobre a região, configurando-se a estação seca. 

 

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) pode ser definida como uma 

banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre formada 

pela confluência dos ventos alísios do Hemisfério Norte (alísios de nordeste) e 

do Hemisfério Sul (alísios de sudeste) (FERREIRA & MELLO, 2005). A 

confluência desses ventos resulta em movimentos ascendentes de ar mais 

quente e com alto teor de vapor d'água, que ao se elevar resfria e condensa, 

originando as nuvens em torno do Equador. O ramo descendente ocorre sobre 

a Região Nordeste, impedindo a formação de nuvens e a consequente 

precipitação. Seu período de atuação sobre latitudes abaixo do Equador é de 

janeiro a maio e a posição e a intensidade da ZCIT influenciam 
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quantitativamente a produção da precipitação sobre toda a região Nordeste. A 

figura abaixo mostra o deslocamento da para sul da Zona de Convergência 

Intertropical – ZCIT (Figura 

 

Figura 8.1.1 – Posicionamento da ZCIT nos meses de janeiro e julho

 

Apesar da Zona de Convergência Intertropical ser a principal reguladora do 

clima da região, outros sistemas também apresentam alguma influência no 

clima e, sobretudo nos índices pluviométricos tais como os Vórtices Ciclônicos 

de Altos Níveis - VCANs; Frentes Frias e Linhas de Instabilidade, dentre outros 

de menor importância. 

 

O Vórtice Ciclônico de Altos Níveis 

ventos de altitudes elevadas giram no sentido horário formando um c

fazendo com que no centro ocorra um movimento descendente de ar seco para 

a superfície. Este movimento circular condiciona que ocorra na sua periferia a 

formação de nuvens causadoras de chuva e no centro movimentos de 

ardescendente (subsidência), aumentando a pressão e inibindo a formação de 

nuvens. 

 

Os VCANs se formam no oceano Atlântico e a partir daí apresentam uma 

trajetória normalmente de leste para oeste até pen
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Apesar da Zona de Convergência Intertropical ser a principal reguladora do 

clima da região, outros sistemas também apresentam alguma influência no 

clima e, sobretudo nos índices pluviométricos tais como os Vórtices Ciclônicos 

s; Frentes Frias e Linhas de Instabilidade, dentre outros 

O Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCANs) corresponde a uma zo

ventos de altitudes elevadas giram no sentido horário formando um c

fazendo com que no centro ocorra um movimento descendente de ar seco para 

a superfície. Este movimento circular condiciona que ocorra na sua periferia a 

nuvens causadoras de chuva e no centro movimentos de 

ardescendente (subsidência), aumentando a pressão e inibindo a formação de 

Os VCANs se formam no oceano Atlântico e a partir daí apresentam uma 

trajetória normalmente de leste para oeste até penetrar na região Nordeste, 
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Posicionamento da ZCIT nos meses de janeiro e julho. 

Apesar da Zona de Convergência Intertropical ser a principal reguladora do 

clima da região, outros sistemas também apresentam alguma influência no 

clima e, sobretudo nos índices pluviométricos tais como os Vórtices Ciclônicos 

s; Frentes Frias e Linhas de Instabilidade, dentre outros 

corresponde a uma zona onde os 

ventos de altitudes elevadas giram no sentido horário formando um círculo, e 

fazendo com que no centro ocorra um movimento descendente de ar seco para 

a superfície. Este movimento circular condiciona que ocorra na sua periferia a 

nuvens causadoras de chuva e no centro movimentos de 

ardescendente (subsidência), aumentando a pressão e inibindo a formação de 

Os VCANs se formam no oceano Atlântico e a partir daí apresentam uma 

etrar na região Nordeste, 
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principalmente nos meses de janeiro e fevereiro. Apresenta um tempo de vida 

de 7 a 10 dias, sendo um sistema que tem alta significância na precipitação 

desta região. Caracteriza-se por ser transiente, variar muito de posição e não 

possuir uma sub-região preferencial para atuar, embora possa modificar as 

condições de tempo em todo o Nordeste por vários dias (KOUSKY & GAN, 

1982; ALVES, 2001). 

 

No inverno os vestígios dos sistemas frontais tendem a provocar chuvas 

praticamente só nas áreas litorâneas, enquanto que no verão estes têm papel 

fundamental na formação da convecção tropical no interior da região Nordeste, 

onde está localizada a maior parte do semiárido nordestino (CHAVES, 1999). 

 

As Linhas de Instabilidade são bandas de nuvens do tipo cumulus que se 

formam principalmente nos meses de verão no hemisfério sul (dezembro a 

março), influenciando as chuvas no litoral norte do Nordeste especialmente no 

período da tarde e início da noite. 

 

8.1.1.2 Variáveis Climáticas – análise das séries meteorológicas 

 

Os principais elementos que caracterizam o clima de uma determinada região 

são: temperatura, precipitação, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, 

ventos, nebulosidade, insolação e radiação solar. Estes dados são obtidos em 

estações meteorológicas, equipadas com instrumentos de medição e de 

registro de variáveis climáticas, as quais são arquivadas em banco de dados e 

disponibilizadas para análise. 

 

Para a caracterização da região do Complexo Solar e Linha de Transmissão foi 

escolhida a Estação Meteorológica de Morada Nova (82588) pertencente à 

rede do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, em operação desde 1961 

e com dados normalizados para o período de 1961 a 1990 – correspondente às 

normais climatológicas mais recentes. 
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A estação meteorológica de Morada Nova está localizada a 40 km a noroeste 

da área do Complexo Solar e Linha de Transmissão, em condições similares 

de relevo. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia (OMM), para 

estudos de caracterização climática é possível utilizar dados meteorológicos de 

estações localizadas até o raio de 150 km. A Estação de Jaguaruana, mais a 

norte, foi descartada da análise considerando-se que, além de um pouco mais 

distante, está mais próxima da zona costeira, podendo sofrer maior influência 

na maritimidade. 

 

O conceito de Normais Climatológicas foi definido pela OMM (Organização 

Meteorológica Mundial) como sendo a média de 30 anos de dados 

meteorológicos, refletindo as condições médias dos parâmetros climáticos 

atuantes em uma determinada região. Assim, a caracterização do clima 

fundamentado nas Normais Climatológicas é desenvolvida a partir de extensas 

séries de dados medidos em estações meteorológicas. Essas médias referem-

se a períodos padronizados de 30 (trinta) anos, sucessivamente, de 1901 a 

1930, 1931 a 1960 e 1961 a 1990, sendo esta última a série mais recente. A 

próxima série será publicada após o ano de 2020. 

 

De acordo com essas Normais Climatológicas, a temperatura média anual na 

Estação de Morada Nova é de 27,1°C, com diferença entre o mês mais quente 

(Novembro – 28,2°C) e o mais frio (julho – 25,9°C) igual a 2,6°C. As maiores 

temperaturas médias ocorrem no trimestre outubro-dezembro e as menores 

entre maio - julho, sendo julho o mês mais frio. 

 

Temperatura 

 

A temperatura média compensada é obtida através de média estatística da 

série considerada, tendo normalmente como referência a temperatura 

compensada média diária. 
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A temperatura máxima anual é de 36,1°C, no mês de outubro e a mínima de 

20,6 em agosto. Os menores valores de temperatura ocorrem no quadrimestre 

junho-setembro. 

 

Umidade Relativa 

 

A umidade relativa do ar varia entre 57,5% no mês de setembro e 80,3 % no 

mês de março, com valor médio anual é de 67,5%. A umidade relativa do ar 

expressa uma relação de proporção relativa entre o vapor existente no ar e o 

ponto de saturação do mesmo. 

 

Insolação 

 

A insolação total é a duração do período do dia com o brilho da luz do sol. O 

total anual é de 3002,5 horas. O maior período de insolação acontece no mês 

de outubro com 297,0 horas. 

 

Evaporação 

 

A evaporação é um fenômeno físico de mudança de fase líquida para vapor 

d’água presente em condições naturais. Sua medida pode ser realizada por 

vários instrumentos, sendo os mais comuns o Evaporímetro Piche e o Tanque 

Classe A. 

 

Os valores da evaporação confirmam a sua tendência de aumento com o 

decréscimo da umidade relativa e o aumento da temperatura. A taxa anual de 

evaporação em Morada Nova é de 2.283,4 mm. Observa-se que este 

parâmetro atinge 282,8 mm no mês de outubro. O menor valor acontece no 

mês de abril com 95,3 mm. 
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Ventos 

 

A velocidade média dos Ventos ao nível do solo varia de 0,01 a 1,41 m/s com 

direção preferencial nordeste, entre os meses de setembro e março, e de 

sudeste entre abril e agosto. Os maiores valores de velocidade ocorrem entre 

junho e agosto. 

 

De acordo com os dados das normais climatológicas a região se caracteriza, 

portanto, por elevadas temperaturas, baixos índices de nebulosidade, forte 

insolação, taxas elevadas evaporação, além da forte irregularidade das chuvas 

ao longo do ano. 

 

A Tabela 8.1.1 apresenta os dados das Normais Climatológicas para a Estação 

Meteorológica de Morada Nova (INEMET Nº 82.588) e as Figuras 8.1.2 a 8.1.5 

apresenta o gráfico de algumas das variáveis. 
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Tabela 8.1.1 - Normais climatológicas na estação de Morada Nova (INEMET 82588) 

Estação de Morada Nova Lat.= 5° 8'12"S Long.= 38°21'23" Altitude= 48  m  Período=1961-1990   

Normal Climatológica jan fev mar abr mai jun Jul ago set out nov dez Ano 

Temperatura Média (oC) 27,9 27,4 26,8 26,7 26,5 26,0 25,9 26,7 27,4 28,0 28,2 28,2 27,1 

Temperatura Máxima (oC) 35,1 33,8 32,3 31,9 31,9 31,8 32,6 34,2 35,3 36,1 36,0 35,7 33,9 

Temperatura Mínima (oC) 23,3 23,5 23,0 23,0 22,6 21,4 20,8 20,6 21,4 22,1 22,5 22,9 22,3 

Precipitação Total (mm) 68,7 113,9 208,1 194,5 124,4 64,0 26,7 4,0 3,6 2,9 3,3 26,1 840,2 

Evaporação Total (mm) 208,6 140,5 99,2 95,3 110,4 139,1 189,2 240,7 265,1 282,8 256,7 255,8 2283,4 

Umidade Relativa (%) 65,8 72,0 80,3 79,5 75,0 73,7 67,6 61,4 57,5 58,0 58,3 61,4 67,5 

Ins. Média Mensal (horas) 232,6 203,1 206,3 217,6 233,5 248,9 259,0 279,9 282,7 297,0 279,2 262,7 3002,5 

Nebulosidade (0-10) 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 

Direção Pred. dos ventos NE NE NE SE SE SE SE SE NE NE NE NE NE 

Velocidade média dos Ventos 0,16 0,07 0,01 0,39 0,81 1,26 1,41 1,07 0,59 0,16 0,65 0,56 0,33 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet. Normais Climatológicas do Brasil 1961 – 1990. Disponível em: 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas. 
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Figura 8.1.2 – Valores de Temperaturas Médias Mensais (Fonte: INEMET,2018). 
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Figura 8.1.3 – Valores de Precipitação e Evaporação mensal (Fonte: INEMET, 

2018). 
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Figura 8.1.4 – Valores de Umidade Relativa (Fonte: INEMET, 2018). 
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Figura 8.1.5 – Valores de Insolação Média Mensal (Fonte: INEMET, 2018). 

  



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 140 

 

8.1.1.3 Procedência e Direção dos Ventos 

 

O regime de ventos do estado do Ceará apresenta como direções principais: 

nordeste (NE) e leste (E) durante a primavera e o verão — de outubro a março, e 

sudeste (SE) durante o outono e o inverno — de abril a setembro. Os ventos são 

controlados primariamente pelos alísios de leste e brisas terrestres e marinhas. Essa 

combinação das brisas diurnas com os alísios de leste resulta em ventos médios 

anuais entre 6m/s a 9m/s a um nível de 10 metros de altura em relação ao solo. 

 

Durante a predominância da estação seca, os ventos alísios são mais intensos sobre 

o estado, estabelecendo um padrão de circulação local. Esta intensificação está 

relacionada à migração da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) para uma 

posição mais ao norte de sua normal climatológica. 

 

Alves (2012) ao estudar a regionalização do potencial eólico para o estado do Ceará 

concluiu que as maiores médias de velocidade de vento ocorrem entre a primavera e 

o verão (agosto a janeiro) e as menores médias entre o outono e o inverno (fevereiro 

a julho). 

 

Camelo (2008) estudando o padrão de ventos para 15 estações automáticas (PCD’s) 

no estado do Ceará para o ano de 2005, concluiu que os ventos no Ceará são mais 

intensos durante o dia, ou seja, nos períodos entre 06h00min e 18h00minh, e que o 

valor mais frequente da velocidade média do vento para a altura de 70 metros foi de 

9 m/s.  

 

A Figura 8.1.6 mostra a direção predominante dos ventos ao nível do solo conforme 

Normais Climatológicas. 
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Figura 8.1.6 – Direção dos ventos ao nível do solo (Fonte: INEMET, 2018). 

 

8.1.1.4 Classificação Climática 

 

Classificar o clima de uma região significa realizar uma generalização ou a 

integração das condições do tempo para um período, em uma determinada área. 

Normalmente, são utilizados no mínimo um período de 30 anos de dados, segundo o 

que preconiza a Organização Meteorológica Mundial (OMM) com base em princípios 

estatísticos de tendência de valor médio. 

 

A Classificação Climática de Köppen, elaborada por Wilhelm Köppen em 1918, é 

considerada a primeira classificação climática mundial com base científica, e ainda é 

amplamente utilizada no Brasil e no Mundo, sendo baseada no pressuposto de que 

a vegetação natural de cada grande região da Terra é essencialmente uma 

expressão do clima nela prevalecente. 

 

A Classificação de Köppen propõe cinco tipos climáticos principais, estabelecidos 

com base na sazonalidade e nos valores médios anuais e mensais da temperatura 

do ar e da precipitação. 
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São considerados os seguintes critérios para a 

 

 Característica geral do clima de uma região;
 Regime pluviométrico e volume de precipitação;
 Temperatura média anual do ar; 
 Temperatura média anual do ar no mês mais quente

 

Com base nestes critérios e nos dados de parâmetros climáticos 

seguintes grupo e tipos climáticos para a região de interesse:

 

BSw’h’ – Clima tropical quente e seco, típico do semiárido nordestino, chuvas de 

verão/outono e período seco bem definido de inverno, temperatura média superior a 

18 ºC e ausência de excedente hídrico.

 

B – Clima árido 

S – Precipitação média anual compreendida entre 380 e 760 mm

w’ – Ocorrência de chuvas de verão

h – clima seco e quente: temperatura do ar no mês mais quente > 18 ºC

 

A Classificação Climática pelo métod

(Thornthwaite e Mather, 1955), utiliza dados do balanço hídrico, função da 

disponibilidade hídrica local ou região pelo cálculo da deficiência hídrica (Def), 

excesso hídrico (Exc), retirada e reposição de água no solo. Co

BHC, Thornthwaite propôs uma classificação climática utilizando índices calculados 

a partir de parâmetros do próprio BHC, são eles: índice hídrico, índice de aridez, 

índice de umidade e eficiência térmica do verão.

 

O Índice hídrico (Ih) ref

abrangendo períodos de umedecimento e secagem do solo. 

considera que não haverá seca se as deficiências hídricas não ultrapassarem 60% 

dos excedentes da água na estação úmida (Ih = 0).
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São considerados os seguintes critérios para a classificação: 

Característica geral do clima de uma região; 
Regime pluviométrico e volume de precipitação; 
Temperatura média anual do ar;  
Temperatura média anual do ar no mês mais quente. 

Com base nestes critérios e nos dados de parâmetros climáticos 

seguintes grupo e tipos climáticos para a região de interesse: 

Clima tropical quente e seco, típico do semiárido nordestino, chuvas de 

verão/outono e período seco bem definido de inverno, temperatura média superior a 

sência de excedente hídrico. 

Precipitação média anual compreendida entre 380 e 760 mm

Ocorrência de chuvas de verão-outono 

clima seco e quente: temperatura do ar no mês mais quente > 18 ºC

A Classificação Climática pelo método do Balanço Hídrico Climatológico 

(Thornthwaite e Mather, 1955), utiliza dados do balanço hídrico, função da 

disponibilidade hídrica local ou região pelo cálculo da deficiência hídrica (Def), 

excesso hídrico (Exc), retirada e reposição de água no solo. Co

BHC, Thornthwaite propôs uma classificação climática utilizando índices calculados 

a partir de parâmetros do próprio BHC, são eles: índice hídrico, índice de aridez, 

índice de umidade e eficiência térmica do verão. 

O Índice hídrico (Ih) reflete todas as condições verificadas durante o ano, 

abrangendo períodos de umedecimento e secagem do solo. 

considera que não haverá seca se as deficiências hídricas não ultrapassarem 60% 

dos excedentes da água na estação úmida (Ih = 0). 
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Com base nestes critérios e nos dados de parâmetros climáticos foram definidos os 

Clima tropical quente e seco, típico do semiárido nordestino, chuvas de 

verão/outono e período seco bem definido de inverno, temperatura média superior a 

Precipitação média anual compreendida entre 380 e 760 mm 

clima seco e quente: temperatura do ar no mês mais quente > 18 ºC 

o do Balanço Hídrico Climatológico 

(Thornthwaite e Mather, 1955), utiliza dados do balanço hídrico, função da 

disponibilidade hídrica local ou região pelo cálculo da deficiência hídrica (Def), 

excesso hídrico (Exc), retirada e reposição de água no solo. Complementando o 

BHC, Thornthwaite propôs uma classificação climática utilizando índices calculados 

a partir de parâmetros do próprio BHC, são eles: índice hídrico, índice de aridez, 

lete todas as condições verificadas durante o ano, 

abrangendo períodos de umedecimento e secagem do solo. Esta metodologia 

considera que não haverá seca se as deficiências hídricas não ultrapassarem 60% 
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O Índice de aridez (Ia) representa a deficiência hídrica anual expressa em 

percentuais da evapotranspiração potencial anual.

 

 
 

Índice de umidade de Thornthwaite (Iu) representa o excesso hídrico anual expresso 

em percentuais da evapotranspiração 

 

 
 

Eficiência Térmica de Verão (EfTV)

 

 

Onde: 

Iu – índice de umidade;

Ia – índice de aridez;

Ih – índice hídrico; 

EfTV – eficiência térmica de verão;

EXC – representa o excedente hídrico (diferença entre a precipitação e a 
evapotranspiração potencial);

DEF – indica a deficiência hídrica (diferença entre a evapotranspiração 
potencial e a real); 

ETP – evapotranspiração potencial; e

ETP1, ETP2 e ETP3 
 

Conforme o balanço hídrico para 

temos os seguintes valores para os índices climáticos (

 

Estação Meteorológica 

Morada Nova 

Fonte: elaboração própria. 
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O Índice de aridez (Ia) representa a deficiência hídrica anual expressa em 

percentuais da evapotranspiração potencial anual. 

Índice de umidade de Thornthwaite (Iu) representa o excesso hídrico anual expresso 

em percentuais da evapotranspiração potencial anual. 

Eficiência Térmica de Verão (EfTV) 

 

índice de umidade; 

índice de aridez; 

 

eficiência térmica de verão; 

representa o excedente hídrico (diferença entre a precipitação e a 
evapotranspiração potencial); 

indica a deficiência hídrica (diferença entre a evapotranspiração 
 

evapotranspiração potencial; e 

ETP1, ETP2 e ETP3 – evapotranspiração dos três meses de verão.

Conforme o balanço hídrico para as Estações Agrometeorológicas de Morada Nova, 

temos os seguintes valores para os índices climáticos (Tabela 8.1.

Tabela 8.1.2 – Índices climáticos 

Iu Ia Ih precipitação 

1,29 47,86 -27,43 872 
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O Índice de aridez (Ia) representa a deficiência hídrica anual expressa em 

Índice de umidade de Thornthwaite (Iu) representa o excesso hídrico anual expresso 

representa o excedente hídrico (diferença entre a precipitação e a 

indica a deficiência hídrica (diferença entre a evapotranspiração 

evapotranspiração dos três meses de verão. 

as Estações Agrometeorológicas de Morada Nova, 

Tabela 8.1.2): 

ETP EfTV 

1632 0,20 
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Conforme metodologia de Thornthwaite, os dados calculados apresentados na 

Tabela 8.1.2 permitiram classificar o clima na região de Morada Nova como DdA´a´. 

 

D Semiárido (-40 ≤ Ih < -20) 

d excedente de água pequeno ou nulo (Ih<10) 

A’ Megatérmico ( ETP ≥ 1140 ) 

a´ EfTV`≤ 48,0 
 

DdA’a’ - clima Semiárido, nenhum excedente hídrico, megatérmico, chuvas de 

primavera/verão. 

 

Para a classificação climática pelo método de Thornthwaite e Mather foram utilizados 

dados das Estações Agrometeorológicas de Morada Nova, cujos dados são 

apresentados na Tabela 8.1.1 (Inmet, 2018). 

 

8.1.1.5 Precipitação (dados pluviométricos) 

 

Dentre as variáveis climáticas, a precipitação é a que exerce maior influência sobre 

os meios físico e biótico, condicionando o tipo de vegetação e as disponibilidades 

hídricas. Esta variável pode ser definida como a altura em milímetros da quantidade 

de água que cai sobre uma superfície unitária horizontal durante um determinado 

período de tempo, normalmente registrado como dado diário, mensal ou anual. 

 

As precipitações pluviométricas são fortemente influenciadas pelo efeito da altitude e 

pela maritimidade (proximidade com o mar). O efeito de altitude está relacionado 

diretamente com fenômenos de convecção local. A convecção é caracterizada por 

movimentos ascendentes de ar úmido resultantes da ocorrência de pressões 

atmosféricas junto à superfície terrestre. Estas pressões mais baixas podem ocorrer 

em função do aquecimento de massas de ar em contato com a superfície do terreno, 

ou pela ação fenômenos transientes, de caráter puramente dinâmico, a exemplo de 

sistemas frontais (frentes frias) ou perturbações ondulatórias no campo dos ventos. 
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No estado do Ceará, principal período chuvoso acontece entre os meses de 

dezembro a junho, dependendo das condições oceânicas e atmosféricas atuantes. 

As chuvas que acontecem em dezembro e janeiro são chamadas chuvas de pré-

estação e ocorrem principalmente na região do Cariri, sendo influenciadas pela 

proximidade de frentes frias que, neste período, se posicionam sobre a Bahia, sul do 

Maranhão e Piauí. 

 

A partir de fevereiro inicia-se a quadra chuvosa do estado do Ceará, que se estende 

até maio. As chuvas nesse período são influenciadas pela presença da Zona de 

Convergência Intertropical - ZCIT, considerada o principal sistema ocasionador da 

pluviometria no norte do Nordeste. No estado do Ceará também ocorrem chuvas de 

junho a agosto, ocasionadas por um sistema atmosférico denominado Ondas de 

Leste.  

 

As brisas marinhas causadas pela diferença de temperatura de resfriamento entre o 

oceano e continente, quando se associam com os alísios ou ainda de forma a 

interferir na ZCIT podem trazer consigo uma instabilidade, transformando-se em 

precipitação. De acordo com Silva (2013) no caso específico do estado do Ceará as 

brisas marinhas e terrestres têm atuação até aproximadamente 150 km da costa. 

 

Fenômenos como El Niño, La Niña, Temperatura do Atlântico Tropical, Ventos 

Alísios de Nordeste e de Sudeste, dentre outros, também atuam na formação de 

nuvens causadoras de chuva sobre o estado do Ceará. 

 

Para a caracterização da pluviometria foram analisados dados do posto 

pluviométrico de Limoeiro do Norte (14 km a oeste) da área do Complexo Solar Alex 

e Linha de Transmissão. A Figura 8.1.7 apresenta o hidrograma de chuvas para o 

referido posto (01141003). 
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Figura 8.1.7 – Precipitação mensal em Limoeiro do Norte (Fonte: Funceme, 2018).

A precipitação média anula medida no posto de Limoeiro do Norte é de 755,5 mm. O 

regime de chuvas nesta região se caracteriza por uma forte variabilidade espacial e 

temporal, registrando 90,3% das precipitações no semestre dezembro 

ficando o restante do ano com 10,7% das chuvas. No trimestre mais seco, de 

setembro a dezembro, o índice médio de precipitação é de 4,3 mm, representando 

apenas 0,57% das precipitações anuais.

 

Além da variabilidade interanual, também há diferenças significativas de volu

precipitação de um ano para outro, ocorrendo uma sequência de anos de chuva 

seguidos de anos com pouco volume precipitado. O mínimo anual registrado foi de 

285,6 mm no ano de 1993 e o máximo foi de 1.624,4

 

Os períodos de duração das secas e períodos mais úmidos vão depender da 

atuação, duração, intensidade e cobertura do 

Niña/Oscilação do Sul) e do Dipolo do Atlântico.
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Precipitação mensal em Limoeiro do Norte (Fonte: Funceme, 2018).

 

A precipitação média anula medida no posto de Limoeiro do Norte é de 755,5 mm. O 

regime de chuvas nesta região se caracteriza por uma forte variabilidade espacial e 

temporal, registrando 90,3% das precipitações no semestre dezembro 

nte do ano com 10,7% das chuvas. No trimestre mais seco, de 

setembro a dezembro, o índice médio de precipitação é de 4,3 mm, representando 

apenas 0,57% das precipitações anuais. 

Além da variabilidade interanual, também há diferenças significativas de volu

precipitação de um ano para outro, ocorrendo uma sequência de anos de chuva 

seguidos de anos com pouco volume precipitado. O mínimo anual registrado foi de 

285,6 mm no ano de 1993 e o máximo foi de 1.624,4 mm no ano de 1985.

Os períodos de duração das secas e períodos mais úmidos vão depender da 

atuação, duração, intensidade e cobertura do El Niño/Oscilação do Sul (ou 

/Oscilação do Sul) e do Dipolo do Atlântico. 
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Precipitação mensal em Limoeiro do Norte (Fonte: Funceme, 2018). 

A precipitação média anula medida no posto de Limoeiro do Norte é de 755,5 mm. O 

regime de chuvas nesta região se caracteriza por uma forte variabilidade espacial e 

temporal, registrando 90,3% das precipitações no semestre dezembro - maio, 

nte do ano com 10,7% das chuvas. No trimestre mais seco, de 

setembro a dezembro, o índice médio de precipitação é de 4,3 mm, representando 

Além da variabilidade interanual, também há diferenças significativas de volume de 

precipitação de um ano para outro, ocorrendo uma sequência de anos de chuva 

seguidos de anos com pouco volume precipitado. O mínimo anual registrado foi de 

no ano de 1985. 

Os períodos de duração das secas e períodos mais úmidos vão depender da 

/Oscilação do Sul (ou La 

10 11 12
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Independente da atuação desses fenômenos de escala global trata-se de uma 

região sujeita a períodos de estiagens, onde a principal característica é o baixo 

volume precipitado durante alguns meses do ano, sobretudo entre maio e setembro. 

 

8.1.1.6 Balanço Hídrico 

 

Para análise das condições hídricas determinou-se o Balanço Hídrico por meio do 

método de Thornthwaite e Mather (1955), utilizando os dados normais de 

precipitação, evapotranspiração potencial e real para uma estação agroclimatológica 

na região de Morada Nova. 

 

O Balanço Hídrico Climatológico desenvolvido por Thornthwaite & Mather (1955) 

define, com base em variáveis meteorológicas, a variação da quantidade de água 

disponível no solo, fornecendo através da contabilização do suprimento natural de 

água ao solo pela chuva (P) e da demanda atmosférica pela evapotranspiração 

potencial, as estimativas da evapotranspiração real, da deficiência hídrica (DEF), do 

excedente hídrico (EXC) e do armazenamento de água no solo para cada mês do 

ano. 

 

Segundo Varejão (2005) entende-se por balanço hídrico a determinação de todos os 

ganhos e perdas hídricas que se verificam em um terreno com vegetação de modo a 

estabelecer a quantidade de água disponível às plantas em um dado momento, até 

a profundidade explorada pelas raízes, computando-se todos os fluxos hídricos 

positivos e negativos (precipitação, condensação, evaporação e transpiração). 

 

A Tabela 8.1.3 apresenta o resultado do balanço hídrico da estação meteorológica 

de Morada Nova. 

 

Tabela 8.1.3 - Balanço hídrico da estação meteorológica de Morada Nova. 

Mês T (°C) P (mm) ETP 
ARM 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm) 

EXC 
(mm) 

Jan 26,9 78 146 0 78 68 0 

Fev 27,3 113 143 0 113 30 0 

Mar 26,7 214 144 70 144 0 0 
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Mês T (°C) P (mm) ETP 
ARM 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm) 

EXC 
(mm) 

Abr 26,6 187 136 100 136 0 21 

Mai 26,7 116 140 78 138 3 0 

Jun 26,0 71 122 47 102 20 0 

Jul 26,0 34 126 19 62 64 0 

Ago 26,6 12 138 5 25 112 0 

Set 27,6 9 155 1 13 142 0 

Out 27,9 4 169 0 5 164 0 

Nov 28,4 5 177 0 5 171 0 

Dez 18,3 29 37 0 29 8 0 

TOTAIS 315,0 872 1.632 321 851 781 21 

 
26,3 73 136 27 71 65 2 

Fonte: Inmet. 

 

Na análise dos resultados do balanço hídrico climático (Tabela 8.1.3) verifica-se que 

evapotranspiração potencial é maior que a precipitação entre os meses de junho a 

fevereiro. Apenas no trimestre março-maio a precipitação é maior que a 

evapotranspiração. O déficit hídrico médio anual é de 760 mm. 

 

Observa-se que apenas no mês de abril ocorre um pequeno excedente hídrico 

(EXC), com um valor de 21 mm. Esses excessos ocorrem quando as chuvas 

excedem a capacidade de armazenamento de água no solo. 

 

A deficiência hídrica (DEF) com um valor total anual de 781 mm somente não é 

observada nos meses de março e abril. 

 

A representação gráfica do balanço hídrico (Figuras 8.1.8 e 8.1.9) mostra os valores 

das normais de precipitação e evaporação e o extrato do balanço hídrico: deficiência 

e excedente na forma de gráfico e os valores de retirada e reposição na forma de 

linhas de barras, possibilitando visualizar, além da deficiência e excesso, os 

períodos de retirada e de reposição de água no solo. 
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Figura 8.1.8 – Balanço hídrico para a estação meteorológica de Morada Nova 

(Fonte: http://www.bdclima.cnpm.embrapa.br/) 

 

 

 
Figura 8.1.9 – Extrato do balanço hídrico para a estação de Morada Nova 

(Fonte: http://www.bdclima.cnpm.embrapa.br/) 
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A perda de água do solo para a atmosfera ocorre sempre que a curva de 

precipitação pluviométrica posicionar-se abaixo da curva de evapotranspiração 

potencial (ETP), neste caso entre os meses de maio a janeiro. A continuidade da 

retirada da água do solo sem concomitante precipitação pluviométrica leva à 

deficiência hídrica do solo, que se prolonga até que ocorra o período chuvoso e a 

curva de precipitação pluviométrica supere a curva da evapotranspiração potencial. 

 

Os maiores valores de precipitação ocorrem em março, quando há reposição de 

água no solo. A partir do mês de maio, com a redução das precipitações, ocorre 

déficit hídrico que se prolonga até fevereiro do ano seguinte. 

 

 

8.1.2 Caracterização da Qualidade do Ar 

 

Durante a instalação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão 

ocorrerão atividades de supressão de vegetação, retirada da camada superficial do 

solo, terraplenagem, escavações, abertura de acessos e movimentação de 

máquinas, equipamentos e veículos que, concorrerão para geração de material 

particulado. 

 

Material particulado é caracterizado pela mistura de partículas sólidas oulíquidas 

encontradas no ar. Algumas destas partículas podem ser vistas a olho nu, como é o 

caso das poeiras ou resíduos, outras somente com uso de microscópios eletrônicos. 

 

A legislação brasileira distingue as fontes de poluição do ar em fixas e móveis. O 

controle da poluição do ar por fontes fixas de emissão, ou seja, por indústrias, usinas 

termelétricas de energia elétrica, mineradoras, etc., está previsto em lei, assim como 

em resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 

 

Embora não estabeleça diretamente os níveis máximos de emissão, esses 

instrumentos legais dão diretrizes para a localização de empreendimentos 

produtivos, de modo a que suas emissões interfiram o mínimo possível com outras 
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atividades humanas em seu entorno, como áreas habitacionais, escolas, instituições 

de saúde, etc. 

 

Cientes dessa preocupação e para subsidiar o estudo de implantação do 

empreendimento como um todo, Complexo Solar e Linha de transmissão, foi 

contratado o Instituto SENAI de Tecnologia Eletrometalmecânica - SENAI para 

realização de coletas de ar no entorno da área do empreendimento e análises de 

PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO – PTS, conforme Metodologia: NBR 

9547/97 e Resolução CONAMA 003/90, cujo Relatório Técnico fará parte do 

Relatório do EIA RIMA (ANEXO 1) para licenciamento ambiental do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissssão 230 kV Fazenda Alex. 

 

Com isso, haverão subsídios para um fiel diagnóstico da condição ambiental pré-

instalação e adoção de medidas que minimizem a emissão de poluentes 

atmosféricos relacionados à implantação do empreendimento, competindo assim 

para a fundamental manutenção da qualidade do ar dentro de parâmetros exigidos 

pela legislação. 

 

Podemos adiantar que tais medidas serão voltadas basicamente para as ações de 

controle e monitoramento das frentes de terraplenagem e circulação de máquinas e 

caminhões. As principais exigências para o controle de emissões são: 

 

 Lavagens periódicas dos equipamentos e veículos, minimizando a quantidade 

de sedimentos transportados para as vias; todas as caçambas de caminhões 

de transporte deverão ser protegidas com lonas, evitando-se a emissão de 

poeira em suspensão; 

 Executar manutenção periódica dos veículos e equipamentos para que se 

minimize a emissão de gases poluentes; 

 

 Umidificar as vias de acesso às obras e os desvios de tráfego não 

pavimentados, por meio de caminhões-pipa, evitando-se a geração de poeira 

em suspensão. 
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8.1.3 Caracterização dos Níveis de Ruído do Ambiente 

 

A caracterização das fontes de ruídos possibilita uma avaliação preliminar do padrão 

de ruído local (natural ou antropogênico), antes de qualquer interferência decorrente 

das atividades de implantação e operação do Complexo Solar Alex. As alterações do 

padrão de ruído por conta do empreendimento serão posteriormente acompanhadas 

por um plano de monitoramento e deverão atender a legislação pertinente, em 

especial a Resolução CONAMA Nº 001/90, que estabelece critérios e padrões para 

emissões de ruídos por atividades industriais. 

 

O ruído natural é aquele gerado por eventos naturais, tais como o vento ou o atrito 

deste com a vegetação, ruído de água corrente em rios ou cachoeiras, bem como 

aqueles gerados pela fauna local. Estes ruídos são intrinsecamente aleatórios ao 

longo do tempo. 

 

O ruído gerado por atividades antropogênicas, tanto em ambiente urbano quanto 

rural, geralmente está relacionado às atividades cotidianas da comunidade, entre 

elas a locomoção com veículos automotores: carros e motocicletas; a utilização de 

equipamentos sonoros, meios de comunicação e propaganda, templos religiosos, 

animais domésticos, equipamentos de transporte, obras de construção civil, 

atividades de lazer, dentre outros. Em áreas onde ocorrem indústrias ou qualquer 

outro empreendimento, sejam elas urbanas ou rurais, o ruído está relacionado às 

suas rotinas de funcionamento e aos tipos de equipamentos utilizados. 

 

Segundo Lacerda et al. (2005), a maioria das pessoas entrevistadas em diversos 

estudos sobre poluição sonora, se manifestam incomodadas pelo ruído urbano, 

sendo que 86% destes apontaram o ruído de tráfego como a maior causa do 

incômodo. O rápido aumento do número de veículos motorizados tem elevado os 

níveis de ruídos tanto nos ambientes urbanos quanto nas áreas rurais. 
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Segundo Gonçalves & Moraes (2003) são consideradas fontes de ruído ambiental os 

meios de transportes, incluindo ruído de veículo rodoviário, ruído de trem e ruído de 

avião; a vizinhança, compreendida como som alto, festas, animais domésticos, 

conversa com voz em alta intensidade e as atividades de lazer onde se inclui bares, 

discotecas, festas tradicionais e em clubes, dentre outros. 

 

Ruídos inferiores a 40 dB são apenas desagradáveis, enquanto os ruídos entre 40 - 

90 dB são capazes de favorecer distúrbios nervosos e aqueles superiores a 90 dB 

podem causar danos ao aparelho auditivo. A exposição contínua a ruídos acima de 

85 dBA pode provocar perdas auditivas permanentes. 

 

Os níveis de ruídos aceitáveis para um determinado local deve atender a Resolução 

CONAMA nº 001/90, que estabelece: São prejudiciais à saúde e sossego público os 

ruídos com níveis superiores aos definidos pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) através da norma NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas 

Habitadas Visando o Conforto da Comunidade (ABNT, 2000). 

 

O método de avaliação de ruídos utilizado nos estudos de impacto ambiental é 

baseado na comparação entre o nível de ruído medido em campo (LAeq) e o NCA 

(Nível Critério de Avaliação) estabelecido pela norma NBR 10.151 (ABNT, 2000), 

conforme Tabela 8.1.4. 

 

Tabela 8.1.4 - Níveis críticos de avaliação de ruído ambiental segundo NBR 10.151. 

Tipos de áreas 
Decibel (dB) 

Diurno Noturno 
Áreas de sítios e fazendas 40 35 
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais / escolas 50 45 
Área mista predominantemente residencial 55 50 
Área mista com vocação comercial e administrativa 60 55 
Área mista com vocação recreacional 65 55 
Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: NBR 10.151 (ABNT). 

 

A unidade de referência utilizada para valorar o nível de ruído é o decibel (dB) que 

representa a mínima intensidade de ruído perceptível pelo ouvido humano. 
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Conforme a Tabela 8.1.4 para locais caracterizados como sítios e fazendas (caso da 

região onde está projeta a instalação do Complexo Solar Alex) o nível de ruído 

ambiente não deve ultrapassar o valor de 40 dB para o período diurno. 

 

No entorno do Complexo Solar existem algumas comunidades, das quais as mais 

próximas são: Cabeça de Ladeira, Saco Verde, Poço dos Pintos, Santa Maria e 

Baixa Grande. Quanto aos níveis de ruídos nestas comunidades podem-se 

considerar os limites estabelecidos para áreas urbanas mistas, predominantemente 

residenciais, os quais não devem ultrapassar o valor de 55 dB para o período diurno, 

conforme Tabela 8.1.4. 

 

Para efeito de avaliação a NBR 10.151 define o nível de ruído ambiente (Lra) com 

sendo o nível de pressão sonora equivalente ponderado em “A”, no local e horário 

considerados, na ausência do ruído gerado por uma fonte sonora específica. 

 

A legislação que regulamenta o tema está expressa nos seguintes documentos: 

 

 Resolução CONAMA 001/90 – Estabelece padrões para emissão de ruídos no 
território nacional; 

 

 NBR 10.151 – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 
comunidade; 

 

 NBR 10.152 – Níveis de ruído para conforto acústico; 

 

A Resolução 001/90 do CONAMA, nos seus itens I e II, dispõe: 

 

I – A emissão de ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, 

no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes 

estabelecidos nesta Resolução. 
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II – São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior os 

ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.151 - 

Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 

A NBR 10.151 dispõe sobre a avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o 

conforto da comunidade. Esta Norma fixa as condições exigíveis para a avaliação da 

aceitabilidade do ruído em comunidades, independentemente da existência de 

reclamações. 

 

A NBR 10.152, que trata dos níveis de ruídos para conforto acústico, estabelece os 

limites máximos em decibéis a serem adotados em hospitais, escolas, hotéis, 

residências, escritórios, locais de esporte, dentre outros. 

 

8.1.3.1 Pontos de Monitoramento 

 

Os pontos de monitoramento com vistas a avaliar as fontes de ruídos na área 

proposta para implantação do Complexo Solar Alex foram escolhidos em função do 

layout do empreendimento, além da localização das comunidades as quais podem 

ser afetadas por eventuais ruídos proveniente das obras de instalação e posterior 

operação do empreendimento. A partir do layout do Complexo Solar foi considerada 

a localização dos painéis solares e das subestações, assim como da via principal de 

acesso. 

 

Assim, foram definidos os seguintes pontos para realização das medições: 

 

 Ponto 01 – comunidade de Poço dos Pintos, na via de acesso que segue em 
direção ao complexo solar, próximo à última residência; 

 Ponto 02 – comunidade de Cabeça de Ladeira, na via de acesso principal, 
próximo a ultima residência no sentido do complexo solar; 

 Ponto 03 – comunidade de Santa Maria, na via de acesso que segue em 
direção ao complexo solar, próximo à última residência; 
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 Ponto 04 – via principal de acesso, em frente ao local previsto para instalação 
dos painéis solares; 

 Ponto 05 – via principal de acesso, no entroncamento com a via asfaltada da 
CE-437; 

 Ponto 06 – comunidade de Baixa Grande, na via de acesso em direção à CE 
– 437; 

 Ponto 07 – estrada vicinal, próximo ao limite sul do Complexo Solar; 

 

A Figura 8.1.10 mostra a localização dos pontos de monitoramento de ruído no 

entorno do Complexo Solar. 

 
Figura 8.1.10 – Localização dos pontos de medição de ruído. 

 

8.1.3.2 Avaliação das Fontes de Ruído 

 

A avaliação das fontes de ruídos foi feita mediante a medição do Nível de Pressão 

Sonora (NPS) com um decibelímetro, confrontando-se os resultados das alterações 

do NSP com as fontes de emissão sonoras audíveis, identificadas durante as 

medidas, bem como as possíveis fontes em função do ambiente e seu entrono. 
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O equipamento utilizado nas medições foi um Decibelímetro Classe 2 (precisão de 

0,1 dB), com função LAeq - medição de nível de pressão sonora equivalente 

ponderado em “A” conforme recomendado pela NBR 10.151. 

 

O Nível de Pressão Sonora foi calculado com a função Leq, nas faixas de 

frequências que variam de 31,5 Hz a 8KHz, utilizando-se curva de ponderação “A” e 

respostas de leitura lenta (slow). 

 

A função Leq calcula um valor médio do ruído usando a curva “A” de ponderação, 

gerando o parâmetro de avaliação de Ruído Equivalente Contínuo - REC ocorrido 

dentro de um período de tempo pré-definido. Este método aplica uma função de 

integração para definir um valor contínuo de energia do ambiente e transformar em 

ruído equivalente. 

 

A curva de ponderação "A" enfatizar as frequências para as quais o ouvido humano 

é mais sensível, aproximando-se da percepção do ouvido humano. 

 

O Monitoramento foi realizado com o seguinte procedimento: 

 

 instalação de microfone a 1,2 metros do solo. 

 distância superior a 1,5 metros de qualquer superfície refletora  

 medida contínua com duração de 5 min. 

 leitura do resultado diretamente no modo automático Leq(A). 

 registro horário e condições locais de vento. 

 identificação das fontes de ruído audíveis durante a medição. 

 

A Tabela 8.1.5 apresenta o resultado das medições e observações realizadas no dia 

22 de outubro de 2018 e uma fotografia do local da medição. 
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Tabela 8.1.5 – Medições de ruído ambiental e observações em cada ponto. 

Ponto 01 
 
Coord - UTM:610.852 / 9.418.614 
 
Localidade de Poço dos Pintos, saída para a AID. 
 
Hora: 9:50 h 
Vento Moderado a forte 
Medida: 32,7 dB 
 
Fontes de ruído: pássaros, vento forte na vegetação. 
animais domésticos. 

 

Ponto 02 
 
Coord - UTM:608.905 / 9.420.650 
 
Localidade de Cabeça da Ladeira, sobre a estrada 
principal de acesso, saída em direção a AID. 
 
Hora: 10:07 h 
Brisa leve 
Medida: 40,5 dB 
 
Fontes de ruído: trânsito de veículos, trânsito de 
motocicletas, pessoas conversando, atividades 
cotidianas. 

 

Ponto 03 
 
Coord - UTM:609.632 / 9.421.722 
 
Localidade de Santa Maria, saída em direção a AID. 
Hora: 10:25 h 
Brisa leve 
Medida: 40,5 dB 
 
Fontes de ruído: trânsito de veículos, trânsito de 
motocicletas, pássaros, animais domésticos, 
atividades cotidianas da comunidade, pessoas 
conversando. 
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Ponto 04 
 
Coord - UTM:612.110 / 9.421.744 
 
Via de acesso principal, em frente ao terreno do 
Complexo Solar 
 
Hora: 10:45 h 
Vento moderado 
Medida: 41,3 dB 
 
Fontes de ruído: trânsito de veículos, trânsito de 
motocicletas, máquinas da Carbamil. 

 

Ponto 05 
 
Coord - UTM:615.606 /9.422.880 
 
Entroncamento da via principal de acesso com a 
CE-282. 
 
Hora: 8:02 h 
Vento moderado 
Medida:38,1dB 
 
Fontes de ruído: trânsito de veículos, trânsito de 
motocicletas, pássaros, brisa leve na vegetação, 
máquinas da Carbamil. 

 

Ponto 06 
 
Coord - UTM:616.560 / 9.420.775 
 
Localidade de Baixa Grande, acesso a Carbomil. 
 
Hora: 8: 20 h 
Vento moderado a forte 
Medida: 46,8 dB 
 
Fontes de ruído: trânsito de motocicletas, pássaros, 
animais domésticos; animais de criação, máquinas 
da Carbomil. 

 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 160 

 

Ponto 07 
 
Coord - UTM: 615.193 / 9.416.583 
 
Estrada vicinal próximo ao limite sul do Complexo 
Solar. 
 
Hora: 8:50 h 
Brisa leve 
Medida: 30,7 dB 
 
Fontes de ruído: pássaros, brisa leve na vegetação. 

 

 

Comparando os valores encontrados nas medições realizadas em campo com os 

limites estabelecido pela NBR 10.151 para áreas rurais (sítios e fazendas – 40 dB), 

verifica-se que quatro (4) pontos amostrados apresentam valores acima do limite 

máximo recomendado. 

 

O maior valor registrado foi para o Ponto 06 na localidade de Baixa Grande (46,8 

dB), Cabe destacar apenas que neste ponto eram audíveis ruídos de maquinas 

oriundos da unidade industrial da Indústria Carbomil. 

 

Para os pontos localizados nas comunidades ou muito próximos a elas, pode-se 

tomar como referência o valor de 55 dB (área mista predominantemente residencial) 

e neste caso, todos os quatro pontos localizados nas comunidades de Poço dos 

Pintos, Cabeça de Ladeira, Santa Maria e Baixa Grande, apresentaram valores 

menores (< 55dB), ficando dentro dos limites estabelecidos pela NBR 10.151. 

 

O menor valor de ruído registrado foi no Ponto 07 (30,7 dB), localizado em uma 

estrada vicinal próximo ao limite mais a sul do Complexo Solar, distante de qualquer 

influência de estradas de acesso mais movimentadas e de comunidades. 

 

A Figura 8.1.11 mostra a distribuição do nível de pressão sonora a partir das 

medições efetuadas em campo. 
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Figura 8.1.11 – Distribuição do ruído conforme medições realizadas em campo. 

 

 

Os ruídos caracterizados nas áreas próximas às comunidades e estradas de acesso 

tiveram com fonte as atividades cotidianas da comunidade envolvendo circulação de 

veículos, motocicletas, emissões de animais domésticos, pessoas conversando em 

tom moderado e eventuais animais de criação. 

 

Nas áreas mais afastadas as principais fontes de ruídos tiveram como fonte de 

emissões audíveis o vento, o atrito do vento com a vegetação e sons emitidos por 

aves e animais de criação. 
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8.1.4 Caracterização Geomorfológica 

 

O Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão estão situados sobre terrenos do 

topo da Chapada do Apodi, a leste da cidade de Tabuleiro do Norte, próximo à divisa 

entre os Estados do Ceará e Rio Grande do Norte. 

 

A morfologia local é caracterizada por um baixo planalto na forma de uma chapada 

de topo plano sustentada por rochas sedimentares carbonáticas da Formação 

Jandaíra. 

 

No seu limite sudoeste, a cerca de 400 metros do terreno destinado ao Complexo 

Solar, após a localidade de Cabeça de Ladeira, a topografia plana do topo da 

chapada é interrompida abruptamente por escarpas voltadas em direção ao vale do 

Rio Jaguaribe, configurando um relevo do tipo cuesta (Figura 8.1.12). 

 

 

Figura 8.1.12 – Chapada do Apodi ao fundo e, no nível inferior, terrenos rebaixados da unidade 

geomorfológica da Depressão Sertaneja (Coord UTM 605.917/9.418.686). 

 

Adjacente à Chapada, em direção a oeste, após uma zona de transição 

representada por escarpas íngremes com desníveis de até 100 metros, encontra-se 
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uma área mais rebaixada correspondente ao vale o rio Jaguaribe. Está área 

denominada de Depressão Sertaneja, também comporta as unidades dos Terraços 

Fluviais e das Planícies Aluviais. 

 

Segundo Brasil (1981), registra-se duas unidades geomorfológicas de expressão 

regional: A unidade dos Tabuleiros Costeiros, subunidade das Chapadas do Litoral 

Norte, da qual faz parte a Chapada do Apodi, e a Unidade da Depressão Sertaneja, 

correspondente ao vale escavado pelo rio Jaguaribe. 

 

O perfil topográfico regional apresentado na Figura 8.1.13 mostra a 

compartimentação das duas unidades geomorfológicas e o posicionamento do 

Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão. 

 

 
Figura 8.1.13 – Perfil topográfico regional mostrando a localização do Complexo Solar e Linha de 

Transmissão. 

 

8.1.4.1 Tabuleiros Costeiros (Chapada do Apodi) 

 

A expressão morfológica mais significativa dos Tabuleiros Costeiros é a Chapada do 

Apodi, que se caracteriza como uma região com relevo de forma tabular, de 

topografia plana e elevada (Figura 8.1.14), que se desenvolveu sobre as rochas 

calcárias da Formação Jandaíra. 

 

Na face voltada para o estado do Ceará, no vale do rio Jaguaribe, a Chapada do 

Apodi forma uma cuesta, com as camadas sedimentares levemente inclinadas para 

o norte, enquanto na direção do estado do Rio Grande do Norte o terreno desce 

como uma extensa rampa de inclinação suave. 
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As altitudes variam de 150 a 70 metros, sendo mais elevada na porção sul e oeste, 

tornando-se mais baixa à medida que se aproxima do litoral. 

 

O relevo é uniforme e a drenagem é inexistente ou pouco entalhada devido ao 

relevo cárstico, com vertentes de declividade muito suaves, de caimento variando 

entre 0 e 2%. 

 

 

Figura 8.1.14 – Relevo plano do topo da Chapada do Apodi. 

 

Na porção oeste da Chapada, local onde será implantado o Complexo Solar e Linha 

de Transmissão, predomina o relevo cárstico em estado juvenil. O relevo cárstico 

ocorre em áreas de predominância de rocha calcária e em seu estado juvenil se 

caracteriza por uma topográfica plana, drenagem superficial endorréica formando 

dolinas, e pela ausência ou muito baixa densidade de cursos d’águas superficiais, 

predominando a infiltração e a drenagem de subsuperfície. 

 

O processo de exumação ao qual a superfície da Formação Jandaíra foi submetida 

causou um alívio de pressão, responsável pelo surgimento de abundantes juntas 

horizontais a sub-horizontais que, juntamente com estruturas rúpteis subverticais 
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compõem a malha de drenagem de subsuperfície e incrementam o processo de 

infiltração e carstificação. 

 

Na região do Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão a Chapada do Apodi 

mostra-se bem definida como uma superfície plana conservada sobre as rochas 

calcárias da Formação Jandaíra. Os topos planos da chapada apresentam 

drenagem endorréica, com poucas depressões rasas na forma de dolinas, 

eventualmente ocupadas com carnaúbas. Em imagens aéreas estas dolinas são 

evidenciadas devido a uma vegetação rasteira e menos densa. 

 

Sobre a chapada predominam os Cambissolos e Latossolos eutróficos, ambos com 

alta fertilidade e grande potencial para uso agrícola. 

 

8.1.4.2 Depressão Sertaneja 

 

A Depressão Sertaneja corresponde a um compartimento interplanáltico rebaixado, 

circundado por relevos mais elevados. Neste trecho estudado, caracteriza-se por 

apresentar uma topografia dominantemente plana, rebaixada em relação a Chapada 

do Apodi, comportando o vale principal e a vasta planície de inundação do Rio 

Jaguaribe (Figura 8.1.15). 
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Figura 8.1.15 – Terrenos planos da unidade geomorfológica da Depressão Sertaneja. 

 

Elaborada em rochas do embasamento cristalino tais como migmatitos e núcleos 

granitoides, apresenta ao longo da planície relevos residuais submetidos a uma 

dissecação incipiente, formando colinas e cristas, agrupadas ou isoladas, denotando 

o efeito da erosão seletiva pelo processo de intemperismo e remoção dos detritos 

por escoamento difuso e concentrado e o consequente desenvolvimento de 

superfícies pediplanadas. 

 

As características climáticas relecionadas a umidade e índice de precipitação 

condicionam baixa capacidade de incisão linear da drenagem e ocorrência de manto 

de alteração pouco espesso, expondo muitos afloramentos de rocha. 

 

Os solos são geralmente rasos e pedregosos, desenvolvidos a partir da alteração de 

rochas do embasamento cristalino, predominando Solos Litólicos de textura arenosa. 

 

A planície de inundação do Rio Jaguaribe, que neste trecho apresenta largura 

superior a 10 km, é marcada pela presença de extensos depósitos aluviais que se 

tornam mais representativos a partir da confluência com o rio Banabuiú. Trata-se de 

depósitos recentes de planícies e terraços depositados pela dinâmica fluvial, 
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composto por areias de granulometria variando de finas a grosseiras, cascalhos e 

argilas com matéria orgânica em decomposição. 

 

8.1.4.3 Caracterização Topográfica 

 

A área do Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão caracteriza-se por 

apresentar terrenos de topografia plana, de superfície uniforme, sem incisão de 

drenagem superficial e com relevo cárstico em estágio juvenil correlacionado a 

litotipos dominantemente carbonáticos da Formação Jandaíra. 

 

A hipsometria da Área Diretamente Afetada - ADA apresenta cotas altimétricas que 

variam de 135,0 metros no ponto mais baixo, a 142,0 metros no mais alto, com uma 

amplitude de 7,0 metros em um terreno com aproximadamente 4,0 km de extensão 

na direção leste-oeste. As declividades médias ficam em torno de 1 a 2%, com 

apenas alguns pontos localizados chegando a 3%, o que corresponde a um desnível 

de 3,0 metros em 100 metros de extensão de terreno. 

 

A Figura 8.1.16 apresenta a planta topográfica da área diretamente afetada pelo 

empreendimento, parte da Fazenda Alex. 
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Figura 8.1.16 – Planta topográfica de detalhe do terreno onde será implantado o Complexo Solar 

(Fonte: Steelcons, 2018). 

 

A Figura 8.1.16, acima, mostra destacado na cor azul um alinhamento sul-norte de 

áreas rebaixadas identificadas como lagoas de precipitação, pontos fechados para 

onde a águas de chuva escoam e ficam concentradas, caracterizando uma 

drenagem endorréica. 

 

 

Estas são rebaixadas e de formato circular ou oval, correspondem a áreas de 

dolinas incipientes, que acumulam e permitem a infiltração lenta das águas de 

escoamento superficial. 
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A Figura 8.1.17 mostra o alinhamento destas dolinas que apresentam entre 150 a 

200 metros de diâmetro e entre 1 a 2 metros de desnível em relação aos terrenos 

adjacentes. 

 

 
Figura 8.1.17 – Alinhamento de dolinas na superfície da Chapada do Apodi (Coord UTM 

611.327/9.418.984). 

 

Conforme proposta de classificação de declividade de terrenos (IBGE, 2009), a área 

se enquadra como de declividade Muito Fraca, que corresponde a relevos planos (0 

a 3%) geralmente composto por formações superficiais espessas, relacionados a 

topos planos de chapadas e pediplanos, onde os efeitos do escoamento superficial 

não são visíveis, predominando infiltração. São relevos mais estáveis onde há um 

predomínio da pedogênese sobre a morfogênese. 
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8.1.4.4 Características da Dinâmica do Relevo 

 

A Chapada do Apodi corresponde a uma superfície estrutural desenvolvida sobre 

rochas calcárias da Formação Jandaíra. Ocorrem formações superficiais arenosas, 

cascalhosas e eventualmente pedregosas em uma vegetação de caatinga esparsa. 

Nestas áreas a drenagem é rarefeita, predominando a infiltração e o escoamento 

subterrâneo.  

 

Devido à rede de drenagem escassa e ao predomínio do escoamento subterrâneo, 

apresenta uma dinâmica de relevo fraca, com formações superficiais derivadas de 

alteração residual ou elúvio, e raros lajedos e feições cársticas. 

 

Em direção ao litoral a dinâmica se torna mais intensa e o retalhamento da superfície 

torna-se mais notável, condicionado por fatores climáticos que assumem uma 

importância maior, com índices pluviométricos mais elevados e bem distribuídos, 

resultando em maior intemperismo da rocha e um escoamento superficial com maior 

energia de dissecação. 

 

Assim, na área diretamente afetada pelo empreendimento, borda oeste da chapada 

capeada pelos calcários da Formação Jandaíra, as condições climáticas de baixa 

precipitação e umidade e a atuação incipiente dos processos de carstificação 

condicionou uma dinâmica fraca e permitiu a conservação do relevo, caracterizando-

se como uma área que não ocorre propensão natural a processos de erosão e 

de assoreamento. 

 

8.1.4.5 Movimentação de Materiais e Serrapilheira 

 

Na área diretamente afetada pelo empreendimento, correspondente ao relevo plano 

de um segmento do topo da Chapada do Apodi, o terreno apresenta uma topografia 

localmente muito uniforme, sem qualquer tipo de ressalto, com declividade inferior a 

2,0 %. 
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Ao longo da ampla superfície plana observam-se apenas pequenas áreas de forma 

circular, ligeiramente deprimidas, as quais condicionam a drenagem endorréica, 

algumas delas reconhecidas como áreas de dolinas, por onde ocorre de forma mais 

intensa a infiltração o escoamento de subsuperfície. 

 

Nessas condições, não serão necessárias quaisquer intervenções de corte e aterro, 

sendo viável a instalação do empreendimento nas condições naturais de topografia 

do terreno. 

 

Para a destinação final do material de serrapilheira será reservada uma área dentro 

do próprio terreno da Fazenda Alex, e fora da área destinada a preservação 

permanente. 

 

 

8.1.5 Caracterização Geológica 

 

A caracterização da geologia da área onde está inserido o Complexo Solar Alex e 

Linha de Transmissão, sobretudo a denominação das unidades e o ordenamento 

estratigráfico, tiveram por base os trabalhos de levantamento geológico das Folhas 

Morada Nova SB.24-X-C, escala 1:250.000, e da Folha Jaguaribe SB-24 

(SCHOBBENHAUSet al., 2004), ambas elaboradas pelo Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM). Além de diversos estudos específicos relacionados à estratigrafia, tectônica 

e geologia estrutural, os quais estão citados na bibliografia. 

 

O terreno onde será instalado o Complexo Solar e Linha de Transmissão está 

situado no contexto geotectônico da Bacia Sedimentar Potiguar (Figura 8.1.17), uma 

ampla região de rochas sedimentares que se estende por uma área de 

aproximadamente 48.000 km², principalmente no estado do Rio Grande do Norte e 

parte do estado do Ceará, seguindo para oeste até as proximidades da cidade de 

Fortaleza. 
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Figura 8.1.18 – Mapa geológico da parte emersa da Bacia Potiguar com a localização do Complexo 

Solar e Linha de Transmissão (Modificado de Angeli ET AL., 2006). 

 

O embasamento da Bacia Potiguar, posicionado a sul, é composto por rochas pré-

cambrianas da Província Borborema, constituída pelo amalgamento de blocos 

crustais arqueanos e proterozóicos, composto por sequências litoestratigráficas de 

rochas ígneas e metamórficas com trend estrutural de direção ENE-WSW. 

 

A Bacia Sedimentar Potiguar tem sua gênese relacionada à separação dos 

continentes sul-americano e africano e ao consequente processo de formação da 

margem continental atlântica equatorial. 

 

Durante o processo de separação dos continentes, no Cretáceo Inferior, forças de 

distensão nas direções N e NW causaram uma forte subsidência, com inversão no 

relevo, dando origem a uma depressão do tipo rift. A estruturação geral deste rift 

ainda preservada nas rochas do embasamento apresenta grabens de direção geral 

NE margeados por duas plataformas rasas denominadas de Aracati, a oeste, e 

Touros a leste (Pessoa Neto et al. 2007) 
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A partir do Cretáceo inferior, no interior deste rift, foram depositadas espessas 

sequências de sedimentos denominadas em seu conjunto de Bacia Sedimentar 

Potiguar. Segundo Araripe e Feijó (1994), o pacote sedimentar da bacia Potiguar 

está organizado em três grandes grupos, denominados da base para o topo como: 

Areia Branca, Apodi e Agulha. 

 

O Grupo Apodi, correspondente à fase drift da bacia (abertura oceânica 

propriamente dita, com fase transgressiva de preenchimento do rift), se inicia com a 

deposição de rochas sedimentares clásticas (continentais), principalmente arenitos e 

pelitos, que gradam para depósitos de plataforma rasa e carbonatos. 

 

Após a deposição do Grupo Apodi (sequência transgressiva) seguiu-se um evento 

regressivo (descida do nível do mar) deste o final do Cretáceo até os dias atuais, 

que depositou a Formação Tibau e o Grupo Barreiras, além de sedimentos recentes 

que recobrem toda a faixa litorânea da bacia. 

 

O mapa de geologia anexo apresenta a distribuição das unidades geológicas na 

região do Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão. 

 

A seguir é apresentada a descrição das principais unidades geológicas mapeadas e 

identificadas em campo. 

 

8.1.5.1 Unidades geológicas 

 

 Grupo Apodi 

 

O Grupo Apodi representa um pacote de sedimentos de idade Cretácea que está 

relacionado à denominada sequência Drift da bacia Potiguar, associada ao 

afastamento das placas africana e sul-americana e a consequente formação do 

Oceano Atlântico, quando os sedimentos depositados seguiram um ciclo 

transgressivo. 

 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 174 

 

Localmente é composto por um conjunto de sedimentos fluviais (Formação Açu) e 

sedimentos de origem marinha (Formação Jandaíra), depositados em uma 

sequência transgressiva. 

 

A sequência estratigráfica completa do Grupo Apodi é composta da base para o topo 

pelas Formações Açu, Ponta do Mel, Quebradas e Jandaíra (Pessoa Neto et 

al.,2007), entretanto, na área de interesse do Projeto foram mapeadas as 

Formações Açu e Jandaíra. 

 

Na borda oeste da Chapada do Apodi, na estrada que desce do canal de irrigação 

para a Barragem das Pedrinhas, ocorrem afloramentos de camadas horizontais de 

arenitos finos, argilitos e folhelhos avermelhados, indicadas por alguns autores como 

sendo rochas da Formação Quebradas. 

 

Estudos desenvolvidos pela ANA (2010) definem a Formação Quebrada como 

constituída por argilitos, folhelhos e siltitos avermelhados, ocorrendo também 

arenitos finos esbranquiçados com matriz caulinítica. Encontra-se intercalada entre 

as Formações Açu e Jandaíra, com espessura que varia de 20 a 60 m, formando um 

aquitarde. 

 

Considerando que esta Formação Quebradas não está mapeada na área de estudo 

e que ainda não existe consenso sobre a sua ocorrência neste trecho da bacia 

sedimentar, optou-se neste estudo por manter o registro original com as Formações 

Açu e Jandaíra. 

 

 

 Formação Açu (K12a) 

 

A Formação Açu aflora na porção rebaixada que contorna toda a borda oeste da 

Chapada do Apodi, estendendo-se em direção ao vale do rio Jaguaribe até ser 

encoberto pelos depósitos aluvionares do rio Jaguaribe. 
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A Formação Açu é composta por depósitos de origem fluvial, principalmente arenitos 

finos a médios, de coloração cinza claro, avermelhados e esverdeados, com matriz 

argilosa, podendo ocorrer eventualmente níveis com folhelhos, argilitos e siltitos. 

 

A camada inferior da Formação Açu é constituída de conglomerados finos de 

coloração avermelhada, formados de seixos de quartzo em abundante matriz 

arenosa. Em direção à camada superior ocorrem intercalações de arenitos finos e 

sílticos, vermelhos e verdes, mal estratificados, argilosos, micáceos e cauliníticos. O 

membro superior da Formação é composto de argilas vermelhas e esverdeadas e, 

apresentam grânulos sílticos e arenosos associados a nódulos e bancos de calcário 

(SAMPAIO&SCHALLER, 1968). 

 

Os arenitos variam de finos a grossos, bem a mal selecionados, podendo apresentar 

níveis conglomeráticos na base. 

 

A Figura 8.1.19 ilustra afloramentos da formação Açu na borda oeste da Chapada 

do Apodi. 

 

 

Figura 8.1.19 – Arenitos da Formação Açu com estratificação cruzada de pequeno porte (Coord UTM 

605.005/9.426.605). 
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Na porção cearense a formação Açu apresenta espessuras em torno de 70 m que 

aumenta gradativamente em direção à costa (BRASIL, 1981), podendo atingir 

espessuras da ordem de 500 metros de profundidade, entretanto a espessuras 

médias na região mais a sul variam de 200 a 250 metros. Considerando que esta 

formação assoreou depressões preexistentes do embasamento cristalino, pode-se 

esperar maiores espessuras dessa formação nos baixos estruturais do 

embasamento. 

 

A Formação Açu apresenta fraturas de direção W-E, NW-NE e NE-SW. Segundo 

Miranda et al. (2012), as fraturas presentes na Formação Açu foram classificadas 

como fechadas e parcialmente preenchidas por material carbonático. 

 

A Formação Açu repousa discordantemente sobre o embasamento cristalino e estão 

sobrepostas concordantemente pelas rochas dominantemente carbonáticas da 

Formação Jandaíra. O contato superior é regularmente transicional, porém 

localmente ocorrem contatos abruptos. As camadas de arenitos da Formação Açu, 

na borda oeste da Chapada do Apodi, apresentam suave mergulho para SE. 

 

A Figura 8.1.20 mostra a zona de contato entre a Formação Açu/Quebradas, na 

base, e a Formação Jandaíra no topo. Estes afloramentos ocorrem na estrada que 

desce do Distrito de Irrigação para a barragem das Pedrinhas. 
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Figura 8.1.20 – contato entra as Formações Açu na porção inferior, com tonalidade avermelhada e 

Formação Jandaíra no topo (Coord UTM 605.140/9.426.567). 

 

 

 Formação Jandaíra (K2j). 

 

A Formação Jandaíra aflora na porção mais elevada do relevo, compondo os 

terrenos do topo da Chapada do Apodi, e sobre a qual está localizada a área onde 

será implantado o Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão. 

 

Esta unidade geológica é constituída por sedimentos bioclásticos e calcários com 

intercalações de camadas arenosas, folhelhos e margas (calcários com 35 a 60% de 

argila). É caracterizada por camadas de calcários calcíticos de cor cinza-clara e 

branca ou amarela e com granulação de fina a média, e calcários dolomíticos, de 

coloração cinza ou amarelada e granulação geralmente mais grosseira.  

 

Os calcários dolomíticos estão mais presentes na porção central da bacia, enquanto 

que a oeste predominam os calcários creme-claros a esbranquiçados, sendo este 

em parte margoso (SAMPAIO&SCHALLER, 1968). 
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De acordo BRASIL (1981), na região oeste da Chapada do Apodi a formação 

Jandaíra consiste de calcários creme-claros a esbranquiçados e calcários 

microcristalinos, localmente nodulosos, intercalados com horizontes arenosos com 

estratificação cruzada. Localmente o calcário torna-se margoso com intercalações 

de folhelho preto e carbonoso. 

 

A Figura 8.1.21 mostra a exposição de calcários da formação Jandaíra na área de 

cava da mineração Carbomil, localizada no limite leste da área do Complexo Solar 

Alex. 

 

 

Figura 8.1.21 – Calcários da Formação Jandaíra na cava da Mineração Carbomil (Coord UTM 

615.958/9.417.608). 

 

Na região do Complexo Solar, a Formação Jandaíra apresenta espessuras da ordem 

de 120 a 180 metros. Sua gênese está relacionada a depósitos marinhos 

transgressivos, quando ocorreu uma elevação do nível do mar e o consequente 

afogamento dos sistemas fluviais e estuarinos da Formação Açu na porção emersa 

da bacia, formando-se uma plataforma carbonática de mar raso. 
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Estudos Geofísicos a partir de sondagens elétricas (ANA, 2010), mostraram que, em 

termos estruturais, a borda oeste da bacia Potiguar encontra-se sobre um alto 

estrutural denominado de Alto da Lagoinha, este é delimitado por uma falha de 

direção NE-SW denominada de Falha de Tiradentes. Este alto faz com que as 

espessuras da Formação Jandaíra sejam mais reduzidas em relação a outras áreas 

da bacia Potiguar. A seção esquemática da Figura 8.1.22 mostra a 

compartimentação das Formações Açu e Jandaíra na borda oeste da bacia Potiguar. 

 

 

Figura 8.1.22 – Compartimentação das Formações Açu e Jandaíra na borda oeste da bacia Potiguar 

(modificado de ANA, 2010) 

 

Em superfície, os calcários da Formação Jandaíra apresentam abundantes juntas de 

alívio de pressão, coincidente com o acamamento dos estratos carbonáticos sub-

horizontais, facilitando a percolação de água e a dissolução da rocha calcária. Os 

sedimentos carbonáticos mostram planos de acamamento alinhados na direção NE-

SW com mergulho suave para sudeste. 

 

Segundo Miranda (2012), as juntas de alívio de pressão observadas na Formação 

Jandaíra se desenvolveram em estreita relação com o comportamento do 

acamamento dos estratos carbonáticos desta formação. Estão dispostas sub 

horizontalmente, paralelas ao acamamento da Formação Jandaíra e dispostas de 

acordo com o mergulho dos estratos. 
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Miranda (2012) ainda caracterizou na Formação Jandaíra abundantes fraturas de 

extensão, abertas, sem preenchimento e com grande profundidade, apresentando 

um trend principal WNW e uma segunda família, menos frequente, de direção NE-

SW. Ainda segundo o autor, esse conjunto de fraturas está diretamente ligado à 

intensa percolação das águas de chuva e à formação de sumidouros, furnas e 

cavernas. 

 

 Depósitos Aluvionares (Q2a) 

 

Os Depósitos aluvionares são compostos por sedimentos de origem fluvial 

observado principalmente na região da planície de inundação do rio Jaguaribe e de 

alguns de seus tributários. A composição litológica destes sedimentos varia deste 

argilas duras em forma de lentes pouco espessas até níveis de conglomerados 

grosseiros, predominando, entretanto, areias finas a grosseiras de coloração 

variada, incluindo níveis cascalhosos, eventualmente intercaladas com sedimentos 

finos argilosos. 

 

Estes depósitos ocorrem no estremo oeste da área de estudo, sobrepondo-se às 

rochas da Formação Açu no vale do rio Jaguaribe. Apresentam espessuras 

superiores a 30 metros (BRASIL, 1981), com distribuição ao longo de uma faixa de 

até 10 km de largura que acompanha o curso do rio e seus braços principais. 

 

Nas proximidades da cidade de Limoeiro do Norte, o vale do rio Jaguaribe se 

apresenta muito largo, com terraços arenosos e ilhas inundáveis nos períodos de 

enchentes (Figura 8.1.23) 
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Figura 8.1.23 – Depósitos aluviais na planície de inundação do rio Jaguaribe (Coord UTM 

605.228/9.430.754). 

 

Podem ser caracterizados genericamente como sedimentos de origem fluvial com 

predomínio de material arenoso, inconsolidados a pouco consolidado, descontínuo e 

restrito à planície de inundação do rio Jaguaribe. 

 

8.1.5.2 Condições Geotécnicas Locais 

 

O terreno onde está prevista a instalação dos painéis solares do Complexo Solar 

corresponde a áreas planas sustentadas pelas rochas carbonáticas da Formação 

Jandaíra. Nestas áreas planas, os afloramentos de rocha são escassos, 

predominando em superfície solos de alterações residuais e formações superficiais 

areno-argilosas e pedregosas. 

 

Nas condições naturais, os poucos afloramentos observados estão dispostos ao 

longo das estradas vicinais que cortam o terreno, principalmente no setor leste. 

Entretanto, as melhores exposições dessas rochas calcárias ocorrem na área de 

cava da Mineração Carbomil, que extrai a rocha calcária da Formação Jandaíra para 

fabricação de cal. Ao longo destas escavações são observadas paredes rochosas 
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com estratificação e abundante acamamento primário com geometria tabular, 

apresentando níveis de espessura variável de boa continuidade lateral (Figura 

8.1.24). 

 

 

Figura 8.1.24 – Paredões rochosos na frente de lavra da Mineração Carbomil (Coord UTM 

615.782/9.417.504). 

 

A ocorrência de rochas calcárias tem como característica a eventual presença de 

formas de dissolução cárstica (dissolução química de rochas calcárias), formando 

cavidades naturais1, sumidouros, dolinas e outras zonas de dissolução localizadas 

ou até como microestruturas, desenvolvidas a partir de fraturas e outras superfícies 

de descontinuidade alargada pela dissolução química, que, apesar de localizadas 

representam pontos de fraqueza estrutural da rocha. 

 

As formas de dissolução ou formas cársticas ocorrem quando a água retém o gás 

carbônico que reage em contato com a rocha calcária formando o bicarbonato de 

cálcio (solúvel). Além do processo químico de corrosão, na formação do terreno 

cárstico, ainda ocorrem os processos físicos (mecânicos) de abatimento de vazios 

subterrâneos. 

                                                           
1
Estudo espeleológico da Área de Influência do Empreendimento, encontra-se no item 8.1.6 e em Anexo. 
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Apesar destas rochas apresentarem um carste pouco evoluído, em estágio juvenil, 

podem ocorrer zonas de dissolução cárstica com comprometimento local da 

capacidade de suporte para obras civis de médio porte, sobretudo nos terrenos 

rebaixados do centro das dolinas. 

 

Objetivando reconhecer as características geotécnicas dos terrenos e avaliar as 

condições de fundação para a implantação do Complexo Solar, foram realizadas 

campanhas de investigação geotécnica que contaram, entre outros, com ensaios de 

penetração dinâmica e poços de reconhecimento para coleta de amostras de solo. 

 

Para os ensaios de penetração dinâmica, que foram em um total de 68 ensaios 

distribuídos em toda a área do complexo, a profundidade do impenetrável variou de 

0,74 a 5,0 metros, com média de 3,38 metros. De acordo com esses estudos 

geotécnicos, os ensaios evidenciaram um material arenoso na parte superficial do 

perfil do solo, solto, com uma compacidade que aumenta rapidamente com a 

profundidade. 

 

Nos poços de investigação todos os perfis analisados mostram um solo residual 

composto por areia média a fina, síltico-argilosa com muitas concreções 

ferruginosas. Estes solos ocorrem a partir da camada superficial de 0,2 a 0,4 metros 

até, na maioria dos casos, à profundidades de 3,0 metros, que representa o limite da 

escavação. 

 

Ensaios de colapsabilidade indicaram índices elevados de potencial de colapso para 

esse solo caracterizado como solos residuais, sobretudo quando se considera 

índices de saturação elevados. 

 

O andamento das investigações geotécnicas de detalhe, executadas em etapa que 

preceda a instalação dos equipamentos permitirão a escolha do tipo de fundação 

mais adequada para as estacas que irão sustentar os painéis solares, fornecendo 

estabilidade e consequente segurança. 
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Caso alguma estrutura de maior porte necessite de ancoragem na rocha calcária, 

estas deverão ser investigadas localmente, considerando que prováveis pontos de 

fragilidade estão relacionados também ao acamamento primário e a possibilidade de 

ocorrência de fraturas de alívio sub-horizontais. Neste caso, sondagens deverão ser 

executadas de modo a garantir uma avaliação mais específica, aplicada às 

fundações, inclusive quanto às características e densidade das fraturas, 

preenchimento das mesmas e ocorrência de juntas de alívio sub-horizontais 

relacionadas ao acamamento. 

 

 

8.1.5.3 Recursos Minerais 

 

A produção mineral da área é expressiva, sendo constatado no terreno adjacente ao 

Complexo Solar e Linha de Transmissão, na área de influência direta, uma indústria 

conhecida comercialmente como Carbomil Química S. A. que faz a extração e 

beneficiamento de rocha calcária para a produção de carbonato, óxido e hidróxido 

de cálcio, os quais são amplamente utilizados na indústria e como material 

construtivo. 

 

Considerando a composição química, esses calcários sedimentares são adequados 

para utilização tanto na indústria de cimento como para a fabricação de cal e 

carbonato de cálcio precipitado, também empregado nas indústrias química e 

farmacêutica. 

 

A lavra do calcário é feita a céu aberto com desmonte em bancadas de 2,0 metros 

de altura com utilização de explosivos. Posteriormente a rocha fragmentada é 

retirada com auxilio de retroescavadeiras e carregada em caminhões até a unidade 

de beneficiamento (Figura 8.1.25). 
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Figura 8.1.25 - Local de extração de rocha calcária (Coord UTM 

615.827/9.417.465). 
 

Além desta grande unidade industrial identifica-se também na região a produção em 

pequena escada de cal em unidades que utilizam fornos (caieiras) construídos de 

pedras para a calcinação da rocha (Figura 8.1.25). 

 

 
Figura 8.1.26 - Forno utilizado para calcinação da rocha calcária (Coord UTM 607 591/9.418.868). 
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Cabe ressaltar que nestes fornos é utilizada madeira como fonte energética, a qual é 

extraída da vegetação no topo da Chapada do Apodi, fato que pode explicar os 

desmatamentos observados na região. 

 

As rochas carbonáticas da Formação Jandaíra apresentam grande potencial para 

extração de calcário, utilizados para a fabricação de cal, corretivos de solo, material 

de construção e argamassas, com reservas praticamente inesgotáveis, função da 

considerável extensão de ocorrência dessas rochas carbonáticas por toda a 

chapada. 

 

8.1.5.4 Situação dos Direitos Minerários 

 

De acordo com as informações constantes nos arquivos do Departamento Nacional 

de Produção Mineral - DNPM foram identificados na Área Diretamente Afetada - 

ADA do empreendimento o total de sete requerimentos relacionados à pesquisa e 

extração de bens minerais. No mapa de Direitos Minerários (anexo) é apresentado o 

recobrimento das áreas requeridas junto ao DNPM. 

 

Do total de sete (07) processos, seis (06) são para calcário e apenas um para a 

substância granito. Três (03) dos processos estão com Concessão de Lavra em 

nome da Carbomil Química S A, dois(02) estão com Autorização de Pesquisa e dois 

(02) com requerimento de pesquisa. 

 

A Tabela 8.1.6 apresenta a situação dos processos de direitos minerários na área de 

Influência Direta do Empreendimento - AID, e o mapa apresenta a localização destas 

áreas. 

  



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 187 

 

Tabela 8.1.6 - Relação dos processos de Direito Minerário na área de influência do empreendimento 

e seu entorno. 

Processo 
Área 
(ha) 

Fase Titular Substância 

801034/1973 990,00 Concessão de Lavra Carbomil Química S A Calcário 

812726/1973 853,22 Concessão de Lavra Carbomil Química S A Calcário 

840436/1979 990,00 Concessão de Lavra Carbomil Química S A Calcário 

840271/2014 940,58 
Requerimento de 

Pesquisa 
Alon Engenharia Ltda Granito 

800022/2012 954,71 
Autorização de 

Pesquisa 
Pitta Pinheiro Min. Ltda Calcário 

800238/2017 41,01 
Autorização de 

Pesquisa 
Metaneide Ltda. Calcário 

800118/2018 401,97 
Requerimento de 

Pesquisa 
Metaneide Ltda. Calcário 

Fonte: DNPM (http://www.dnpm.gov.br). 

 

A pesquisa mineral é a execução dos trabalhos necessários para a definição da 

jazida, bem como para a avaliação e determinação da exequibilidade do seu 

aproveitamento econômico. 

 

Um Alvará de Pesquisa garante ao minerador proteção quanto aos direitos sobre a 

área correspondente a poligonal requerida, bem como a todas as substâncias, 

conhecidas ou outras que possam ser identificadas no interior desta poligonal. 

 

Concedida a autorização de pesquisa, a área ficará “bloqueada” até o vencimento do 

prazo de validade do Alvará de Pesquisa. Sendo proibida a intervenção de terceiros, 

senão o titular do título respectivo. Entretanto, para garantir a efetividade desta 

proteção é necessário que sejam observados os prazos legais, sob pena de 

caducidade deste direito, tornando a área disponível. 

 

A partir da publicação do Alvará no Diário Oficial da União – DOU, o titular está 

autorizado a realizar a pesquisa num prazo de 2 ou 3 anos, dependendo da 

substância. Os trabalhos de pesquisa que têm como meta definir uma jazida, ou 

seja, qualificar, quantificar e localizar espacialmente a substância mineral de 

interesse. Ao final deverá ser apresentado no DNPM relatório final de pesquisa para 
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aprovação. Uma vez aprovado o relatório, o interessado terá o prazo de 1 ano para 

requerer a concessão de lavra. 

 

Os Regimes de Autorização e de Concessão podem ser utilizados para todas as 

substâncias minerais, com exceção daquelas protegidas por monopólio (petróleo, 

gás natural e substâncias minerais radioativas). 

 

Áreas máximas: 

 

 2.000 ha: substâncias minerais metálicas, substâncias minerais fertilizantes, 
carvão, diamante, rochas betuminosas e pirobetuminosas, turfa, e sal-gema;  

 1000 ha: rochas para revestimento, e demais substâncias minerais. 

 50 ha: substâncias de emprego imediato na construção civil, argila vermelha 
para a indústria cerâmica, calcário para corretivo de solos, areia quando 
adequada a indústria de transformação; feldspato, gemas (exceto diamante), 
pedras decorativas, e mica;  

 

O acesso do titular a área poderá ser realizado através de acordo amigável com o 

proprietário do solo ou através de acordo judicial, em que são fixadas, pelo juiz da 

comarca, as rendas e indenizações devidas por conta dos trabalhos de pesquisa. 

 

O direito de requerer a lavra, o requerimento de lavra, e o título de lavra poderão ser 

objetos de cessão ou transferência, desde que o cessionário satisfaça os requisitos 

legais exigidos. Os atos de cessão ou transferência só terão validade depois de 

devidamente averbados no DNPM. 
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8.1.6 Caracterização Espeleológica 

 

As cavidades naturais subterrâneas são protegidas em âmbito federal por diferentes 

normativas. A Constituição Federal de 1988 as aponta como bens da União (artigo 

20 inciso X), sendo o Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas 

(Cecav), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o 

órgão responsável pela proteção e manejo das cavernas, conforme Portaria IBAMA 

nº 57 de 1997. Os órgãos estaduais responsáveis pelo licenciamento ambiental têm 

competência concorrente com a esfera federal na apreciação de relatórios 

espeleológicos. 

 

Em coerência com o exposto na Carta Magma, a Portaria IBAMA nº 887 de 1990 e a 

Resolução CONAMA n° 347 de 2004 (que atualiza e revoga a Resolução CONAMA 

nº 05 de 1987) tornam obrigatória à elaboração de estudos para atividades locadas 

em áreas de potencial espeleológico. Enquanto que o Decreto Federal n° 99.556 de 

1990, alterado pelo Decreto Federal n° 6.640 de 2008, aponta que as cavernas 

existentes no território nacional devem ser protegidas e determina os critérios de 

classificação destas em graus de relevância, cuja metodologia é estabelecida pela 

Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente IN/MMA nº 2 de 2017. 

 

Cavernas e feições cársticas podem ser encontradas em diferentes litologias. As 

rochas mais propícias à carstificação são as carbonáticas em função do alto grau de 

solubilidade e acentuada resistência mecânica, garantindo a manutenção dos 

vazios. 

 

Ocorrências em litologias siliciclásticas, como arenitos e quartzitos, e em menor 

escala em granitos, gnaisses, solos e rochas metamórficas variadas como 

micaxistos e filitos também são encontradas. Feições cársticas desenvolvidas em 

áreas de litologias não solúveis têm sido denominadas de pseudocarste. Nessas 

áreas, a ação mecânica da água que desagrega os grãos compreende o agente 

modelador das feições. 
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Para a execução da análise da potencialidade espeleológica foram desenvolvidas 

atividades de prospecção, que compreendem o caminhamento em campo nas áreas 

de influência do empreendimento (ADA e AE), com o intuito de identificar feições 

cársticas e registrar sua localização, além de caracterizar preliminarmente tais 

feições.  

 

Assim, para a composição do estudo foram desenvolvidas atividades de escritório e 

de campo, nas quais foram empregados as técnicas, materiais e métodos 

apresentados no ANEXO_DIAGNÓSTICO_ESPELEOLÓGICO. 

 

8.1.7 Caracterização da Dinâmica Costeira e Sedimentar 

 

A área destinada a instalação do Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão está 

localizada no interior do Estado do Ceará, Município de Limoeiro do Norte, distante 

aproximadamente 80 km da linha de costa, não estando, portanto, submetido a 

processos da dinâmica costeira. 

 

A dinâmica sedimentar distante do ambiente costeiro pode ser entendida como o 

processo de erosão, transporte e deposição de sedimentos, que são agentes 

naturais de transformação do relevo. 

 

O processo de erosão hídrica dos solos e transferência de sedimentos para a rede 

de drenagem é influenciado por fatores tais como: tipo de solo, características 

geomorfológicas e topografia dos terrenos, regime pluviométrico, intensidade de 

chuvas e tipo de uso e manejo do solo. 

 

A declividade das vertentes e o seu comprimento são determinantes na intensidade 

da erosão causada pela água que se precipita e posteriormente escorre pela 

superfície de terreno. Tanto a geração do sedimento quanto a sua deposição 

dependem da quantidade de chuva precipitada e da velocidade de escoamento, 

função direta do volume e declividade. 
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A produção e movimentação de sedimentos ocorrem mais intensamente quando o 

escoamento difuso evolui para escoamento concentrado, com a consequente 

formação de caminhos preferenciais e surgimento de cicatrizes de erosão, tais como 

sulcos e ravinas, que vão se aprofundando, culminando com o deslocamento rápido 

do material erodido. 

 

A área diretamente afetada pelo Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão 

apresenta grande uniformidade do ponto de vista topográfico, sendo caracterizada 

por terrenos planos, com classe de declividade muito fraca (0 e 3%) e formações 

superficiais porosa e permeáveis que facilitam a infiltração da água no solo. Ocorrem 

também pequenas áreas ligeiramente deprimidas caracterizadas como dolinas 

rasas. Nestas condições, os efeitos do escoamento superficial não são relevantes. 

 

A boa drenagem apresentada pelos solos dificulta a ação erosiva dos processos de 

escoamento superficial devido às águas pluviais, entretanto, a infiltração acentua os 

efeitos da lixiviação dos solos. 

 

A oeste do Complexo Solar e Linha de Transmissão os terrenos caracterizam-se 

como áreas de agricultura irrigada e uso intensivo das terras, enquanto que a leste, 

tem-se uma vegetação nativa de caatinga relativamente preservada. Em ambos os 

cenários não se observa o desenvolvimento de processos erosivos em superfície. Ao 

longo das estradas, em áreas de topografia plana, o pavimento se mostra 

conservado, com ausência de processos erosivos. 

 

Segundo Souza et al. (1979), a topografia da chapada é extremamente regular e 

sem qualquer indício dos processos de dissecação do relevo. 

 

A rede de drenagem é pouco densa, tendo em vista os baixos índices pluviométricos 

e o predomínio de escoamento subterrâneo. Nestas condições e dinâmica superficial 

é fraca. De acordo com Brasil (1981), estas áreas se caracterizam como superfícies 

planas elaboradas por processo de pediplanação. 
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Brasil (1981) avaliando as formas de relevo na folha Jaguaribe subdividiu em três 

grandes classes: Formas Erosivas, Formas Estruturais e Formas de Acumulação. As 

Formas Erosivas por sua vez foram subdivididas de acordo com a intensidade da 

ação erosiva em formas Conservadas e Dissecadas. 

 

A Chapada do Apodi foi classificada como Formas Erosivas Conservadas. Esta 

categoria inclui relevos que não oferecem restrições para sua ocupação, tratando-se 

de formas amplas, declives suaves ou de topos planos e com intensidade de 

aprofundamento da drenagem muito fraca. Ainda segundo Brasil (1981) engloba os 

setores caracterizados como Superfície de Aplainamento (Ep). 

 

8.1.8 Caracterização dos Solos 

 

Nos estudos de solos foram utilizados os dados e informações secundárias contidas 

em mapas e relatório específicos sobre o tema, adicionando-se os conhecimentos 

adquiridos com a viagem de reconhecimento da área do Complexo Solar e Linha de 

Transmissão, e observações e descrição de solos em cortes de estrada e poços de 

investigação. As classes de solos são apresentadas no texto conforme o atual 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS, da EMBRAPA. 

 

De acordo os trabalhos de mapeamento sistemático do Projeto RADAMBRASIL 

(BRASIL, 1983), regionalmente foram identificadas quatro classes de solos do 1º 

nível categórico, que na atual classificação (EMBRAPA, 2006) são denominados de 

Cambissolos, Vertissolos, Argissolos e Neossolos. 

 

Nos mapeamentos regionais de solos, a exemplo dos trabalhos do Projeto 

RADAMBRASIL, os Cambissolos aparecem nas áreas de relevo mais elevado do 

topo da Chapada do Apodi, tendo como fonte as rochas calcárias da Formação 

Jandaíra. Os Vertissolos ocorrem nas áreas de encosta da chapada, em relevo de 

declividade mais forte, relacionados aos sedimentos mais arenosos da Formação 

Açu, e nas áreas de topografia rebaixada, correspondente a rochas do 

embasamento cristalino registra-se a predominância de Argissolo Vermelho-Amarelo 
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distrófico. Nos locais onde este embasamento é recoberto por depósitos aluvionares 

da Planície de inundação do Jaguaribe, ocorrem Neossolos Flúvicos eutróficos 

(RYve8). 

 

Na Área Diretamente Afetada (ADA) pelo Complexo Solar Alex ocorrem os solos do 

tipo Cambissolo Háplico eutrófico Ta (CXve7), desenvolvidos sobre litotipos 

carbonáticos da Formação Jandaíra. 

 

A seguir é apresentada a caracterização dos Cambissolos e sua forma de uso na 

área potencialmente atingida pelo empreendimento. 

 

 Cambissolo Háplico Ta Eutrófico – CXve 

 

Os Cambissolos são solos minerais, não hidromórficos, apresentando horizonte B 

incipiente (ou câmbico). São solos pouco desenvolvidos, de profundidade variável, 

mal a acentuadamente drenados, podendo apresentar qualquer tipo de horizonte A 

sobre um horizonte B incipiente (Bi). Geralmente apresentam fragmentos de rocha 

permeando a massa de solo. 

 

Em Cambissolos desenvolvidos sobre rocha calcária é comum a ocorrência de 

horizontes com a presença de cascalhos, geralmente constituídos de concreções 

ferruginosas, sendo que estas concreções tendem a aumentar com a profundidade. 

 

Os solos do topo da Chapada do Apodi recebem a classificação de Cambissolos de 

forma generalizada como sendo a classe dominante, entretanto, nestas áreas 

podem ocorrer como inclusões manchas de Argissolos, Latossolos e Neossolos 

litólicos, este último associado à presença de afloramentos rochosos. Segundo Girão 

(2011), outras classes de solo têm sido observadas em trabalhos feitos em escalas 

maiores, com variações significativas em perfis com poucos metros de distância. 

 

Segundo Alencar (2002), na Chapada do Apodi, onde há calcários da Formação 

Jandaíra como material de origem, são encontrados três tipos de solos: Argissolo 
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Vermelho eutrófico latossólico, Latossolo Vermelho eutrófico câmbico e Cambissolo 

Háplico Tb eutrófico latossólico. 

 

Mota et al., (2007) estudou três perfis de solos na Chapada do Apodi, no lado 

pertencente ao Estado do Rio Grande do Norte, e encontrou as seguintes classes de 

solos: Cambissolo Háplico Ta eutrófico típico, Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico 

argissólico e Argissolo Vermelho distrófico arênico. 

 

A formação de Cambissolos com características latossólicas decorre de processos 

intensos de intemperismo ocorridos em fases pretéritas mais úmidas. Estes solos 

podem ocorrer na forma de manchas, como inclusões, onde supostamente o lençol 

freático favoreceu melhores condições de drenagem. 

 

Os Cambissolos latossólico (Bw) em áreas de relevo plano se apresentam como 

solos profundos, bem drenados e acentuadamente drenados com argila de atividade 

alta. 

 

De acordo com Souzaet al. (2006) a variabilidade espacial de atributos químicos e 

físicos dos solos da Chapada do Apodi pode ocorrer em resposta a pequenas 

oscilações nas formas do relevo as quais podem alterar a dinâmica hídrica nos solos 

de uma área, condicionando a uma distribuição diferenciada de seus atributos. 

 

Segundo Alencar (2002), as diferenças no grau de evolução dos solos da área 

podem ser ditadas tanto pela composição mineralógica da rocha, como pela 

presença de fraturas na mesma, as quais condicionariam diferenças na drenagem e, 

consequentemente, na intensidade de alteração. 

 

Os Cambissolos observados na área diretamente afetada pelo Complexo Solar são 

solos com boa fertilidade natural, caracterizando-se como eutróficos (argila de alta 

atividade - Ta). Estão classificados também como háplico por apresentar um 

horizonte A sem nítida diferenciação (ausência de horizonte A Húmico), 

eventualmente apresentando fase cascalhenta, pedregosa e até mesmo rochosa. 
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Caracterizam-se por um horizonte B incipiente sobrejacente à rocha calcária da 

Formação Jandaíra. São solos bem drenados, de profundidade variando de raso a 

muito profundos, possuindo sequência de horizontes A-Bi-R ou A-Bi-Cca-R, com 

modesta diferenciação de horizontes (Figura 8.1.27). Eventualmente ocorre 

horizonte Bw espesso. O horizonte A é fraco ou moderado, de textura desde 

arenosa a argilosa. O horizonte Bi possui cores que variam de bruno-avermelhadas 

a bruno-amareladas e textura média e argilosa. 

 

 

Figura 8.1.27 - Perfil de Cambissolos háplico eutrófico desenvolvido sobre rocha calcária da 

Formação Jandaíra. 

 

A coloração variando de vermelho a vermelho-amarelado apresentada pelos solos é 

resultante da formação de óxidos de ferro, comum em solos derivados da rocha 

calcária. Solos avermelhados resultam de maiores teores de hematita, enquanto que 

solos amarelados indicam a presença predominante da goethita como óxido de ferro. 

 

A acumulação de elementos menos solúveis como os óxidos de ferro e alumínio 

decorrem da retirada de elementos mais solúveis como as bases e a sílica, devido a 

excessiva lavagem do perfil, comum em solos tropicais. 
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A espessura destes solos é bastante variada, frequentemente pouco profundos e 

descontínuos, característica esta relacionada às descontinuidades litológicas da 

rocha calcária. 

 

O relevo é plano com caimento muito suave em direção a dolinas, por onde ocorre 

maior infiltração da água. São solos jovens, em processo de formação, onde a 

principal característica que os diferencia dos Neossolos é a ocorrência de um 

horizonte (Bi) entre o horizonte (A) superficial e a rocha. 

 

Estudando a influência do relevo nos Processos pedogenéticos dos solos derivados 

de calcário na Chapa do Apodi, Oliveira (2012) concluiu que solos situados na 

superfície côncava do relevo apresentam-se mais espessos, como resultado de uma 

intensa ação da água na formação do solo. O autor também concluiu que o 

microrrelevo de superfície, associado ao relevo de subsuperfície, influenciaram a 

dinâmica hídrica local, contribuindo para o desenvolvimento dos solos da área de 

estudo. 

 

Oliveira (2012) relaciona a presença de solos mais rasos e com substrato mais 

próximo da superfície nas áreas convexas e retilíneas da superfície. De acordo com 

esse autor, pode-se inferir que o microrelevo de superfície ao direcionar o fluxo 

hídrico para a superfície côncava, favorece uma maior dissolução do material de 

origem, condicionando uma maior pedogênese e consequentemente solos mais 

espessos. Considera ainda que os perfis das superfícies convexa e retilínea, por 

serem pouco desenvolvidos, armazenam provavelmente um menor conteúdo de 

água estão naturalmente mais expostos a uma maior evapotranspiração. 

 

Em todos os perfis de solos da Chapada do Apodi são observadas feições de 

nódulos de ferro e manganês, localmente conhecidas como “chumbinhos de caça” 

(OLIVEIRA et al., 2001). Estes nódulos ferruginosos ocorrem distribuídos desde a 

superfície até as camadas mais profundas dos mesmos. 
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Nos perfis da área em pontos de escavação foram observadas elevadas 

concentrações de nódulos com “hábito arredondado” na fração cascalho (Figura 

8.1.28). 

 

 

Figura 8.1.28 – Ocorrência de nódulos nos Cambissolos desenvolvido sobre a Formação Jandaíra. 

 

De acordo com Girão (2011), em todos estes perfis de solos sobre a Chapada do 

Apodi, no Município de Limoeiro do Norte foi encontrada significativa quantidade de 

nódulos, que diminuíam de diâmetro, porém aumentavam sua resistência mecânica 

à medida que se aproximavam da superfície do solo. 

 

No perfil observado na área diretamente afetada os nódulos de ferro foram evidentes 

a partir de 75 cm (Figura 8.1.29). Em outros perfis eles aparecem em grandes 

proporções a partir da superfície. 
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Figura 8.1.29 – Perfil de solo mostrando a maior concentração de nódulos a partir da profundidade 

de 70 cm. 

 

Os nódulos com diâmetros menores, enquadrados na fração areia tendem a se 

concentrar no topo do perfil. Os nódulos maiores, enquadrados na fração cascalho 

têm sua proporção incrementada à medida que a profundidade aumenta. 

 

De acordo com Moreira (2012) a presença de nódulos e concreções nos solos é de 

ocorrência comum nos solos da Chapada do Apodi, causando muitas vezes o 

impedimento físico ao crescimento das raízes das plantas e a redução do volume de 

solo explorado pelos vegetais. 

 

A formação de nódulo e concreções na chapada do Apodi parece estar relacionado 

com paleoclimas, segundo Moreira (2012) na Chapada do Apodi os distintos eventos 

paleoclimáticos que ocorreram neste ambiente, bem como o conteúdo de óxidos de 
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ferro no solo, permitiram a formação de concreções e nódulos, durante os ciclos de 

encharcamento sucessivos aos quais o solo foi submetido 

 

Os solos desenvolvidos sobre a rocha carbonática tendem a apresentar pH próximo 

da neutralidade e alta soma de bases. Segundo Fialho Et al. (2006) a origem 

calcária dos solos da Chapada do Apodi condiciona altos teores de cálcio e 

magnésio. Estes solos também se mostram ligeiramente alcalinos, tendendo a 

neutralidade e com altos teores de potássio devido a presença de micas. 

 

Devido às condições de semiaridez do clima da região, os Cambissolos ainda 

mantêm reservas minerais herdadas do material de origem. A composição 

mineralógica do horizonte (B) desses Cambissolos é formada por elevados teores de 

minerais primários de fácil intemperização.  

 

Os Cambissolos são solos de media a alta fertilidade natural, muito cultivados, que 

apresentam relevo favorável ao uso de máquinas agrícolas e à irrigação. Na região 

da Chapada do Apodi a maior limitação natural ao uso destes solos está relacionada 

à falta d'água, face às baixas e irregulares precipitações pluviométricas.  

 

No sistema de sequeiro esses Cambissolos são utilizados na pecuária extensiva em 

áreas de soltura com vegetação natural de Caatinga de baixo porte (Figura 8.1.30). 
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Figura 8.1.30 – Área de vegetação de baixo porte. 

 

Apesar do clima desfavorável, a Chapada do Apodi é uma região utilizada para 

exploração agrícola com nível tecnológico alto, a partir da irrigação com águas tanto 

do rio Jaguaribe, quanto de mananciais subterrâneos. 

 

O uso efetivo das águas superficiais do no Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi 

(DIJA), a partir de uma estação de captação e bombeamento no rio Jaguaribe, 

transformou a área em um polo de produção de fruticultura, principalmente de 

banana (Figura 8.1.31). 
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Figura 8.1.31 – Plantio de banana irrigada em Cambissolos. 

 

Registra-se também a criação de bovinos a partir da irrigação de pastagens com o 

uso de pivot central (Figura 8.1.32). Na área plana da chapada a adução de água é 

feita por canais abertos revestido em concreto (Figura 8.1.33). 

 

 

Figura 8.1.32 – Irrigação de pastagem para a criação de bovino. 
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Figura 8.1.33 – Canal de adução da água para o perímetro Jaguaribe-Apodi. 

 

As terras irrigadas do Perímetro Jaguaribe-Apodi estão situadas no limite norte da 

área do Complexo Solar e Linha de Transmissão. 

 

Embora de forma muito restrita em termos de área, esses solos também são 

utilizados na agricultura irrigada em pequena escala com captação de água feita 

através de poços tubulares, onde são plantadas culturas de subsistência como milho 

e feijão (Figura 8.1.34). 
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Figura 8.1.34 – Plantio de milho irrigado com utilização de água de poço. 

 

Os Cambissolos apresentam grau de erodibilidade elevado, entretanto, a 

permeabilidade elevada e a condição de relevo muito plano não proporciona a 

formação de escoamento concentrado, condicionando a não ocorrência de 

processos erosivos. 

 

De forma genérica a principal limitação para o uso produtivo destes solos é a 

escassez de água, condicionado pelos baixos índices de precipitação pluviométrica, 

com frequente pedregosidade, e a elevada permeabilidade das formações 

superficiais que não proporcionam retenção de umidade. 

 

As características físicas são propícias ao aproveitamento agrícola, refletidas em 

boas condições de drenagem interna, boa aeração e boa profundidade, embora a 

presença de nódulos dificulte o crescimento das raízes. 

 

Devido às limitações de uso, as áreas de ocorrência desses solos apresentam uma 

tendência de preservação da coberta vegetação natural, a qual é comumente 

aproveitada como pecuária extensiva. 
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8.1.9 Hidrologia Superficial 

 

O Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão está situado em terrenos planos, de 

topografia elevada, próximos na borda oeste da Chapada do Apodi. Nesta chapada, 

devido às condições geológicas-geomorfológicas e topográficas, não ocorrem 

mananciais hídricos superficiais, tampouco uma rede de drenagem definida. A fonte 

hídrica superficial mais próxima é o rio Jaguaribe, cerca de 10 km a noroeste, em 

direção a cidade de Limoeiro do Norte (Figura 8.1.35). 

 

O rio Jaguaribe é o maior e mais importante rio do estado do Ceará, tendo a sua 

bacia hidrográfica situada em sua quase totalidade no território estadual. As 

cabeceiras de suas sub-bacias servem de limite entre o Ceará e os estados do 

Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

 

 

Figura 8.1.35 – Rio Jaguaribe próximo a Limoeiro do Norte. 

 

As principais nascentes do Rio Jaguaribe estão localizadas na Serra da Joanina 

(município de Tauá), no sudoeste do estado do Ceará, em uma região de clima seco 

de caatinga com altitudes da ordem de 550 metros. 
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A região de maior destaque e importância climática para fornecimento de água para 

a bacia do Jaguaribe é o front da Chapada do Araripe, em altitudes que chegam 

próximas a 1000 metros, onde ocorre o clima úmido e índice de pluviosidade em 

torno de 1.200 mm anuais. 

 

Desde as suas nascentes o curso do Rio Jaguaribe é orientado preferencialmente 

no sentido sudoeste-nordeste, percorrendo aproximadamente 630 km até a sua foz 

no Oceano Atlântico, na região entre as cidades de Fortim e Aracati. Em grande 

parte da bacia hidrográfica, os tributários se apresentam intermitentes, condicionado 

pelas características climáticas. Os trechos perenizados são aqueles a jusante de 

grandes barramentos, a exemplo de Orós e Castanhão. 

 

Fazendo parte da Região Hidrográfica do Atlântico Norte Oriental, a bacia do Rio 

Jaguaribe abrange uma área de 75.670 km², ocupando cerca de 51,9% do território 

estadual e banhando 81 municípios.  

 

O Jaguaribe, como todo curso de água cearense, sofre influência das variações das 

precipitações pluviométricas, sendo suas descargas máximas observadas na época 

das chuvas de janeiro a maio. Durante o período crítico e com maior deficiência 

hídrica, de julho a novembro, os seus tributários apresentam o leito seco. 

 

O próprio leito do Rio Jaguaribe é perenizado pelas águas liberadas das barragens 

de Orós e Castanhão, esta última com capacidade de acumulação é de 6,7 bilhões 

de metros cúbicos, respondendo por cerca de 39% da capacidade de 

armazenamento de água do Estado (EMBRAPA, 2008). Estas duas barragens 

garantem a regularização do leito principal no médio e baixo curso do Jaguaribe. 

 

Para efeito de planejamento e gestão de recursos hídricos, a Companhia de Gestão 

dos Recursos Hídricos do Ceará – COGERH subdividiu a bacia do Jaguaribe em 

cinco sub-bacias: Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Salgado e Banabuiú. A região de 

estudo, área de influência do Complexo Solar e Linha de Transmissão está 
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localizada na sub-bacia do Baixo Jaguaribe, na região do baixo curso, a cerca de 

115 km de sua foz no oceano Atlântico. 

 

De acordo com o Plano de gerenciamento das águas da bacia do rio Jaguaribe 

(CEARÁ, 1998), a demanda de água do rio Jaguaribe distribui-se entre irrigação 

(83%), consumo humano (12%) e industrial (5%). Estes números indicam a 

importância da agricultura irrigada para região, assim como o risco da possibilidade 

de conflito pelo uso em função de outras atividades consideradas prioritárias pela 

legislação de recursos hídricos, como por exemplo o abastecimento humano e 

animal. 

 

Freire (2012) estudando a qualidade das águas do Rio Jaguaribe concluiu que tanto 

as águas do Jaguaribe quando as do reservatório da Barragem de Castanhão, que 

são liberadas a jusante para manter a perenidade do leito a jusante, são indicadas 

para abastecimento humano mediante tratamento convencional. Da mesma forma, 

essas águas também se prestam para o uso na agricultura irrigada. 

 

Na região do Baixo Jaguaribe não são registrados barramentos com volumes 

significativos de acumulação, a exemplo do Orós e do Castanhão, embora o seu 

leito seja alterado por diversas passagens molhadas. 

 

O padrão de drenagem predominante na bacia é o dendrítico, exceto no baixo curso, 

na proximidade da foz, quando adquire um padrão anastomosado. Na região do 

Baixo Jaguaribe o rio apresenta um vale aberto, com declividade muito baixa e uma 

planície aluvial extensa, resultante do alargamento do vale. 

 

Nas proximidades da cidade de Limoeiro do Norte, o Jaguaribe recebe pela margem 

esquerda o seu principal afluente, o rio Banabuiú, responsável com o próprio rio 

pelas grandes e frequentes enchentes no baixo curso. A rede de drenagem na 

margem direita é mal definida, não se destacando nenhum curso d’água. 
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Nas imediações da cidade de Tabuleiro do Norte o rio Jaguaribe sofre uma 

bifurcação, originando um braço direito denominado localmente de rio Quixeré, o 

qual recebe as contribuições de drenagem das vertentes da Chapada do Apodi. Este 

braço de rio (Quixeré) escoa praticamente todo o deflúvio do Rio Jaguaribe, 

passando a ser considerado por alguns autores como o leito principal do rio 

Jaguaribe (MAIA, 2005).  

Ainda de acordo com Maia (2005), o desmatamento e o consequente assoreamento 

do curso principal do rio Jaguaribe a partir da década de 1980 fez com que as águas 

fossem desviadas para o braço do rio Quixeré. 

 

Próximo a sede de Limoeiro do Norte foi construída a Barragem de Pedrinhas, com o 

objetivo de acumular água para ser bombeada para a Chapada do Apodi e 

abastecer o Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi – DIJA.  

 

A drenagem na área do Complexo Solar e Linha de Transmissão é 

predominantemente subterrânea, não apresentando curso d´água bem definidos em 

superfície. O substrato de rochas calcárias e o solo permeável faz com que as águas 

precipitações pluviométricas infiltrem, indo se incorporar ao manancial subterrâneo.  

 

A superfície plana da Chapada do Apodi apresenta uma leve inclinação geral para 

NE, na qual ocorrem pequenas depressões arredondadas na forma de dolinas 

devido ao processo de carstificação. Nesta área a drenagem superficial é 

praticamente inexistente. 

 

Localmente pode ocorrer algum escoamento laminar em direção às áreas 

rebaixadas do relevo, onde ocorrem dolinas rasas. Em períodos de precipitação 

pluviométrica intensa a água fica armazenada temporariamente nestas dolinas, por 

onde se infiltra lentamente. Segundo relatos de residentes locais, as águas ficam 

armazenadas por poucos dias após a ocorrência de chuvas. 
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Verifica-se drenagem superficial nas vertentes ocidentais da Chapada do Apodi, a 

partir da localidade de Cabeça da Ladeira, constituindo-se de riachos temporários, 

de pequena extensão, de forte declividade, e terrenos propensos a erosão hídrica. 

 

8.1.10  Hidrogeologia 

 

No topo da Chapada do Apodi, na área onde será implantado o Complexo Solar Alex 

e Linha de Transmissão ocorrem dois sistemas aquíferos de importância regional: 

Um cárstico/fissural superficial, correspondente às rochas carbonáticas da Formação 

Jandaíra e um aquífero mais profundo, granular, correlacionado aos arenitos e 

pelitos da Formação Açu. Esses dois sistemas apresentam condições favoráveis à 

exploração, correspondendo à maior reserva de águas subterrâneas do estado do 

Ceará. 

 

Os Aquíferos Açu e Jandaíra estão separados por uma camada semipermeável 

(aquitardo), constituída por diferentes litologias (argilas arenosas e siltosas, argilitos, 

folhelhos e margas), correspondente ao topo da Formação Açu e a base da 

Formação Jandaíra (COGERH, 2009). Ainda segundo a COGERH (2009) esta 

camada funciona como camada confinante ou semiconfinante do Aquífero Açu e 

dependendo das variações de carga hidráulica podem ocorrer entradas (drenança 

vertical descendente) ou saídas (drenança vertical ascendente) de água do aquífero 

Açu com relação ao Aquífero Jandaíra. 

 

 Sistema Aquífero Jandaíra. 

 

A Formação Jandaíra é composta por uma ampla variação litológica formada por 

calcários cinzas e cremes, margas, siltitos, folhelhos, argilitos e dolomitos, as quais 

apresentam forte descontinuidade lateral e variação em profundidade.  

 

O Aquífero Jandaíra se apresenta como um sistema desenvolvido em terrenos com 

predominância de rochas calcárias, que tem como característica principal a 

ocorrência de estruturas de dissolução cársticas na forma de dolinas, fendas, e 
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outras feições típicas de dissolução, proporcionando ao sistema porosidade e 

permeabilidade secundária que promovem a infiltração e circulação da água. 

 

Consiste em um aquífero descontínuo associado na sua fase inicial a uma malha de 

fraturas, que posteriormente são alargadas e ampliadas pela dissolução cárstica 

(Cárstico/fissural). O armazenamento da água ocorre ao longo destas zonas de 

dissolução química da rocha, formadas a partir das linhas de fraturas e fissuras, 

conferindo heterogeneidade e anisotropia ao sistema. 

 

Juntas de alívio de pressão ocorrem paralelas ao acamamento da Formação 

Jandaíra, dispostas sub-horizontalmente, de acordo com o mergulho dos estratos 

(Figura 8.1.36). De acordo com Miranda et al. (2011), as juntas de alívio de pressão 

condicionam o fluxo das águas subterrâneas no aquífero Jandaíra devido à trama 

formada por estas ao longo das fraturas e ao contínuo processo de dissolução que 

atuou aumentando a abertura das estruturas. 

 

Em superfície, as juntas constituem zonas de recarga para o aquífero Jandaíra e, em 

subsuperfície, favorecem o armazenamento e o fluxo de água subterrânea. 

 

 
Figura 8.1.36 – Juntas de alívio de pressão na Formação Jandaíra. 
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A rocha calcária, disposta de forma sub-horizontal, constitui um aquífero livre, 

heterogêneo, hidraulicamente anisotrópico e de circulação cárstica. 

 

Na área de ocorrência deste aquífero o relevo é predominantemente plano e a 

topografia eventualmente apresenta feições de dissolução tais com dolinas, que 

formam pequenas áreas deprimidas de forma circular ou elíptica (Figura 8.1.37). 

 

Na região do Complexo Solar, o aquífero Jandaíra se caracteriza por um carste em 

estágio juvenil de evolução, sem a presença de formas exocársticas, apresentando 

apenas algumas poucas dolinas espaçadas e rasas (Figura 8.1.37). 

 

 
Figura 8.1.37 – Dolina rasa no topo da Chapada do Apodi. 

 

A principal fonte de alimentação do Aquífero Jandaíra ocorre através da percolação 

de águas de precipitação pluviométrica, que infiltra pelo solo de alteração, pelas 

fendas e fraturas abertas na rocha ou através das zonas de dissolução cársticas que 

geralmente ocorrem no fundo das áreas de dolinas. 
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Em função da diferença de carga hidráulica entre os aquíferos Jandaíra e Açu, tem-

se a ocorrência de drenança vertical ascendente ou descendente (COGERH, 2009), 

ou seja, esses aquíferos podem se retroalimentar em função da configuração 

espacial das camadas sedimentares. 

 

Segundo Miranda et al. (2012), nos depósitos da Formação Jandaíra na região de 

Quixeré, mais a norte da área do Complexo Solar e Linha de Transmissão, foram 

mapeadas fraturas verticais de direção principal NW-SE, sem preenchimento e com 

abertura de até dois metros, as quais estão ligadas ao desenvolvimento do 

fenômeno cárstico na região. Este padrão de fraturamento e juntas forma espaços 

porosos que favorecem a recarga do aquífero Jandaíra. 

 

No que se refere à profundidade e direções preferenciais de fluxo, o caráter 

anisotrópico desse aquífero dificulta uma definição local da superfície 

potenciométrica, entretanto, regionalmente, esta superfície é controlada pela 

topografia e pelo posicionamento das camadas sedimentares e localmente orientada 

segundo os vales das principais drenagens. 

 

A profundidade do nível das águas subterrâneas em grande parte da área da 

Chapada do Apodi varia entre 15 e 20 metros, com tendência a maiores 

profundidades nas porções sudoeste e nordeste. De acordo com estudos da ANA 

(2010), a profundidade média do nível estático do aquífero Jandaíra é de 15,27 m. 

Estes mesmos estudos indicam que em aproximadamente 80% dos poços, o nível 

estático é inferior a 20 metros. 

 

O mapa de linhas de fluxo elaborado pela COGERH (2009) mostra um 

direcionamento de fluxo para leste, em direção ao vale do Jaguaribe, condicionado 

pela diferença de relevo, e um fluxo regional para nordeste, acompanhando o 

caimento das camadas da Formação Jandaíra e Açu em direção ao litoral. 

 

As águas que infiltram no topo da Chapada do Apodi apresentam descarga principal 

no sentido do litoral e secundariamente têm como exustório o vale do rio Jaguaribe. 
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Secundariamente, um grande volume de água é escoado artificialmente pelos poços 

que exploram o potencial hídrico para o suprimento das áreas de agricultura irrigada. 

 

 Sistema Aquífero Açu. 

 

A Formação Açu é constituída de arenitos predominantemente médios a grossos, 

eventualmente conglomeráticos na base, intercalados com folhelhos e argilitos. Os 

arenitos médios da porção intermediária tendem a arenitos mais finos no topo, 

acompanhado por um aumento no teor de argila. 

 

O aquífero Açu corresponde a formação homônima, apresentando-se sob a forma de 

aquífero livre na zona de afloramento, com a ocorrência de semiconfinamentos 

localizados quando é capeado pelas rochas da Formação Jandaíra. 

 

A Formação Açu é o principal sistema aquífero da Bacia Potiguar, com destaque no 

suprimento de água subterrânea na região, tanto para o abastecimento público 

quanto para fins agrícolas. A porção inferior da Formação Açu, composta por 

arenitos mais grosseiros com intercalações argilosas, apresenta uma capacidade de 

armazenamento mais elevada em relação às litologias de topo, correspondendo à 

zona de maior potencial de produção. 

 

Este sistema aquífero apresenta um comportamento granular, com porosidade 

primária intersticial, onde a água circula e fica armazenada. Os sedimentos 

apresentam uma significativa variação faciológica, que condiciona grandes variações 

em termos de transmissividade e armazenamento. 

 

A área aflorante do Aquífero Açu constitui uma zona de recarga deste sistema. Nas 

áreas de afloramento da Formação Açu, o aquífero é considerado livre e se torna 

confinado à medida que avança para norte, em direção ao litoral, quando as 

camadas semiconfinantes da transição com a Formação Jandaíra confere esse 

caráter. 
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Na Chapada do Apodi, região oeste da Bacia Potiguar, e onde está localizado o 

empreendimento Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão, a carga hidráulica 

do aquífero Jandaíra se apresenta maior que a carga do aquífero Açu, assim, é de 

se esperar que o aquífero Açu seja alimentado por fluxos descendentes do calcário 

Jandaíra. 

 

Avaliando poços da Formação Açu no trecho sul da Bacia Potiguar, Melo e Stein 

(2006) encontraram profundidades médias de 80 metros, com nível estático médio 

de 27,3 m e vazões de 11,98 m³/h, com mínima de 0,15 e máximas de 80m³/h. A 

vazão específica média foi da ordem de 2,70 m³/h/m. 

 

 Qualidade das águas 

 

As análises fisico-químicas de águas subterrâneas na Chapada do Apodi mostram, 

na maioria delas, elevada dureza e saturação de calcita decorrente do processo de 

dissolução no calcário Jandaíra. 

 

As águas do aquífero Açu apresentam melhor qualidade fisicoquímica que a do 

aquífero Jandaíra, entretanto, como ocorre drenança vertical descendente de águas 

dos carbonatos da Formação Jandaíra para a Formação Açu, as águas da 

Formação Açu, em alguns locais, sofrem influência com o aumento da salinidade e 

enriquecimento com íons alcalinos, com o consequente processo de endurecimento. 

 

Conforme Teixeira (2002) embora ocorra aumento de salinidade por influência das 

águas da Formação Jandaíra, cabe observar que em grande parte da Bacia 

Potiguar, a água da Formação Açu tem valor de salinidade abaixo do limite máximo 

tolerado para as águas potáveis (500 mg/l NaCl) independente da profundidade e da 

distância em relação à área de recarga. 

 

Melo e Stein (2006) observaram uma diminuição na condutividade elétrica de sul 

para norte, na direção geral do fluxo subterrâneo do aquífero Açu. Segundo os 
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autores ao sul, o aquífero Açu desenvolve menores espessuras e níveis de água 

menos profundos, o que facilita maiores perdas por evapotranspiração e maior 

concentração de sais. 

 

Quanto a classificação hidrogeoquímica, as águas do aquífero Jandaíra são em 

geral bicarbonatadas cálcicas, em alguns casos magnesianas, cujos íons 

dominantes são originados da dissolução de rochas carbonáticas (COGERH,2009). 

 

As águas do aquífero Açu são cloretadas sódicas (ou em alguns casos cloretadas 

cálcicas), que tendem a mudar para águas bicarbonatadas sódicas (ou em menor 

escala bicarbonatadas cálcicas) à medida que se aproximam das rochas 

carbonáticas a formação Jandaíra (Melo e Stein, 2006). 

 

Conforme estudos elaborados pela ANA (2010) as águas do aquífero Jandaíra são 

inadequadas ao uso na irrigação, pois apesar de apresentam risco de sódio baixo, o 

risco de salinidade é alto a muito alto. 

 

Estudos da COGERH para o Plano de Gestão Participativa da Bacia Potiguar 

cadastrou no Município de Limoeiro do Norte um total de 47 captações subterrâneas, 

das quais 21 estão em uso, sendo utilizadas para irrigação, abastecimento humano, 

dessedentação animal e uso industrial. No Município de Tabuleiro do Norte foram 

cadastrados 199 captações subterrâneas, das quais 139 são poços tubulares, 

também utilizados para usos múltiplos. 

 

As vazões encontradas nestas captações são muita variadas, desde poços mais 

rasos com 5 m³/h a poços profundos com mais de 100 m³/h. 

 

De acordo com Melo e Stein (2006) Estudos realizados a partir das características 

dimensionais e hidrodinâmicas dos aquíferos da Bacia Potiguar, mais principalmente 

no arenito Açu e no calcário Jandaíra, permitiram uma estimativa das reservas de 

água na região da ordem de 300x109 m³, sendo 180x109 m³ no calcário Jandaíra e 

120x109 m³ no arenito Açu. 
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Atualmente a COGER monitora 73 poços na Chapada do Apodi, os quais são 

utilizados para irrigação e no abastecimento de comunidades. Um destes poços está 

na localidade de Sucupira (

área do Complexo Solar A

 

Figura 8.1.38 – Poço de captação em sucupira 

com reservatório elevado

 

Este poço na localidade de Sucupira apresenta uma profundidade de 90 metros, 

com nível estático de 8,22 e nível dinâmico de 35,76m, produzindo 

aproximadamente 20,0 m³/h utilizado para abastecimento humano.
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almente a COGER monitora 73 poços na Chapada do Apodi, os quais são 

utilizados para irrigação e no abastecimento de comunidades. Um destes poços está 

na localidade de Sucupira (Figuras 8.1.38 e 8.1.39), a cerca de 8,0 km a leste da 

área do Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão. 

 

Poço de captação em sucupira 

com reservatório elevado. 

Figura 8.1.39 – Poço de monitoramento 

(COG/lin/037) da COGERH

Este poço na localidade de Sucupira apresenta uma profundidade de 90 metros, 

estático de 8,22 e nível dinâmico de 35,76m, produzindo 

aproximadamente 20,0 m³/h utilizado para abastecimento humano.
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Este poço na localidade de Sucupira apresenta uma profundidade de 90 metros, 

estático de 8,22 e nível dinâmico de 35,76m, produzindo 

aproximadamente 20,0 m³/h utilizado para abastecimento humano. 
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8.1.11  Uso da Água 

 

Na área potencialmente atingida pelo Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão 

se caracteriza pela baixa disponibilidade de recursos hídricos superficiais, não sendo 

identificado nenhum corpo hídrico ou mesmo reservatórios superficiais de águas 

pluviométricas. Os solos permeáveis derivados da rocha calcária condiciona a 

infiltração rápida das águas, não possibilitando o escoamento superficial e a 

formação de uma malha hídrica. 

 

Eventuais acumulações de águas superficiais ocorrem nas áreas de fundo de 

dolinas, embora residentes locais afirmem que essas acumulações ficam restritas a 

poucos dias após a ocorrência de eventos chuvosos intensos.  

 

Tratando-se de uma região semiárida e com características litológicas desfavoráveis, 

também não são encontradas nascentes ou Olhos D´água que dão origem a corpos 

hídricos. 

 

Neste quadro de escassez de mananciais de superfície, os mananciais subterrâneos 

passam a ser utilizados como alternativa para atender às demandas hídricas, 

destinando-se a abastecimento humano, dessedentação animal e irrigações em 

pequena escala. 

 

Nos trabalhos de campo foram identificados cinco poços de captação de água no 

entorno do empreendimento (Tabela 8.1.7 e Figura 8.1.40). Estes são utilizados 

principalmente para uso doméstico e pequena irrigação. 

 

Tabela 8.1.7 – Poços nas Imediações da Área do Complexo Eólico. 

Poço Localidade Coordenadas Finalidade 

P-01 Poço dos Pintos 610.768 9.417.167 Abast. humano 
P-02 Poço dos Pintos 610.710 9.418.573 dessedentação 
P-03 Poço dos Pintos 610.343 9.418.456 Abast. humano 
P-04 Poço dos Pintos 611.777 9.417.284 Abast. humano/ irrigação 
P-05 Particular/fazenda 615.067 9.416.380 Abast. humano/ irrigação 
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Figura 8.1.40 – Poços residencial na localidade de Poço dos Pintos, profundidade de 52 metros e 

produção de 3,0 m³/h. 

 

 

Diversas residências têm seu abastecimento feito por mananciais subterrâneos com 

captação através de um poço profundo, inclusive o Poço dos Pintos, que deu nome 

à comunidade, ainda se encontra em funcionamento. Este poço apresenta uma 

profundidade de 70 metros com um a produção informada de 6 m³/h. 

 

Recentemente foi perfurado um poço para a comunidade na praça central, com uma 

profundidade informada de 300 metros e vazão de 10 m³/h (Figura 8.1.41). Segundo 

informes este poço foi perfurado pelo Governo do Estado do Ceará. 
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Figura 8.1.41 – Poço escavado na comunidade de Poço dos Pintos. 

 

 

Os mananciais subterrâneos da região do Complexo Solar Alex e Linha de 

Transmissão apresentam restrições quanto a qualidade das águas devido a dureza 

elevada, fazendo com que apresentem gosto desagradável. 

 

Uma alternativa adotada pelos residentes locais, através de programas financiados 

pelo Governo Federal, é o armazenamento em cisternas da água de chuva, sendo a 

captação feita nos telhados das residências (Figura 8.1.42). 
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Figura 8.1.42 – Captação de água pluvial em telhado com armazenamento em cisterna. 

 
 

Essas cisternas acumulam água de chuva durante o período chuvoso, que são 

utilizadas durante todo o período seco, principalmente para abastecimento humano. 

 
Um dos poços identificados nas proximidades do Complexo Solar e Linha de 

Transmissão utiliza energia eólica para bombeamento da água do poço através de 

um catavento e faz uso da água para irrigação de culturas de subsistência (Figura 

8.1.43). 
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Figura 8.1.43 – poço com bombeamento através de catavento. 

 

A água utilizada para abastecer o Distrito de irrigação no alto da Chapada do Apodi, 

com terras irrigadas vizinhas ao empreendimento, é derivada do rio Jaguaribe, com 

captação feita na Barragem de Pedrinhas, próxima a sede municipal de Limoeiro do 

Norte. 

 

Na margem direita desta barragem encontra-se um canal de aproximação e uma 

estação elevatória (Figura 8.1.44) que conduz a água para o topo da Chapada do 

Apodi, onde é distribuída para a irrigação a partir de um canal em concreto. 
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Figura 8.1.44 – Barragem de Pedrinhas. 

 

 

O rio Jaguaribe exerce um papel importante no desenvolvimento e infraestrutura dos 

municípios de Tabuleiro do Norte e Limoeiro do Norte, fornecendo água para 

abastecimento humano e irrigação. 

 

Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi – DIJA foi instalado em 1989 pelo 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, e tem como fonte de 

água é o braço direito do Rio Jaguaribe, denominado de Quixeré, onde foi 

construída a barragem de Pedrinhas. A Partir do reservatório da barragem, segue 

um canal de aproximação em direção a uma estação elevatória, a qual faz a 

captação e bombeia água a uma altura de 110 metros até um canal de irrigação 

localizado no topo da Chapada do Apodi (Figura 8.1.45). 
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Figura 8.1.45 – Estação de bombeamento do Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi. 

 

O canal de irrigação (Figura 8.1.46), que também é utilizado para abastecimento 

humano, possui um comprimento de 14.611 m, com capacidade de vazão de 6,97 

m³/s. 

 

 

Figura 8.1.46 – Canal de Irrigação do Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi. 
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A Chapada do Apodí é hoje uma importante área de fruticultura, com produtividade 

elevada e produtos de qualidade devidos a boa fertilidade dos solos, alta taxa de 

insolação (ocorrência de sol durante todo ano), e disponibilidade de água de boa 

qualidade aduzida do rio Jaguaribe. 

 

A Federação dos Produtores do Projeto Irrigado Jaguaribe-Apodi – FAPIJA é a 

entidade responsável pela administração, organização, operação e manutenção da 

infraestrutura de irrigação do perímetro. 

 

 

 

8.2. MEIO BIÓTICO 

 

Este capítulo apresentará a caracterização e análise dos ecossistemas terrestres 

presentes na área de influência do empreendimento, ressaltando-se aqui, a 

ausência de ecossistemas aquáticos. 

 

Para os ecossistemas terrestres são apresentadas as áreas ocupadas pelos 

diferentes tipos e estágios da cobertura vegetal e a fauna silvestre associada, como 

descrito a seguir. 

 

8.2.1 Cobertura Vegetal 

 

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, que se estende por toda a região 

Nordeste e em uma pequena parte do norte de Minas Gerais. Com extensão de 

736.836 km², é marcada pelo clima semiárido, com duas estações pouco definidas: 

uma quente e seca, o verão, e outra quente e com chuvas, o inverno (MAIA-SILVA, 

2012; QUEIROZ, 2012).  

 

A região em estudo apresenta taxas de precipitação muito baixas, inferiores a 150 

mm/ano. A temperatura máxima média é de 38°C e a mínima média é de 23°C, na 
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estação quente em 3,6 meses no ano – setembro a dezembro. A estação fresca 

permanece por 3,2 meses – março a junho, com média de 22°C para a temperatura 

mínima e 35°C para a máxima, (CLIMATE-DATA, 2018). 

 

Em relação aos solos, predomina em sua maior parte o Cambissolo, constituído por 

material mineral, com horizonte B. Devido à heterogeneidade do material de origem, 

das formas de relevo e das condições climáticas, as características destes solos 

variam muito de um local para outro. Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos (EMBRAPA, 2006) são solos fortemente e até imperfeitamente drenados, 

rasos a profundos, de cor bruna ou bruno-amarelada, e de alta à baixa saturação por 

bases e atividade química da fração coloidal.  

 

Os Cambissolos apresentam espessura no mínimo mediana (50-100 cm de 

profundidade), sem restrição de drenagem, em relevo pouco movimentado, 

eutróficos ou distróficos, apresentam bom potencial agrícola, Figuras 8.2.1 e 8.2.2. 

Quando situados em planícies aluviais estão sujeitos a inundações, que se 

frequentes e de média a longa duração, são fatores limitantes ao pleno uso agrícola 

desses solos. 

 

 

Figura 8.2.1 – Corte do perfil do solo. Coordenada UTM 24 M: X = 610465 , Y = 9421103. 
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Figura 8.2.2 – Boa profundidade do solo para o desenvolvimento radicular da vegetação. 

Coordenada UTM 24M: X = 612969, Y = 9419970. 

 

Uma grande extensão deste solo está localizada na Chapada do Apodi, 

compreendendo partes do Ceará e do Rio Grande do Norte. A propriedade está 

situada em uma área de transição pedológica, com variações de Vertissolo e 

Cambissolo. A influência do clima sobre o solo ocasiona alteração na formação 

fitofisionômica da cobertura vegetal nesta faixa de relevo, que se estende pela 

região. 

 

As porções territoriais abrangem estas formações edafopedológicas, com solos mais 

rasos e pedregosos/rochosos e outros mais profundos, proporcionam uma tensão 

ecológica, com o desenvolvimento de vegetações de feições diferenciadas, tanto no 

que se refere ao porte, quanto na diversidade. 

 

Nestas áreas geoambientais, a transição pedológica alterada pela pluviosidade da 

região, promovem o acúmulode drenagens interligadas, que são direcionadas para 

as calhas dos principais cursos d’água de sua bacia hidrográfica. Estes trechos são 

condicionados a composição hidrogeoquímica do ambiente, formando lagoas 

temporárias que são nichos particulares da Caatinga local. 
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Segundoa nomenclatura mais atual e comumente utilizada em mapeamentos 

oficiais, a localização da área de influência do empreendimento corresponde à 

Savana-Estépica (IBGE, 1992; 2012). Segundo o sistema fitogeográfico apresentado 

no “Manual Técnico da Vegetação Brasileira” (IBGE, 2012), o termo Savana-

Estépica foi empregado originalmente para designar uma vegetação tropical 

africana, com características estépicas. No sistema atual, essa nomenclatura é 

aplicada geralmente a tipologias campestres, com estrato lenhoso e espinhoso, 

distribuídos em diferentes quadrantes do território nacional, sendo seu núcleo no 

Sertão Árido Nordestino (Caatinga). 

 

A Caatinga do Sertão Árido Nordestino corresponde a área mais representativa da 

Savana-Estépica e apresenta clima geralmente marcado por dois períodos secos 

anuais: um com longo déficit hídrico seguido de chuvas intermitentes e outro curto 

com chuvas torrenciais inconstantes, que podem faltar durante anos.  

 

O clima é marcado por período seco prolongado. A fitofisionomia típica das 

Caatingas nordestinas no que se refere ao caráter xeromorfo (caracteriza-se por: 

elementos lenhosos decíduos, embora geralmente sem espinhos, ausência de 

gramíneas no período desfavorável e com cactáceas, embora raras, representadas 

pelos gêneros Cactaceae e Bromeliaceae. 

 

Dentre o conjunto de formações integrantes da Savana-Estépica / Caatinga, a 

vegetação da área de estudo se enquadra, segundo a terminologia adotada pelo 

IBGE (1993, 2012), na fitofisionomia denominada “Savana-Estépica Arborizada (Ta) 

- Caatinga Arbórea e Caatinga Arbustiva Densa”, Figura 8.2.3. 
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Figura 8.2.3 - Localização da área de estudo. Fonte: Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004). 

 

Na depressão interplanáltica nordestina (Caatinga do Sertão Árido), dominam 

diversas espécies, dentro as quais: Mimosa acustipola (Fabaceae - Mimosoideae), 

associada a outras espécies do mesmo gênero; pau-branco/freijós (Auxema 

oncocalyx, Boraginaceae), mofumbo (Combretum leprosum, Combretaceae) e 

pereiro (Aspidosperma pyrifolium, Apocynaceae) de famílias pantropicais, contudo 

de gêneros afro-amazônicos, sendo o último andino-argentino. Essas espécies estão 

sempre associadas a uma Poaceae do gênero Aristida, de dispersão mundial, 

principalmente nas zonas Paleotropical e Neotropical, (IBGE, 2012). 
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Segundo Maia-Silva et al. (2012), as árvores da Caatinga perdem suas folhas 

durante a época da seca, que pode durar de 7 a 9 meses ao ano, para se proteger 

da perda excessiva de água, ficando à mostra apenas os caules de coloração cinza-

esbranquiçada, que conferem um aspecto rude e sem vida à região.  

 

Com relação à diversidade de espécies vegetais existentes na Caatinga, foram 

citadas 932 espécies pelo Ministério do Meio Ambiente (2002) e pelo menos 1.102 

espécies lenhosas por Gamarra-Rojas & Sampaio (2002). Segundo Castelletti et al. 

(2003) o número de espécies endêmicas é considerável. Rizzini (1997) mencionou 

que o índice de endemismo pode ser elevado em alguns grupos, como nas famílias 

Cactaceae, Bromeliaceae e Asteraceae. Giulietti et al. (2002) encontraram 318 

espécies endêmicas a esse bioma. De acordo com a Revisão da Lista da Flora 

Brasileira Ameaçada de Extinção, publicada pela Biodiversitas, existem 179 

espécies de caatinga ameaçadas de extinção.  

 

O empreendimento está localizado ao sudeste da bacia hidrográfica do Baixo 

Jaguaribe,abrangendo unidades fitoecológicas como a Caatinga Arbustiva Densa e 

Floresta Caducufólia Espinhosa, denominada Caatinga Arbórea. Com extensão de 

1.949,55 ha, o imóvel será considerado como área de influência direta do 

empreendimento (AID), tendo como área de influência indireta (AII) três quilômetros 

de sua poligonal, na expansão de 10.652 ha do entorno. Este parâmetro foi 

estabelecido de acordo com o nível de impacto da intervenção na área de estudo. 

 

Na classificação ecológica da caatinga de Andrade-Lima (1981), que considera a 

vegetação como uma associação da flora e da fisionomia, a região se enquadra 

geoambientalmente entre Depressão Sertaneja e Planalto Calcário, no qual, a área 

de influência do empreendimento apresenta três unidades fitoecológicas, como a 

Floresta Mista (FM) Dicotilo-Palmaceae (Mata Ciliar com Carnaúba) 6% na AII; 

Caatinga Arbustiva Densa (Carbud) 41% na AII e 45% na AID, e Floresta Caducifólia 

Espinhosa (Caatinga Arbórea) (Fce) 53% na AII e 55% na AID, proporcionalmente, 

como mostra na Figura 8.2.4. 
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Figura 8.2.4 - Unidades fitoecológicas nas áreas de influência das fazendas Alex e Sabonete. Datum 

Sirgas 2000, 24M. Fonte: Azevedo Jr, 2018. Base: http://atlas.srh.ce.gov.br/, 2018. 

 

Como uso e ocupação do solo, a região se destaca na atividade agrária através de 

canais artificiais que levam água as plantações, garantindo a produção agrícola das 

propriedades circunvizinhas com fruticultura irrigada em extensas áreas (ANEXO: 

Planta CSF ALEX 13 - MAPA DE USO DO SOLO). 
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Os remanescentes de Vegetação Natural, como matas e capoeiras, estão situados 

em porções cada vez mais pressionadas pelas ações antrópicas. A vegetação 

apresenta características de porte baixo, muitas vezes de baixa densidade e pobres 

em espécies arbustivo-arbóreas, em um ambiente que é maximizado pelos efeitos 

dos baixos índices de pluviosidade da região e pelos desmatamentos irregulares. 

 

A AII abrange formações vegetacionais como a Floresta Mista Dicotilo-Palmaceae 

(Mata Ciliar com Carnaúba), em área sujeita a inundação, com atividades antrópicas 

como o Agro-Extrativismo (culturas de vazante e extrativismo da carnaúba). A 

influência engloba também em sua maior parte (65%) de área antropizada, com 

atividade agrícola, mineração e infraestrutura, como estradas, linhas de transmissão 

e povoados. Tendo áreas de remanescentes florestais em aproximadamente 28% de 

sua extensão, que gradativamente estão sendo suprimidas sem um manejo e 

regularização apropriados (ANEXO: CSF ALEX 12 - MAPA FITOECOLÓGICO).  

 

A Figura 8.2.5 ilustraas áreas com vegetação ainda preservada, em certo grau de 

antropização, pela retirada gradativa do material lenhoso, principalmente na área de 

influência direta, sendo 80% de vegetação nativa e o restante de vegetação 

degradada ou alterada.  
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Figura 8.2.5 - Usos dos solos nas áreas de influência do empreendimento. Datum Sirgas 2000, 24M. 

Fonte: Azevedo Jr, 2018. Base: http://atlas.srh.ce.gov.br/, 2018. 

 

O item a seguir, refere-se à área diretamente afetada (ADA) pelo empreendimento e 

à flora local em trechos que terão sua cobertura vegetal suprimida para implantação 

do Complexo Solar Fotovoltaica e Linha de Transmissão, abrangendo as espécies 

vegetais ocorrentes, suas relações fitossociológica e dendrométrica, para 

cadastramento dos indivíduos florestais e volumétrica do material lenhoso que será 

retirado. 
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8.2.1.1 Flora 

 

A área de estudo está localizada em uma propriedade rural, denominada Alex, entre 

os municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, no Ceará, com cerca de 

1.960 ha, nas proximidades da localidade Saco Verde e situa-se na Chapada do 

Apodi, formação montanhosa brasileira que se estende na divisa entre os estados 

do Rio Grande do Norte e do Ceará e funciona como divisor de águas entre as 

bacias hidrográficas dos rios Apodi e Jaguaribe. 

 

A área apresenta grande uniformidade do ponto de vista topográfico. O relevo é 

plano com declividade dominante inferior a 2%, observando-se apenas pequenas 

áreas ligeiramente deprimidas como variação nas condições da morfologia geral 

(ADECE, 2011). 

 

As condições do relevo são amplamente favoráveis para a mecanização agrícola. 

Para irrigação por gravidade, a necessidade de movimentação de terra para 

sistematização da topografia é mínima. A ocorrência de áreas com relevo sub-

côncavo, características de terrenos desenvolvidos sobre materiais calcários, 

constitui condicionante em relação à drenagem, já que, na maioria dos casos, 

conformam depressões fechadas que acumulam água na estação chuvosa 

formando lagoas temporárias. 

 

O perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, localiza-se na parte cearense da Chapada do 

Apodi, mais precisamente no município de Limoeiro do Norte, acessadopela BR-116 

totalmente pavimentada e pela rodovia CE-209 até o perímetro irrigado (ADECE, 

2011). A produção agrícola concentra-se nas culturas de banana, milho, melão, 

mamão, goiaba, fruta-do-conde, melancia, pimentão, graviola, algodão herbáceo, 

feijão vigna, sorgo e capim de corte. 

As fitofisionomias identificadas nas áreas de influências indireta, direta e diretamente 

afetadas pelo empreendimento são de três tipos: Mata ciliar, Savana-Estépica 
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Parque(S-E P) e Savana-Estépica Arborizada(S-E A), como mostra na Figura 8.2.6, 

formações vegetacionais que sofrem pressão do entorno. 

 

 

Figura 8.2.6 – Imagem da propriedade abrangendo sua área de entorno. Fonte: Google Earth, 2018. 

 

A figura acima apresentou um raio do centro do imóvel de seis quilômetros para a 

área de influência indireta, restringindo sua abrangência, com a poligonal do imóvel 

como influência direta do Complexo Solar e Linha de Transmissão do 

empreendimento como área diretamente afetada, onde a AII foi definida adotando-se 

uma poligonal com expansão de 20.578,22 ha do entorno das propriedades Fazenda Alex e 

Fazenda Sabonete 

 

As Figuras 8.2.7, 8.2.8 e 8.2.9 mostram Carnaubais ao longo da rodovia sentido 

Limoeiro do Norte, nas proximidades do rio Jaguaribe e trechos da BR 116 sentido 

Fortaleza.  

CSF ALEX 

S-E P 

S-E A 

Mata ciliar 

6km 

Agricultura 

Mineração 

Rodovias 

Povoado 
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Figura 8.2.7 - Trecho entre área antropizada em remanescentes de Carnaubais. Carnaubais nas 

proximidades do rio Jaguaribe. Coordenadas UTM, 24M: X = 605559.35 , Y = 9430631.25 

 
 

 

Figura 8.2.8 - Passagem sobre o rio Jaguaribe, em Limoeiro do Norte-CE. Coordenadas UTM: X = 

605084.05, Y = 9430794.46. 
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Figura 8.2.9 - Rodovia cortando área com Floresta Mista (FM) Dicotilo-Palmaceae (Mata Ciliar com 

Carnaúba), Coordenadas UTM: X = 602970.50, Y = 9431915.48. 

 

Atualmente este raro tipo de vegetação está dando lugar os vastos campos 

plantados por bananas para exportação, nas AII, Figura 8.2.10. 

 

 
Figura 8.2.10 - Plantação da banana na propriedade da Del Monte Fresh Produce Brasil Ltda, nas 

proximidades da área de estudo, Coordenadas UTM: X = 613279 , Y = 9424622. 
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Nas áreas de influência direta e diretamente afetadas pelo empreendimento, 

exemplares de carnaúba são encontrados esporadicamente em trechos da 

propriedade, principalmente em algumas lagoas de precipitação distribuídas no 

imóvel rural e pontualmente em locais que ocorrem inundação do solo pela 

drenagem do terreno durante alguns dias do ano. 

 

A carnaubeira é uma palmeira nativa de notável beleza que cresceu e se adaptou na 

região semiárida do nordeste brasileiro ou em áreas de condição ecológica 

semelhante. É encontrada principalmente nos estados do Ceará, Rio Grande do 

Norte e Piauí. Pode atingir a altura de 20 metros. Possui tronco ereto, cilíndrico com 

pecíolos aderentes na base até a altura de 4 metros. Têm folhas de cores verde-

esbranquiçadas flabeliformes apresentando uma média de 2 metros de 

comprimento, protegidas por espata tubulosa e com espinhos achatados; as flores 

são campanuladas.  

 

A Figura 8.2.11 (A e B) mostra espécies de carnaúbas aglomeradas em locais 

isolados, identificadas fora da ADA, como no bloco 3 inventariada.  
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Figura 8.2.11(A e B) – Ocorrência de carnaúbas dentro da área de influência direta. Coordenadas 

UTM 24M: X = 611757, Y = 9421121. 

 

Nas áreas das lagoas de precipitação há ocorrência de Vegetação Halófila. Esta 

vegetação corresponde às coberturas vegetaisque se desenvolvem e conseguem 

sobreviver em solos com alta concentração de sais minerais.Tem afinidade natural 

por terrenos salinos, que geralmente são espécies herbáceas e rasteiras, chegam no 

máximo a altura de 40 centímetros. Ocupam a região do substrato de lagoas rasas 

de regime temporário e/ou planície de inundação onde predominam solos de 

A 

B 
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natureza argilosa. Podemos citar como exemplo principal de vegetação, 

popularmente conhecidas por pirixiu Blutaparon portulacoides (St-hil) Mears, assim 

como, fumo-bravo (Chamissoamacrocarpa - Amaranthaceae), mata-pasto (Sida 

rhombifolia L. – Malvaceae), pé d’água - rasteira, o pinhão-bravo (Aspidosperma 

pyrifoliumMart) e algumas carnaúbas. 

 

As lagoas de precipitação são zonas de recarga, possuem solos profundos e 

permeáveis, são fundamentais para o abastecimento do lençol freático. Devem ser 

mantidas sob vegetação nativa, pois a sua função de recarga pode ser prejudicada 

pela impermeabilização do solo decorrente da compactação ou contaminação do 

lençol freático carreados pelas águas que infiltram no solo. 

 

A recomposição da mata ciliar não é suficiente para recuperar a capacidade de 

produção de água de uma bacia hidrográfica. É de fundamental importância, para a 

recarga do lençol freático, a proteção das zonas de recarga acima das nascentes, 

por meio do uso da terra de acordo com uma capacidade e existência de matas 

nestas áreas. 

 

As Figuras 8.2.12 a 8.2.15 mostram os tipos de vegetação encontradas nos trechos 

das lagoas de precipitação, que abrangem suas extensões a depender dos aportes 

pluviais. 
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Figura 8.2.12 - Lagoa de precipitação, com ocorrência de subarbustos fumo-bravo. Coordenada UTM 

24M:  X = 611158 , Y = 9419514. 

 

 

 

Figura 8.2.13 - Lagoa de precipitação com espécies herbáceas e arbustivas. Coodenada UTM 24M: 

X = 611221 , Y = 9419147 
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Figura 8.2.14 - Formação vegetacional arbusto-herbáceo: Presença do pinhão-bravo sem folhas, 

mata-pasto e o pé-d’água cobrindo o solo, aguardando o período das águas na região para 

rebrotarem. Coordenada UTM 24M - X = 611263 , Y = 9420135. 

 

 

 

Figura 8.2.15 - Lagoa de precipitação em estado de degradação. Coordenada UTM 24 M: X = 

611328, Y = 9420598. 
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A vegetação da Caatinga é caracterizada por ser resistente a escassez de água no 

período das estiagens. A caatinga encontrada na maior parte da área de influência 

do empreendimento pode ser dividida em caatinga hiperxerófila e hipoxerófila. 

 

A caatinga hiperxerófila é o tipo de vegetação dominante em parte da área, 

ocorrendo em solos relativamente rasos. É constituída por uma vegetação de baixo 

a médio porte. São classificadas como sendo caducifólias, ou seja, as folhas caem 

nas épocas de estiagem e apresentam um caráter xerófilo (que define plantas típicas 

de regiões secas). Na sua composição florística, observa-se que as espécies mais 

importantes são: catingueira, freijois (pau-branco), marmeleiro, juremas preta e 

branca, angico, juazeiro, umburana, aroeira, mandacaru e macambira. 

 

Esta formação ocupa predominantemente os solos rasos que cobrem rochas do 

embasamento cristalino, tais como granitos, gnaisses, migmatitos, 

metaconglomerados, quartzitos, mármores, micaxistos entre outros tipos de rochas 

cristofilonianas. Nestes sítios há rochas cristalinas e algumas vezes sobre rochas 

calcárias, que formam matacões, blocos de rochas e até mesmo o substrato rochoso 

exposto. O relevo é suavemente ondulado, geralmente apresenta uma camada fina 

de solo sobre o substrato rochoso e algumas vezes a cobertura de solo não existe.  

 

Devido a esta condição pedológica, a vegetação apresenta uma característica mais 

seca, mais espaçada, com abundância de cactáceas tais como mandacaru e plantas 

de menor porte, mais baixa e espaçada como por exemplo, a jurema preta, mofumo 

e pau-branco entre outras espécies vegetais, Figuras 8.2.16 a 8.2.20. 
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Figura 8.2.16 – Presença de afloramento rochoso no trecho da propriedade, na área de influência da 

lagoa de precipitação. Coordenada UTM 24M: X = 611175, Y = 9419220. 

 

 

 
Figura 8.2.17 - Solo pedregoso, com cascalho sobre a camada orgânica do solo no trecho do BLOCO 

1, Coordenada UTM 24M: X = 610641, Y = 9420761. 
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Figura 8.2.18 – Cactáceas em meio a vegetação seca da caatinga, utilizado como suporte do ninho 

de aves nativas. Coordenada UTM 24M: X = 611792, Y = 9419329, BLOCO6 – P06. 

 

 

 

Figura 8.2.19 – Presença de muitas macambiras colonizadores, em áreas dentro da caatinga 

degradada. Coordenada UTM 24M: X = 611935, Y = 9419887 – BLOCO6 P02. 
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Figura 8.2.20 – Formação vegetal dentro da propriedade no limite da tensão ecológica entre 

caatingas arbustiva e arbórea no trecho BLOCO5, P04. Coordenada UTM 24M: X = 612814, Y = 

9420951. 

 

A caatinga hipoxerófila ocupa predominantemente áreas de solos profundos de 

relevo em geral plano. São solos que cobrem rochas de natureza sedimentar, 

localmente areníticas e calcárias da Bacia do baixo Jaguaribe. Nestes sítios, a 

vegetação se apresenta um tanto frondosa quando comparada àquelas que ocorrem 

no embasamento cristalino. São formados em sua maioria por árvores de pequeno a 

médio porte com troncos retorcidos, vegetação herbácea e arbustos espinhentos.  

 

As principais espécies são conhecidas popularmente na região pela denominação 

de aroeira, pau d’arco, canafistula, camaru, pau branco, jucá, umburana, angico, 

mofumo, catingueira, urtiga, pinhão, mandacaru, facheiro, macambira, coroa de 

frade, velame, entre outras espécies da vegetação nativa), Figuras 8.2.21 e 

8.2.1.22. 
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Figura 8.2.21 – Angico entre macambiras - BLOCO7, P06. Coordenada UTM 24M: X = 612360, Y = 

9419517. 

 

 

 
Figura 8.2.22 – Pau-branco, catingueira e mofumo. BLOCO7, P07.Coordenada X = 612222, Y = 

9419329. 
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Exemplares da árvore carnaúba são encontrados na área, principalmente em 

trechos passíveis de alagamento, nos períodos chuvosos. Esta espécie da flora 

regional é protegida por lei, conforme DECRETO Nº 27.413, DE 30-03-2004, que 

dispõe no seu art 1° a instituição da carnaúba como árvore símbolo do estado do 

Ceará, têm como objetivos de preservação e conservação ambiental previstos na Lei 

nº11.411, de 28 de dezembro de 1987, estabelece a Política Estadual do Meio 

Ambiente. 

 

Este decreto considera a importância de se promover a conservação da 

biodiversidade, do desenvolvimento sustentável e do reconhecimento do valor 

histórico, cultural e paisagístico da árvore denominada Carnaúba (Copernicia 

prunifera) natural da região do nordeste brasileiro. 

 

A derrubada e o corte da árvore Carnaúba, em seu Art 2°, fica condicionados à 

autorização dos órgãos e entidades estaduais competentes, além de estarem na 

maioria das vezes, em áreas de preservação permanentes - APP, são protegidas por 

lei federal (Novo Código Florestal - Lei 12.651/2012).  

 

Há espécies florestais da caatinga que devem ser preservadas, conforme Instrução 

Normativa n° 06 de 23 de setembro de 2008, atribuída pelo Ministério do Meio 

Ambiente,em vista o disposto no art. 27, § 6°, da Lei n° 10.683, de 28 de maio de 

2003, que lista as espécies da flora ameaçadas de extinção, protegidaspelo alto 

risco de desaparecimento na natureza em futuro próximo no Ceará, assim 

reconhecidas pelo Ministério do Meio Ambiente com base em documentação 

científica disponível. 

 

A Tabela 8.2.1 lista as espécies da flora do Domínio da Caatinga ameaçadas de 

extinção no estado do Ceará: 
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Tabela 8.2.1 – Espécies da flora ocorrentes na Caatinga e existentes no Estado do Ceará, 

relacionados pelo Ministério do Meio Ambiente como ameaçadas de extinção. 

Família Espécie 
 

Nome popular 
Unidades da 

Federação 
Bioma 

Anacardiaceae  Schinopsis brasiliensis Engl. Baraúna 

BA, CE, DF, 

GO, MA, MG, 

MS, PI, TO 

Cerrado 

/Caatinga 

Anacardiaceae Myracroduon urundeuva 
Aroeira dos 

sertão 

BA, CE, DF, 

GO, MA, MG, 

MS, MT, SP 

Cerrado 

/Caatinga 

Erythroxylaceae  
Erythroxylum tianguanum 

Plowman 
 CE Caatinga 

Lamiaceae  Hyptis simulans Epling  CE, MG, PE Caatinga 

Orchidaceae  
Cattleya labiata 

(Catléia, parasita-roxa) Lindl. 
Orquídia 

AL, CE, PB, 

PE, SE 

Caatinga / 

Mata 

Atlântica 

 

Dentre as espécies listadas, apenas a aroeira foi encontrada em trechos pontuais da 

ADA em estudo. Sua quantidade e distribuição serão apresentadas no item do 

inventário florestal. 

 

8.2.1.1.1 Levantamento Fitofisionômico e Florístico 

 

Os levantamentos de campo foram realizados no período de 11 a 17 de outubro de 

2018, percorrendo trechos do imóvel que melhor caracterize a cobertura vegetal, 

espelhando a fitofisionomia e florística da área de intervenção do projeto. 

 

Durante os trajetos foram identificadas as fitofisionomias ocorrentes e anotadas as 

coordenadas GPS, tanto das formações vegetais, como de áreas degradadas, 

núcleos rurais e travessias de cursos d’água.  

 

As identificações botânicas foram realizadas no local com auxílio de bibliografia 

específica (Andrade Lima, 1989; Lima, 1996; Maia-Silva et al., 2012) e também por 

meio de coletas de material botânico, com auxílio de tesoura de poda manual, tanto 
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vegetativo (ramos com folhas) como fértil (flores e/ou frutos) quando existentes, para 

uma identificação mais precisa.  

 

Foram anotadas em caderneta de campo a localização da espécie coletada 

(coordenadas GPS) e suas características: hábito, porte, cor da floração, entre 

outras. A identificação foi realizada mediante consulta à bibliografia e chave 

taxonômica, utilizando o sistema de classificação do APG III. 

 

Além disso, contamos com a ajuda de moradores conhecedores da área e da 

vegetação regional, que acompanharam os trabalhos de campoprestando importante 

colaboração na localização dos acessos internos e identificação das espécies com 

os nomes popularmente conhecidos na região. 

 

O método da análise fitossociológica foi realizado mediante unidades amostrais, em 

parcelas de 20 x 20 metrosdistribuídas na ADA e AID, sendo conectadas por 

transectos que foram utilizados como medida de conferência da cobertura vegetal e 

seu estado de conservação, no intuito de avaliar a florística e a associação das 

espécies florestais entre si. 

 

Os trechos inventariados correspondem a nove blocos de parcelas analisadas 

denominados BL, numerados de 1 - 3 a 10. Cada bloco com área em média de 84 

ha, localizados no centro do imóvel. Este método propicia uma melhor avaliação por 

estar afastado dos limites do imóvel que tende a sofrer efeito de borda pela ação do 

desmatamento. 

 

O levantamento da vegetaçãofoi realizado individualmente por bloco, aplicando 

parcelas e percorrendo cada área com transectos, visando abordar separadamente 

cada trecho por motivo de estratégia e planejamento quanto a verificação das 

variáveis de sustentabilidade econômico-ambiental do empreendimento.  
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As Figuras 8.2.23 a 8.2.25 indicam a AID com a distribuição dos blocos do 

inventário florestal e sua AII, marcando a travessia sobre o rio Jaguaribe nas 

proximidades da cidade de Limoeiro do Norte, à 17 km da área de estudo. 

 

  

Figura 8.2.23 – Áreas de influência do empreendimento, com as unidades amostrais em relação aos 

impactos na vegetação do entorno imediato, com uma poligonal de expansão de 20.578,22 ha. 

Indicação no trecho central norte da imagem a passagem sobre o rio Jaguaribe. Fonte: Google Earth, 

2018. 
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Figura 8.2.24 – Passagem sobre o Rio Jaguaribe, em Limoeiro do Norte-CE. Coordenadas UTM: 

X=605042.28, y= 9430811.83, z= 30m 24M. Fonte: Google Earth, 2018. 

 
 

 

Figura 8.2.25 – Distribuição dos blocos das unidades amostrais dentro e fora da ADA do 

empreendimento para inventários fitossociológico e dendrométrico da propriedade. Fonte: Google 

Earth, 2018. 
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Procedimento de amostragem fitossociológica e inventário florestal 

 

Através deste levantamento foram feitas análises fitossociológica e cálculos 

dendrométricos, através de parâmetros estatísticos, nos trechos que terão sua 

cobertura vegetal removida para implantação do empreendimento. 

 

O inventário estimou uma densidade média de 971 fustes/ha, com produtividade 

volumétrica média em toda a área de 18m³/ha, volume médio por fuste de 0,018 

m³/arv e volume total estimado de 16.425,93 m³, como mostra a TABELA 8.2.2. 

 

Tabela 8.2.2 – Resultado do Inventário Florestal. 

Discriminação Valores 
Área com Vegetação a ser suprimida 933,57 ha 
Densidade (média) 971 fustes/ha 
Área Basal 0,01 m²/ha 
DAP Mínimo 3,34 cm 
DAP Médio 8,50 cm 
DAP Máximo 27,84 cm 
Altura Total Média 4,43 cm 
Volume/Fuste 0,018 m³/fuste 
Volume Estimado –933,57 ha (área de intervenção) 16,425,93 m³ 
Volume/ha 18,00 m³/ha 
Empilhamento das Toras 29.873,25 estéreo 
Metros Cúbicos de Carvão  9.957,75 MDC 
 

 

Metodologia da amostragem 
 

As unidades amostrais, chamadas de parcelas, foram distribuídas no campo pelo 

método aleatório. Esta amostragem requer que todas as combinações possíveis de 

unidades amostrais da população tenham igual chance de serem amostradas, sendo 

que a seleção de cada unidade amostral deve ser livre de qualquer escolha e 

totalmente independente da seleção das demais unidades da amostra. O 

levantamento tem como objetivo avaliar quali-quantitativamente a cobertura vegetal 

da propriedade, denotando a volumetria das áreas que terão supressão de 

vegetação. 
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Foram instaladas dez parcelas amostrais em cada bloco dos trechos inventariados, 

exceto no bloco VI com nove PARCELAS, distribuídas de modo que abranja as 

áreas de interesse projetadas para o empreendimento e de remanescentes florestais 

da caatinga do imóvel, como mostra na Figura 8.2.26. 

 

 

Figura 8.2.26 - Metodologia de amostragem dentro dos blocos de parcelas, inventariados na área de 

influência do empreendimento, com introdução de transectosinterligados as unidades amostrais. 

 

Cada unidade amostral foi marcada e identificada em campo, medindo todas as 

espécies vegetais dentro das parcelas. 

 

Nesse processo, a área florestal a ser inventariada é tratada como uma população 

única. Os principais parâmetros e estimativas obtidos através da amostragem 

aleatória simples são: média aritmética, desvio-padrão, variância da média, erro 

padrão, coeficiente de variação, erro de amostragem, intervalo de confiança para 

média e total da população.  
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De posse de imagens de satélite Google Earth, ano base 2018 e planta 

georrefenciada da área, foram realizadas expedições de reconhecimento do local, 

sendo tomadas coordenadas UTM para distribuir aleatoriamente as parcelas nos 

fragmentos florestais, com o auxílio de GPS (Global Positioning System), Garmin - 

ETrex. 

 

Nas amostragens foram instaladas parcelas de 20m x 20m de forma aleatória nas 

porções arbóreo-arbustiva-arbustiva-herbácea. Estiveram passíveis de inclusão 

todos os indivíduos com circunferência do tronco a 1,30 m do solo (CAP) igual ou 

superior a 10 cm, (SOARES, 2006), como mostra a Figura 8.2.27. 

 

De cada indivíduo arbóreo foi anotado o CAP com uma fita centimétrica e as alturas 

comerciais e totais obtidas por meio de instrumentos baseados em relações 

trigonométricas (Figura 8.2.28) e realizado cadastramento das espécies vegetais, 

conforme Lorenzi (2002 e 2003) e Carvalho, 2008. 

 

 
Figura 8.2.27 – Medição dendrométrica da espécie Angico dentro da parcela Bloco 7 – P06. 

Identificação de CAP e altura das espécies florestais no interior das unidades amostrais. 
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Figura 8.2.28 – Medições das alturas com relações trigonométricas das espécies inventariadas. 

Bloco1 P02. 

 

As espécies coletadas após identificação, foram agrupadas por família, conforme o 

sistema de classificação de CRONQUIST (1981). A Figura 8.2.29 mostra a 

demarcação das parcelas com área de 400 m² no trecho da linha de transmissão, e 

a (Figura 8.2.30) mostra a marcação das faixas com o uso de transectos, que 

consistiu em caminhar ao longo de uma linha predeterminada, registando em pontos 

equidistantes as espécies mais próximas desses pontos.  

 

Desta forma obtêm-se as abundâncias relativas das espécies registradas e a Figura 

8.2.31 mostra a identificação com fita e etiqueta, cadastrando as espécies vegetais 

dentro das unidades amostrais. 
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Figura 8.2.29 - Marcação da parcela P04 do bloco 1 que será inventariado. Coordenada UTM 24M: X 

= 610470, Y = 9420558. 

 

 

 

Figura 8.2.30 - Uso de trena para demarcação da Parcela e nos trechos dos transectos. Bloco9 entre 

P03-P04. 
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Figura 8.2.31 - Marcação de parcelas: Bloco5 – P05. 

 

Intensidade Amostral 
 

A intensidade amostral foi definida através da realização de uma pré-amostragem, 

onde se definiu o número de parcelas necessárias para que o erro amostral fosse 

menor ou igual a 10% (dez por cento) para uma probabilidade de 95% (noventa e 

cinco por cento). 

 

Análise Estatística 
 

O erro da amostragem foi abaixo de 10 % em relação à média, calculado pela 

variável volume, portanto abaixo do percentual pré-estabelecido no item acima, 

podendo-se considerar a amostragem dentro dos padrões estatísticos adequados, 

com os principais parâmetros e estimativas obtidos da amostragem, como: média 

aritmética, desvio-padrão, variância da média, erro padrão, coeficiente de variação, 

erro de amostragem, intervalo de confiança para média e total da população. 

 

Os dados estatísticos foram calculados para determinação da média aritmética da 

população amostrada através das seguintes fórmulas: 
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– Média Aritmética (m³/ha):                

 
 
– Variância (m³/ha)²:                           

 
 
– Desvio Padrão (m³/ha): 

 
– Coeficiente de variação (m³/ha):      

 
 
– Erro Padrão da Média:      

 
 
 – Intervalo de confiança da média para 95% de probabilidade: 

 
 
– Erro de amostragem cometido, em % da média:   
E (%) = tasx  /x * 100 
 
– Número de amostra necessário para 10% de erro:  

 
–Valor de t de Student: t (1-_%; n-1GL) 

 – Estimativa mínima confiável (m³): t (1-2_%; n-1 GL) - EMC 

 

Descrição das Variáveis de Interesse 
 

As variáveis de interesse do inventário são: 
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1. Nome comum, científico e família botânica das espécies florestais; 

2. Diâmetro à Altura do Peito – DAP; 

3. Altura Total - HT. 

 
Relações Dendrométricas Utilizadas 
 

As fórmulas utilizadas para o cálculo da cubagem rigorosa, volume individual de 

cada árvore e dos fatores de conversão foram: 

 

DAP (cm) = CAP / ¶ 

AB (m²) = (DAP / 100)² * 0,7854 

V (m³) = 0,000076*DAP ²,016671*HT 0,761177 Caatinga arbustiva/arbórea 

Kc – 0,947 

 

Fitossociologia e Inventário Florestal 
 

A metodologia de estudo foi empregada na distribuição das unidades amostrais, 

trechos florestais com vegetação nativa a ser suprimida, qualificando os indivíduos 

vegetais arbóreos. Este levantamento abrange áreas que serão diretamente 

atingidas pelo empreendimento contendo cobertura vegetal remanescente da 

caatinga arbórea-arbustiva densa. 

 

Para a estimativa dos parâmetros fitossociológicos foram medidas a área basal total 

de cada espécie (ABTi), a frequência relativa (FR), a densidade relativa (DR), a 

dominância relativa (DOR), o índice de valor de importância (VI) e o índice de valor 

de cobertura (VC), pelo seu valor de importância e dominância na área da 

propriedade. 

 

O Valor de Importância constitui um parâmetro de integração dos aspectos parciais, 

de forma a combiná-los em uma expressão única e simples, somando-se para cada 

espécie, os valores relativos da densidade, frequência e dominância, expondo a 

importância ecológica relativa de cada espécie. 
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A dominância ecológica da área foi definida como sendo o grau de concentração das 

abundâncias relativas, a partir da análise comparativa dos valores de índice de Valor 

de Importância (VI) das espécies. 

 

O índice valor de cobertura expressa uma estimativa do quanto esta espécie está 

representada na formação vegetacional em questão em termos de ocupação de 

espaço físico. Todos esses índices seguiram os métodos de Müller-Dombois & 

Ellenberg (1974), sendo efetuados e calculados com o uso do software Mata Nativa 

4 desenvolvido pela Cientec (Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas), 

resultando nos gráficos e quadros fitossociológicos. 

 

A partir dos dados coletados em campo, os valores e índices fitossociológicos 

obtidos da porção vegetal da área serão apresentados através de parâmetros de 

estrutura horizontal, representados pelas porções florestais. 

 

A Estrutura Horizontal caracteriza a organização e distribuição espacial dos 

indivíduos na superfície do terreno. Compreende os valores de densidade, 

frequência, dominância, porcentagens de importância e de cobertura, descritos na 

Tabela 8.2.3. 
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Tabela 8.2.3 - Descrição dos campos de resultados do cálculo da média das espécies encontradas 

na área de estudo por Estrutura Horizontal. 

Campo Descrição 

Nome Científico  Nome científico de espécies encontradas.  

Nome Vulgar  Nome vulgar de espécies encontradas.  

N Número médio de indivíduos da espécie correspondente.  

AB  Área Basal.  

DR  Densidade Relativa.  

FR  Frequência Relativa.  

DoR  Dominância Relativa.  

VC(%)  Percentagem do valor de cobertura.  

VI(%)  Percentagem do valor da importância.  

 

As análises e resultados serão apresentados separados, correspondendo as áreas 

dos blocos individualmente. A Tabela 8.2.4 Indica as áreas, número de cada bloco e 

suas parcelas utilizadas nas propriedades. 

 

Tabela 8.2.4 – Identificação dos blocos de intervenção, com suas especificações e amostragens. 

Blocos Área (ha) Unidades amostrais Parcelas 

1 85,19 10 P01 a P09 e P12 
3 83,41 10 P1 a P10 
4 82,11 10 P01 a P10 
5 83,47 10 P01 a P10 
6 77,32 9 P01 a P09 
7 83,77 10 P01 a P10 
8 83,12 10 P01 a P10 
9 84,77 10 P01 a P10 
10 84,77 10 P01 a P10 

Total 754,56 89  
 
  



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 261 

 

8.2.1.1.2 Resultados da Fitossociologia na área das plantas solares do 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 
BLOCO 1 
 
O bloco 1 apresenta uma área de 85,19 ha, ocupada com vegetação nativa da 

Caatinga Arbustiva Densa, no qual ocorrem diariamente cortes irregulares na mata 

para retirada de material lenhoso de valor para comercialização. Clareiras são 

deixadas ocasionando o desenvolvimento de espécies invasoras e oportunistasque 

colonizam os trechos alterados. A Figura 8.2.32 mostra na imagem da situação da 

área e o posicionamento das Parcelas neste bloco.  

 

Há ocorrência de áreas degradadas neste bloco, tanto com a escavação de 

volumoso material terroso para uso na construção civil que deixaram impactos nos 

meios biótico e físico, com a retirada do solo alterando a topografia do terreno que 

influenciará no fluxo geohídrico das águas pluviométricas e comprometendo a 

integridade da via que passa em área adjacente ao imóvel.  

 

No Bloco 1 foram amostradas 10 pacelas que evidenciam a expressão da cobertura 

vegetal neste fragmento florestal. O transecto (2.776m x 2m) foi utilizado para 

confirmação da veracidade da amostragem fazendo correções em sua intensidade 

amostral para redução do erro estatístico. 

 

As parcelas foram georreferenciadas e cadastradas suas coordenadas UTM, de 

DATUM SIRGAS 2000, fuso 24M, para sua localização em campo, como mostra na 

Tabela 8.2.5. 

 

Tabela 8.2.5 - Coordenadas UTM de localização das Parcelas no bloco 1. 

BLOCO 1 COORDENADAS 

PARCELAS X Y 

P01 610482 9420938 
P02 610771 9420952 
P03 610651 9420770 
P04 610470 9420538 
P05 610759 9420566 
P06 610625 9420374 
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P07 610495 9420172 
P08 610760 9420178 
P09 610614 9419998 
P12 610787 9419846 

 

 

Figura 8.2.32 – a. Trechos do Bloco 1 com muitos acessos e porções de vegetação degradadas. b. 

Percurso do levantamento florestal no bloco com abertura de parcelas e percorrendo toda a área. 

Presença de área degradada na esquerda superior com quase três hectares. 

 

As Figuras 8.2.33 a 8.2.34 mostram a situação da área neste trecho degradado, 

com uma cava promovida por retirada de material terroso para uso na construção de 

rodovia.  

Acessos 

a b Área degradada 
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Figura 8.2.33 – Área degradada situada em parte no bloco 1, se estendendo até os limites da 

propriedade. Coordenada UTM, 24M: X = 610524 , Y = 9421161. 

 

 

Figura 8.2.34 – Vista de cava nos limites da estrada sem pavimentação e do bloco 1 em análise. 

Fonte Google Earth, 2018. 
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Foram realizadasanálisesfitossociológicae dendrométrica deste bloco e as 

considerações do trecho inventariado (Tabela 8.2.6). 

 

Tabela 8.2.6 - Resultados para o Bloco 1. 

Parcelas 10 
n (Número Ótimo de Parcelas) 10 
Total - Volume 8,302 
Média 8,3019 
Desvio Padrão 2,4906 
Variância 6,2099 
Variância da Média 0,0136 
Erro Padrão da Média 0,1167 
Coeficiente de Variação % 108,942 
Valor de t Tabelado 1,8331 
Erro de Amostragem 0,1839 
Erro de Amostragem % 9,0409 
IC para a Média (90 %) 0,9096 <= X <= 1,3375 
IC para a Média por ha (90 %) 22,7405 <= X <= 33,4372 
Total da População 229 
IC para o Total (90 %) 226 <= X <= 232 
EMC 0,9621 

 

 

Frequência por Família 

 

De acordo com a classificação por família, as espécies que mais se destacaram 

pertencem à família Fabaceae, com 48% dos indivíduos ocorrentes na área, como 

mostra a Figura 8.2.35. Os indivíduos pertencentes a essa família aparecem em 

todas as parcelas amostradas. As espécies pertencentes à família Boraginaceae 

também se destacam com 43% dos indivíduos. As espécies pertencentes às famílias 

Euphorbiaceae e Anacardiaceae apresentaram o grupo de famílias que juntas 

somam 5% das espécies encontradas. As famílias com menor quantidade de 

exemplares foram as Apocynaceae, Burseraceae e Combretaceae com valores mais 

baixos quando se refere ao número de indivíduos.  
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Figura 8.2.35 – Frequência das Famílias botânicas das espécies arbóreas encontradas nas unidades 

 

O Freijois foi a espécie vegetal cadastrada com maior frequênciano levantamento, 

aparecendo na maioria das unidades amostrais. Na sequência vem a Jurema 

branca, Jurema preta, Catingueira e o Angico, dentre outras, em um total de 15 

espécies, como mostra a 

 

Figura 8.2.36 – Relação botânica das espécies vegetais encontradas nas unidades amostrais.
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Conforme a Tabela 8.2.7, o resultado da análise fitossociológica para os parâmetros 

de estrutura horizontal, se mostraram com índices maiores para a espécie vegetal 

Catingueira, seguida do Freijois e Jurema branca, que se destacam em relação as 

densidades e frequências; ao lado, as espécies Marmeleiro e Angico. Em evidência 

para suas dominâncias e valores de importância se destacam a Catingueira e 

Freijois e Jurema branca se comparadas as outras 12 espécies identificadas no 

levantamento no bloco 1. 

 

Tabela 8.2.7 - Estrutura Horizontal das unidades amostrais com parâmetros fitossociológicos 

fundamentais para a caracterização do fragmento vegetal. 

Nome Científico 
Nome 
Comum 

AB 
(%) 

DR FR DoR 
VC 
(%) 

VI (%) 

Auxema oncocalyx Taub Freijois 28 20 18 26,88 23,44 21,63 

Vitex agmus castus 
Jurema 
branca 

14 35 16 12,9 23,95 21,3 

Mimosa hostilis Benth.  
Jurema 
preta 

10 0 8 8,4 4,2 5,47 

Caesalpinia pyramidalis 
Tul. 

Catingueira 34 20 16 37,32 28,66 24,44 

Anadenanthera colubrina 
var. Cebil 

Angico 3 5 8 2,74 3,87 5,25 

Croton sonderianus Muell. 
Arg. 

Marmeleiro 1 15 6 0,9 7,95 7,3 

Myracroduon urundeuva 
Aroeira do 
sertão 

5 0 8 5,95 2,97 4,65 

Bauhinia cheilantha (Bong.) 
Steud. 

Mororó 2 5 4 2 3,5 3,67 

Guapira oppositifolia Vell João mole 1 0 4 0,91 0,46 1,64 

Hybiscus pernambucenis 
Algodão-do-
pará 

1 0 4 1,09 0,54 1,7 

Aspidosperma pyrifolium 
Mart 

Pinhão-
bravo 

0 0 2 0,18 0,09 0,73 

Amburana claudii (Fr. All.) 
A. C. Smith 

Pereiro 0 0 2 0,15 0,08 0,72 

Combretum leprosum Mart Mofumo 0 0 2 0,32 0,16 0,77 

Manihot glaziovii Muell. 
Arg. 

Umburana 0 0 2 0,27 0,14 0,76 

 Maniçoba 0 0 0 0 0 0 

  *** Total 100 100 100 100 100 100 
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Inventário Florestal 

 

O volume de cada parcela foi obtido pelo somatório do volume individual dos fustes 

de cada uma, de acordo com as fichas de campo apresentadas em Anexo. Foram 

instaladas dez parcelas ao todo, apresentando um total de 436 fustes, com área 

basal média igual a 0,010 m² e com volume comercial com casca igual a 8,30 m³ 

(oito metros cúbicos e trinta centésimos), como mostra a Tabela 8.2.8. 

 

Tabela 8.2.8 – Principais parâmetros dendrométricoslevantados no bloco 1, com informações 

quantitativas para a volumetria em cada parcela. 

Nº 

Parc 
Fustes 

AB  

(m²) 

DAP Mínimo 

(cm) 

DAP Médio 

(cm) 

DAP Máximo 

(cm) 

HT Média 

(m) 

Volume 

(m³) 

1 30 0,00618 3,50 7,37 26,90 5,05 0,499 

2 103 0,00721 6,37 9,43 17,51 3,81 0,381 

3 36 0,01057 3,50 9,98 31,99 5,97 0,885 

4 37 0,00681 3,18 8,50 16,55 4,58 0,491 

5 43 0,0076 3,18 7,55 25,78 3,46 0,454 

6 33 0,00661 4,14 8,13 17,51 5,89 0,585 

7 35 0,0116 4,46 9,97 31,83 5,66 1,076 

8 35 0,0072 3,98 8,36 20,05 5,08 0,566 

9 49 0,02937 4,14 12,06 77,99 5,13 2,976 

12 35 0,00386 3,82 6,47 13,05 5,10 0,3877 

Total 436 0,09701 40,27 87,82 279,16 49,73 8,301 

Média 44 0,010 4,03 8,78 27,92 4,97 0,830 

 

A especificação dos volumes para cada família e espécies inventariadas é ilustrada 

nas Tabelas 8.2.9 e 8.2.10. 
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Tabela 8.2.9 - Volume por família / Bloco 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8.2.10 - Volume por espécie / Bloco 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Família Volume m³ 

Fabaceae 5,1209 

Boraginaceae 2,3274 

Anacardiaceae 0,5491 

Euphorbiaceae 0,0982 

Malvaceae 0,0942 

Nyctaginaceae 0,0683 

Burseraceae 0,0189 

Combretaceae 0,0162 

Apocynaceae 0,0087 
Total Geral 8,3019 

Espécies Volume m³ 
Catingueira 3,13 
Freijois 2,327 
Jurema branca 1,163 
Aroeira do sertão 0,549 
Jurema preta 0,458 
Angico 0,242 
Mororó 0,129 
Algodão-do-pará 0,094 
João mole 0,068 
Marmeleiro 0,068 
Maniçoba 0,02 
Umburana 0,019 
Mofumo 0,016 
Pinhão-bravo 0,01 
Pereiro 0,009 

Total Geral 8,302 
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Figura 8.2.37 (A e B) – Parcela 01/Bloco01, com a esença de muitosFreijois de fustes finos < 10 cm 

de CAP. 
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Figura 8.2.38 (A e B) - Parcela 02/Bloco01. Trecho degradado com retirada de material lenhoso e 

queima para limpeza do acesso. Ocorrência apenas de Jurema preta. 
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Figura 8.2.39 (A e B) - Identificação da parcela - P03/Bloco01 na espécie Freijois. Identificação do 

Angico dentro da PARCELAS. 
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Figura 8.2.40 (A e B) - Marcação do Freijois na parcela P04/Bloco01. Formação vegetacional 

fechada de Jurema branca, Freijois e Catingueira em estágio inicial de regeneração. 
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Figura 8.2.41 (A e B) – Parcela 5/Bloco01. Presença de touceiras de Freijois em estágio inicial de 

regeneração. 
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Figura 8.2.42 (A e B) - Parcela 06/Bloco01. Presença de Cactáceas. 
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Figura 8.2.43 (A e B) - Parcela 07/Bloco01. Presença de espécies mortas, como a Jurema branca. 
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Figura 8.2.44 (A e B) – Parcela 08/Bloco01. Identificação de rastro de peba (Euphractus sexcinctus), 

assim como tocas espalhadas pela área. Presença de cactácea. 
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Figura 8.2.45 (A e B) – Parcela 09/Bloco01. Identificação da parcela na Jurema branca.  Trecho com 

degradação e abertura de clareira no fragmento florestal. 
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Figura 8.2.46 (A e B) – Parcela 12/Bloco01. Trecho com presença do Angico, em uma área bastante 

explorada e com desmatamento. 
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BLOCO 3 
 

O Bloco 3 apresenta uma área de 83,41 ha, ocupada com vegetação nativa da 

Caatinga Arbustiva Densa, no qual ocorrem cortes irregulares na mata para retirada 

de material lenhoso de valor para comercialização. Há presença de poucas clareiras 

neste trecho, com ocorrência de caminhos e acesso de circulação pelo bloco. Com 

isso, ocasiona o desenvolvimento de espécies invasoras/oportunistas que colonizam 

os trechos alterados. A Figura 8.2.47 mostra na imagem a situação da área e o 

posicionamento das pacelas neste bloco.  

 

Neste bloco há influência do fluxo hídrico das lagoas de precipitação (dolinas) que 

são interligadas subsuperficialmente com indicativos da presença de carnaúbas em 

alguns trechos do Bloco 3.  

 

No bloco 3 foram amostradas 10 parcelas que evidenciam a expressão da cobertura 

vegetal neste fragmento florestal. O transecto (2.817m x 2m) foi utilizado para 

confirmação da veracidade da amostragem fazendo correções em sua intensidade 

amostral para redução do erro estatístico. 

 

As parcelas foram georreferenciadas e cadastradas suas coordenadas UTM, de 

DATUM SIRGAS 2000, fuso 24M, para sua localização em campo, como mostra na 

Tabela 8.2.11. 

 

Tabela 8.2.11 - Coordenadas UTM de localização das parcelas no bloco 3. 

BLOCO 3 COORDENADAS 

PARCELAS X Y 

P01 611647 9421332 
P02 611916 9421308 
P03 611767 9421108 
P04 611651 9420946 
P05 611940 9420938 
P06 611819 9420756 
P07 611615 9420536 
P08 611920 9420528 
P09 611764 9420366 
P10 611890 9420226 
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Figura 8.2.47 – a. Imagem do Bloco 3 e b. Distribuição das PARCELAS 
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O Bloco 3 apresenta alguns acessos internos, sem a ocorrência de lagoas de 

precipitação, mas a interligação ocorre conectando as lagoas do Bloco 4 e a área a 

ser preservada entre os Blocos 3 e 1, com maior concentração destas formações. 

 

Foram realizadas as análises fitossociológica e dendrométrica deste bloco e as 

considerações do trecho inventariado (Tabela 8.2.12). 

 

Tabela 8.2.12 - Resultados para o Bloco 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência por Família 

 

De acordo com a classificação por família, as espécies que mais se destacaram 

pertencem à família Boraginaceae, com 45% dos indivíduos ocorrentes na área, 

Figura 8.2.48. Os indivíduos pertencentes a essa família aparecem na maioria das 

parcelas amostradas. As espécies pertencentes à família Fabaceae também se 

destacam com 41% dos indivíduos. As espécies pertencentes às famílias 

Combretaceae e Euphorbiaceae representaram o grupo de famílias que juntas 

somam 9% das espécies encontradas. As famílias com menor quantidade de 

exemplares foram as Erythroxylaceae, Burseraceae e Anacardeaceae com valores 

mais baixos quando se refere ao número de indivíduos.  

 

Parcelas 10 
n (Número Ótimo de Parcelas) 10 
Total - Volume 5,3664 
Média 0,5366 
Desvio Padrão 1,610 
Variância 2,592 
Variância da Média 0,260 
Erro Padrão da Média 0,0464 
Coeficiente de Variação % 63,9552 
Valor de t Tabelado 3,2498 
Erro de Amostragem 0,0609 
Erro de Amostragem % 9,8172 
IC para a Média ( 99 %) 0,6106 <= X <= 0,9124 
Total da População 211 
IC para o Total ( 99 %) 208,1323 <= X <= 213,8677 
EMC 0,6305 
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Figura 8.2.48 – Frequência das Famílias botânicas das espécies arbóreas encontradas nas unidades 

 

O Freijois foi a espécie vegetal cadastrada de maior frequência no levantamento, 

aparecendo na maioria das unidades amostrais. Na sequência vem a Jurema 

branca, Jurema preta, Catingueira e o Mofumo, dentre outras, em um total de 15 

espécies, como mostra a

 

Figura 8.2.49 – Relação botânica das espécies vegetais encontradas nas unidades amostrais.
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Conforme a Tabela 8.2.13, o resultado da análise fitossociológica para os 

parâmetros de estrutura horizontal, se mostraram com índices maiores para a 

espécie vegetal Freijois, seguida da Catingueira, Jurema branca e Jurema preta, que 

se destacam em relação a área basal e frequências; ao lado, as espécies Aroeira do 

sertão, Algodão-do-pará e Marmeleiro. Em evidência para suas dominâncias e 

valores de importância, se destaca o Freijois, a Catingueira e as Juremas, se 

comparadas as outras 12espécies identificadas no levantamento no Bloco 3. 

 

Tabela 8.2.13 - Estrutura Horizontal das unidades amostrais com parâmetros fitossociológicos 

fundamentais para a caracterização do fragmento vegetal. 

Nome Científico Nome Comum AB FR DoR VC (%) VI (%) 

Auxema oncocalyx Taub Freijois 0,496 16,67 34,82 34,82 25,74 

Vitex agmus castus Jurema branca 0,135 14,58 10,15 10,15 12,37 

Mimosa hostilis Benth.  Jurema preta 0,209 8,33 15,89 15,89 12,11 

Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira 0,279 10,42 18,09 18,09 14,26 

Combretum leprosum Mart Mofumo 0,009 4,17 0,7 0,7 2,43 

Croton sonderianus Muell. 
Arg. 

Marmeleiro 0,012 10,42 0,94 0,94 5,68 

Hybiscus pernambucenis Algodão-do-pará 0,016 6,25 1,2 1,2 3,73 

Myracroduon urundeuva Aroeira do sertão 0,069 8,33 5,22 5,22 6,78 

Mimosa paraibana Pau-sabiá 0,023 4,17 1,76 1,76 2,96 

Anadenanthera colubrina var. 
Cebil 

Angico 0,045 4,17 3,39 3,39 3,78 

Amburana claudii (Fr. All.) A. 
C. Smith 

Umburana 0,032 4,17 2,45 2,45 3,31 

Bauhinia cheilantha (Bong.) 
Steud. 

Cumarú 0,034 2,08 2,56 2,56 2,32 

Amburana cearensis Maniçoba 0,004 2,08 0,27 0,27 1,18 

Erythroxylum subrotundum 
A. St.-Hil. 

Ameixa-brava 0,032 2,08 2,41 2,41 2,24 

Jatropha mollissima (Pohl) 
Baill 

Mororó 0,002 2,08 0,16 0,16 1,12 

 
*** Total 1,395 100 100 100 100 
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Inventário Florestal 

 

O volume de cada parcela foi obtido pelo somatório do volume individual dos fustes 

de cada uma, de acordo com as fichas de campo apresentadas em Anexo. Foram 

instaladas dez parcelas ao todo, apresentando um total de 297 fustes, com área 

basal média igual a 0,00663 m² e com volume comercial com casca igual a 5,37 m³ 

(cinco metros cúbicos e trinta e sete centésimos), conforme mostra a Tabela 8.2.14. 

 

 

Tabela 8.2.14 – Principais parâmetros dendrométricoslevantados no bloco 3, com informações 

quantitativas para a volumetria em cada parcela. 

Nº 

Parc 
Fustes AB  (m²) 

DAP Mínimo 

(cm) 

DAP Médio 

(cm) 

DAP Máximo 

(cm) 

HT Média 

(m) 

Volume 

(m³) 

1 42 0,01 2,87 8,870 44,88 5,53 1,255 

2 29 0,01 2,87 7,39 18,62 4,65 0,389 

3 29 0,01 4,14 8,02 18,46 6,35 0,609 

4 43 0,01 4,30 9,90 38,20 5,85 1,128 

5 24 0,004 4,46 6,69 11,46 5,29 0,270 

6 22 0,003 2,55 4,96 23,24 4,23 0,258 

7 22 0,0013 2,87 3,42 13,05 3,10 0,068 

8 32 0,006 3,50 7,46 20,37 5,21 0,415 

9 28 0,007 3,50 7,62 28,81 5,05 0,577 

10 26 0,005 2,55 6,84 20,69 4,77 0,397 

Total 297 0,0663 33,61 71,17 237,78 50,03 5,366 

Média 29,7 0,00663 3,361 7,117 23,778 5,003 0,537 

 

 

A especificação dos volumes para cada família e espécie inventariadas é 

apresentada a seguir. 
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Tabela 8.2.15 - Volume por família/bloco 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabela 8.2.16 - Volume por família/bloco 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FAMÍLIA Volume m³ 

Fabaceae 2,7898 

Boraginaceae 1,9253 

Anacardiaceae 0,2775 

Erythroxylaceae 0,1288 

Burseraceae 0,1191 

Malvaceae 0,0545 

Euphorbiaceae 0,0497 

Combretaceae 0,0217 
Total Geral 5,3664 

Espécies Volume m³ 

Freijois 1,9253 

Catingueira 1,0616 
Jurema preta 0,8138 

Jurema branca 0,5145 

Aroeira do sertão 0,2775 
Angico 0,1766 
Cumarú 0,1372 
Ameixa-brava 0,1288 
Umburana 0,1191 
Pau-sabiá 0,0809 
Algodão-do-pará 0,0545 
Marmeleiro 0,0377 
Mofumo 0,0217 
Maniçoba 0,0119 
Mororó 0,0053 

Total Geral 5,3664 
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Figura 8.2.50 (A e B) - Bloco 3 - Parcela 01 - Presença de ninhos de bem-te-vi sobre espécies 

cactáceas como o mandacaru e xique-xique. 
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Figura 8.2.51 (A e B) - Bloco 3 - Parcela 02. Presença de muitas macambiras espalhadas pela área, 

muitos Freijois e Marmeleiro finos ocupando grande parte da parcelas. 
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Figura 8.2.52 (A e B) - Bloco 3 - Parcela 03. Presença de três exemplares de carnaúbas de 4 m de 

altura e alguns brotos, indicando possível acúmulo de água neste trecho nos períodos das águas. 
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Figura 8.2.53 (A e B) - Bloco 3 - Parcela 04. Ocorrência de carnaúbas nesta parcela. 
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Figura 8.2.54 (A e B) – Bloco 3 / Parcela 05 - Ocorrência de espécies como Maniçoba-brava e 

Feijão-de-veado. Presença de ninhos da ave-fauna construídos em árvores. Cobertura vegetal em 

regeneração, com a retirada do material lenhoso de maior circunferência do tronco. 
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Figura 8.2.55 (A e B) – Bloco 3/ Parcela 06. Trecho com presença de algumas carnaúbas, e uma 

área degradada com o corte de exemplares arbóreos. Área em regeneração. 
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Figura 8.2.56 (A e B) – Bloco 3/ Parcela 07. Presença de 10 touceiras de Jurema preta, 7 

exemplares de carnaúbas de 4 m, num trecho com baixa densidade volumétrica ocasionada por 

cortes das espécies lenhosas. Áreade influência de inundação nos períodos chuvosos. 
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Figura 8.2.57 (A e B) – Bloco 3/ Parcela 08. Área com muita Jurema branca em regeneração. 

Parcela próxima a picadas feitas para circulação no bloco. 
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Figura 8.2.58 (A e B) – Bloco 3/ Parcela 09. Presença da Umburana na área com muitos exemplares 

de Freijois e Jurema branca. Ocorrência da espécie Feijão-bravo. Foi observado na área rastro do 

peba e tocas utilizadas pela fauna. 
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Figura 8.2.59 (A e B) – Bloco 3/ Parcela 10. Área com muito Marmeleiro, Mofumo finos, e ocorrência 

do Algodão-do-pará. 
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BLOCO 4 

 

O Bloco 4 apresenta uma área de 82,11 ha, ocupada com vegetação nativa da 

Caatinga Arbustiva Densa, no qual ocorrem cortes irregulares na mata para retirada 

espécies lenhosas de valor comercial. Há presença de uma clareira neste trecho, 

com ocorrência de caminhos e cobertura vegetal em regeneração, exposta pela 

retirada do material lenhoso anos atrás. Com isso, ocasiona o desenvolvimento de 

espécies invasoras/oportunistas que colonizam os trechos alterados. A Figura 

8.2.60. mostra na imagem a situação da área e o posicionamento das parcelas neste 

bloco.  

 

Neste bloco há também influência do fluxo hídrico das lagoas de precipitação que 

são interligadas passando pelo trecho e a presença de carnaúbas em alguns trechos 

do Bloco 4.  

 

No bloco 4 foram amostradas 10 parcelas que evidenciam a expressão da cobertura 

vegetal neste fragmento florestal. O transecto (2.875m x 2m) foi utilizado para 

confirmação da veracidade da amostragem fazendo correções em sua intensidade 

amostral para redução do erro estatístico. 

 

As parcelas foram georreferenciadas e cadastradas suas coordenadas UTM, de 

DATUM SIRGAS 2000, fuso 24M, para sua localização em campo, como mostra na 

Tabela 8.2.17. 

 

Tabela 8.2.17 - Coordenadas UTM de localização das parcelas no bloco 4. 

BLOCO 4 COORDENADAS 

PARCELAS X Y 

P01 612216 9421494 
P02 612508 9421482 
P03 612367 9421328 
P04 612235 9421135 
P05 612533 9421114 
P06 612352 9420936 
P07 612235 9420722 
P08 612496 9420730 
P09 612341 9420560 
P10 612513 9420408 
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Figura 8.2.60 – a. Imagem, e b. Distribuição das parcelas. 
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Foram realizadas análises fitossociológica e dendrométrica deste bloco e as 

considerações do trecho inventariado (Tabela 8.2.18). 

 

Tabela 8.2.18 - Resultados para o Bloco 3. 

Parcelas 10 
n (Número Ótimo de Parcelas) 10 
Total - Volume 10,075 
Média 1,007 
Desvio Padrão 3,040 
Variância 9,242 
Variância da Média 0,924 
Erro Padrão da Média 0,0084 
Coeficiente de Variação % 66,2077 
Valor de t Tabelado 1,8331 
Erro de Amostragem 0,4768 
Erro de Amostragem % 9,5718 
IC para a Média ( 90 %) 1,3056 <= X <= 1,6473 
IC para a Média por ha ( 90 %) 3,2640 <= X <= 4,1183 
Total da População 210 
IC para o Total ( 90 %) 196 <= X <= 224 
EMC 1,3476 

 

 

Frequência por Família 

 

De acordo com a classificação por família, as espécies que mais se destacaram 

pertencem à família Fabaceae, com 44% dos indivíduos ocorrentes na área, como 

mostra a Figura 8.2.61. Os indivíduos pertencentes a essa família aparecem em 

todas as parcelas amostradas. As espécies pertencentes à família Boraginaceae 

também se destacam com 36% dos indivíduos. As espécies pertencentes às famílias 

Euphorbiaceae e Malvaceae representaram o grupo de famílias que juntas somam 

13% das espécies encontradas. As famílias com menor quantidade de exemplares 

foram as Capparaceae, Nyctaginaceae e Burseraceae com valores mais baixos 

quando se refere ao número de indivíduos.  
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Figura 8.2.61 – Frequência das Famílias botânicas das espécies arbórea

 

O Freijois foi a espécie vegetal cadastrada de maior frequência no levantamento, 

aparecendo na maioria das unidades amostrais. Na sequência vem a Jurema 

branca, Catingueira, Marmeleiro e o Algodão

12 espécies, como mostra na 

 

Figura 8.2.62 – Relação botânica das espécies vegetais encontradas nas unidades amostrais.
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cia das Famílias botânicas das espécies arbórea-arbustivas encontradas nas 

unidades amostrais. 

O Freijois foi a espécie vegetal cadastrada de maior frequência no levantamento, 

aparecendo na maioria das unidades amostrais. Na sequência vem a Jurema 

Catingueira, Marmeleiro e o Algodão-do-pará, dentre outras, em um total de 

12 espécies, como mostra na Figura 8.2.62. 
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arbustivas encontradas nas 

O Freijois foi a espécie vegetal cadastrada de maior frequência no levantamento, 

aparecendo na maioria das unidades amostrais. Na sequência vem a Jurema 

pará, dentre outras, em um total de 

 
Relação botânica das espécies vegetais encontradas nas unidades amostrais. 
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Conforme a Tabela 8.2.19, o resultado da análise fitossociológica para os 

parâmetros de estrutura horizontal, se mostraram com índices maiores para a 

espécie vegetal Freijois, seguida do Jurema branca e Catingueira, com a dominância 

das suas espécies. O destaque é para as frequências iguais do Freijois e a Jurema 

branca. Em evidência para suas dominâncias e valores de importância, que se 

destaca o Freijois e Jurema branca se comparadas as outras 10 (dez) espécies 

identificadas no levantamento no Bloco 4. 

 

 

Tabela 8.2.19 - Estrutura Horizontal das unidades amostrais com parâmetros fitossociológicos 

fundamentais para a caracterização do fragmento vegetal. 

Nome Científico Nome Comum AB DR FR DoR VC (%) VI (%) 

Auxema oncocalyx Taub Freijois 1,290 36,5 18,87 50,29 43,4 35,22 

Vitex agmus castus Jurema branca 0,726 26,5 18,87 7,72 17,11 17,69 

Caesalpinia pyramidalis 
Tul. 

Catingueira 0,346 11 15,09 13,51 12,25 13,2 

Croton sonderianus 
Muell. Arg. 

Marmeleiro 0,012 8 9,43 0,47 4,23 5,97 

Hybiscus 
pernambucenis 

Algodão-do-pará 0,06 4,5 5,66 2,32 3,41 4,16 

Mimosa paraibana Pau-sabiá 0,035 3,5 7,55 1,35 2,42 4,13 

Myracroduon urundeuva Angico 0,252 3 5,66 9,81 6,4 6,16 

Anadenanthera 
colubrina var. Cebil 

Aroeira do sertão 0,037 2,5 5,66 1,43 1,97 3,2 

Combretum leprosum 
Mart 

Mofumo 0,039 2,5 5,66 1,51 2,01 3,22 

Amburana claudii (Fr. 
All.) A. C. Smith 

Umburana 0,281 1 3,77 10,95 5,98 5,24 

Capparis flexuosa l. Feijão bravo 0,012 0,5 1,89 0,47 0,49 0,95 

Guapira oppositifolia 
Vell 

João-mole 0,004 0,5 1,89 0,16 0,33 0,85 

 
Total 2,565 100 100 100 100 100 
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Inventário Florestal 

 

O volume de cada parcela foi obtido pelo somatório do volume individual dos fustes 

de cada uma, de acordo com as fichas de campo apresentadasem Anexo. Foram 

instaladas dez parcelas ao todo, apresentando um total de 399 fustes, com área 

basal média igual a 0,01233 m² e com volume comercial com casca igual a 10,13 m³ 

(dez metros cúbicos e treze centésimos), conforme Tabela 8.2.20. 

 

 

Tabela 8.2.20 – Principais parâmetros dendrométricos levantados no bloco 4, com informações 

quantitativas para a volumetria em cada parcela. 

Nº 

Parc 
Fustes AB (m²) 

DAP Mínimo 

(cm) 

DAP Médio 

(cm) 

DAP Máximo 

(cm) 

HT Média 

(m) 

Volume 

(m³) 

1 59 0,01802 2,87 9,46 54,27 4,98 1,403 

2 29 0,00516 3,82 7,27 17,03 5,38 0,369 

3 44 0,02161 2,55 9,91 66,21 4,24 1,57 

4 31 0,00622 3,18 7,58 19,10 5,08 0,475 

5 33 0,00652 2,55 7,31 21,65 4,81 0,480 

6 44 0,01334 2,87 8,95 40,11 4,15 1,010 

7 46 0,02378 2,87 11,47 54,75 4,85 2,069 

8 51 0,01703 3,82 9,68 59,37 5,58 1,822 

9 31 0,00543 3,34 7,38 20,69 5,07 0,450 

10 31 0,00619 2,55 6,27 26,74 3,07 0,486 

Total 399 0,1233 30,42 85,28 379,92 47,21 10,134 

Média 39,9 0,01233 3,042 8,528 37,992 4,721 1,0134 

 

 

A Especificação dos volumes para cada família e espécies inventariadas é detalhada 

a seguir (Tabelas 8.2.21 e 8.2.22). 
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Tabela 8.2.21 - Volume por família / bloco 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8.2.22 - Volume por espécie / bloco 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Família Volume m³ 
Boraginaceae 4,947051 
Fabaceae 3,322871 
Burseraceae 1,136571 
Malvaceae 0,292472 
Anacardiaceae 0,188577 
Combretaceae 0,110355 
Capparaceae 0,035088 

Euphorbiaceae 0,029931 

Nyctaginaceae 0,012096 
Total Geral 10,07501 

Espécies Volume m³ 
Freijois 4,947051 
Catingueira 1,25621 
Angico 1,244354 
Umburana 1,136571 
Jurema branca 0,707213 
Algodão-do-pará 0,292472 
Aroeira do sertão 0,188577 
Pau-sabiá 0,115094 
Mofumo 0,110355 
Feijão bravo 0,035088 
Marmeleiro 0,029931 
João-mole 0,012096 

Total Geral 10,07501 
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Figura 8.2.63 (A e B) – Parcela 01/ Bloco 4. Área como muitos exemplares de fustes abaixo dos 8cm 

de circunferência, pela remoção das árvores de valor madeireiro. Área em estágio de regeneração, 

com presença de touceiras de brotos florestais. 

  

A 

B 
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Figura 8.2.64 (A e B) – Parcela 02/ Bloco 4.  Área com desmatamento, sendo utilizada no corte de 

madeira ao longo dos anos, estando atualmente em regeneração e com presença de alguns 

exemplares florestais.Ocorrência de touceiras finas de Jurema branca, Marmeleiro, Mofumo e 

Freijois. 

  

A 

B 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 305 

 

 

 

 

 
Figura 8.2.65 (A e B) – Parcela 03/ Bloco 4.  Trecho com desmatamento, presença de alguns 

exemplares florestais e maior parte da cobertura vegetal em estágio de regeneração.Muitas touceiras 

de Jurema branca e Freijois. 

  

A 
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Figura 8.2.66 (A e B) – Parcela 04/ Bloco 4.  Presença de muitas touceiras de Freijois sem 

rendimento lenhoso, muita macambira pela área, espécie atrativa da fauna local, tanto abelhas, 

quanto para peba. 

  

A 
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Figura 8.2.67 (A e B) – Parcela 05/ Bloco 4.  Ocorrência de muitas Catingueiras, Marmeleiros e 

Frejois de baixo rendimento lenhoso < 8cm de CAP. Presença de muitos ninhos/enxames de abelhas 

nativas. 

  

A 
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Figura 8.2.68 (A e B) – Parcela 06/ Bloco 4.  Trecho com desmatamento da área. Presença de 

muitos brotos do Freijois, Juremas e Catingueiras. Formação de capim Bamburau, de interesse das 

melíferas no período de floração. 

  

A 

B 
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Figura 8.2.69 (A e B) – Parcela 07/ Bloco 4.  Presença de touceiras de Marmeleiro, Mofumo e Freijois 

de baixo porte, e espécies herbáceo-arbustiva atrativas para as abelhas. 

  

A 

B 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 310 

 

 

 

 

 
Figura 8.2.70 (A e B) – Parcela 08/ Bloco 4.  Trecho com ocorrência de quatro Aroeira do sertão e 

uma Umburana dentro das parcelas. 

  

A 

B 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 311 

 

 

 

 

 
Figura 8.2.71 (A e B) – Parcela 09/ Bloco 4.  Trecho com baixo rendimento lenhoso, área desmatada 

e vegetação em estágio de regeneração. 
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Figura 8.2.72 (A e B) – Parcela 10/ Bloco 4.  Área com pouco material arbóreo de rendimento 

lenhoso, apresentando muitas espécies em touceiras de Marmeleiro e Freijois. Ocorrência de 

espécies colonizadores que promovema regeneração do trecho. 

  

A 
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BLOCO 5 
 

O Bloco 5 apresenta uma área de 83,47 ha, ocupada com vegetação nativa 

Caatinga Arbórea-Arbustiva, onde ocorrem cortes constantes de espécies florestais 

de material lenhoso com valor para comercialização. Esta degradação deixou 

clareiras no trecho, com ocorrência de caminhos e acesso de circulação pelo bloco. 

AS clareiras ocasionam o desenvolvimento de espécies invasoras-oportunistas que 

colonizam os trechos alterados. A Figura 8.2.73 mostra na imagem a situação da 

área e o posicionamento das parcelas no bloco.  

 

Neste bloco há pouca influência do fluxo hídrico das lagoas de precipitação, 

podendo estar interligadas por fluxo subterrâneo na época das chuvas, nota-se pela 

ausência da carnaúba, que é um indicativo de área de inundação. 

 

No Bloco 5 foram amostradas 10 Unidades Amostrais (UA). da cobertura vegetal 

neste fragmento florestal. Foi empregado o método com o uso do transecto, 

utilizando área de 5.822 m². 

 

As parcelas foram georreferenciadas e cadastradas suas coordenadas UTMde 

DATUM SIRGAS 2000, fuso 24M, para sua localização em campo, como mostra na 

Tabela 8.2.23. 

 

Tabela 8.2.23 - Coordenadas UTM de localização das parcelas no Bloco 5. 

BLOCO 5 COORDENADAS 

PARCELAS X Y 

P01 612810 9421330 
P02 613109 9421310 
P03 612365 9421314 
P04 612804 9420940 
P05 613094 9420942 
P06 612966 9420760 
P07 612796 9420536 
P08 613098 9420530 
P09 612933 9420368 
P10 613102 9420216 
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Figura 8.2.73 – a. Imagem e b. Distribuição das parcelas. 

 
 

O Bloco 5 apresenta alguns acessos internos e picadas na vegetação, com 

degradação mais centralizada neste trecho. Área sem a ocorrência de lagoas de 

precipitação. 

 

a 
b 

Acesso 
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Foram realizadas análises fitossociológica e dendrométrica deste bloco e as 

considerações do trecho inventariado, como descrito a seguir (Tabela 8.2.24). 

 

 

Tabela 8.2.24 - Resultados para o Bloco 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência por Família 

 

De acordo com a classificação por família, as espécies que mais se destacaram 

pertencem à família Fabaceae, com 47% dos indivíduos ocorrentes na área, como 

mostra a Figura 8.2.74. Os indivíduos pertencentes a essa família aparecem em 

todas as parcelas amostradas. As espécies pertencentes à família Boraginaceae 

também se destacam com 36% dos indivíduos. As espécies pertencentes às famílias 

Euphorbiaceae e Malvaceae representaram o grupo de famílias que juntas somam 

15% das espécies encontradas. As famílias com menor quantidade de exemplares 

foram as Combretaceae, Anacardeaceae e Burseraceae com valores mais baixos 

quando se refere ao número de indivíduos.  

 

Parcelas 10 
n (Número Ótimo de Parcelas) 8 
Total - Volume 7,561 
Média 0,756 
Desvio Padrão 2,268 
Variância 5,146 
Variância da Média 0,5146 
Erro Padrão da Média 0,00827 
Coeficiente de Variação % 31,1721 
Valor de t Tabelado 1,8331 
Erro de Amostragem 0,0555 
Erro de Amostragem % 5,4483 
IC para a Média ( 90 %) 0,9632 <= X <= 1,0743 
IC para a Média por ha ( 90 %) 2,4081 <= X <= 2,6856 
Total da População 200 
IC para o Total ( 90 %) 184 <= X <= 216 
EMC 0,9769 
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Figura 8.2.74 – Frequência das Famílias botânicas das espécies arbóreas encontradas nas unidades 

 

O Freijois foi a espécie vegetal cadastrada de maior frequência no levantamento, 

aparecendo na maioria das unidades amostrais. Na sequência vem a Jurema 

branca, Catingueira, Marmeleiro e o Pau

espécies, como mostra na 

 

Figura 8.2.75 – Relação botânica das espécies vegetais encontradas nas unidades amostrais.
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O Freijois foi a espécie vegetal cadastrada de maior frequência no levantamento, 

aparecendo na maioria das unidades amostrais. Na sequência vem a Jurema 

a, Marmeleiro e o Pau-sabiá, dentre outras, em um total de 10 

espécies, como mostra na Figura 8.2.75. 
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O Freijois foi a espécie vegetal cadastrada de maior frequência no levantamento, 

aparecendo na maioria das unidades amostrais. Na sequência vem a Jurema 

sabiá, dentre outras, em um total de 10 
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Conforme a Tabela 8.2.25, o resultado da análise fitossociológica para os 

parâmetros de estrutura horizontal, se mostraram com índices maiores para a 

espécie vegetal Freijois, seguida da Jurema branca e Catingueira. Esta última 

apresentou maior frequência dentre as espécies aparecendo nas unidades 

amostrais. Este bloco apresentou ocorrência de exemplar da Aroeira do sertão, 

encontrado na parcela P05. Em evidência para suas dominâncias e valores de 

importância, se destaca o Freijois, a Jurema branca e a Catingueira, se comparadas 

as outras 7 espécies identificadas no levantamento no Bloco 5. 

 

Tabela 8.2.25 - Estrutura Horizontal das unidades amostrais com parâmetros fitossociológicos 

fundamentais para a caracterização do fragmento vegetal. 

Nome Científico Nome Comum AB FR DoR VC (%) VI (%) 

Auxema oncocalyxTaub Freijois 0,679 17,07 44,25 44,25 30,66 

Vitex agmus castus Jurema branca 0,327 12,2 21,32 21,32 16,76 

Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira 0,248 19,51 16,16 16,16 17,84 

Croton sonderianus Muell. Arg. Marmeleiro 0,047 14,63 3,06 3,06 8,84 

Mimosa paraibana Pau-sabiá 0,163 14,63 10,63 10,63 12,63 

Anadenanthera colubrina var. 
Cebil 

Angico 0,031 4,88 2,03 2,03 3,45 

Hybiscus pernambucenis Algodão-do-pará 0,018 7,32 1,2 1,2 4,26 

Amburana claudii (Fr. All.) A. C. 
Smith 

Umburana 0,014 7,32 0,92 0,92 4,12 

Myracroduon urundeuva Aroeira do sertão 0,007 2,44 0,44 0,44 1,44 

 
Total 1,534 100 100 100 100 

 

Inventário Florestal 

 

O volume de cada parcela foi obtido pelo somatório do volume individual dos fustes 

de cada uma, de acordocom as fichas de campo, apresentadas em Anexo. Foram 

instaladas dez parcelas ao todo, apresentando um total de 412 fustes, com área 

basal média igual a 0,010 m² e com volume comercial com casca igual a 5,37 m³ 

(cinco metros cúbicos e trinta e sete centésimos), conforme Tabela 8.2.26. 
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Tabela 8.2.26 – Principais parâmetros dendrométricos levantados no bloco 5, com informações 

quantitativas para a volumetria em cada parcela. 

Nº Parc Fustes AB  (m²) 
DAP Mínimo 

(cm) 
DAP Médio 

(cm) 
DAP Máximo 

(cm) 
HT Média 

(m) 
Volume 

(m³) 
1 31 0,00746 2,87 8,13 21,01 4,65 0,512 

2 30 0,00542 2,87 6,19 20,53 4,05 0,395 

3 40 0,00967 3,66 10,15 16,23 5,55 0,750 

4 29 0,00526 3,18 5,83 29,44 3,95 0,356 

5 41 0,00923 2,87 8,99 28,01 5,31 0,035 

6 59 0,02172 2,87 11,67 41,06 4,30 1,637 

7 38 0,01116 2,87 9,56 29,76 4,99 0,846 

8 46 0,01366 4,46 11,32 30,88 5,40 0,964 

9 52 0,01243 5,41 12,05 21,96 5,13 0,044 

10 46 0,00785 6,05 9,28 21,96 4,41 0,517 

Total 412 0,10386 37,11 93,17 260,84 47,74 6,056 

Média 41,2 0,010386 3,711 9,317 26,084 4,774 0,6056 

 
A especificação dos volumes para cada família e espécie inventariadas é 

apresentada a sequir: 

 

Tabela 8.2.27 - Volume por Família/ Bloco 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8.2.28 - Volume Família/ Bloco 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Família Volume m³ 
Boraginaceae 3,995473803 
Fabaceae 3,060212319 
Euphorbiaceae 0,267505548 
Malvaceae 0,082793991 
Combretaceae 0,082415173 
Burseraceae 0,046376648 
Anacardiaceae 0,026468372 

Total Geral 7,561245855 

Espécies Volume m³ 
Freijois 3,995473803 
Jurema branca 1,232673693 
Catingueira 1,098152975 
Pau-sabiá 0,607760104 
Marmeleiro 0,267505548 
Angico 0,121625547 
Algodão-do-pará 0,082793991 
Mofumo 0,082415173 
Umburana 0,046376648 
Aroeira do sertão 0,026468372 

Total Geral 7,561245855 
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Figura 8.2.76 (A e B) - Parcela 01/Bloco 5. Trecho antropizado, com retirada de material lenhoso. 

Presença de muitas espécies emergentes, touceiras de Marmeleiro, Pau-sabiá, com CAP < 10cm. 
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Figura 8.2.77 (A e B) - Parcela 02/Bloco 5. Área com ações de desmatamento e corte seletivo de 

espécies arbóreas, mantendo a área em regeneração. Presença muitos Freijois, Jurema branca, 

marmeleiro com circunferência do fuste baixos e macambira. 

  

A 
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Figura 8.2.78 (A e B) - Parcela 03/Bloco 5. Parcela como muitas juremas branca de baixo diâmetro 

do tronco e porte alto dos padrões encontrados. Clareiras com presença de macambira espalhadas 

pela área. 
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Figura 8.2.79 (A e B) - Parcela 04/Bloco 5. Área com desmatamento e regeneração da cobertura 

vegetal. Presença de muitos Marmeleiros, Freijois e Jurema branca, touceiras em desenvolvimento. 
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Figura 8.2.80 (A e B) - Parcela 05/Bloco 5. Parcela com ocorrência de muitos Freijois e Marmeleiros 

ocupando espaços deixados pelos troncos suprimidos de cortes clandestinos. 
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Figura 8.2.81 (A e B) - Parcela 06/Bloco 5. Presença de bastante Marmeleiro, Freijois e Catingueira 

de baixo porte, em formação de touceiras, desenvolvidos mediante brotação dos fustes cortados. 
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Figura 8.2.82 (A e B) - Parcela 07/Bloco 5. Trecho com desmatamento da cobertura vegetal para 

extração de madeira e abertura de acessos. 
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Figura 8.2.83 (A e B) - Parcela 08/Bloco 5. Ocorrência de muitas Jurema branca, Marmeleiro e 

Freijois em regeneração, assim como formação de touceiras que promovem a regeneração das 

espécies nas áreas. 
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Figura 8.2.84 (A e B) - Parcela 09/Bloco 5. Trecho com presença de fragmento de rocha, 

concentração de macambiras, dominância de touceiras de Freijois e Pau-sabiá. 
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Figura 8.2.85 (A e B) - Parcela 10/Bloco 5. Presença de espécies com material lenhoso 

remanescentes, em competição com touceiras de regeneração de espécies como o Freijois que 

predominam por todo o bloco. 
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BLOCO 6 
 
O Bloco 6 apresenta uma área de 83,95 ha, ocupada com vegetação nativa da 

Caatinga Arbustiva densa, onde ocorrem cortes constantes do material lenhoso de 

valor para comercialização. Há presença de clareiras neste trecho, caminhos e 

acesso de circulação pelo bloco, ocasionando o desenvolvimento de espécies 

colonizadoras que alteram a formação florestal. A Figura 8.2.86 mostra na imagem a 

situação da área e o posicionamento das parcelas no bloco.  

 

Neste bloco há pouca interferência do fluxo hídrico das lagoas de precipitação 

(dolinas), notando-se a ausência de carnaúbas. 

 

No Bloco 6 foram amostradas 9 parcelas que evidenciam a cobertura vegetal neste 

fragmento florestal. A faixa utilizada pelo transecto apresentou dimensões de 2.828 x 

2 m. 

 

As parcelas foram georreferenciadas e cadastradas suas coordenadas UTM, de 

DATUM SIRGAS 2000, fuso 24M, para sua localização em campo, como mostra na 

Tabela 8.2.29. 

 

 

Tabela 8.2.29 - Coordenadas UTM de localização das parcelas no bloco 6. 

BLOCO 6 COORDENADAS 

PARCELAS X Y 

P01 611652 9419888 
P02 611947 9419874 
P03 611787 9419696 
P04 611641 9419486 
P05 611931 9419492 
P06 611797 9419334 
P07 611651 9419128 
P08 611958 9419092 
P09 611933 9418790 
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Figura 8.2.86 – a. Imagem, e b. Distribuição das PARCELAS 

 

O Bloco 6 aparentemente apresenta alguns acessos internos com presença de 

clareiras na formação natural da vegetação, por ações que vêm degradando o 

fragmento florestal com a retirada da vegetação sem um manejo adequado, 

comprometendo a fauna e alterando todo o microambiente. Com uma formação 

Acessos 
a 
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florestal de baixa diversidade de espécies arbórea foram encontradas exemplares da 

aroeira do sertão em três das nove parcelas amostradas. 

 

Foram realizadas análises fitossociológica e dendrométrica deste bloco e as 

considerações do trecho inventariado, conforme Tabela 8.2.30. 

 

Tabela 8.2.30 - Resultados para o bloco 6. 

Parcelas 9 
n (Número Ótimo de Parcelas) 9 
Total - Volume 3,570 
Média 0,3570 
Desvio Padrão 1,1221 
Variância 1,2591 
Variância da Média 0,1259 
Erro Padrão da Média 0,0091 
Coeficiente de Variação % 70,7127 
Valor de t Tabelado 1,8596 
Erro de Amostragem 0,0757 
Erro de Amostragem % 9,8607 
IC para a Média ( 90 %) 0,4705 <= X <= 0,6219 
IC para a Média por ha ( 90 %) 1,3070 <= X <= 1,7276 
Total da População 191 
IC para o Total ( 90 %) 185,54 <= X <= 196,46 
EMC 0,4893 

 

 

Frequência por Família 

 

De acordo com a classificação por família, a espécie que mais se destaca pertence à 

família Boraginaceae, com 64% dos indivíduos ocorrentes na área, como mostra a 

Figura 8.2.87. Já os indivíduos pertencentes a família Fabaceae se destacam com 

18% dos indivíduos. As espécies pertencentes às famílias Euphorbiaceae e 

Combretaceae, apresentaram o grupo de famílias que juntas somam 12% das 

espécies encontradas. As famílias com menor quantidade de exemplares foram as 

Burseraceae, Apocynaceae, Nyctaginaceae, Malvaceae e Anacardeaceae com 

valores mais baixos quando se refere ao número de indivíduos.  

 



 
 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 0

 

Figura 8.2.87 – Frequência das Famílias botânicas das espécies arbusto

 

O Freijois foi a espécie vegetal cadastrada de maior frequência no levantamento, 

aparecendo na maioria das unidades amostrais. Na sequência vem a Catingueira, 

Marmeleiro e o Mofumo, dentre outras, em um total de 13 espécies, como mo

Figura 8.2.88. 

 

Figura 8.2.88 – Relação botânica das espécies vegetais encontradas nas unidades amostrais.
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Conforme a Tabela 8.2.31, o resultado da análise fitossociológica para os 

parâmetros de estrutura horizontal se mostraram com índices maiores para a 

espécie vegetal Freijois, seguida da Catingueira e Jurema branca. Este bloco 

apresenta ocorrências da Aroeira do sertão, encontrados nas parcelas 4, 5 e 6. Em 

evidência para suas dominâncias e valores de importância se destaca o Freijois, a 

Catingueira e a Jurema branca, se comparadas as outras 10 espécies identificadas 

no levantamento no Bloco 6. 

 

 

Tabela 8.2.31 - Estrutura Horizontal das unidades amostrais com parâmetros fitossociológicos 

fundamentais para a caracterização do fragmento vegetal. 

Nome Científico Nome Comum AB FR DoR VC (%) VI (%) 

Auxema oncocalyxTaub Freijois 0,5366 20,93 53,35 53,35 37,14 

Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira 0,2322 18,6 23,51 23,51 21,06 

Croton sonderianus Muell. Arg. Marmeleiro 0,0129 9,3 1,33 1,33 5,32 

Combretum leprosumMart Mofumo 0,0263 6,98 2,43 2,43 4,7 

Mimosa paraibana Pau-sabiá 0,0165 4,65 1,6 1,6 3,13 

Vitex agmus castus Jurema branca 0,1258 9,3 10,98 10,98 10,14 

Amburana claudii (Fr. All.) A. C. 
Smith 

Aroeira do 
sertão 

0,0192 6,98 1,44 1,44 4,21 

Myracroduon urundeuva João mole 0,0026 4,65 0,27 0,27 2,46 

Mimosa hostilis Benth.  Umburana 0,0085 4,65 0,88 0,88 2,76 

Hybiscus pernambucenis Pereiro 0,0121 4,65 1,24 1,24 2,95 

Anadenanthera 
colubrinavarCebil 

Angico 0,0070 2,33 0,21 0,21 1,27 

Guapira oppositifolia Vell Jurema preta 0,1258 2,33 2,52 2,52 2,42 

Aspidosperma pyrifoliumMart 
Algodão-do-
pará 

0,0025 4,65 0,26 0,26 2,45 

 
*** Total 1,0268 100 100 100 100 
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Inventário Florestal 

 

O volume de cada parcela foi obtido pelo somatório do volume individual dos fustes 

de cada uma de acordo com as fichas de campoapresentadas em Anexo. Foram 

instaladas dez parcelas ao todo, apresentando um total de 412 fustes, com área 

basal média igual a 0,010 m² e com volume comercial com casca igual a 5,37 m³ 

(cinco metros cúbicos e trinta e sete centésimos), conforme a Tabela 8.2.32. 

 

 

Tabela 8.2.32 – Principais parâmetros dendrométricos levantados no bloco 6, com informações 

quantitativas para a volumetria em cada parcela. 

Nº Parc Fustes AB  (m²) 
DAP Mínimo 

(cm) 
DAP Médio 

(cm) 
DAP Máximo 

(cm) 
HT Média 

(m) 
Volume 

(m³) 
1 22 0,00186 2,55 4,31 10,66 3,56 0,108 

2 21 0,0016 2,87 4,13 10,19 3,25 0,087 

3 25 0,0038 2,55 5,52 19,74 3,31 0,222 

4 35 0,0062 3,50 8,29 14,96 4,70 0,407 

5 38 0,0047 3,18 7,09 16,23 5,15 0,537 

6 25 0,0050 2,87 5,56 28,65 3,66 0,330 

7 29 0,0196 3,18 7,54 17,51 4,87 0,392 

8 28 0,0079 3,18 7,66 32,79 5.05 0,549 

9 33 0,0120 2,87 8,15 35,65 4,30 0,938 

Total 256 0,06266 26,75 58,25 186,38 32,8 3,570 

Média 28 0,00696 2,97 6,47 20,71 3,64 0,397 

 
 
A especificação dos volumes para cada família e espécie inventariadas é 

apresentada a seguir (Tabelas 8.2.33 e 8.2.34). 
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Tabela 8.2.33 – Volume por Família / Bloco 06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8.2.34 – Volume por Espécie / Bloco 06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Família Volume m³ 
Boraginaceae 1,868950353 
Fabaceae 1,440945602 
Anacardiaceae 0,071811302 
Combretaceae 0,070777704 
Apocynaceae 0,039655844 

Euphorbiaceae 0,036402586 

Burseraceae 0,026248915 
Nyctaginaceae 0,0080016 

Malvaceae 0,007688156 
Total Geral 3,570482062 

Espécies Volume m³ 
Freijois 1,868950353 
Catingueira 0,761369626 
Jurema branca 0,504487509 
Jurema preta 0,10078208 
Aroeira do sertão 0,071811302 
Mofumo 0,070777704 
Pau-sabiá 0,047924708 
Pereiro 0,039655844 
Marmeleiro 0,036402586 
Angico 0,026381678 
Umburana 0,026248915 
João mole 0,0080016 
Algodão-do-pará 0,007688156 

Total Geral 3,570482062 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 336 

 

 
 

 

 
Figura 8.2.89 (A e B) - Bloco 06 / Parcela 01. Trecho com baixa diversidade de espécies, 

predominando Pau branco, Marmeleiro, Catingueira e Mofumo de fustes finos, causados por cortes 

da cobertura vegetal para a remoção de indivíduos arbóreos de valor comercial. 

 

Esta área fica aproximadamente 500 m da lagoa de precipitação, em área adjacente, 

e não se tem evidências de carnaúbas. Pelas características encontradas 

observadas no local, significa que a área de influência da lagoa não se estende até 

este ponto.  
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Figura 8.2.90 (A e B) - Bloco 06 / Parcela 02. Local com muitas touceiras de Pau branco com CAP 

<10cm e Mofumo <9cm e atingindo até 2,5 m de altura. Área degradada por cortes ocorridos no 

trecho, com retirada de material lenhoso e abandono da área pois se trata de trecho que se regenera 

naturalmente. 
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Figura 8.2.91 (A e B) - Bloco 06 / Parcela 03. Baixa diversidade de espécies vegetais, predominando 

o Freijois (Pau branco), em um trecho em regeneração. 
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Figura 8.2.92 (A e B) - Bloco 06 / Parcela 04. Área com ocorrência de Aroeira do sertão, presença de 

cactáceas e fragmentos de rocha, da umburana e do Algodão-do-pará. Os Freijois ainda predominam 

no trecho desenvolvidos em touceiras, atingindo até 4,8m de altura com CAP <10cm. 
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Figura 8.2.93 (A e B) - Bloco 06 / Parcela 05. Trecho bastante fechado, com presença de Macambira, 

Aroeira do sertão, e muito Pau branco, em touceiras desenvolvidas a partir de brotações. 
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Figura 8.2.94 (A e B) - Bloco 06 / Parcela 06. Área antropizada ao longo dos anos, com gradativa 

retirada do material lenhoso, deixando o trecho se regenerar naturalmente. A formação se encontra 

em estágio inicial de desenvolvimento. 

 

A vegetação é composta de bastante Freijois e Marmeleiro, espécies utilizadas por 

aves na colocação de seus ninhos. 

 

A 

B 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 342 

 

 

 

 

 
Figura 8.2.95 (A e B) - Bloco 06 / Parcela 07. Local com alteração da cobertura vegetal por ações 

antrópicas como práticas de corte de material lenhoso, dando um formato arbustivo nesta porção 

florestal. 
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Figura 8.2.96 (A e B) - Bloco 06 / Parcela 08. Área com formação arbustiva, com ocorrência de 

Juremas e Freijois finos com CAP <10cm de 3 a 4 m de altura. Trecho com baixo rendimento 

lenhoso.   
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Figura 8.2.97 (A e B) - Bloco 06 / Parcela 09. Trecho antropizado, com retirada de material lenhoso 

em área com formação arbustiva densa, apresentando baixo rendimento lenhoso e muitas touceiras 

de Pau branco e Marmeleiro de baixo diâmetro. 
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BLOCO 7 

 

O Bloco 7 apresenta uma área de 83,77 ha, ocupada com vegetação nativa da 

Caatinga Arbustiva Densa. O trecho está localizado no fragmento florestal ainda 

preservado, com a presença da Aroeira do sertão, principalmente nas parcelas 5, 6 e 

9. Foi evidenciada aocorrência de cortes irregulares na vegetação para retirada de 

material lenhoso de valor comercial, deixando clareiras e acessos nesteBloco. Isto 

ocasionou o desenvolvimento de espécies pioneiras herbáceo-arbustivas que 

colonizam os trechos alterados. A Figura 8.2.98 mostra na imagem a situação da 

área e o posicionamento das parcelas neste bloco.  

 

O Bloco 7 também sobre a influência do fluxo hídrico das lagoas de precipitação 

(dolinas), com duasporções que ocupam parte superior e inferior da área. Este 

trecho apresentaaproximadamente nove hectares de vegetação típica deste 

ecossistema sazonal, mas sem a ocorrência de carnaúbas.  

 

No Bloco 7 foram amostradas 10 parcelas, que evidenciam a expressão da 

cobertura vegetal neste fragmento florestal. O transecto com área de 2.995m x 2m 

percorreu as parcelas georreferenciadas e cadastrando as coordenadas em UTM, de 

DATUM SIRGAS 2000, fuso 24M, para localização em campo, como mostra na 

Tabela 8.2.35. 

 

Tabela 8.2.35 - Coordenadas UTM de localização das Parcelas no Bloco 7. 

ALEX 7 COORDENADAS 

PARCELAS X Y 

P01 612251 9420080 
P02 612542 9420088 
P03 612383 9419926 
P04 612222 9419696 
P05 612502 9419688 
P06 612365 9419508 
P07 612211 9419310 
P08 612502 9419310 
P09 612352 9419150 
P10 612491 9418986 
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Figura 8.2.98 – a. Imagem e b. Distribuição das Parcelas nasformações vegetacionais: CAD-

Caatinga Arbustiva Densa e CA Caatinga Arbórea. 

 
 
Foram realizadas análises fitossociológica e dendrométrica deste bloco e as 

considerações do trecho inventariado, conforme descrito a seguir (Tabela 8.2.36) 

 

 

a b 

Acesso 

Lagoa 

Lagoa 

CAD CA 
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Tabela 8.2.36 – Resultados para o Bloco 7. 

Parcelas 10 
n (Número Ótimo de Parcelas) 10 
Total - Volume 9,1647 
Média 0,9165 
Desvio Padrão 0,4757 
Variância 0,2263 
Variância da Média 0,0021 
Erro Padrão da Média 0,0454 
Coeficiente de Variação % 51,9017 
Valor de t Tabelado 1,8331 
Erro de Amostragem 0,0831 
Erro de Amostragem % 9,0714 
IC para a Média ( 90 %) 0,8333 <= X <= 0,9996 
IC para a Média por ha ( 90 %) 2,0833 <= X <= 2,4990 
Total da População 201 
IC para o Total ( 90 %) 192 <= X <= 210 
EMC 0,8538 

 

 

Frequência por Família 

 

De acordo com a classificação por família, as espécies que mais se destacaram 

pertencem à família Boraginaceae, com 49% dos indivíduos ocorrentes na área, 

Figura 8.2.99. Os indivíduos pertencentes a essa família aparecem em todas as 

parcelas amostradas. As espécies pertencentes à família Fabaceae também se 

destacam com 25% dos indivíduos. As espécies pertencentes às famílias 

Euphorbiaceae e Malvaceae representaram o grupo de famílias que juntas somam 

17% das espécies encontradas. As famílias com menor quantidade de exemplares 

foram as Apocynaceae, Capparaceae, Nyctaginaceae e Anacardiaceae com valores 

mais baixos quando se refere ao número de indivíduos.  
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Figura 8.2.99 – Frequência das Famílias botânicas das espécies arbustiva densa encontradas nas 

O Freijois foi a espécie vegetal cadastrada de maior frequência no levantamento, 

aparecendo na maioria das unidades amostrais. Na sequência vem a Jurema 

branca, Marmeleiro, Catingueira, e o Algodão

14 espécies, conforme a

 

Figura 8.2.100 – Relação botânica das espécies vegetais encontradas nas unidades amostrais.
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Conforme a Tabela 8.2.37, o resultado da análise fitossociológica para os 

parâmetros de estrutura horizontal se mostraram com índices maiores para a 

espécie vegetal Freijois, seguida do Jurema branca e Catingueira com maior 

frequência da sua espécie. Com destaque para suas dominâncias e valores de 

importância, que se destaca o Freijois e Jurema branca se comparadas as outras 12 

espécies identificadas no levantamento no bloco 7. 

 

 

Tabela 8.2.37 - Estrutura Horizontal das unidades amostrais com parâmetros fitossociológicos 

fundamentais para a caracterização do fragmento vegetal. 

Nome Científico Nome Comum AB FR DoR VC (%) VI (%) 

Auxema oncocalyxTaub Freijois 0,8408 16,33 38,88 38,88 27,6 

Vitex agmus castus Jurema branca 0,6500 10,2 32,39 32,39 21,3 

Croton sonderianus Muell. Arg. Marmeleiro 0,1128 8,16 5,62 5,62 6,89 

Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira 0,1958 14,29 9,76 9,76 12,02 

Hybiscus pernambucenis 
Algodão-do-
pará 

0,0268 10,2 1,34 1,34 5,77 

Combretum leprosumMart Mofumo 0,0183 6,12 1,2 1,2 3,66 

Anadenanthera colubrina var. 
Cebil 

Angico 0,1175 8,16 5,85 5,85 7,01 

Mimosa paraibana Pau-sabiá 0,0163 6,12 0,81 0,81 3,47 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill 
Aroeira do 
sertão 

0,0442 6,12 2,2 2,2 4,16 

Myracroduon urundeuva Pinhão-bravo 0,0046 4,08 0,23 0,23 2,15 

Capparis flexuosa L. Feijão bravo 0,0010 2,04 0,05 0,05 1,05 

Guapira oppositifolia Vell João-mole 0,0083 4,08 0,41 0,41 2,25 

Amburana cearensis Cumarú 0,0017 2,04 0,63 0,63 1,34 

Aspidosperma pyrifoliumMart Pereiro 0,0124 2,04 0,62 0,62 1,33 

  *** Total 
 

100 100 100 100 
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Inventário Florestal 

 

O cálculo volumétrico de cada parcela foi obtido pelo somatório do volume individual 

dos fustes de cada umade acordo com as fichas de campo apresentadas em Anexo. 

Foram instaladas dez parcelas ao todo, apresentando um total de 411 fustes, com 

área basal média igual a 0,01021 m² e com volume comercial com casca igual a 6,57 

m³ (seis metros cúbicos e cinquenta e sete centésimos), como mostra a Tabela 

8.2.38. 

 

 

Tabela 8.2.38 – Principais parâmetros dendrométricos levantados no bloco 7, com informações 

quantitativas para a volumetria em cada parcela. 

Nº 

Parc 
Fustes AB  (m²) 

DAP Mínimo 

(cm) 

DAP Médio 

(cm) 

DAP Máximo 

(cm) 

HT Média 

(m) 

Volume 

(m³) 

1 26 0,0014 2,55 3,71 9,87 2,10 0,05 

2 59 0,0206 2,55 15,04 27,38 3,19 1,066 

3 40 0,0065 4,14 8,42 16,55 4,42 0,420 

4 44 0,0121 3,18 9,91 32,31 4,00 0,798 

5 48 0,0163 3,82 10,46 48,54 4,04 1,115 

6 31 0,0080 2,87 8,24 31,19 5,14 0,598 

7 28 0,0070 3,66 8,42 21,33 5,13 0,529 

8 43 0,0079 3,18 8,65 23,56 4,49 0,526 

9 46 0,0150 3,50 12,00 32,15 4,58 1,00 

10 46 0,0073 1,27 6,11 35,81 2,79 0,465 

Total 411 0,1021 30,72 90,96 278,69 39,88 6,567 

Média 41,1 0,01021 3,072 9,096 27,869 3,988 0,6567 

 
 

A especificação dos volumes para cada família e espécies inventariadas, é 

apresentada a seguir (Tabelas 8.2.39 e 8.2.40). 
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Tabela 8.2.39 - Volumes por família no Bloco 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 8.2.40. Volumes por espécie no Bloco 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Família Volume m³ 
Fabaceae 3,101839 

Boraginaceae 2,762616 
Euphorbiaceae 0,387655 
Anacardiaceae 0,113158 
Malvaceae 0,085354 
Combretaceae 0,046607 
Apocynaceae 0,042665 
Nyctaginaceae 0,02569 
Capparaceae 0,001697 

Total Geral 6,567282 

Espécies Volume m³ 
Freijois 2,762616 
Jurema branca 1,948718 
Catingueira 0,603247 
Angico 0,466726 
Marmeleiro 0,374453 
Aroeira do sertão 0,113158 
Algodão-do-pará 0,085354 
Mofumo 0,046607 
Pau-sabiá 0,043196 
Pereiro 0,042665 
Aroeira do sertão 0,035181 
João-mole 0,02569 
Pinhão-bravo 0,013202 
Cumarú 0,004771 
Feijão bravo 0,001697 

Total Geral 6,567282 
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Figura 8.2.101 (A e B) - Bloco 7/Parcela 01. Trecho com área desmatada e formação de brotos de 

Freijois em desenvolvimento. Trecho com presença do capim Bamburau, nas áreas degradadas, com 

baixo rendimento lenhoso e predominância de Mofumo e Pau branco. 

  

A 
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Figura 8.2.102 (A e B) - Bloco 7/Parcela 02. Porção com desmatamento em trecho com ocorrência 

de apenas Juremas branca e preta, com formação de touceiras e bastante Pinhão. 

 

Presença do Feijão-bravo e malvas, espécies herbáceas que colonizam locais sem 

cobertura vegetal do solo. Este trecho está localizado sobre uma provável lagoa de 

precipitação que sofreu alteração antrópica.  

A 
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Figura 8.2.103 (A e B) - Bloco 7/Parcela 03. Trecho com baixa diversidade de espécies, 

predominando o Marmeleiro de baixo rendimento lenhoso, com formação vegetal em regeneração. 

  

A 
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Figura 8.2.104 (A e B) - Bloco 7/Parcela 04. Porção florestal adensada, com grau de antropização 

pela retirada de material lenhoso ao longo dos anos, predominando pouca variação de espécies 

vegetais e predominância do Freijois e Marmeleiro; de CAP <10 cm e média de três metros de altura. 

  

A 
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Figura 8.2.105 (A e B) - Bloco 7/Parcela 05. Área do bloco com presença de muita macambira, 

entremeados com Freijois e Jurema branca de baixo rendimento lenhoso,com ocorrência de Aroeira 

do sertão no trecho. 

  

A 
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Figura 8.2.106 (A e B) - Bloco 7/Parcela 06. Extensão do trecho anterior, com presença de 

macambira e Aroeira do sertão. Muito Freijois com CAP <8cm. 

  

A 
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Figura 8.2.107 (A e B) - Bloco 7/Parcela 07. Porção florestal com feição arbustiva, formações de 

touceiras de espécies colonizadoras como o Marmeleiro, a Catingueira e o Freijois. 

  

A 
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Figura 8.2.108 (A e B) - Bloco 7/Parcela 08.Trecho com espécies de fustes finos, sem rendimento 

lenhoso e ocorrência de Macambira e Pau pereiro e o Algodão-do-pará. 

  

A 
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Figura 8.2.109 (A e B) - Bloco 7/Parcela 09. Presença da Macambira, Aroeira do sertão com três 

fustes e CAP entre 17 e 27 cm, atingindo aproximadamente cinco metros de altura. Predomíniodo 

Pau branco em touceiras de fustes finos, com menos de 8 cm CAP. 
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Figura 8.2.110 (A e B) - Bloco 7/Parcela 10. Cobertura florestal alterada por cortes da vegetação, e 

que atualmente encontras-se em estágio de regeneração. 

 

O solo é ocupado pela Macambira, brotos de Freijois e formação de capim 

Bamburau, utilizadas por abelhas e vespas nativas como fonte de alimento. 

 

A 
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BLOCO 8 

 

O Bloco 8apresenta uma área de 83,12 ha, ocupada com vegetação nativa em 

transição da Caatinga Arbustiva Densa para Arbórea, onde ocorrem degradação na 

mata com a retirada de material lenhoso. Há presença de clareiras neste trecho, com 

ocorrência de caminhos e cobertura vegetal em regeneração, exposta 

gradativamente pela retirada da vegetação arbórea. Esta ocorrência promove o 

desenvolvimento de espécies invasoras que colonizam os trechos alterados, 

principalmente muitas macambiras e cactáceas. A Figura 8.2.111, mostra na 

imagem a situação da área e o posicionamento das parcelas neste Bloco.  

 

No Bloco 7 há também influência do fluxo hídrico das lagoas de precipitação que são 

interligadas passando pelo trecho, sem presença de carnaúbas na área. A área 

apresenta uma extensão de aproximadamente quatro hectares, alterada no decorrer 

dos anos pela ação antrópica na área.  

 

Nesse Bloco foram amostradas 10 parcelas que evidenciam o perfil da cobertura 

vegetal neste fragmento florestal. Em uma faixa de 5.900 m² de transecto percorrido, 

foi possível utilizar as aferições para confirmação da veracidade da amostragem, 

fazendo correções em sua intensidade amostral para redução do erro estatístico e 

conferir a abundância de espécies no trecho.As parcelas foram georreferenciadas e 

cadastradas suas coordenadas UTM, de DATUM SIRGAS 2000, fuso 24M, para sua 

localização em campo, como mostra na Tabela 8.2.41. 

 

Tabela 8.2.41 - Coordenadas UTM de localização das parcelas no Bloco 8. 

Bloco8 COORDENADAS 

PARCELAS X Y 

P01 613101 9419896 
P02 613101 9419896 
P03 612962 9419712 
P04 612817 9419528 
P05 613096 9419512 
P06 612945 9419336 
P07 612810 9419130 
P08 613089 9419118 
P09 612960 9418894 
P10 613104 9418810 
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Figura 8.2.111 – a. Imagem e b. Distribuição das PARCELAS 
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Foram realizadas análises fitossociológica e dendrométrica deste bloco e as 

considerações do trecho inventariado, conforme demostrado a seguir (Tabela 

8.2.42). 

 

Tabela 8.4.42 - Resultados para o Bloco 8. 

Parcelas 10 
n (Número Ótimo de Parcelas) 10 
Total - Volume 8,93 
Média 0,893 
Desvio Padrão 2,6786 
Variância 7,1751 
Variância da Média 0,7175 
Erro Padrão da Média 0,0083 
Coeficiente de Variação % 48,8985 
Valor de t Tabelado 1,8331 
Erro de Amostragem 0,11 
Erro de Amostragem % 8,5465 
IC para a Média ( 90 %) 1,1770 <= X <= 1,3969 
IC para a Média por ha ( 90 %) 2,9424 <= X <= 3,4924 
Total da População 200,00 
IC para o Total ( 90 %) 195 <= X <= 205 
EMC 1,204 

 

 

Frequência por Família 

 

De acordo com a classificação por família, as espécies que mais se destacaram 

pertencem à família Boraginaceae, com 55% dos indivíduos ocorrentes na área, 

como mostra a Figura 8.2.112. Os indivíduos pertencentes a essa família aparecem 

em todas as parcelas amostradas. As espécies pertencentes à família Fabaceae 

também se destacam com 26% dos indivíduos. As espécies pertencentes às famílias 

Euphorbiaceae e Combretaceae representaram o grupo de famílias que juntas 

somam 15% das espécies encontradas. As famílias com menor quantidade de 

exemplares foram as Apocynaceae, Malvaceae e Burseraceae com valores mais 

baixos quando se refere ao número de indivíduos.  
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Figura 8.2.112 – Frequência

 

O Freijois foi a espécie vegetal cadastrada de maior frequência no levantamento, 

aparecendo na maioria das unidades amostrais. Na sequência vem o Marmeleiro, 

Catingueira, e o Angico, dentre outras, em um total de 12 espécies, como mostra a 

Figura 8.2.113.  

 

Figura 8.2.113 – Relação botânica das espécies vegetais encontradas nas unidades amostrais.
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Conforme a Tabela 8.2.43, o resultado da análise fitossociológica para os 

parâmetros de estrutura horizontal, se mostraram com índices maiores para a 

espécie vegetal Freijois, seguido do Angico e da Catingueira, na dominância de suas 

espécies. Para as frequências, dominâncias e valores de cobertura encontrasse 

igualdade no Angico e na Catingueira, com valor de importância um pouco superior 

para o Angico. O predomínio da espécie Freijois nos índices avaliados é constatado 

se comparadas as outras 11 espécies identificadas no levantamento do bloco 8. 

 

Tabela 8.2.43 - Estrutura Horizontal das unidades amostrais com parâmetros fitossociológicos 

fundamentais para a caracterização do fragmento vegetal. 

Nome Científico Nome Comum AB FR DoR VC (%) VI (%) 

Auxema oncocalyxTaub Freijois   20,93 42,21 42,21 31,57 

Croton sonderianus Muell. Arg. Marmeleiro   6,98 2,47 2,47 4,73 

Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira   13,95 15,52 15,52 14,73 

Anadenanthera colubrina var. Cebil Angico   13,95 15,92 15,92 14,94 

Vitex agmus castus Jurema branca   9,3 3,71 3,71 6,5 

Combretum leprosumMart Mofumo   4,65 2,43 2,43 3,54 

Mimosa paraibana Pau-sabiá   6,98 2,8 2,8 4,89 

Hybiscus pernambucenis Algodão-do-pará   9,3 0,38 0,38 4,84 
Amburana claudii (Fr. All.) A. C. 
Smith Umburana   

6,98 8,79 8,79 7,88 

Prosopis juliflora (Sw) DC)  Algaroba   2,33 0,22 0,22 1,27 

Amburana cearensis Pereiro   2,33 0,18 0,18 1,25 

Aspidosperma pyrifoliumMart Cumarú   2,33 5,38 5,38 3,85 

  *** Total   100 100 100 100 

 

Inventário Florestal 

 

A volumetria de cada parcela foi obtida pelo somatório do volume individual dos 

fustes de cada uma de acordo com as fichas de campo apresentadas em Anexo. 

Foram utilizadasdez parcelas ao todo, apresentando um total de 437 fustes, com 

área basal média igual a 0,010 m² e com volume comercial com casca igual a 8,93 

m³ (oito metros cúbicos e noventa e três centésimos), conforme Tabela 8.2.44. 
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Tabela 8.2.44 – Principais parâmetros dendrométricos levantados no bloco 8, com informações 

quantitativas para a volumetria em cada parcela. 

Nº 

Parc 
Fustes AB  (m²) 

DAP Mínimo 

(cm) 

DAP Médio 

(cm) 

DAP Máximo 

(cm) 

HT Média 

(m) 

Volume 

(m³) 

1 44 0,0177 3,66 12,14 35,33 5,15 1,271 

2 28 0,0055 3,18 6,92 23,87 4,38 0,347 

3 35 0,0124 3,50 8,52 42,97 4,25 0,858 

4 47 0,0200 6,05 12,88 46,79 5,28 1,471 

5 47 0,0103 3,02 10,06 26,10 4,06 0,606 

6 40 0,0114 4,78 10,43 34,06 4,35 0,776 

7 39 0,0038 0,96 5,36 14,17 2,44 0,203 

8 62 0,0154 4,14 13,23 22,28 4,05 0,912 

9 47 0,0180 3,18 13,02 42,34 4,96 1,322 

10 48 0,0164 3,18 10,65 47,43 4,25 1,163 

Total 437 0,13 35,65 103,21 335,34 43,17 8,929 

Média 44 0,01 3,57 10,32 33,53 4,32 0,893 

 

 

A especificação dos volumes para cada família e espécie inventariadas, conforme 
Tabelas 8.2.45 e 8.2.46. 
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Tabela 8.2.45 - Volume por família do Bloco 8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8.2.46 - Volume por família do Bloco 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Família Volume m³ 

Fabaceae 4,084286327 

Boraginaceae 3,602103947 

Burseraceae 0,863442467 

Euphorbiaceae 0,175919003 

Combretaceae 0,163812707 

Malvaceae 0,028091547 

Apocynaceae 0,011121577 

Total Geral 8,928777575 

Espécies Volume m³ 

Freijois 3,602103947 

Angico 1,549527981 

Catingueira 1,400489429 

Umburana 0,863442467 

Cumarú 0,567083105 

Jurema branca 0,326207993 

Pau-sabiá 0,219485289 

Marmeleiro 0,175919003 

Mofumo 0,163812707 

Algodão-do-pará 0,028091547 

Algaroba 0,021492531 

Pereiro 0,011121577 

Total Geral 8,928777575 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 369 

 

 
 

 

 
Figura 8.2.114 (A e B) - Bloco 8/Parcela 01. Trecho com muita macambira, Angico com rendimento 

lenhoso, assim como o Pau-sabiá. Em uma área bem diversificada de espécies. 
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Figura 8.2.115 (A e B) - Bloco 8/Parcela 02. Área amostrada com bastante Freijois e Catingueira com 

CAP entre 13 e 18 cm e de 4 a 5 m de altura. Trecho nas proximidade de área degradada com corte 

da cobertura vegetal. 
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Figura 8.2.116 (A e B) - Bloco 8/Parcela 03. Presença de cactácea e macambira, muito Freijois e 

Catingueira de baixo rendimento lenhoso. Trecho bastante modificado pelo corte da vegetação que 

ocorre constantemente pela área. 
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Figura 8.2.117 (A e B) - Bloco 8/Parcela 04. Área tomada por macambira sob o bosque da vegetação 

fina da caatinga arbórea-arbustiva. Muita espécie do Marmeleiro e Freijois de CAP < 10. 
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Figura 8.2.118 (A e B) - Bloco 8/Parcela 05. Trecho repleto de Freijois, com ocorrência de cactáceas, 

exemplar do pau Pereiro e Catingueira. 
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Figura 8.2.119 (A e B) - Bloco 8/Parcela 06. Parcela com presença do Mofumo, Angico com 

rendimento lenhoso e vários Freijois pela área. Estes trechos mantêm em acumulação constante a 

cobertura orgânica de folhas e galhos que caem sobre o solo. 
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Figura 8.2.120 (A e B) - Bloco 8/Parcela 07. Área antropizada, e em estágio sucessional sendo 

colonizadapor Juremas preta e branca, assim como o Marmeleiro, com CAP entre 5 a 7 cm e de 

baixo porte. Presença de cactáceas e exposição do solo por falta de cobertura vegetal. O local 

aparentemente, pode ter influência da lagoa de precipitação que sofreu alteração ao longo dos anos. 
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Figura 8.2.121 (A e B) - Bloco 8/Parcela 08. Trecho com formação vegetal densa, muita macambira 

na proporção de 2/m² e bastante Freijois. Presença de espécies como a Umburana, alguns Angicos e 

Pau-sabiá. 
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Figura 8.2.122 (A e B) - Bloco 8/Parcela 09. Muita macambira no trecho, bastante Freijois e 

ocorrência de um Cumarú, medido na foto. 
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Figura 8.2.123 (A e B) - Bloco 8/Parcela 10. Trecho próximo de acessos feitos para abrir novas áreas 

na busca de material lenhoso, mantendo a mata com regeneração natural, proporcionando a 

formação de touceiras de espécies dominantes que colonizam a área, como no caso o Freijois e o 

Marmeleiro. Ocorrência de espécies como a Umburana e o Algodão-do-pará. 
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BLOCO 9 

 

O Bloco 9 apresenta uma área de 84,77 ha, ocupada com vegetação nativa da 

Caatinga Arbórea com características de transição arbustiva densa, que ocorrem 

cortes ilegais na mata para retirada dos indivíduos arbóreos. Há presença de 

clareiras neste trecho, com ocorrência de caminhos e cobertura vegetal em 

regeneração, exposta pela retirada do material lenhoso anos atrás, ocasionando o 

desenvolvimento de espécies oportunistas, que colonizam os trechos alterados, 

como é o caso das macambiras e cactáceas. Foi encontrado nesta área a espécie 

Aroeira do sertão na amostragem. A Figura 8.2.124 mostra na imagem a situação 

da área e o posicionamento das parcelas neste bloco.  

 

No Bloco 9 não há influência do fluxo hídrico das lagoas de precipitação e sem 

presença de carnaúbas na área, apresentando-se bastante alterado por ações 

antrópicas na área, com supressão da cobertura vegetal em grande parte e retirada 

de espécies arbóreas.  

 

Nesse Bloco foram amostradas 10 parcelas que evidenciam a expressão da 

cobertura vegetal neste fragmento florestal. Em uma faixa de 5.764 m² de transecto 

percorrido foi possível utilizar as aferições para confirmação da veracidade da 

amostragem, fazendo correções em sua intensidade amostral para redução do erro 

estatístico.As parcelas foram georreferenciadas e cadastradas suas coordenadas 

UTM, de DATUM SIRGAS 2000, fuso 24M, para localização em campo, como 

mostra na Tabela 8.2.47. 

 

Tabela 8.2.47 - Coordenadas UTM de localização das parcelas no Bloco 9. 

BLOCO 9 COORDENADAS 

PARCELAS X Y 

P01 613394 9420770 
P02 613704 9420746 
P03 613562 9420580 
P04 613685 9420372 
P05 613096 9419512 
P06 613501 9420174 
P07 613384 9419994 
P08 613664 9419982 
P09 613560 9419786 
P10 613417 9419632 
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Figura 8.2.124 – a. Imagem, e b. Distribuição das PARCELAS 

 

Foram realizadas análises fitossociológica e dendrométrica deste bloco e as 

considerações do trecho inventariado, conforme descrito a seguir. 

 

a b 

Acesso 
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Tabela 8.2.48 – Resultados para o Bloco 9. 

Parcelas 10 
n (Número Ótimo de Parcelas) 10 
Total - Volume 6,5549 
Média 0,6555 
Desvio Padrão 1,9665 
Variância 3,8670 
Variância da Média 0,3867 
Erro Padrão da Média 0,0081 
Coeficiente de Variação % 65,0072 
Valor de t Tabelado 1,8125 
Erro de Amostragem 0,0902 
Erro de Amostragem % 9,2552 
IC para a Média (90 %) 0,7894 <= X <= 0,9699 
IC para a Média por ha (90 %) 1,7942 <= X <= 2,2042 
Total da População 226 
IC para o Total (90 %) 220,24<= X <= 231,76  
EMC 0,8114 

 

 

Frequência por Família 

 

De acordo com a classificação por família, as espécies que mais se destacaram 

pertencem à família Boraginaceae, com 54% dos indivíduos ocorrentes na área, 

como mostra a Figura 8.2.125. Os indivíduos pertencentes a essa família aparecem 

em todas as parcelas amostradas. As espécies pertencentes à família Fabaceae 

também se destacam com 20% dos indivíduos. As espécies pertencentes às famílias 

Euphorbiaceae, Combretaceae e Anacardiaceae representaram o grupo de famílias 

que juntas somam 25% das espécies encontradas. As famílias com menor 

quantidade de exemplares foram as Burseraceae, Malvaceae e Apocynaceae, com 

valores mais baixos quando se refere ao número de indivíduos.  
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Figura 8.2.125 – Frequência

 

O Freijois foi a espécie vegetal cadastrada de maior frequência no levantamento, 

aparecendo na maioria das unidades amostrais. Na sequência vem o M

Catingueira, e o Mofumo, juntamente com a Jurema branca, dentre outras, em um 

total de 13 espécies, como mostra a 

 

Figura 8.2.126 – Relação botânica das espécies vegetais encontradas nas unidades amostrais.
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Conforme a Tabela 8.2.49, o resultado da análise fitossociológica para os 

parâmetros de estrutura horizontal, se mostraram com índices maiores para a 

espécie vegetal Freijois, seguido do Marmeleiro e Catingueira, em dominância e 

valor de cobertura das suas espécies. O destaque é para as frequências, 

dominâncias e valores de cobertura iguais do Marmeleiro e Catingueira, sendo o 

valor de importância um pouco superior para a Catingueira. Evidência para os 

índices de dominâncias e valores de importância, em que se destaca o Freijois, 

quando comprado as outras 12 espécies identificadas no levantamento no Bloco 9. 

  

Tabela 8.2.49 - Estrutura Horizontal das unidades amostrais com parâmetros fitossociológicos 

fundamentais para a caracterização do fragmento vegetal. 

Nome Científico 
Nome 

Comum 
AB FR DoR VC (%) VI (%) 

Auxema oncocalyxTaub Freijois 
 

20 66,21 66,21 43,1 

Croton sonderianus Muell. Arg. Marmeleiro 
 

18 4,07 4,07 11,04 

Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira 
 

16 6,71 6,71 11,35 

Vitex agmus castus Mofumo 
 

4 0,69 0,69 2,35 

Combretum leprosumMart 
Jurema 
branca  

8 2,35 2,35 5,18 

Mimosa paraibana Pau-sabiá 
 

6 2,56 2,56 4,28 

Anadenanthera colubrina var. 
Cebil 

Angico 
 

8 1,73 1,73 4,86 

Myracroduon urundeuva 
Aroeira do 
sertão  

6 2,91 2,91 4,46 

Mimosa hostilis Benth.  Jurema preta 
 

4 1,96 1,96 2,98 

Amburana cearensis Cumarú 
 

4 9,75 9,75 6,87 

Amburana claudii (Fr. All.) A. 
C. Smith 

Algodão-do-
pará  

2 0,17 0,17 1,09 

Aspidosperma pyrifoliumMart Umburana 
 

2 0,33 0,33 1,17 

Hybiscus pernambucenis Pereiro 
 

2 0,56 0,56 1,28 

  *** Total 
 

100 100 100 100 
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Inventário Florestal 

 

O cálculo volumétrico de cada parcela foi obtido pelo somatório do volume individual 

dos fustes de cada uma de acordo com as fichas de campo apresentadas em 

Anexo. Foram instaladas dez parcelas ao todo, apresentando um total de 369 

fustes, com área basal média igual a 0,008 m² e com volume comercial com casca 

igual a 6,55 m³ (seis metros cúbicos e cinquenta e cinco centésimos), conforme 

Tabela 8.2.50. 

 

 

Tabela 8.2.50 – Principais parâmetros dendrométricos levantados no bloco 9, com informações 

quantitativas para a volumetria em cada parcela. 

Nº 

Parc 
Fustes AB (m²) 

DAP Mínimo 

(cm) 

DAP Médio 

(cm) 

DAP Máximo 

(cm) 

HT Média 

(m) 

Volume 

(m³) 

1 58 0,0066 3,34 7,49 34,54 5,26 1,038 

2 24 0,0025 2,39 4,39 16,08 2,76 0,169 

3 30 0,0078 2,55 5,94 38,83 3,78 0,591 

4 35 0,0070 3,18 8,51 17,03 5,01 0,499 

5 44 0,0120 3,50 9,52 33,74 5,09 1,030 

6 48 0,0124 2,87 9,76 31,83 4,81 0,908 

7 26 0,0029 3,18 5,59 12,26 4,77 0,196 

8 22 0,0016 2,87 3,99 12,26 3,77 0,110 

9 41 0,0099 3,18 8,73 32,47 4,88 0,697 

10 41 0,0144 3,82 9,70 45,52 5,274 1,317 

Total 369 0,0771 30,88 73,62 274,56 45,40 6,555 

Média 36,9 0,00771 3,088 7,362 27,456 4,54 0,656 

 

 

A especificação dos volumes para cada família e espécie inventariadas é 

apresentada a seguir (Tabelas 8.2.51 e 8.2.52). 
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Tabela 8.2.51 - Volume por Família no Bloco 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8.2.52 - Volume por Espécie no Bloco 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Família Volume m³ 

Boraginaceae 4,390198 

Fabaceae 1,63527 

Euphorbiaceae 0,234499 

Anacardiaceae 0,196752 

Apocynaceae 0,035447 

Combretaceae 0,030077 

Burseraceae 0,019809 

Malvaceae 0,012841 
Total Geral 6,554893 

Espécies Volume m³ 

Freijois 4,390198 

Cumarú 0,699118 

Catingueira 0,399748 

Marmeleiro 0,234499 

Aroeira do sertão 0,196752 

Jurema branca 0,155893 

Pau-sabiá 0,152037 

Jurema preta 0,129797 

Angico 0,098676 

Pereiro 0,035447 

Mofumo 0,030077 

Umburana 0,019809 

Algodão-do-pará 0,012841 
Total Geral 6,554893 
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Figura 8.2.127 (A e B) - Bloco 9/Parcela 01. Trecho com bastante Freijois e Marmeleiro 

desenvolvidos, com volumes razoáveis. Isso indica que a área foi degradada anos atrás. Presença de 

macambira, boa cobertura do solo, algumas clareiras e ocorrência de ninhos de pássaros sobre as 

árvores. 
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Figura 8.2.128 (A e B) - Bloco 9/Parcela 02. Área degradada com remoção da vegetação arbórea 

arbustiva, deixando o trecho em estágio inicial de regeneração, de baixa diversidade de espécies, 

predominando o Freijois em estágio de brotação e algumas Juremas pretas. 
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Figura 8.2.129 (A e B) - Bloco 9/Parcela 03. Local bastante alterado, com presença de caminhos e 

acessos, clareiras na vegetação por degradação e retirada de material lenhoso. Moitas de Marmeleiro 

e algumas tocas de vespa Boca-Torta (Polybia scutellaris). 

  

A 

B 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 389 

 

 

 

 

 
Figura 8.2.130 (A e B) - Bloco 9/Parcela 04. Trecho com pouco material lenhoso, presença 

esporádicas de espécies arbóreas, como o Angico e Algodão-do-pará e muitas touceiras de Freijois 

em desenvolvimento. 

  

A 

B 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 390 

 

 

 

 

 
Figura 8.2.131 (A e B) - Bloco 9/Parcela 05. Área nas proximidades de acessos e caminhos, assim 

como em trechos que foram degradados com retirada clandestina do material lenhoso para 

comercialização. Predominância de espécies como o Freijois, Marmeleiro e Jurema branca. 

Ocorrência de indivíduo morto, como a Catingueira. Foi encontrado exemplar da Aroeira do sertão em 

desenvolvimento neste trecho.  
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Figura 8.2.132 (A e B) - Bloco 9/Parcela 06. Trecho com boa diversidade de espécies, com 

predominância do Freijois finos em touceiras, assim como o Marmeleiro e o Pau-sabiá. Áreas 

degradas no entorno para a extração de material lenhoso. 
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Figura 8.2.133 (A e B) - Bloco 9/Parcela 07. Área antropizada, com corte e eliminação da cobertura 

arbórea do trecho, permanência de espécies herbáceas, arbustivas e brotações de arbóreas. Trecho 

com indicativos de corte seletivo de árvores para comercialização das torras. 
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Figura 8.2.134 (A e B) - Bloco 9/Parcela 08. Área em estágio de regeneração, bastante degradada, 

com acessos e caminhos e cortes da vegetação. Presença da Aroeira do sertão neste trecho, em 

estágio de desenvolvimento e muitos Mofumo e Marmeleiro finos distribuídos pela área. 
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Figura 8.2.135 (A e B) - Bloco 9/Parcela 09. Trecho degradado pela retirada de material lenhoso e 

predominância do Freijois de baixo rendimento. 
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Figura 8.2.136 (A e B) - Bloco 9/Parcela 10. Área bastante degradada, com clareiras no fragmento 

florestal. Presença de porções de macambira, muitos Freijois finos e ocorrência da Aroeira do sertão 

de baixo diâmetro do fuste. 
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BLOCO 10 

 

O Bloco 10 apresenta uma área de 84,77 ha, ocupada com vegetação nativa da 

Caatinga arbórea-arbustiva antropizada, comocorrência de cortes constantes da 

vegetação arbórea para comercialização, deixando a degradação no entorno. Há 

presença de clareiras neste trecho, com ocorrência de caminhos e acesso de 

circulação pelo bloco. Esta prática promove o aparecimento de espécies invasoras 

que colonizam os trechos alterados. A Figura 8.2.137 mostra na imagem a situação 

da área e o posicionamento das Parcelas no bloco.  

 

Nesta porção florestal não há interferência do fluxo hídrico das lagoas de 

precipitação, logo a ausência de carnaúbas no trecho. 

 

No bloco 10 foram amostradas 10 parcelas, demonstrando a cobertura vegetal neste 

fragmento florestal. A faixa utilizada pelo transecto apresentou dimensões de 2.936x 

2 m. 

 

As Parcelas foram georreferenciadas e cadastradas suas coordenadas UTM, de 

DATUM SIRGAS 2000, fuso 24M, para sua localização em campo, como mostra na 

Tabela 8.2.53. 

 

Tabela 8.2.53 - Coordenadas UTM de localização dasParcelas no Bloco 10. 

BLOCO10 COORDENADAS 

PARCELAS X Y 

P01 613409 9419302 
P02 613677 9419314 
P03 615299 9420146 
P04 616315 9420050 
P05 613682 9418946 
P06 613542 9418770 
P07 613376 9418552 
P08 613690 9418562 
P09 613527 9418354 
P10 613694 9418220 
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Figura 8.2.137 – a. Imagem e b. Distribuição das PARCELAS 

 

O Bloco 10 apresenta acessos internos, com presença de clareiras na formação 

natural da vegetação, assim como ações que vêm degradando o fragmento florestal 

com a retirada da vegetação sem o manejo adequado, comprometendo a fauna e 

alterando todo o desenvolvimento desta porção florestal. Ocorrência de baixa 

Acessos 

a 
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diversidade de espécies arbóreas. No trecho foi encontrado a Aroeira do sertão, nas 

parcelas P01, P02, P04 e P08. 

 

Foram realizadas análises fitossociológica e dendrométrica deste bloco e as 

considerações do trecho inventariado, conforme descrito a seguir. 

 

Tabela 8.2.54 – Resultados para o Bloco 10. 

Parcelas 10 
n (Número Ótimo de Parcelas) 10 
Total - Volume 7,161 
Média 0,716 
Desvio Padrão 2,1453 
Variância 4,6152 

Variância da Média 0,4615 
Erro Padrão da Média 0,0081 
Coeficiente de Variação % 54,7951 
Valor de t Tabelado 1,8331 
Erro de Amostragem 0,0977 
Erro de Amostragem % 9,5771 
IC para a Média (90 %) 0,9225 <= X <= 1,1179 
IC para a Média por ha (90 %) 2,3063 <= X <= 2,7948 
Total da População 200 
IC para o Total (90 %) 194 <= X <= 206 
EMC 0,9465 

 

Frequência por Família 

 

De acordo com a classificação por família, a espécie que mais se destaca pertence à 

família Boraginaceae, com 55% dos indivíduos ocorrentes na área, como mostra a 

Figura 8.2.138. Os indivíduos pertencentes a essa família Fabaceae aparecem em 

todas as parcelas amostradas. As espécies pertencentes à família também se 

destacam com 17% dos indivíduos. As espécies pertencentes às famílias 

Euphorbiaceae e Malvaceae, representaram o grupo de famílias que juntas somam 

19% das espécies encontradas. As famílias com menor quantidade de exemplares 

foram as Erythroxylaceae, Nyctaginaceae, e Anacardiaceae com valores mais baixos 

quando se refere ao número de indivíduos.  
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Figura 8.2.138 – Frequência

 

O Freijois foi a espécie vegetal cadastrada de maior frequência no levantamento, 

aparecendo na maioria das unidades amostrais. Na sequência vem o M

Catingueira, dentre outras, em um total de 12 espécies, como mostra a 

8.2.139. 

 

Figura 8.2.139 – Relação botânica das espécies vegetais encontradas nas unidades amostrais.
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Catingueira, dentre outras, em um total de 12 espécies, como mostra a 
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arbustivas encontradas 

O Freijois foi a espécie vegetal cadastrada de maior frequência no levantamento, 

aparecendo na maioria das unidades amostrais. Na sequência vem o Marmeleiro e a 

Catingueira, dentre outras, em um total de 12 espécies, como mostra a Figura 

 
Relação botânica das espécies vegetais encontradas nas unidades amostrais. 
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Conforme a Tabela 8.2.55, o resultado da análise fitossociológica para os 

parâmetros de estrutura horizontal, se mostraram com índices maiores para a 

espécie vegetal Freijois, seguida da Catingueira e do Marmeleiro. Em evidência para 

suas frequências e valores de importânciaparecidos. Destaque para o Freijois, a 

Catingueira e a Marmeleiro, se comparadas asoutras 9 espécies identificadas no 

levantamento no Bloco 10. 

 

 

Tabela 8.2.55 - Estrutura Horizontal das unidades amostrais com parâmetros fitossociológicos 

fundamentais para a caracterização do fragmento vegetal. 

Nome Científico Nome Comum AB FR DoR VC (%) VI (%) 

Auxema oncocalyx Taub Freijois 1,4525 19,23 65,88 65,88 42,55 

Croton sonderianus Muell. Arg. Marmeleiro 0,1136 15,38 5,15 5,15 10,27 

Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira 0,2036 15,38 9,24 9,24 12,31 

Vitex agmus castus Jurema branca 0,0511 9,62 2,32 2,32 5,97 

Hybiscus pernambucenis Algodão-do-pará 0,0350 11,54 1,59 1,59 6,56 

Combretum leprosum Mart Mofumo 0,0787 5,77 3,57 3,57 4,67 

Myracroduon urundeuva Aroeira do sertão 0,1016 7,69 4,61 4,61 6,15 

Amburana claudii (Fr. All.) A. 
C. Smith 

Umburana 0,0330 3,85 1,49 1,49 2,67 

Mimosa hostilis Benth.  Pau-sabiá 0,0660 3,85 2,99 2,99 3,42 

Mimosa paraibana Jurema preta 0,0521 3,85 2,36 2,36 3,1 

Guapira oppositifolia Vell Ameixa-brava 0,0010 1,92 0,04 0,04 0,98 

Erythroxylum subrotundum A. 
St.-Hil. 

João mole 0,0168 1,92 0,76 0,76 1,34 

  Total 2,2049 100 100 100 100 
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Inventário Florestal 

 

A volumetria de cada parcela foi obtido pelo somatório do volume individual dos 

fustes de cada uma de acordo com as fichas de campo apresentadas em Anexo. 

Foram instaladas dez parcelas ao todo, apresentando um total de 441 fustes, com 

área basal média igual a 0,012 m² e com volume comercial com casca igual a 7,16 

m³ (sete metros cúbicos e dezesseis centésimos), conforme Tabela 8.2.56. 

 

 

Tabela 8.2.56 – Principais parâmetros dendrométricos levantados no bloco 10, com informações 

quantitativas para a volumetria em cada parcela. 

Nº Parc Fustes AB (m²) 
DAP Mínimo 

(cm) 
DAP Médio 

(cm) 
DAP Máximo 

(cm) 
HT Média 

(m) 
Volume 

(m³) 
1 59 0,0145 4,14 10,98 34,70 4,41 1,018 

2 46 0,0119 2,55 11,23 20,37 4,67 0,813 

3 69 0,0243 3,50 13,60 42,34 3,66 1,434 

4 39 0,0161 2,87 10,14 26,10 4,39 0,701 

5 31 0,0075 3,82 8,40 19,42 4,23 0,488 

6 46 0,0073 2,87 8,37 21,96 3,83 0,433 

7 20 0,0004 1,59 2,20 4,46 2,19 0,017 

8 41 0,0148 4,14 11,46 36,61 4,57 1,010 

9 47 0,0070 4,14 8,59 19,42 2,35 0,416 

10 43 0,0119 2,23 10,00 27,38 4,62 0,832 

Total 441 0,1157 31,85 94,97 252,76 38,92 7,162 

Média 44,1 0,01157 3,185 9,497 25,276 3,892 0,7162 

 

 

A especificação dos volumes para cada família e espécie inventariadas, conforme 

detalhado a seguir (Tabela 8.2.57 e 8.2.58) 
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Tabela 8.2.57 – Volume por família no Bloco 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8.2.58 – Volume por espécie no Bloco 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Família Volume m³ 
Boraginaceae 4,72879 
Fabaceae 1,221062 
Anacardiaceae 0,395219 
Euphorbiaceae 0,33617 
Combretaceae 0,203312 

Malvaceae 0,105151 

Burseraceae 0,104703 
Nyctaginaceae 0,064094 

Erythroxylaceae 0,002469 
Total Geral 7,160971 

Espécies Volume m³ 
Freijois 4,72879 
Catingueira 0,64899 
Aroeira do sertão 0,395219 
Marmeleiro 0,33617 
Pau-sabiá 0,213216 
Mofumo 0,203312 
Jurema preta 0,196683 
Jurema branca 0,162173 
Algodão-do-pará 0,105151 
Umburana 0,104703 
João mole 0,064094 
Ameixa-brava 0,002469 

Total Geral 7,160971 
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Figura 8.2.140 (A e B) - Bloco 10/Parcela 01. Presença de macambira nas proximidades dos acessos 

e áreas degradadas com corte de madeira. Ocorrência da Aroeira do sertão com fuste e porte de 

interessedos madeireiros. Muitos Freijois e Marmeleiro finos de baixo rendimento lenhoso 

predominam o trecho. Identificação da batata-do-mato (cipó) que está na dieta do peba. 

  

A 

B 
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Figura 8.2.141 (A e B) - Bloco 10/Parcela 02.  Área bastante degradada, com remoção completa da 

cobertura vegetal, proporcionando a formação arbustiva e adensada de espécies como o Freijois e o 

Marmeleiro, com CAP < 8 cm e 3 metros de altura. Presença também da Aroeira do sertão com três 

fustes de 14cm de média cada e exposição do solo. 

  

A 

B 
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Figura 8.2.142 (A e B) - Bloco 10/Parcela 03. Trecho com ocorrência de muita macambira e Pau 

branco finos. Fragmentos florestais entre acessos e caminhos de madeireiros na busca do material 

lenhoso. No entorno são encontradas áreas degradadas e limpeza do terreno para retirada de 

espécies arbóreas de interesse. 

  

A 

B 
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Figura 8.2.143 (A e B) - Bloco 10/Parcela 04. Área com ocorrência da Aroeira do sertão e 

predominância de Jurema preta e Jurema branca, muitos Pau branco e Marmeleiro finos. Presença 

da Umburana, Algodão-do-pará, assim como a Catingueira. 

  

A 

B 
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Figura 8.2.144 (A e B) - Bloco 10/Parcela 05. Trecho com clareiras, desenvolvimento de macambiras 

e brotos nos espaços deixados pelas árvores cortadas. Regeneração da área com predominância de 

espécies como o Freijois e Marmeleiro. Formação florestal com porte médio de 4,5 m de altura. 

Presença de algumas Umburanas de rendimento considerável do fuste e Juremas brancas em 

desenvolvimento. 

  

A 
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Figura 8.2.145 (A e B) - Bloco 10/Parcela 06. Área dentro de fragmento florestal alterado com baixa 

densidade arbórea de rendimento lenhoso, muitos Freijois misturados com o Marmeleiro e 

Catingueiras de fustes finos, com menos de 8 cm e altura de até 3,5 m. 

  

A 
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Figura 8.2.146 (A e B) - Bloco 10/Parcela 07. Trecho com área degradada, em decorrência do 

desmatamento, permanecendo o local com regeneração natural, promovendo a colonização por 

espécies dominantes como o Freijois e a Catingueira, com CAP < 4 cm e porte de até dois metros de 

altura. 

 

Área com presença de acessos e caminhos, com bases de apoio de madeireiros que 

suprimem diariamente os fragmentos florestais para comercialização da madeira, 

empilhando e transportando o material lenhoso. 

 

A 
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Figura 8.2.147 (A e B) - Bloco 10/Parcela 08. Área com pouco material lenhoso e formação vegetal 

em regeneração. Presença da Aroeira do sertão em desenvolvimento e muitos indivíduos de fustes 

finos como o Freijois. 

  

A 
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Figura 8.2.148 (A e B) - Bloco 10/Parcela 09. Ocorrência de macambira no trecho com degradação 

pelo desmatamento e retirada de material lenhoso. Predominância do Freijois, Marmeleiro e o 

Mofumo de baixo rendimento lenhoso. 

  

A 
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Figura 8.2.149 (A e B) - Bloco 10/Parcela 10. Área com desmatamento, degradando a vegetação, 

alterando a formação florestal do trecho e promovendo a emergência de espécies dominantes e 

pioneiras como Freijois, Marmeleiro e Mofumo, assim como a Macambira que ocupa parte do sub-

bosque de mata antropizada 

  

A 
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Resultados e Discussão da fitossociologia na área dos blocos 

 

Os baixos valores de VI identificados para a maioria das espécies refletem a 

predominância de indivíduos de pequeno porte, ou ainda a presença de poucos 

indivíduos para a maioria dessas espécies. A presença de um grande número de 

espécies com baixo VI é ressaltada por MANTOVANI &MARTINS (1993), pelo fato 

de que o número e o tamanho dos indivíduos são os fatores mais importantes. 

Sendo assim, dados como valores de densidade e áreas basais relativas são 

observados para definir a abundância de indivíduos arbóreos na população florestal. 

 

A alta agregação de indivíduos da comunidade como um todo e das populações de 

algumas espécies está provavelmente associada ao modo de regeneração do 

fragmento após intervenções ou corte na área. A maioria das espécies da caatinga 

pode se regenerar facilmente por brotação de estruturas subterrâneas e germinação 

das sementes, muitas vezes gerando diversos indivíduos geneticamente idênticos, a 

partir de um único indivíduo pré-existente. 

 
Resultados e Discussão do Levantamento Dendrométrico 

 

O inventário estimou uma densidade média de 971 fustes/ha, com produtividade 

volumétrica média em toda a área de 18m³/ha, volume médio por fuste de 0,018 

m³/arv e volume total estimado de 16.804,26 m³, como mostra a Tabela 8.2.59. 

 

Tabela 8.2.59 – Resultado do Inventário Florestal. 

Discriminação Valores 

Área com Vegetação a ser suprimida 933,57 ha 
Densidade (média) 971 fustes/ha 
Área Basal 0,01 m²/ha 
DAP Mínimo 3,34 cm 
DAP Médio 8,50 cm 
DAP Máximo 27,84 cm 
Altura Total Média 4,43 cm 
Volume/Fuste 0,018 m³/fuste 
Volume Estimado –933,57 ha (área de intervenção) 16.425,93 m³ 
Volume/ha 18,00 m³/ha 
Empilhamento das Toras 29.873,25 estéreo 
Metros Cúbicos de Carvão  9.957,75 MDC 
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Na vegetação arbórea há um predomínio de espécies pioneiras com valor de 

importância como a Auxema oncocalyx

Arg. (Marmeleiro), Vitex agmus

Tul. (Catingueira), dentre outras. 

 

As Figuras 8.2.150 e 8.2.

determinadas famílias e de espécies dominantes que colonizam os fragmentos 

florestais remanescentes. 

 

 

Figura 8.2.150 - Percentual das Famílias botânicas 
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Na vegetação arbórea há um predomínio de espécies pioneiras com valor de 

Auxema oncocalyxTaub (Freijois), Croton sonderianus

Vitex agmus castus (Jurema branca) e Caesalpinia pyramidalis

e outras.  

e 8.2.151 mostram o panorama geral da predominância de 

determinadas famílias e de espécies dominantes que colonizam os fragmentos 

florestais remanescentes.  

Percentual das Famílias botânicas correspondentes para toda a área de intervenção.
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Na vegetação arbórea há um predomínio de espécies pioneiras com valor de 

Croton sonderianus Muell. 

Caesalpinia pyramidalis 

mostram o panorama geral da predominância de 

determinadas famílias e de espécies dominantes que colonizam os fragmentos 

 

correspondentes para toda a área de intervenção. 
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Figura 8.2.151 - Percentual por espécies encontradas em toda área do empreendimento.

 

Em relação ao volume de cada espécie amostrada, a 

(Freijois) foi a que apresentou o maior volume, seguido da espécie 

pyramidalis Tul. (Catingueira), devido à abundância de indivíduos amostrados na 

área e de seu desenvolvimento vegetativo, conforme a 

 

Figura 8.2.152 - Percentual dos volumes para as espécies encontradas na área do empreendimento.
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Em relação ao volume de cada espécie amostrada, a Auxema oncocalyx

(Freijois) foi a que apresentou o maior volume, seguido da espécie 

Tul. (Catingueira), devido à abundância de indivíduos amostrados na 

área e de seu desenvolvimento vegetativo, conforme a Figura 8.2.152

Percentual dos volumes para as espécies encontradas na área do empreendimento.
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Percentual por espécies encontradas em toda área do empreendimento. 

Auxema oncocalyxTaub 

(Freijois) foi a que apresentou o maior volume, seguido da espécie Caesalpinia 

Tul. (Catingueira), devido à abundância de indivíduos amostrados na 

Figura 8.2.152. 

 

Percentual dos volumes para as espécies encontradas na área do empreendimento. 
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O predomínio de espécies pioneiras sugere que essa vegetação se encontra em 

uma condição jovem (ALCALÁ

área por estar próxima de povoados e sem cerca em seu perímetro, promove a 

entrada de animais para pastejo em um determinado local, propiciando o 

crescimento de espécies pioneiras, criando condições para o desenvolvimento 

sucessional (RODRIGUES, 1995).

 

A espécie Freijois foi a espécie mais encontrada na área amostrada, isto se justifica 

por se tratar de espécies pioneiras que se adaptam muito bem às condições de 

borda de formação vegetal e à

Marmeleiro e Catingueira também são es

amostrados. 

 

A distribuição dos indivíduos em classes de diâmetros, considerando todas as 

espécies, apresentou uma diminuição da participação das espécies quando aumenta 

o diâmetro das classes. O levantamento aponta uma

diamétricas da cobertura vegetal encontrada nas unidades amostrais com 94,4% dos 

indivíduos com DAP abaixo de 20 cm e 5,6% acima, para a área de intervenção, 

como mostra na Figura 8.2.153.

 

Figura 8.2.153 
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O predomínio de espécies pioneiras sugere que essa vegetação se encontra em 

uma condição jovem (ALCALÁ, et al., 2006). A queda de árvores, a degradação da 

a de povoados e sem cerca em seu perímetro, promove a 

entrada de animais para pastejo em um determinado local, propiciando o 

crescimento de espécies pioneiras, criando condições para o desenvolvimento 

sucessional (RODRIGUES, 1995). 

a espécie mais encontrada na área amostrada, isto se justifica 

por se tratar de espécies pioneiras que se adaptam muito bem às condições de 

borda de formação vegetal e às clareiras naturais. As espécies Jurema branca, 

Marmeleiro e Catingueira também são espécies bem representadas nos trechos 

A distribuição dos indivíduos em classes de diâmetros, considerando todas as 

espécies, apresentou uma diminuição da participação das espécies quando aumenta 

o diâmetro das classes. O levantamento aponta uma variação em relação às classes 

diamétricas da cobertura vegetal encontrada nas unidades amostrais com 94,4% dos 

indivíduos com DAP abaixo de 20 cm e 5,6% acima, para a área de intervenção, 

8.2.153. 

153 - Percentual dos diâmetros das espécies inventariadas.
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O predomínio de espécies pioneiras sugere que essa vegetação se encontra em 

, 2006). A queda de árvores, a degradação da 

a de povoados e sem cerca em seu perímetro, promove a 

entrada de animais para pastejo em um determinado local, propiciando o 

crescimento de espécies pioneiras, criando condições para o desenvolvimento 

a espécie mais encontrada na área amostrada, isto se justifica 

por se tratar de espécies pioneiras que se adaptam muito bem às condições de 

clareiras naturais. As espécies Jurema branca, 

pécies bem representadas nos trechos 

A distribuição dos indivíduos em classes de diâmetros, considerando todas as 

espécies, apresentou uma diminuição da participação das espécies quando aumenta 

variação em relação às classes 

diamétricas da cobertura vegetal encontrada nas unidades amostrais com 94,4% dos 

indivíduos com DAP abaixo de 20 cm e 5,6% acima, para a área de intervenção, 

 

diâmetros das espécies inventariadas. 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 417 

 

Observa-se uma concentração de indivíduos nas três primeiras classes diamétricas 

e um decréscimo no número de indivíduos em direção as classes superiores, 

refletindo um fragmento florestal composto em sua maioria por populações jovens, 

em pleno desenvolvimento, visto que o critério de inclusão adotado (CAP > 10 cm) 

permitiu a amostragem também dos diferentes estágios dos estratos florestais. 

 

A partir da quarta classe ocorre diminuição de indivíduos com diâmetro de acima de 

20 cm e uma quantidade irrisória de espécies com DAP acima de 30 cm, com 

porcentagem de 2% do total.  

 

Para a área total, a vegetação arbórea/arbustiva a ser suprimida apresenta 

aproximadamente 90% dos indivíduos com DAP<15 cm e 10% com indivíduos de 

DAP>15 cm. Neste caso, o volume real para aproveitamento do material lenhoso no 

empilhamento das toras rendeu 2.240 st, com 6.045 MDC. 

 

8.2.1.1.3 Resultados da Caracterização da Cobertura Vegetal e Inventário 

Florestal da Linha de Transmissão 

 

O levantamento na área da linha de transmissão foi realizado mediante unidades 

amostrais ao longo do traçado projetado, acompanhado por um transecto linear para 

confirmação da abundância das espécies.  

 

A área total inventariada, ou seja, a área com cobertura florestal tem 

aproximadamente vinte e sete hectares, sendo 8,08 ha dentro da fazenda Alex e o 

18,89 ha na fazenda Sabonete até a linha de alta tensão, apresentando formato de 

Y, com 20 metros de largura para cada lado. Dessa área total são passíveis de 

supressão todo o trecho a ser desmatado para a passagem dos cabos e instalação 

das torres. Inicialmente foi definido uma margem de erro de 10% nos resultados, 

valor comum em inventários de florestas naturais, uma vez que a variação nestes 

casos é sempre superior. Definiu-se ainda um nível de significância de 0,95, ou seja, 

95% de probabilidade de os parâmetros estimados coincidirem com os reais. 
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O inventário florestal foi realizado por intermédio de amostragem, em processo 

aleatório, com intensidade amostral de 18 unidades, sendo 12 u.a.. dentro do imóvel 

Alex e seis u.a na fazenda Sabonete até a linha de alta tensão.  

 

As unidades amostrais de T1 a T12 foram realizadas inicialmente na fazenda Alex, 

em outubro de 2018 – período de estiagem; as parcelas. Com a alteração da 

trajetória, optando por outra alternativa locacional da LT dentro da fazenda 

Sabonete, os levantamentos dendrométricos das parcelas T13 a T18 foram 

realizados após o definitivo layout das parcelas, em fevereiro – período das águas, 

como mostra na Tabela 8.2.60. 

 

Tabela 8.2.60 – Coordenadas das parcelas no trecho da LT. 

Fazenda U.A. X                         y 

Alex 

LT 4.800 ha 

T1 X = 613919         Y = 9417597 

T2 X = 613919         Y = 9417597 

T3 X = 614296         Y = 9417377 

T4 X = 614487         Y = 9417271 

T5 X = 614681         Y = 9417170 

T6 X = 614859         Y = 9417036 

T7 X = 615033         Y = 9416889 

T8 X = 615206         Y = 9416742 

T9 X = 615379         Y = 9416587 

T10 X = 615555         Y = 9416439 

T11 X = 615733         Y = 9416292 

T12 X = 615907         Y = 9416140 

Sabonete 

LT 2.400 ha 

T13 X = 616290         Y = 9416027 

T14 X = 616490         Y = 9415817 

T15 X = 616721         Y = 9415585 

T16 X = 616939         Y = 9415355 

T17 X = 617088         Y = 9415045 

T18 X = 617330         Y = 9415116 

 

Para efeitos práticos e visando manter uma representatividade espacial, as parcelas 

de amostragem foram definidas com as dimensões 20 m de comprimento e 20 m de 

largura, compreendendo uma área de 7.200 m², conforme as Figuras 8.2.154 e 

8.2.155. 
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Figura 8.2.154 – Trecho inicial do traçado da linha de transmissão, com ocorrências de espécies 

herbáceas e arbustivas. Coordenada UTM 24M X = 613919 , Y = 9417597. 

 

 
Figura 8.2.155 – Marcação de parcelas no traçado. Coordenada UTM 24M X = 614487, Y = 9417271. 

 

Nas unidades amostrais foram medidas apenas árvores com circunferência à altura 

do peito (CAP) acima de 10 centímetros. Para essas medições empregou-se trena 

de centimétrica, conforme Figura 8.2.156. As alturas das árvores foram verificadas 
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em campo, cadastrando as áreas inventariadas com auxílio de GPS de navegação e 

carta temática. 

 
 
 

 
Figura 8.2.156 – Medição da circunferência das espécies arbóreas encontradas no trecho. 

 

 

Foi percorrido todo o traçado para verificação do estado de conservação da 

vegetação na faixa da LT, sua diversidade de espécies e seu porte.  

 

Pelo trecho foi observado muitas falhas na formação vegetal com desmatamentos, 

baixa diversidade de espécies, indivíduos de baixo rendimento lenhoso em estágio 

inicial de regeneração e com praticamente as mesmas espécies da flora, como é o 

caso do Freijois, Marmeleiro, Pinhão-bravo e Catingueira, indicadas nas Figuras 

8.2.157 a 8.2.159. 
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Figura 8.2.157 – Trechos do traçado sem vegetação. Realização do desmatamento da área e 

regeneração da cobertura do solo por espécies pioneiras colonizadoras. 

 

 

 

Figura 8.2.158 – Presença de espécies como o Angico, muitos Freijois, Marmeleiros, macambira e 

poucos indivíduos como a Aroeira do sertão, Umburana e Pau-sabiá. 
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Figura 8.2.159 – Estado antropizado por todo o traçado. Espécies arbustiva

espaçadas. Coordenadas UTM 24M X = 615715, Y = 9416299.

As Figuras 8.2.160 e 8.2.161

no traçado da LT dentro do imóvel e seus volumes.

 

Figura 8.2.160 – Quantidade por espécies vegetais na faixa da LT na propriedade.

O Freijois foi a espécie vegetal que mais aparece no trecho dentro do imóvel. Para a 

este traçado, o número de espécies está em torno de 2.797 indivíduos. 
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Estado antropizado por todo o traçado. Espécies arbustiva

espaçadas. Coordenadas UTM 24M X = 615715, Y = 9416299.

 

Figuras 8.2.160 e 8.2.161 apresentam a porcentagem das espécies encontradas 

no traçado da LT dentro do imóvel e seus volumes. 

Quantidade por espécies vegetais na faixa da LT na propriedade.

 
O Freijois foi a espécie vegetal que mais aparece no trecho dentro do imóvel. Para a 

este traçado, o número de espécies está em torno de 2.797 indivíduos. 
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Estado antropizado por todo o traçado. Espécies arbustiva-densa com arbóreas 

espaçadas. Coordenadas UTM 24M X = 615715, Y = 9416299. 

apresentam a porcentagem das espécies encontradas 

 

Quantidade por espécies vegetais na faixa da LT na propriedade. 

O Freijois foi a espécie vegetal que mais aparece no trecho dentro do imóvel. Para a 

este traçado, o número de espécies está em torno de 2.797 indivíduos.  
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Figura 8.2.161 – Volumetria por espécies vegetais na faixa da LT na propriedade.

 

Para o volume gerado pelo material lenhoso, a Umburana aparece com maior 

volumetria, tendo o Angico e o Freijois na sequência.

trecho foi de 39 m³. 
 

A degradação ocorre no trecho com cortes para abertura de acessos e caminhos de 

serviço, conforme a Figura 

 

Figura 8.2.162 – Caminhos existentes que cortam o traçado da LT. Coordenada UTM 24M X = 
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rado pelo material lenhoso, a Umburana aparece com maior 

volumetria, tendo o Angico e o Freijois na sequência. O volume estimado para este 

A degradação ocorre no trecho com cortes para abertura de acessos e caminhos de 

Figura 8.2.162. 

Caminhos existentes que cortam o traçado da LT. Coordenada UTM 24M X = 

614348, Y = 9417358. 
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Volumetria por espécies vegetais na faixa da LT na propriedade. 

rado pelo material lenhoso, a Umburana aparece com maior 

O volume estimado para este 

A degradação ocorre no trecho com cortes para abertura de acessos e caminhos de 

 

Caminhos existentes que cortam o traçado da LT. Coordenada UTM 24M X = 
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No trecho final do traçado, nota-se a predominância de espécies arbustivas em área 

degradada com a remoção do material lenhoso ao longo dos anos, como mostra as 

Figuras 8.2.163 a 8.2.166. 

 

 

 

Figura 8.2.163 (A e B) – Ocorrência de Pinhão-bravo, Catingueira e Macambira. 

  

A 

B 
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Figura 8.2.164– Arbustiva capa-bode, vegetação oportunista e pioneira desenvolve-se a pleno sol. 

 

 

Figura 8.2.165 - Formação arbustiva no traçado fora da propriedade até a linha de alta tensão. 

Coordenada UTM 24M X = 616579, Y = 9414978. 
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Figura 8.2.166 (A e B) – Trechos com pastagem nativa como o bamburau e formação densa de 

arbustivas e brotação de arbóreas. Coordenadas UTM 24M: X = 616633.088     Y = 9414878. 

 

As espécies vegetais identificadas no traçado na fazenda Sabonete estão listadas 

na Figura 8.2.167 e seus volumes na Figura 8.2.168. 

  

A 

B 
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Figura 8.2.167 – Quantidade por espécies vegetais na faixa da LT 

 

Predominância do Freijois

Jurema branca e Catingueira

aproximadamente 2.991 

 

Figura 8.2.168 – Volumetria por espécies vegetais na faixa da LT 

 

Neste trecho, o volume lenhoso das es

branca, devido sua quantidade na área, e tendo o 

qualidade, mesmo em baixa densidade, apresentou maior volumetria média

tercho de 13 m3. 
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Quantidade por espécies vegetais na faixa da LT na Fazenda Sabonete

Predominância do Freijois e Mofumo neste trecho do traçado da LT, seguido da 

Catingueira. A quantidade de espécies neste trecho é de 

 indivíduos. 

Volumetria por espécies vegetais na faixa da LT na Fazenda Sabonete

olume lenhoso das espécies teve predominância para a Jurema 

, devido sua quantidade na área, e tendo o Mofumo na sequência pela sua 

qualidade, mesmo em baixa densidade, apresentou maior volumetria média
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Resultados Obtidos  

 

O volume médio encontrado nas unidades amostrais foram:  

 Trecho na faz. Alex - 4,94 m³/ha, com volume no traçado de 39,93 m³; e  

 Trecho na faz. Sabonete – 0,78 m³/ha, com 14,69 m³ de material lenhoso no 

trecho.  

 

Sendo um volume total na área da LT de 54,62 m³.    

 

A quantidade de indivíduos vegetais no trecho foi de 6.562,50 unidades, com volume 

obtido por hectare de aproximadamente 5,71 m³ para supressão da cobertura 

vegetal no traçado da linha de transmissão. 

 

Considerando que a área florestal necessária a instalação da LT abrange abertura 

de caminhos para passagem dos cabos durante sua colocação, incluídas nesse 

valor a porção florestal dos trechos das torres, que correspondem a 27 hectares, seu 

volume total a ser suprimido será de 54,62 m³, que corresponde a um pouco mais de 

1% do total de floresta na propriedade, demonstrando a quase irrelevância desse 

impacto sobre a vegetação existente. 

 

O levantamento aponta o diâmetro das espécies florestais muito abaixo dos padrões 

de uso do material lenhoso, com 4% dos DAP < 15 cm e sua maioria com diâmetros 

maiores que 15 cm. Para o empilhamento das toras serão obtidos aproximadamente 

3,75 st de aproveitamento e 1,25 metros cúbicos de carvão (MDC). 

 

 

8.2.1.1.4 Consideração Final 

 

Foram identificadas 22 espécies pertencentes a 11 famílias botânicas. A exemplo 

das listagens apresentadas para a formação florestal em análise, a família Fabaceae 

é mais diversa, com 9 espécies.Destacam-se também as famílias Boraginaceae, a 
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mais populosa, a Cactaceae, que aparece esporadicamente, assim como Arecaceae 

e Bromeliaceae como espécies colonizadoras.  

 

Dentre as espécies identificadas no levantamento, endêmicas da Caatinga, foram 

encontradas: 

 

 Arbóreas: umburana (Amburana cearenses (A. C. Smith)), pau-branco-do-
sertão / freijois (Auxema oncocalyxTaub), pau-sabiá (Mimosa paraibana 
Barneby) e angico (Anadenanthera colubrina var. Cebil).  

 Arbustivas: catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.), jurema-de-embira 
(Mimosa ophthalmocentraMart. ex Benth) e pinhão (Jatropha molissima (Pohl) 
Baill).  

 Bromeliáceas: macambira-de-flecha (Encholirium spectabileMart. ex Schult. 
& Schult.f.).  

 Cactáceas: mandacaru (Cereus jamacaru DC).  

 

Dentre as espécies ameaçadas de extinção (Instrução Normativa n°06/2008) foram 

identificadas no local somente a aroeira (Myracroduon urundeuvaAllemão) e a 

carnaúba (Copernicia prunifera(Miller) H.E. Moore)), espécie protegida por decreto 

estadual (Decreto nº 27.413, de 30 de março de 2004).  

 

Apesar do baixo número de espécies levantadas em relação aos totais da flora da 

Caatinga (cerca de 1.000 espécies) e 179 espécies ameaçadas de extinção, há que 

se considerar dois importantes aspectos:  

 

a) A relativamente baixa diversidade desse tipo vegetacional é um fator natural. 

Pelas características dos blocos de intervenção, no qual se insere a área amostrada, 

há pobreza de espécies arbustivo-arbóreas. A escassez de chuvas que ocorre no 

local há aproximadamente seis anos, interfere diretamente sobre a ocorrência de 

espécies na fasereprodutiva e até mesmo vegetativa, principalmente de espécies 

herbáceas.  
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b) A prática do desmatamento para retirada do material lenhoso sem um controle de 

manejo, interfere diretamente sobre a ocorrência de espécies arbóreas, impedindo a 

regeneração natural de muitas espécies. 
 

A Figura 8.2.169 mostra um trecho da área com degradação, onde é possível 

verificar a utilização da prática de queimada para limpeza do terreno e retirada da 

madeira. 

 

 

 
 

Figura 8.2.169 (A e B) – Desmatamento e queima da cobertura vegetal. BLOCO 1 (X = 616677, Y = 

9414897) e BLOCO 9 entre P02 e P03 (24 M X = 613619.721; Y = 9420646.461). 

 

A 

B 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 431 

 

 

8.2.1.1.5 Plano de Corte 

 

O corte do material lenhoso será executado por equipe especializada em conjunto 

com as ações de supressão da vegetação, a saber: 

 

 Acompanhamento da equipe da fauna e demarcar os trechos para as etapas 
iniciais.  

 Roçada Pré-corte  

 Derrubada das árvores;  

 Desgalhe;  

 Seccionamento;  

 Seleção;  

 Baldeio/carregamento.  

 

A derrubada das árvores deverá ser feita no sentido de evitar danos a árvores com 

aproveitamento madeireiro e após o afugentamento ou resgate da fauna.  

 

O desgalhe deverá ser feito com machadinha, com o ajudante posicionado da forma 

mais segura, mantendo a árvore entre o corpo e o galho a ser cortado, evitando 

golpes de machadinha em direção ao corpo e mantendo-a segura com as duas 

mãos.  

 

Ao final da operação, a madeira deverá estar livre de saliências (ganchos) 

provenientes dos galhos. A formação de coivaras dos resíduos vegetais não 

aproveitável deverá ser feita de maneira que não obstrua os caminhos, evitando o 

enleiramento junto às matas nativas e depósitos de madeira, mantendo as seguintes 

distâncias no armazenamento: 

 

*fios de alta tensão: 5 metros de distância;  

*estradas: 3 metros de distância;  
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*cercas: 3 metros de distância;  

*matas nativas: 8 metros de distância;  

*cursos de água e canais: 8 metros de distância;  

*depósito de toras e lenha: 3 metros de distância.  

 

O Seccionamento deverá ser realizado com motosserra, sendo que o comprimento 

das toras deverá ser padronizado de acordo com o seu uso.  

 

O processo de seleção da tora e lenha consiste em agrupá-las de forma a facilitar o 

baldeio das mesmas. As pilhas de lenha estaleiradas na estrada deverão ter altura 

de 1,5 m e deve ser mantida distância lateral de no mínimo 50 cm entre as mesmas.  

 

O Baldeio das toras deverá ser efetuado por tratores agrícolas, arrastando a mesma 

com o uso do mini-skidder, de forma a otimizar a operação, evitando assim 

problemas que possam vir a comprometer a qualidade da mesma para a serraria 

(máximo 48 horas após realizado o corte).  

 

O baldeio da lenha consiste em retirar a mesma dos talhões até as margens das 

estradas, com tratores auto carregáveis e carretas florestais, para que possa ser 

carregada nos caminhões de transporte.  

 

No final do processo a lenha deverá estar empilhada nas laterais das estradas, 

obedecendo uma distância de 3 metros das mesmas, com altura máxima admitida 

de 1 metro, para facilitar o carregamento. 

 

A tora que foi baldeada deverá ser agrupada à beira da estrada para facilitar o 

carregamento mecanizado com o uso de carregadeiras. A carregadeira organiza as 

toras aleatoriamente a fim de agilizar o processo de carregamento nos caminhões. 
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8.2.2. Fauna 

 

O Projeto de implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de 

Transmissão, composto por 10 (dez) usinas, serão instalados numa área de 

1.948,40 hectares, inseridos no domínio da Caatinga, zona rural do município de 

Limoeiro do Norte, estado do Ceará.  

 

Esse domínio possui precipitação pluviométrica média inferior a 800 mm/ano; 

elevada média térmica, com temperaturas que superam os 22ºC; e grande 

irregularidade na distribuição das chuvas – características que explicam a semi-

aridez da região. O volume de chuvas é realmente baixo, especialmente nos meses 

de maio a setembro; são estes longos períodos de escassez que sustentam uma 

biota vegetal do tipo Caatinga (AB’SABER, 2003). 

 

O bioma Caatinga representa cerca de 11% do país (844.453 km²), sendo o principal 

bioma da região nordeste e o menos conhecido no que diz respeito aos estudos 

faunísticos. Atualmente, são reconhecidas para o bioma: 98 de anfíbios (GARDA et 

al., 2017), 79 espécies de lagartos (MESQUITA et al., 2017), 548 espécies de aves 

(ARAUJO; SILVA, 2017) e 183 espécies de mamíferos (CARMIGNOTTO; ASTÚA, 

2017). Trata-se, portanto, de um bioma com rica biodiversidade apesar das 

condições climáticas desfavoráveis.  

 

O Município de Limoeiro do Norte, estado do Ceará, situa-se na depressão sertaneja 

da costa rebaixada da Chapada do Apodi e da planície e terraços fluviais próximos 

ao Rio Jaguaribe, coberta pela Caatinga.  

 

A área do projeto compreendendo o Complexo Solar ALEX I, III a X e LT (Figura 

8.2.170) situa-se entre duas áreas elencadas pelo Ministério do Meio Ambiente 

como de prioridade extremamente alta para conservação (PORTARIA No 223, DE 21 

DE JUNHO DE 2016), estas áreas foram definidas a partir de esforço regional de 

consultas, tanto a especialistas quanto instituições públicas e privadas, sobre o 
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estado do conhecimento dos grupos biológicos e dos diversos aspectos 

socioeconômicos.  

 

De acordo com (apud NOJOSA e CASCON, 2005, p.244) os primeiros estudos da 

herpetofauna no estado do Ceará datam do século XIX (BRASIL, 1863) e do meio 

do século XX (ROCHA, 1948, 1950, 1954), consistindo em comentários dos ensaios 

estatísticos do estado do Ceará. Cerca de 20 anos depois, Lima-Verde (1976) listou 

a ofidiofauna da chapada do Apodi. Levantamentos preliminares incluindo a fauna 

da caatinga foram apresentados por Vanzolini et al. (1980), Lima-Verde e Cascon 

(1990) e Lima-Verde (1991). 

 

O histórico de estudos de fauna no estado do Ceará da mastofauna no estado do 

Ceará teve início no século XVII com as investigações do naturalista holandês 

Marcgrave, a partir de então muitas lacunas temporais surgiram, sem uma 

continuidade de estudos nesse território por séculos (BOOGART; BRIENEN, 1985) e 

depois décadas (THOMAS, 1910; PAIVA, 1973). Alguns estudos pontuais, como os 

realizados pelo Serviço Nacional da Peste foram responsáveis pelo inventário de 

roedores e marsupiais na década de 1950 (OLIVEIRA; FRANCO, 2005), além dos 

trabalhos mais recentes em áreas de Caatinga e Brejos de Altitude nessa região 

(MARES; OJEDA, 1981; WILLIG; MARES, 1989). Além disso, houve recentes 

revisões nas coleções científicas com animais provenientes do Ceará, o que foi 

responsável pela criação de uma lista consolidada das espécies de pequenos 

mamíferos (GURGEL-FILHO; FEIJÓ; LANGGUTH, 2015) e mamíferos de médio e 

grande porte (FEIJÓ; LANGGUTH, 2013), que ocorrem nesse estado. 

 

Segundo Fernandes-Ferreira et al. (2016) o estado de Ceará tem uma importante 

representação histórica e atual na avifauna brasileira, embora poucos estudos 

contemplando a diversidade atual. Contudo, ainda existem lacunas importantes a 

serem preenchidas, como por exemplo uma lista de espécies de ocorrência 

confirmada para o estado do Ceará, que virá a elucidar elementos importantes da 

avifauna como espécies endêmicas e ameaçados de extinção para o estado. 
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De forma geral, como foi elencado nos parágrafos anteriores, o conhecimento das 

espécies, encontradas na área, assim como todo levantamento de informações 

secundárias, se tornam necessárias para a ampliação do conhecimento regional e 

para a tomada de decisões no que diz respeito ao manejo das áreas naturais e 

construção do empreendimento. 

 

 
Figura 8.2.170 - Delimitação das áreas de influência do Complexo Solar Fotovoltaico ALEX I, III a X, 

LT e áreas prioritárias para conservação da Caatinga. 

 

 

8.2.2.1 Metodologia 

 

O diagnóstico contemplou os grupos de vertebrados: mastofauna terrestre, 

mastofauna voadora (morcegos), avifauna e herpetofauna (répteis e anfíbios). 

 

O levantamento faunístico foi realizado “in loco” nos dias 19 a 24 de outubro de 

2018. A fim de uma padronização metodológica para todos os grupos faunísticos, 

todo o perímetro destinado à instalação do empreendimento foi plenamente 

percorrido para reconhecimento de área pela equipe de macrofauna e os pontos 
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amostrais foram estabelecidos ao longo desta de acordo com cada grupo, 

contemplando principalmente a Área de Influência Direta (AID) e a Área Diretamente 

Afetada (ADA), dando prioridade aos locais de com possível ocorrência de espécies, 

como locais de refúgio, dessedentação e alimentação. 

 

Os pontos foram percorridos durante cinco dias de amostragem por 4 biólogos e 

auxiliares de campo. As amostragens foram realizadas todos os dias, nos períodos 

diurno e crepuscular/noturno. 

 

Durante o deslocamento da equipe, foi utilizado o método de amostragem em 

estradas (FITCH, 1987), que consiste em percorrer as estradas em baixa velocidade 

(não ultrapassando 20 Km/h) procurando espécimes que estejam parados ou 

deslocando-se por elas, ou espécimes mortos por atropelamentos. 

 

A complementação dos dados primários para todos os grupos faunísticos foi 

realizada por meio de entrevista semiestruturada (AGA, 2007) com os moradores 

locais. 

 

Também optou-se por utilizar os dados secundários da distribuição das espécies de 

répteis, anfíbios e mamíferos disponíveis em polígonos (shapefiles), disponíveis on 

line no site da União Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos 

Naturais, da sigla IUCN (Internacional Union for Conservation of Nature and Natural 

Resource), utilizados para determinar a ocorrência da espécie ou grupo alvo na área 

indicada. Para essa projeção foram utilizados os limites de distribuição das espécies, 

que são determinadas pelos seguintes pontos: 1. Ocorrências conhecidas; 2. 

Conhecimento da preferência de habitat pela espécie alvo; 3. Existência do habitat 

apropriado; 4. Limites de elevação e 5. Conhecimento passado por especialistas. Na 

maioria desses casos a área de distribuição é transcrita como um polígono. Este 

polígono exibe os limites potenciais de distribuição de cada espécie que 

posteriormente é triado por cada especialista de seu respectivo grupo faunístico, 

deixando apenas àquelas espécies possíveis de ocorrerem na área. 
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Além das metodologias comuns a todos os grupos, foram realizados métodos 

específicos que consideram as particularidades de cada grupo, como seu modo de 

vida ou o tipo de micro-habitat. A seguir é apresentada a metodologia adotada para 

cada grupo faunístico. 

 

8.2.2.1.1 Herpetofauna 

 

As classes de vertebrados de anfíbios e répteis reúnem uma alta diversidade de 

espécies e diferentes estratégias de história de vida. Dessa forma, para obter uma 

boa caracterização qualitativa da herpetofauna é necessário o uso de diferentes 

técnicas de amostragem. 

 

O método de Procura Visual Ativa (PVA) registra a maioria das espécies em 

atividade no momento da amostragem e, por isso, tem por objetivo estimar a riqueza 

preliminar de espécies da herpetofauna (HEYER et al., 1994). Durante a PVA são 

vasculhados pedras, folhiço, bromélias, ocos de árvores e cupinzeiros (CRUMP JR., 

1994) (Figura 8.2.171). 

 

O método de coleta passiva também foi empregado (Figura 8.2.172) de forma 

complementar, foram instalados 5 pitifall traps que consistiram em 4 baldes 

enterrados interligados por cerca-guia formando um y em cada ponto amostral 

(Tabela 8.2.61). 

 

Além disso, durante os períodos crepusculares e noturnos também foi empregado o 

método de procura ativa em sítios reprodutivos, o que inclui as margens e/ou interior 

de brejos, rios, lagoas e poças na área de estudo, que neste caso consistiu em 

Dolinas. 

 

A procura ativa foi complementada com a gravação dos cantos de anuros, uma 

importante ferramenta na identificação das espécies, pois o canto é definido pré-

zigoticamente (WELLS, 1977) e, portanto, corresponde a uma ferramenta importante 
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na identificação da espécie. Os cantos serão registrados em gravador portátil e 

posteriormente analisado no programa Avisoft SAS-Lab Light (versão 3.74) e Sound 

Ruler (versão 0.9.6.0).  

 

 

Figura 8.2.171 - Procura Visual Ativa (PVA). 

 
 

 

Figura 8.2.172 - Registro Fotográfico e Busca Passiva (pitfall trap). 
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Tabela 8.2.61 - Pontos de amostragem da Herpetofauna (Figuras 8.2.173 a 8.2.187). 

Ponto Coordenada (UTM/Zona 24M) Fitofisionomia Figura 

TH1 614757/9417126 Caatinga arbustiva Figura 8.2.158 

TH2 614757/9417126 Caatinga arbustiva Figura 8.2.159 

TH3 613009/9419340 Caatinga arbustiva Figura 8.2.160 

TH4 611358/9420390 Caatinga arbustiva Figura 8.2.161 

TH5 612254/9418558 Caatinga arbustiva Figura 8.2.162 

PT1 614405/9419649 Caatinga arbustiva Figura 8.2.163 

PT2 609416/9420269 Caatinga arbustiva Figura 8.2.164 

PT3 610355/9419599 Caatinga arbustiva Figura 8.2.165 

PT4 611903/9420081 Caatinga arbustiva Figura 8.2.166 

PT5 613752/9420377 Caatinga arbustiva Figura 8.2.167 

NT1 615466/9416998 Caatinga arbustiva Figura 8.2.168 

NT2 611279/9420036 Área aberta/ Lagoa Figura 8.2.169 

NT3 611270/9419489 Área aberta/ Lagoa Figura 8.2.170 

NT4 613104/9418891 Caatinga arbustiva Figura 8.2.171 

NT5 608385/9420175 Caatinga arbustiva Figura 8.2.172 

 

 

 

Figura 8.2.173 - Ponto TH1, Caatinga arbustiva. 
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Figura 8.2.174 - Ponto TH2, Caatinga arbustiva. 

 

 

 

Figura 8.2.175 - Ponto TH3, Caatinga arbustiva. 
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Figura 8.2.176 - Ponto TH4, Caatinga arbustiva. 

 

 

 

Figura 8.2.177 - Ponto TH5, Caatinga arbustiva. 
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Figura 8.2.178 - Ponto PT1, Caatinga arbustiva. 

 

 

 

Figura 8.2.179 - Ponto PT2, Caatinga arbustiva. 
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Figura 8.2.180 - Ponto PT3, Caatinga arbustiva. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8.2.181 - Ponto PT4, Caatinga arbustiva. 
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Figura 8.2.182 - Ponto PT5, Caatinga arbustiva. 

 

 

Figura 8.2.183 - Ponto NT1, Caatinga arbustiva. 
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Figura 8.2.184 - Ponto NT2, Área aberta (Dolina). 

 

 

Figura 8.2.185 - Ponto NT3, Área aberta (Dolina). 
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Figura 8.2.186 - Ponto NT4, Caatinga arbustiva. 

 

 

Figura 8.2.187 - Ponto NT3, Área aberta (Dolina). 
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8.2.2.1.2 Mastofauna 

 

Amostragem de pequenos mamíferos não voadores: Foram instaladas armadilhas 

35 armadilhas de contenção viva de dois tipos, Sherman live trap (7,5 x 9,0 x 23,5 

cm, Figura 8.2.188) e Tomahawk live trap (30 x 30 x 15 cm; Figura 8.2.189) e 

instaladas em áreas propícias para a captura dos pequenos mamíferos não-

voadores (marsupiais e roedores), principalmente em locais cuja fitofisionomia 

apresentasse maior porte arbóreo ou com maior densidade de vegetação (Tabela 

8.2.62). 

 

 

 
Figura 8.2.188 - Checagem de armadilha de contenção viva tipo Sherman. 
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Figura 8.2.189 - Armadilha de contenção viva tipo Tomahawk. 

 

Tabela 8.2.62 - Localizações dos sítios amostrais ondem foram instaladas as armadilhas de 

contenção viva (live traps), nas áreas de influência doCSF ALEX e LT. Datum WGS 84. Sistemas de 

coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 24 M. 

Área Longitude Latitude 

Sítio 1 613016 9420733 

Sítio 2 614756 9417125 

Sitio 3 613008 9419339 

Sítio 4 611358 9420390 

Sítio 5 612254 9418558 

 

Foram instaladas ao longo das áreas diretamente aferradas um total de cinco sítios 

de amostragem com cinco gaiolas cada, dos dois tipos mencionados (cinco 

“shermans” e cinco “tomahawk”) instaladas sobre o solo de forma intercalada e 

equidistantes uma da outra por pelo menos 30 metros. Esse esforço compreendeu 

um total de 35 armadilhas/noites e um total ao final do inventário de 175 armadilhas 

no período. 
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Todas as armadilhas foram georreferenciadas e para cada animal capturado anotou-

se as seguintes informações: data de captura, tipo de macrohabitat, número da 

armadilha, tipo de armadilha, espécie - seguindo os guia específicos (VOSS; 

TARIFA; YENSEN, 2004; CÁCERES; MONTEIRO-FILHO, 2006; WEKSLER; 

PERCEQUILLO; VOSS, 2006; BONVICINO; OLIVEIRA; D’ANDREA, 2008; 

PERCEQUILLO; HINGST-ZAHER; BONVICINO, 2008), biomassa, sexo, estágio do 

desenvolvimento, estado reprodutivo, aspecto geral do corpo e biometria (ALHO; 

PEREIRA; PAULA, 1986; LACHER; ALHO, 1989; VIEIRA, 1989; PEREIRA, 1991). A 

determinação da idade dos pequenos mamíferos não-voadores foi realizada 

seguindo a sequência de irrupção dos dentes, de forma que sejam reconhecidas as 

classes etárias para cada grupo: marsupiais e roedores. 

 

Mamíferos de médio e grande porte: Para a amostragem dos mamíferos de médio e 

grande porte foram utilizados métodos complementares, capazes de abranger o 

máximo de registros de ocorrência das espécies, sendo por registro diretos ou 

indiretos. Assim, utilizou-se duas técnicas: 

 

Censo visual, identificação de rastros e coleta de vestígios (Figura 8.2.190): foram 

realizadas buscas ativas diretas para visualização de espécimes e procura e 

interpretação de vestígios (fezes, pegadas, pelos e tocas), além de vocalizações. 

Este método foi executado em trilhas pré-existentes, com pelo menos 1 km de 

extensão, sendo percorridas em diferentes períodos do dia, pela manhã entre 8 e 11 

horas e pela tarde entre 16 e 18 horas, com a finalidade de abranger a maior área 

possível dentro da poligonal do empreendimento. Percorreu-se a trilha ou transecção 

com velocidade não superior a 2 km/h, com paradas a cada 100 m, para observação 

das áreas adjacentes em busca de vestígios ou espécimes de mamíferos. O esforço 

amostral foi correspondente a soma da quilometragem percorrida durante os cinco 

dias de amostras dividido pelo número de contatos obtidos (por exemplo: vestígios e 

visualizações). 
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Figura 8.2.190 - Registro de vestígio na área de influência do Complexo Solar Fotovoltaico ALEX 

durante busca noturna. 

 

Para cada indivíduo registrado foram anotadas informações como nome da espécie, 

número de indivíduos, tipo de vestígios e coordenada geográfica. Os vestígios foram 

fotografados sempre que possível, utilizando-se uma escala métrica. 

 

Armadilha fotográfica: Foram instaladas 17 armadilhas fotográficas (Cam traps) que 

permaneceram ativadas por todo o período amostral, correspondente a cinco dias de 

funcionamento integral durante todo o período, com a finalidade de registrar a 

passagem de mamíferos nos diferentes períodos do dia e da noite. Este método tem 

sido utilizado com sucesso na detecção de mamíferos de médio e grande porte. 

Entretanto, pequenos mamíferos também podem ser registrados e esses dados 

foram utilizados para o inventário. Para a instalação das armadilhas foi considerado 

o habitat e o favorecimento dos registros dos mamíferos, como a presença de 

carreiros/trilhas e locais de passagem desses animais, além da presença de áreas 

de dessedentação. 

 

As armadilhas foram instaladas (Figura 8.2.191) e à sua frente foram adicionadas 

iscas atrativas para otimizar a captura dos registros fotográficos. As iscas atrativas 
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são amplamente utilizadas, principalmente pelo fato dos mamíferos serem 

orientados pelo seu olfato (SRBEK-ARAUJO; CHIARELLO, 2007; TROLLE; KÉRY, 

2005) e dessa forma aumentar as chances de obtenção de registros fotográficos. 

Todas as armadilhas fotográficas foram georreferenciadas (Tabela 8.2.63). 

 

Figura 8.2.191 - Instalação de armadilha fotográfica. 

 

Tabela 8.2.63 - Coordenadas geográficas dos locais onde as armadilhas fotográficas (AF) forma 

instaladas em meio as áreas de influência do Complexo Solar Fotovoltaico ALEX e Linha de 

Transmissão. Datum WGS 84. Sistemas de coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM), 

Zona 24 M. 

Armadilha fotográfica Latitude Longitude 

AF 1 614554 9418920 

AF 2 614891 9419682 

AF 3 614187 9420020 

AF 4 614662 9418173 

AF 5 613860 9417958 

AF 6 614678 9417039 

AF 7 613403 9419466 

AF 8 609393 9420306 

AF 9 611018 9420256 

AF 10 611718 9420027 

AF 11 611232 9419305 
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Armadilha fotográfica Latitude Longitude 

AF 12 610140 9420075 

AF 13 611574 9420943 

AF 14 612569 9420983 

AF 15 613146 9418720 

AF 16 612446 9419426 

AF 17 613293 9420184 

 

8.2.2.1.3 Mastofauna voadora (Quirópteros) 

 

Foram utilizados 50 metros de redes-de-neblina (mist nets) (5 redes de 10 m de 

comprimento x 2,5 m de altura) em cada transecto. Cada ponto foi amostrado uma 

noite. As redes permaneceram abertas das 18:00 às 23:00 horas, período de maior 

atividade dos morcegos filostomídeos (FLEMING 1988). Os morcegos capturados 

tiveram os dados biométricos medidos (Figura 8.2.192 a 8.2.195). Comprimento do 

antebraço (mm), comprimento corporal (mm) e a massa corpórea (gramas), além 

dos dados de sexo, condição reprodutiva por meio da observação das 

características externas (posição dos testículos nos machos, verificação de prenhez 

através de apalpamento, estado das glândulas mamárias, nas fêmeas) e idade 

(juvenil ou adulto). Através dos parâmetros extraídos foram identificados através do 

uso de chaves de identificação especializadas (SIMMONS & VOSS 1998, LIM & 

ENGSTROM 2001, GARDNER 2007, REIS et al. 2013). 

 

Para complementação dos dados foi utilizado o detector de frequências da marca 

Petterson, modelo ultrasound detector D230 (Figura 8.2.196), que possui uma faixa 

de frequência de 10-120 KHz. O detector foi utilizado no método “heterodyne”, que 

possibilita a detecção de sinais de ultra-sons de morcegos a uma longa distância.  O 

detector permaneceu ligado no período das 18:00 as 23:00 horas no mesmo ponto 

das redes de neblina. Cada sinal de eco-localização detectado pelo aparelho dentro 

de um intervalo de 20 segundos foi considerado como passagem de um indivíduo 

pelo raio em que o detector conseguiu captar o sinal, vale ressaltar que um mesmo 

indivíduo pode passar pelo observador mais de uma vez no período de amostragem. 

A necessidade da utilização de detectores para registro de atividade de morcegos é 
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de fundamental importância para corroborar com a ampliação de espécies da região, 

visto que morcegos insetívoros compõem em 70% a quiropterofauna brasileira, e por 

apresentarem voos mais altos, dificilmente são pegos em redes de neblina. 

 

 

Figura 8.2.192 - Aferição dos dados biométricos dos animais capturados. 

 

 

Figura 8.2.193 - Aferição dos dados biométricos dos animais capturados. 
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Figura 8.2.194 - Anotação dos dados biométricos. 

 

 

 

Figura 8.2.195 - Retirada do animal capturado na rede de neblina. 
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Figura 8.2.196 - Detector utilizado na 1ª campanha. Fonte: www.batsound.com. 

 

 

8.2.2.1.4 Avifauna 

 

Com incursões matinais compreendendo os horários de maior atividade das aves, 

que se dá do alvorecer (05:30 hs) até aproximadamente 11:00 hs. Também foram 

realizadas de forma complementar, incursões no período vespertino e noturno de 

16:00 a 21:00 h, a fim de registrar espécies de aves de comportamento crepuscular 

e ou noturno. 

 

Buscando amostrar da borda ao interior da área (Figuras 8.2.197 a 8.2.202), foram 

percorridas trilhas no interior da floresta de caatinga abrangendo de forma 

satisfatória e representativa a área da poligonal onde se propõe instalar o 

empreendimento. 
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Figura 8.2.197 - Região de lagoa temporária e aspecto geral da vegetação na área do CSFA. 

Coordenada; Zona 24M, Longitude 611230, Latitude 9420046. 

 

 

Figura 8.2.198 - Região em avançado processo de extração de madeira para carvoaria. Coordenada; 

Zona 24M, Longitude 613281, Latitude 9420452. 
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Figura 8.2.199 - Região de vegetação de Caatinga arbustiva em fase avançada de regeneração na 

área do CSFA. Coordenada; Zona 24M, Longitude 613067, Latitude 9419314. 

 

 

Figura 8.2.200 - Região de vegetação de Caatinga arbustiva em fase de regeneração na área do 

CSFA. Coordenada; Zona 24M, Longitude 612923, Latitude 9418654. 
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Figura 8.2.201 - Região de vegetação de Caatinga arbustiva em fase avançada de regeneração na 

área do CSFA. Coordenada; Zona 24M, Longitude 613067, Latitude 9419314. 

 

 

Figura 8.2.202 - Região de vegetação de Caatinga arbustiva em fase de regeneração na área do 

CSFA. Coordenada; Zona 24M, Longitude 613341, Latitude 9418723. 
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Os registros das espécies de aves foram realizados prioritariamente por contatos 

visuais e auditivos, com auxílio de binóculos (Figura 8.2.203), sendo também feitas, 

quando necessário, gravações com microfone direcional acoplado a um gravador 

digital (Figura 8.2.204). Como ferramenta adicional, foram emitidos sons em forma 

de play-backs utilizando emissão de gravações de cantos com uso de caixa acústica 

portátil (Figura 8.2.205), isto para confirmar e ou auxiliar na identificação e na 

fotografia de espécies (JOHNSON et al., 1981, MARION et al., 1981). 

 

Também foram efetuadas, sempre que possível, fotografias para identificação de 

espécies com diagnoses crípticas utilizando câmera Canon EOS T5i com lente de 

alcance de 300 mm (Figura 8.2.206). As identificações das espécies de aves foram 

feitas com o auxílio de guias de campo (SIGRIST, 2009, 2013) e sonoro/fotográfico 

(WIKI AVES, 2018). A nomenclatura taxonômica seguiu o Comitê Brasileiro de 

Registros Ornitológicos (CBRO, 2015). 

 

Como as espécies de aves naturalmente possuem comportamentos diferentes que 

só podem ser percebidos em diferentes épocas do ano, adicionalmente foram 

entrevistados moradores da região, para que assim fosse possível identificar 

algumas aves ausentes no período de coleta de dados. 

 

 

Figura 8.2.203 - Coleta de dados usando binóculos. 
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Figura 8.2.204 - Coleta de dados usando gravador e microfone direcional. 

 
 

 

Figura 8.2.205 - Imagem de técnica de coleta de dados usando reprodução de vocalização de 

espécies por play-backs. 
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Figura 8.2.206 - Método de registro fotográfico da avifauna. 

 

No que se refere ao levantamento quantitativo a avifauna foi amostrada através do 

conjunto das seguintes metodologias: pontos de escuta, listas de Mackinnon e 

observações livres. 

 

Foram coletados dados em trilhas já existentes, onde a cada dia foi percorrido uma 

trilha diferente, totalizando cinco trilhas com extensões mínimas de 2000 m, 

realizando o mesmo esforço para o método de ponto de escuta e lista de Mackinnon 

(Tabela 8.2.64). Os pontos de escuta são essenciais para a coleta dos dados 

relativa à abundância das espécies, (VIELLIARD et al., 2010), e consiste na parada 

de dez (10) minutos em cada ponto, para anotar o registro de espécies e espécimes 

através da vocalização e ou visualização das aves em um raio fixo de 

aproximadamente 50 m. Foram desempenhados cinco pontos de escuta por dia, 

distantes 200 m entre si, o que perfaz um esforço amostral de 300 min. As 

amostragens dos pontos de escuta ocorreram nas primeiras horas da manhã (5:30 e 

10:00), quando as aves estão mais ativas e costumam vocalizar com mais 

frequência. Os dados obtidos através deste método foram utilizados para a produção 

dos dados de distribuição das espécies, bem como dos seus índices de ocorrência e 

estimativas de diversidade. 
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Tabela 8.2.64 - Coordenadas geográficas em UTM dos pontos de escuta do levantamento de 

ornitofauna na área de implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão, no 

município de Limoeiro do Norte, estado do Ceará. 

Pontos de escuta / 

Exaustivo 
Zona Longitude Latitude Área amostral 

Exaustivo / Noturno 24M 611719 9420027 19/10/2018 

1 24M 611090 9420545 20/10/2018 

2 24M 611275 9420453 20/10/2018 

3 24M 611310 9420241 20/10/2018 

4 24M 611230 9420046 20/10/2018 

5 24M 611188 9419832 20/10/2018 

6 24M 611160 9419615 20/10/2018 

Exaustivo / Noturno 24M 611139 9419548 20/10/2018 

7 24M 613698 9417661 21/10/2018 

8 24M 613813 9417830 21/10/2018 

9 24M 613987 9417949 21/10/2018 

10 24M 614205 9417945 21/10/2018 

11 24M 614418 9417968 21/10/2018 

12 24M 614532 9418143 21/10/2018 

Exaustivo / Noturno 24M 615190 9417319 21/10/2018 

13 24M 612974 9420703 22/10/2018 

14 24M 612913 9420502 22/10/2018 

15 24M 613079 9420381 22/10/2018 

16 24M 613281 9420452 22/10/2018 

17 24M 613502 9420467 22/10/2018 

18 24M 613606 9420286 22/10/2018 

Exaustivo 24M 613293 9420185 22/10/2018 

Exaustivo / Noturno 24M 608437 9420144 22/10/2018 

19 24M 613067 9419314 23/10/2018 

20 24M 613165 9419282 23/10/2018 

21 24M 613473 9419188 23/10/2018 

22 24M 613680 9419118 23/10/2018 

23 24M 613882 9419053 23/10/2018 

24 24M 614102 9418983 23/10/2018 

Exaustivo / Noturno 24M 613403 9419466 23/10/2018 

25 24M 612266 9418554 24/10/2018 
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Pontos de escuta / 

Exaustivo 
Zona Longitude Latitude Área amostral 

26 24M 612489 9418586 24/10/2018 

27 24M 612708 9418623 24/10/2018 

28 24M 612923 9418654 24/10/2018 

29 24M 613131 9418690 24/10/2018 

30 24M 613341 9418723 24/10/2018 

Exaustivo 24M 614891 9419682 24/10/2018 

 

O método das Listas de Mackinnon adaptado de Ribon (2010), é comumente 

utilizado em levantamentos rápidos (MACKINNON & PHILLIPS, 1993, POULSEN et 

al., 1997, HERZOG et al., 2002, RIBON, 2010). Este método consiste da listagem 

sistemáticas de espécies, sendo registradas 10 espécies por lista sem repetições na 

lista seguinte, caso alguma espécie tenha sido registrada em um perímetro mínimo 

de 100 metros distante onde a lista anterior foi feita. 

 

Os dados quantitativos usados para estimar a riqueza de espécies, abundância e 

frequência de ocorrência foram coletados usando o método das Listas de Mackinnon 

e pontos de escuta. As espécies detectadas exclusivamente em períodos fora do 

emprego da metodologia não foram analisadas quantitativamente. 

 

A riqueza acumulada de espécies foi obtida pela adição de novos registros de 

espécies de aves a cada unidade amostral (FJELDSA, 1999), e estimada pelo 

cálculo de Jackknife I (COLWELL, 2006), comumente utilizado em estudos de 

comunidades de aves (SANTOS, 2004, RODRIGUES et al., 2005, SIMON et al., 

2008, ARAUJO, 2009) seguindo a equação (KREBS, 1999). 

 

A frequência de ocorrência (FO) das aves foi calculada através da equação FO = 

nx100/N, sendo n, o número de registro da espécie nas listas de 10 espécies 

somados ao número de registros em pontos de escuta e N, o número de listas (20 

listas) somados ao número de pontos (30 pontos) então N=50. Foram consideradas 

as seguintes categorias quanto à frequência de ocorrência (FO) das espécies de 
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aves registradas: espécies comuns com FO entre 40% a 100%, espécies regulares 

com FO entre 20 e 39%, e espécies raras FO < 20%. 

 

A abundância das aves foi calculada a partir das amostragens quantitativas 

realizadas através de pontos de escuta. Para cada uma das espécies foi obtido um 

número de contatos que dividido pelo número de amostras representa o Índice 

Pontual de Abundância (IPA) de cada espécie registrada (VIELLIARD et al., 2010). 

 

Para analisar de forma qualitativa a avifauna registrada, espécies ou grupos 

bioindicadores são utilizados para entender a qualidade do ambiente estudado. 

Neste estudo, são usados parâmetros como; endemismo, status de ameaça de cada 

espécie encontrada, espécies sinergéticas, categorias tróficas, o grau de 

sensitividade a distúrbios humanos e por fim, grau de dependência a ambientes 

florestais. Para descrever estes parâmetros é indispensável incorporar espécies 

registradas fora dos métodos sistematizados de Listas e pontos de escuta, pois 

assim é possível caracterizar aspectos diretos e indiretos, importantes para 

avaliação ambiental. 

 

A distribuição das categorias tróficas baseou-se na classificação proposta na 

literatura, seguindo Donatelli et al. (2004), Willis (1979), Sick (1997), Simon (2006), 

Nascimento et al., 2005; Rodrigues et al., 2005; Telio-Júnor et al., 2005, 

considerando: insetívoros (INS), aves com dieta composta por 75% ou mais de 

insetos e outros artrópodes; onívoros (ONI), aves com dieta composta por insetos, 

artrópodes, vertebrados e frutos, em proporções similares; frugívoros (FRU), aves 

com dieta composta por 75% ou mais de frutos e grãos ou sementes; nectarívoros 

(NEC), aves com dieta composta principalmente por néctar, mas envolve também 

insetos e outros artrópodes; carnívoros (CAR), aves com dieta composta por 75% ou 

mais de vertebrados vivos; detritívoros (DET), aves com dieta composta por 75% ou 

mais de matéria orgânica em decomposição; granívoros (GRA) aves com dieta 

composta por 75% ou mais de grãos e sementes. 
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Para a classificação das espécies de acordo com a sensitividade aos distúrbios 

antrópicos, utilizou-se a literatura disponível, (SILVA et al., 2003; STOZ et al., 1996; 

RODA & CARLOS, 2004), considerando os níveis: baixo, médio e alto. O status de 

dependência quanto aos ambientes florestais a serem seguidos são: Independente, 

Semidependente e Dependente, de acordo com SILVA et al. (2003). 

 

O atual status de ameaça das aves foi baseado nos dados disponíveis pela MMA 

2014, ICMBio 2018 e IUCN 2015/2. A nomenclatura e a classificação das aves, 

seguiu a lista proposta pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2015). 

Por meio de entrevistas com moradores locais foi possível identificar algumas 

espécies sinergéticas, além de espécies que não despertam interesse econômico ou 

alimentar. Tais espécies não foram consideradas nas análises quantitativas. 

 

A partir de dados já conhecidos para o Bioma ou Domínio Caatinga, principalmente 

da Caatinga Cearense, foi incorporado à lista de espécies registradas neste estudo, 

uma lista de possíveis ocorrências para região, a fim de entender influencias na 

dinâmica das aves neste ambiente (FIUZA, 1999, OLMOS et al., 2005, ARAUJO, 

2009, NUNES & MACHADO, 2012). 

 

 

8.2.2.2 Resultados 

 

8.2.2.2.1 Herpetofauna 

A partir dos dados levantados in loco, foram encontradas um total de 11 espécies 

para herpetofauna, dentre elas quatro anfíbios e sete lagartos. Ao juntarmos com os 

dados de entrevistas 18 espécies, sendo quatro anfíbios, sete lagartos e sete 

serpentes (Tabela 8.2.65) (Figura 8.2.207 a Figura 8.2.216). 
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Tabela 8.2.65 - Lista das espécies da Herpetofauna encontradas nas áreas de Influência da 

ComplexoSolar Fotovoltaico ALEX I a X e sua Linha de Transmissão, nos municípios de Limoeiro do 

Norte e Tabuleiro do Norte, Ceará. Em "Status": IM– Importância médica; IN - Indicadora; XE– 

Xerimbabo. Em “Categorias”: IUCN (2018) - LC – Pouco preocupante; MMA (2013) - NC – Não 

Consta. Em "Fonte": EN– Entrevista; VI– Visual; VO– Vocalização. 

Nº Ordem Família 
Nome 

Científico 
Nome 

Popular 
Status 

Categorias 
Fonte 

IUCN MMA CITES 

1 Anura Bufonidae Rhinella jimi sapo-cururu IM LC NC NC VI, VO 

2 Anura Bufonidae 
Rhinella 

granulosa 
sapo-
granuloso 

- LC NC NC VI, VO 

3 Anura Leptodactylidae 
Leptodactylus 

latrans 
Rã-manteiga - LC NC NC VI, VO 

4 Anura Leptodactylidae 
Leptodactylu 

vastus 
rã-
assobiadora 

- LC NC NC VI, VO 

5 Squamata Phyllodactylidae 
Gymnodactylus 

geckoides 
briba - - NC NC VI 

6 Squamata Gekkonidae 
Hemidactylus 

agrius 
briba EN - NC NC VI 

7 Squamata Iguanidae Iguana iguana camaleão - - NC NC VI 

8 Squamata Teiidae 
Ameivula 
ocellifera 

lagarto - - NC NC VI 

9 Squamata Teiidae 
Salvator 
merianae 

teiu CI - NC 
Apendi

ce II 
VI 

10 Squamata Tropiduridae 
Tropidurus 
hispidus 

calango - - NC NC VI 

11 Squamata Gymnophthalmidae 
Procellosaurinu
s erythrocercus 

lagarto-do-
rabo-
vermelho 

EN - NC NC VI 

12 Squamata Polychrotidae 
Polychrus 
acutirostris 

lagarto-
preguiça 

RA - NC NC EN 

13 Squamata Boidae Boa constrictor jiboia XE - NC 
Apendi

ce II 
EN 

14 Squamata Boidae 
Epicrates 
crassus 

salamanta XE - NC 
Apendi

ce II 
EN 

15 Squamata Colubridae Spilotes pullatus cainana XE - NC NC EN 

16 Squamata Viperidae 
Bothrops 

erythromelas 
jararaca IM - NC NC EN 

17 Squamata Viperidae 
Crotalus 
durissus 

cascavel IM - NC NC EN 

18 Squamata Elapidae 
Micrurus 
ibiboboca 

coral 
verdadeira 

IM - NC NC EN 
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Figura 8.2.207 - Rhinella jimi, sapo-cururu. 

 

 

 

Figura 8.2.208 - Rhinella granulosa, sapo-granuloso. 
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Figura 8.2.209 - Leptodactylus ocellatus, rã-manteiga. 

 

 

 

Figura 8.2.210 - Leptodactylus vastus, rã-pimenta. 
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Figura 8.2.211 - Gymnodactylus geckoides, briba. 

 

 

Figura 8.2.212 - Hemidactylus agrius, briba. 
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Figura 8.2.213 - Iguana iguana, camaleão. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8.2.214 - Ameivula ocellifera, lagarto. 
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Figura 8.2.215 - Tropidurus hispidus, calango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.2.216 - Procellosaurinus erythrocercus, lagarto do rabo-vermelho. 

 

Dentre as espécies encontradas nas áreas de influência estão aquelas 

caracterizadas como de ampla distribuição geográfica, que ocorrem em diversos 
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biomas; como Rhinella jimi, Rhinella granulosa, Leptodactylus ocellatus, 

Leptodactylu vastus, Gymnodactylus geckoides, Hemidactylus agrius, Iguana iguana 

 

Ameivula ocellifera, Salvator merianae, Tropidurus hispidus, Boa constrictor, 

Epicrates crassus, Spilotes pullatus, Micrurus ibiboboca, Bothrops erythromelas, 

Crotalus durissus, sendo esses dois últimos comumente encontrados na Caatinga.  

 

As espécies endêmicas possuem distribuição limitada a habitats especializados, 

nativos de uma área geográfica restrita, neste caso o bioma Caatinga (RODRIGUES, 

2000; RICKLEFS, 2003). Uma das espécies encontradas é considerada endêmica 

da Caatinga, o Procellosaurinus erythrocercus(lagarto-de-rabo-vermelho) 

(RODRIGUES, 2003) e a espécie de lagarto Hemidactylus agrius(briba) que foi 

considerado endêmico da Caatinga (VANZOLINI, 1978; VANZOLINI, RAMOS-

COSTA AND VITT, 1980) e posteriormente teve distribuição ampliada para o 

domínio Cerrado (Andrade et al., 2004), demostrando restrição a áreas áridas. 

Ambas as espécies não ocorrendo em todos os biomas e são espécies relevantes 

no que se refere à conservação. 

 

O Procellosaurinus erythrocercusé um pequeno lagarto de cauda vermelha com 

tamanho máximo próximo de 30 mm, hábito fossorial e psamófilo, ou seja, se enterra 

em areia, com atividade diurna (Rodrigues, 2003) foi registrado somente através da 

captura em pitfall.  

 

Hemidactylus agriusé uma lagartixa rara de formações semiáridas do nordeste do 

Brasil, geraLmente é encontrada inativa em cascas de árvores durante o dia (Passos 

et, al, 2015), possuindo atividade noturna (RODRIGUES, 2003). 

 

Nenhuma espécie encontrada, de forma visual, consta no livro vermelho de espécie 

ameaçada (IUCN, 2018). O Estado do Ceará não possui lista de espécies da fauna 

ameaçada, atualmente, na região nordeste, apenas o Estado da Bahia e 

Pernambuco, segundo a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA, 2017) o Ceará será o 

terceiro estado do Nordeste com Lista Vermelha da Fauna.  
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Segundo a Lista Oficial das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção do Estado 

da Bahia, oProcellosaurinus erythrocercusé considerado vulnerável no estado da 

Bahia (SEMA, 2017) e em Perigo na Lista de Pernambuco (CPRH, 2018), porém é 

considerado como pouco preocupante na lista Brasileira (ICMBio, 2018; IUCN, 

2018). 

 

Várias espécies de répteis, especialmente as serpentes e os sapos, possuem 

importância econômica por produzirem venenos que dão origem a medicamentos 

amplamente utilizados. Dentre esse grupo de importância, as espécies que são 

registradas (visual ou entrevistas) para área são a cascavel (Crotalus durissus), a 

jararaca (Bothrops erythromelas), a falsa-coral (Micrurus ibiboboca) e o sapo-cururu 

(Rhinella jimi). 

 

Através dos dados secundários oriundos da IUCN foram encontradas 32 espécies 

que podem ocorrer na área (Tabela 8.2.66), sendo 27 anfíbios dentre eles: 25 

anuros, duas gimonofionas e cinco répteis; uma espécie de lagarto, uma anfisbênea 

e três serpentes. 

 

Tabela 8.2.66 - Lista das espécies da herpetofauna obtidas através dos dados secundários da IUCN, 

2018. Em "Status": IM– Importância médica; IN - Indicadora; XE– Xerimbabo.Em “Categorias”: IUCN 

(2018) - LC – Pouco preocupante; MMA (2013): NC – Não Consta. Em "Fonte": EN– Entrevista; VI– 

Visual; VO– Vocalização. Em CITES: NC – Não Consta; Em validação: V –Validado (encontrado na 

área). 

Nº Ordem Família Nome Científico Nome Popular Status 

Categorias VALIDAÇÃO 

IUCN MMA CITES  

1 ANURA BUFONIDAE Rhinella granulosa sapo-granuloso  LC NC NC V 

2 ANURA BUFONIDAE Rhinella jimi sapo-cururu IM LC NC NC V 

3 ANURA HYLIDAE 

Corythomantis 

greeningi 

perereca-de-

capacete IM LC NC NC - 

4 ANURA HYLIDAE 

Dendropsophus 

branneri 
pererequinha 

- LC NC NC - 

5 ANURA HYLIDAE 

Dendropsophus 

decipiens 
pererequinha 

- LC NC NC - 
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Nº Ordem Família Nome Científico Nome Popular Status 

Categorias VALIDAÇÃO 

IUCN MMA CITES  

6 ANURA HYLIDAE 

Dendropsophus 

minutus 
pererequinha 

- LC NC NC - 

7 ANURA HYLIDAE Dendropsophus nanus pererequinha - LC NC NC - 

8 ANURA HYLIDAE Hypsiboas crepitans perereca - LC NC NC - 

9 ANURA HYLIDAE 

Scinax 

fuscomarginatus 
perereca 

- LC NC NC - 

10 ANURA HYLIDAE Scinax x-signatus perereca - LC NC NC - 

11 ANURA 

LEPTODACTYLI

DAE 

Adenomera 

hylaedactyla 
rã 

- LC NC NC - 

12 ANURA 

LEPTODACTYLI

DAE Leptodactylus fuscus 
rã-assobiadeira 

- LC NC NC - 

13 ANURA 

LEPTODACTYLI

DAE Leptodactylus latrans 
rã-manteiga 

- LC NC NC - 

14 ANURA 

LEPTODACTYLI

DAE Leptodactylus syphax 
rã 

- LC NC NC - 

15 ANURA 

LEPTODACTYLI

DAE 

Leptodactylus 

troglodytes 
rã 

- LC NC NC - 

16 ANURA 

LEPTODACTYLI

DAE Leptodactylus vastus 
rã-pimenta 

IM LC NC NC - 

17 ANURA 

LEPTODACTYLI

DAE Physalaemus albifrons 
rã 

- LC NC NC - 

18 ANURA 

LEPTODACTYLI

DAE Physalaemus cuvieri 
rã 

- LC NC NC - 

19 ANURA 

LEPTODACTYLI

DAE Pleurodema diplolister 
rã 

- LC NC NC - 

20 ANURA 

MICROHYLIDA

E Elachistocleis ovalis 
rã 

- LC NC NC - 

21 ANURA 

ODONTOPHRY

NIDAE 

Odontophrynus 

carvalhoi 
rã 

- LC NC NC - 

22 ANURA 

ODONTOPHRY

NIDAE 

Proceratophrys 

cristiceps 
sapo 

- LC NC NC - 

23 ANURA 

PHYLLOMEDU

SIDAE 

Pithecopus 

hypochondrialis 
perereca-verde 

IM LC NC NC - 

24 ANURA 

PHYLLOMEDU

SIDAE 

Pithecopus 

nordestinus 
perereca 

- DD NC NC - 

25 ANURA PIPIDAE Pipa carvalhoi  - LC NC NC - 

26 GYMNOPHIO SIPHONOPIDA Siphonops annulatus cobra-cega - LC NC NC - 
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Nº Ordem Família Nome Científico Nome Popular Status 

Categorias VALIDAÇÃO 

IUCN MMA CITES  

NA E 

27 

GYMNOPHIO

NA 

TYPHLONECTI

DAE Chthonerpeton arii 
cobra-cega 

EN DD NC NC - 

28 SQUAMATA 

AMPHISBAENI

DAE Amphisbaena alba 
cobra-cega 

- LC NC NC - 

29 SQUAMATA TYPHLOPIDAE 

Amerotyphlops 

reticulatus 
cobra-cega-preta 

- LC NC NC - 

30 SQUAMATA VIPERIDAE Bothrops erythromelas 

jararaca-

vermelha IM LC NC NC - 

31 SQUAMATA LEIOSAURIDAE Enyalius bibronii lagarto - LC NC NC - 

32 SQUAMATA VIPERIDAE Crotalus durissus 
cascavel 

IM LC NC 

Apêndic

e III - 

 

Dentre as espécies registradas duas foram validadas, encontradas através da 

procura ativa: Rhinella granulosa e Rhinella jimi e uma por entrevista: Bothrops 

erythromelas. 

 

No entanto, vale ressaltar que os dados de campo foram obtidos no período seco e 

é possível que durante a estação chuvosa encontre mais espécies, inclusive as que 

foram obtidas através dos dados secundários. 

 

Ainda no que se refere aos resultados obtidos através da IUCN, é válido comentar 

sobre a espécie descrita para o Município de Limoeiro do Norte, a gimiophona 

Chthonerpeton arii, descrita por Cascon e Lima-Verde (1994), encontradas 

posteriormente fora da localidade tipo, no estado da Bahia e em sua divisa com o 

estado de Pernambuco, no Rio São Francisco (SILVA et. al, 2013). Os únicos 

registros desta espécie são de águas rasas, onde há um fundo enlameado e muita 

vegetação aquática, em piscinas temporárias, lagoas e rios, em áreas secas de 

savana da Caatinga, existe possibilidade que seja uma espécie semiaquática (IUCN, 

2004). 
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8.2.2.2.2 Mastofauna 

 

Quanto aos mamíferos não voadores foram encontrados 43 táxons (pequenos 

mamíferos não-voadores e mamíferos de médio e grande porte), pertencentes a 21 

famílias de oito ordens taxonômicas (Tabela 8.2.67). Os métodos de amostragem 

direta (capturas com armadilhas de contenção viva, armadilhas fotográficas e busca 

ativa) levaram ao registro de 10 táxons que também estão inclusos nos resultados 

da ocorrência potencial de espécies, com exceção de Thrichomys sp. (Ver Tabela 

8.2.67). 

 

Do montante de espécies indicadas pelos métodos abrangentes observou-se que 

mais de 41% (n = 18) são representadas por animais com dieta onívora, como os 

marsupiais Didelphis albiventris (Figura 8.2.217) e Monodelphis domestica (Figura 

8.2.218), cuja alimentação depende do recurso disponível como frutos, artrópodes, 

pequenos vertebrados e até restos de animais mortos. Outras 18 espécies são 

consideradas fitófagas, consumindo partes vegetais como folhas, brotos, caule, 

raízes frutos e sementes. Além dessas, ainda foram registrados sete táxons com 

dieta especialista, como no caso dos felinos, representado nessa amostragem pelo 

registro direto de Leopardus pardalis (Figura 8.2.219), estritamente carnívoros e 

também o tamanduá-mirim especializado no consumo de insetos sociais, como 

formigas e cupins. 
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Figura 8.2.217 - Didelphis albiventris registrado pelo método de Armadilhas fotográficas nas áreas de 

influência doempreendimento. 

 

 

Figura 8.2.218 - Monodelphis domestica (seta vermelha) registrado pelo método de Armadilhas 

fotográficas nas áreas de influência do empreendimento. 
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Figura 8.2.219 - Leopardus pardalis registrado pelo método de Armadilhas fotográficas nas áreas de 

influência do empreendimento.
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Tabela 8.2.67 - Lista de espécies registrada por todos os métodos de amostragem nas áreas de influência para instalação do Complexo Solar Fotovoltaico 

ALEX I, III a X e Linha de Transmissão, nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, Ceará. * o asterisco indica as espécies endêmicas que 

foram registradas por meio do método de ocorrência potencial. 

Ordem Família Táxon 
Nome 

popular 
Guilda 
trófica 

Status de 
conservação 
MMA, 2014 

Status de 
conservação 
IUCN, 2018 

Método de 
amostragem 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis albiventris Saruê, timbu Onívoro NC LC AF; OP 

  

Marmosa demerarae Catita, cuíca 
Onívoro, 
insetívoro 

NC LC OP 

Marmosa murina Catita, cuíca 
Onívoro, 
insetívoro 

NC LC OP 

Monodelphis 
domestica 

Catita 
Onívoro, 
insetívoro 

NC LC AF; OP 

Cingulata Dasypodidae 
Dasypus 

novemcinctus 

Tatu-
verdadeiro, 
tatu-galinha 

Onívoro NC LC BA; OP 

  
Euphractus 
sexcinctus 

Tatu-peba Onívoro NC LC AF; BA; OP 

Pilosa Bradypodidae Bradypus variegatus Preguiça Folívoro NC LC OP 

 Myrmecophagidae 
Tamandua 
tetradactyla 

Tamanduá, 
mixila 

Insetívoro NC LC OP 

Primates Callitrichidae Callithrix jacchus Sagui, soim 
Onívoro, 
frugívoro 

NC LC BA; OP 

 Cebidae Sapajus libidinosus 
Macaco-

prego 
Onívoro, 
frugívoro 

NC LC OP 

Rodentia Caviidae Galea spixii Preá 
Folívoro, 
granívoro 

NC LC BA; OP 

 

 

Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Capivara Folívoro NC LC OP 

Kerodon rupestris* Mocó Folívoro VU LC OP 

Cricetidae Calomys expulsus Rato-calunga Granívoro NC LC OP 

 Cerradomys Rato-do- Granívoro NC LC OP 
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Ordem Família Táxon 
Nome 

popular 
Guilda 
trófica 

Status de 
conservação 
MMA, 2014 

Status de 
conservação 
IUCN, 2018 

Método de 
amostragem 

subflavus mato 

Holochilus sciureus Rato-d'água Folívoro NC LC OP 

Necromys lasiurus 
Rato-do-

mato 
Onívoro, 
granívoro 

NC LC OP 

Nectomys rattus Rato-d'água Onívoro NC LC OP 

Oecomys catherinae 
Rato-do-

mato 
Frugívoro NC LC OP 

Oecomys trinitatis 
Rato-do-

mato 
Frugívoro NC LC OP 

Oxymycterus 
angularis 

Rato-do-
mato 

Insetívora NC LC OP 

Wiedomys 
pyrrhorhinos* 

Rato-bico-
de-lacre 

Onívoro, 
frugívoro 

NC LC OP 

Cuniculidae Cuniculus paca Paca Frugívoro NC LC OP 

Dasyproctidae 
Dasyprocta 

prymnolopha 
Cutia Frugívoro NC LC OP 

Echimyidae 
Thrichomys 
apereoides 

Rabudo, 
punaré 

Folívoro, 
frugívoro 

NC LC OP 

 

Thrichomys 
laurentius 

Rabudo, 
punaré 

Folívoro, 
frugívoro 

NC DD OP 

Thrichomys sp. 
Rabudo, 
punaré 

Folívoro, 
frugívoro 

NC - AF 

Erethizontidae Coendou prehensilis 
Porco-
espinho 

Folívoro NC LC OP 

Muridae Mus musculus Rato-calunga Granívoro NC LC OP 

Lagomorpha Leporidae 
Sylvilagus 
brasiliensis 

Tapiti, coelho 
Folívoro, 
frugívoro 

NC LC OP 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis Jaguatirica Carnívoro NC LC AF; BA; OP 

  Leopardus tigrinus 
Gato-do-

mato-
Carnívoro EN VU OP 
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Ordem Família Táxon 
Nome 

popular 
Guilda 
trófica 

Status de 
conservação 
MMA, 2014 

Status de 
conservação 
IUCN, 2018 

Método de 
amostragem 

pequeno 

Puma concolor 
Onça-parda, 
onça-bodeira 

Carnívoro VU LC OP 

Puma yagouaroundi 

Gato-
mourisco, 

gato-
vermelho 

Carnívoro VU LC OP 

Canidae Cerdocyon thous 
Cachorro-do-
mato, raposa 

Onívoro NC LC AF; BA; OP 

Mephitidae 
Conepatus 
semistriatus 

Gambá, 
jaritataca 

Onívoro NC LC OP 

Mustelidae Galictis cuja Furão Onívoro NC LC OP 

 
Galictis vittata Furão Onívoro NC LC OP 

Lontra longicaudis Lontra 
Carnívoro, 
piscívoro 

NC NT OP 

Procyonidae Procyon cancrivorus 
Mão-pelada, 

guará 
Onívoro NC LC BA; OP 

Cetartiodactyla Cervidae 
Mazama 

gouazoubira 
Veado-

catingueiro 
Folívoro NC LC OP 

 
Tayassuidae Pecari tajacu Caititu Onívoro NC LC OP 

 Tayassu pecari Queixada Onívoro VU VU OP 

 

Legenda: MMA – Ministério do Meio Ambiente; IUCN – União Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais; NC – Não consta; 

EN – Em perigo de extinção; VU – Vulnerável; LC – Least concern (menos preocupante); DD – Data deficient (deficiente em dados); NT – Near 

threatened (quase ameaçado); AF – Armadilha fotográfica; BA – Busca Ativa; OP – Ocorrência potencial (Dados secundários). 
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Dos 43 táxons de mamíferos registrados nas áreas de influência do empreendimento 

se destacam aquelas que constam na lista nacional sob algum grau de ameaça: os 

felinos Leopardus tigrinus (Em perigo de extinção - EN), Puma concolor e Puma 

yagouaroundi, além do roedor de médio porte Kerodon rupestris e da queixada 

Tayassu pecari, todos registrados pelo método de ocorrência pontual e classificados 

como vulneráveis (VU) (BRASIL, 2014). Na amostragem da estação seca, pelos 

métodos de registro direto e indireto, não foram observadas espécies classificadas 

como ameaçadas pela Lista Nacional Oficial de Espécies de Fauna Ameaçada de 

Extinção (BRASIL, 2014).  

 

Os resultados indicaram duas espécies de roedores endêmicos do domínio da 

Caatinga: Kerodon rupestris e Wiedomys pyrrhorhinos(CARMIGNOTTO; ASTÚA, 

2017). São táxons bem adaptados às adversidades climáticas desse Bioma. 

Kerodon rupestris ocorre em porções do habitat com a presença de lajedos e sua 

distribuição é disjunta, associada com as formações rochosas propícias para 

formação de abrigos e ninhos (OLIVEIRA; BONVICINO, 2011; ZAPPES, 2014). O 

pequeno roedor W. pyrrhorhinos pode ser encontrado em diferentes tipos 

vegetacionais dentro do domínio da Caatinga (OLIVEIRA comunicação pessoal), e 

se abriga em diferentes tipos de Cactaceae e outras plantas urticantes, como o 

cansanção (BOCCHIGLIERI; CAMPOS; REIS, 2012). 

 

De modo geral, tanto para as espécies ameaçadas como para as endêmicas, a 

perda de habitat é o problema mais grave decorrente da implantação de qualquer 

tipo de empreendimento. Impactos diretos como a perda de habitat e fragmentação 

associada podem influenciar diretamente na ecologia dos mamíferos, principalmente 

dos pequenos não-voadores, que ocupam uma faixa estreita de microambientes 

selecionados que facilitam sua permanência nos períodos climáticos inóspitos e cuja 

escassez de alimento restringem esses animais a locais de refúgio. 

 

Entre os mamíferos de maior porte, os felinos sofrem maior ameaça, principalmente 

no que diz respeito às mortes em retaliação pelo consumo de animais de criação, 

desde o pequeno gato-do-mato até a onça-parda (PITMAN; OLIVEIRA; PAULA, 
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2002; MARCHINI; CAVALCANTI; PAULA, 2011; BORGES et al., 2017), além do uso 

de suas partes, como a pele que é utilizada para ornamentação e artesanato 

(ALVES; BETÂNIA; VIEIRA, 2012), o que também acontece com as espécies de 

tatus (Figura 8.2.220), caçados devido a apreciação de sua carne e também como 

animais de criação. 

 

 

Figura 8.2.220 - Euphractus sexcinctus registrado pelo método de Armadilhas fotográficas nas áreas 

de influência doempreendimento. 

 

A perda de habitat é o principal fator responsável pela depleção da biodiversidade, 

capaz de causar danos irreversíveis para a fauna de determinado local (PRIMACK; 

RODRIGUES, 2001). Além dos impactos diretos ocasionados pela implantação de 

um empreendimento, se faz necessário o acompanhamento a longo prazo das áreas 

de seu entorno, uma vez que a criação de acessos dentro do empreendimento pode 

facilitar impactos secundários, como o aumento da caça favorecido pela abertura de 

estradas, tornando a fauna vulnerável a essa atividade, além de prováveis mortes 

pontuais por atropelamento. 
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8.2.2.2.3 Mastofauna voado

 

Na 1ª campanha foi possível capturar a espécie 

8.2.221 e 8.2.222), pertencente à família Phyllostomidae através do método de 

captura de rede de neblina. Sendo registrada em dois pontos diferentes de 

amostragem denominados 

 

A espécie registrada Glossophaga soricina

IUCN (2018). E não consta no livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de 

extinção (2016). É de ampla ocorrência no Brasil ocorrendo em todos os biomas. 

Alimenta-se preferencialmente por néctar e pólen, porém estudos na Bahia 

observaram que, dietas específicas em áreas de vegetação mais produtiva não 

apresentam guildas tróficas fechadas, podendo, em períodos de escassez, 

alimentar-se dos recursos que estiverem disponí

Tem papel importante na polinização. Abrigam

árvores, cavernas e casas abandonadas (REIS et al, 2013).

Figura 8.2.221 - Registro da espécie 

neblina para a 1ª campanha do 

Norte- Ceará no Ponto de amostragem denominado ponto 2.
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8.2.2.2.3 Mastofauna voadora 

Na 1ª campanha foi possível capturar a espécie Glossophaga soricina 

, pertencente à família Phyllostomidae através do método de 

captura de rede de neblina. Sendo registrada em dois pontos diferentes de 

amostragem denominados P2 e P4. 

Glossophaga soricina consta como “pouco preocupante” pela 

IUCN (2018). E não consta no livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de 

extinção (2016). É de ampla ocorrência no Brasil ocorrendo em todos os biomas. 

preferencialmente por néctar e pólen, porém estudos na Bahia 

observaram que, dietas específicas em áreas de vegetação mais produtiva não 

apresentam guildas tróficas fechadas, podendo, em períodos de escassez, 

se dos recursos que estiverem disponíveis, como os insetos (RIOS, 2012). 

Tem papel importante na polinização. Abrigam-se preferencialmente em ocos de 

árvores, cavernas e casas abandonadas (REIS et al, 2013). 

Registro da espécie Glossophaga soricina capturado através da rede de 

neblina para a 1ª campanha do Complexo Solar e Linha de Transmissão em Limoeiro do 

Ceará no Ponto de amostragem denominado ponto 2. 
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Figura 8.2.222 - Registro da espécie 

neblina para a 1ª campanha do 

no Ponto de amostragem denominado ponto 4.

 

Através do dector ultrasson foi possível analisar atividade constante de morcegos ao 

longo de todo o período de amostragem. A maior atividade foi das 18:00 as 20:00 

horas em todos os pontos (com exceção do ponto 1, que devido a problemas no 

detector não foi realizado). O ponto 2 e o ponto 3 apresentaram maior pico de 

atividade, sendo que no ponto

horas e no ponto 3 as 19:00 e 20:00 horas (

houve atividade nos pontos amostrados. 

 

A constância da atividade durante a noite de amostragem pode ser explicada devido 

à diversidade das espécies insetívoras para a região que por sua vez podem ser 

influenciadas por diversos fatores como: tipo de alimento preferencial ou disponível, 

a fisiologia das espécies, ou ainda a estratégia de forrageamento adotada por cada 

uma delas (BERNARD 2001, KALKO & HANDLEY 2001, SAMPAIO ET AL. 2003). O 

maior pico de atividade nas primeiras horas da noite provavelmente acontece como 

resultado de um longo período de jejum do morcego dentro do abrigo, e o 
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Registro da espécie Glossophaga soricina capturado através da rede de 

neblina para a 1ª campanha do Complexo Solar e Linha de Transmissão em Limoeiro do Norte 

no Ponto de amostragem denominado ponto 4. 

Através do dector ultrasson foi possível analisar atividade constante de morcegos ao 

e todo o período de amostragem. A maior atividade foi das 18:00 as 20:00 

horas em todos os pontos (com exceção do ponto 1, que devido a problemas no 

detector não foi realizado). O ponto 2 e o ponto 3 apresentaram maior pico de 

atividade, sendo que no ponto 2 a atividade foi mais constante as 18:00 e 21:00 

horas e no ponto 3 as 19:00 e 20:00 horas (Figura 8.2.223). À

houve atividade nos pontos amostrados.  

A constância da atividade durante a noite de amostragem pode ser explicada devido 

iversidade das espécies insetívoras para a região que por sua vez podem ser 

influenciadas por diversos fatores como: tipo de alimento preferencial ou disponível, 

a fisiologia das espécies, ou ainda a estratégia de forrageamento adotada por cada 

BERNARD 2001, KALKO & HANDLEY 2001, SAMPAIO ET AL. 2003). O 

maior pico de atividade nas primeiras horas da noite provavelmente acontece como 

resultado de um longo período de jejum do morcego dentro do abrigo, e o 
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e todo o período de amostragem. A maior atividade foi das 18:00 as 20:00 

horas em todos os pontos (com exceção do ponto 1, que devido a problemas no 

detector não foi realizado). O ponto 2 e o ponto 3 apresentaram maior pico de 

2 a atividade foi mais constante as 18:00 e 21:00 

Às 23:00 horas não 

A constância da atividade durante a noite de amostragem pode ser explicada devido 

iversidade das espécies insetívoras para a região que por sua vez podem ser 

influenciadas por diversos fatores como: tipo de alimento preferencial ou disponível, 

a fisiologia das espécies, ou ainda a estratégia de forrageamento adotada por cada 

BERNARD 2001, KALKO & HANDLEY 2001, SAMPAIO ET AL. 2003). O 

maior pico de atividade nas primeiras horas da noite provavelmente acontece como 

resultado de um longo período de jejum do morcego dentro do abrigo, e o 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 486 

 

decréscimo de atividade durante a noite pode corresponder a um retorno destes 

indivíduos aos seus abrigos (HAYES, 1997; KUNZ, 1974).  

 

 

 

Figura 8.2.223 - Gráfico de atividade detectada através do gravador Peterson D230 ao longo da noite 

nos pontos amostrados. Referente à 1ª campanha no mês de outubro de 2018 do empreendimento 

do Complexo Solar e Linha de Transmissão localizado em Limoeiro do Norte - Ceará. 

 

No que se refere à ocorrência das espécies, analisando a junção dos métodos de 

amostragem foi possível observar que o ponto 2 apresentou maior atividade, com 14 

sinais registrados e uma espécie capturada em rede de neblina (Figura 8.2.224). A 

área amostrada apresentava uma caatinga mais densa com pequenas trilhas 

abertas recentemente para acesso de pequenos veículos como carros e motos.  

 

O baixo número de espécies capturadas em rede de neblina e atividade detectada 

através do gravador pode ter sido ocasionada pela estação seca, com pouca oferta 

de alimento, onde há diminuição de atividade desses animais, e também a fase lunar 

registrada para o período do monitoramento, onde já é relatado através de estudos 

cientifico a diminuição de atividade de morcegos com noites mais iluminadas 

(ESBERARD, 2007).  
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Figura 8.2.224 - Gráfico de atividade detectada através do gravador Peterson D230 e rede de neblina 

ao longo da noite nos pontos amostrados. Referente à 1ª campanha no mês de outubro de 2018. 

Complexo Solar Fotovoltaico ALEX I, III a X e Linha de Transmissão, nos municípios de Limoeiro do 

Norte e Tabuleiro do Norte, Ceará. 

 

Quanto a ocorrência potencial das espécies (Tabela 8.2.68) utilizando os dados da 

distribuição das espécies de morcegos, disponíveis em polígonos (shapefiles), 

encontrados on line no site da União Internacional para a Conservação da Natureza 

e Recursos Naturais, da sigla IUCN (Internacional Union for Conservation of Nature 

and Natural Resource), utilizados para determinar a ocorrência de determinada 

espécie na área indicada.  

 

Para essa projeção foram utilizados os limites de distribuição das espécies, que são 

determinadas pelos seguintes pontos: 1. Ocorrências conhecidas; 2. Conhecimento 

da preferência de habitat pela espécie alvo; 3. Existência do habitat apropriado; 4. 

Limites de elevação e 5. Conhecimento passado por especialistas. Na maioria 

desses casos a área de distribuição é transcrita como um polígono. Este polígono 

exibe os limites potenciais de distribuição de cada espécie. Porém, não significa que 

o táxon pode estar distribuído igualmente dentro desse polígono ou mesmo que 

ocorra nessa delimitação espacial (IUCN, 2018). 
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Tabela 8.2.68 - Lista das espécies de Chiroptero obitidas através dos dados secundários da IUCN, 

2018. 

CHIROPTERA STATUS CONSERVAÇÃO 

EMBALLONURIDAE  

Centronycteris maximiliani LC 

Diclidurus albus LC 

Peropteryx kappleri LC 

Peropteryx leucoptera LC 

Peropteryx macrotis LC 

Rhynchonycteris naso LC 

Saccopteryx bilineata LC 

Saccopteryx leptura LC 

FURIPTERIDAE  

Furipterus horrens LC 

MOLOSSIDAE  

Cynomops greenhalli LC 

Cynomops planirostris LC 

Eumops auripendulus LC 

Eumops perotis LC 

Molossops mattogrossensis LC 

Molossops temminckii LC 

Molossus molossus LC 

Molossus rufus LC 

Nyctinomops aurispinosus LC 

Nyctinomops laticaudatus LC 

Nyctinomops macrotis LC 

MORMOOPIDAE  

Pteronotus personatus LC 

NATALIDAE  

Natalus macrourus NT 

NOCTILIONIDAE  

Noctilio albiventris LC 

Noctilio leporinus LC 

PHYLLOSTOMIDAE  

Anoura geoffroyi LC 

Artibeus concolor LC 

Artibeus lituratus LC 

Artibeus obscurus LC 

Artibeus planirostris LC 

Carollia brevicauda LC 

Carollia perspicillata LC 
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CHIROPTERA STATUS CONSERVAÇÃO 

Choeroniscus minor LC 

Chrotopterus auritus LC 

Dermanura cinérea LC 

Dermanura gnoma LC 

Desmodus rotundus LC 

Diaemus youngi LC 

Glossophaga soricina LC 

Lonchorhina aurita LC 

Lophostoma brasiliense LC 

Lophostoma silvicolum LC 

Macrophyllum 

macrophyllum LC 

Micronycteris megalotis LC 

Micronycteris minuta LC 

Micronycteris schmidtorum LC 

Mimon bennettii LC 

Mimon crenulatum LC 

Phylloderma stenops LC 

Phyllostomus discolor LC 

Phyllostomus elongatus LC 

Phyllostomus hastatus LC 

Platyrrhinus lineatus LC 

Platyrrhinus recifinus LC 

Rhinophylla pumilio LC 

Sturnira lilium LC 

Sturnira tildae LC 

Tonatia saurophila LC 

Trachops cirrhosus LC 

Uroderma bilobatum LC 

Uroderma magnirostrum LC 

THYROPTERIDAE  

Thyroptera tricolor LC 

VESPERTILIONIDAE  

Eptesicus brasiliensis LC 

Eptesicus furinalis LC 

Lasiurus blossevillii LC 

Myotis albescens LC 

Myotis nigricans LC 

Myotis riparius LC 
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8.2.2.2.4 Avifauna 

 

No que se refere as avifauna foi encontrada 67 espécies de aves na área onde se 

pretende instalar a CSFA e LT, tais espécies estão distribuídas em 30 famílias e 15 

ordens (Tabela 8.2.69). As famílias com maior representação de espécies foram as 

famílias; Tyrannidae com sete espécies, Columbidae com seis espécies, Falconidae 

e Icteridae com quatro espécies cada. Segundo o levantamento de dados 

secundários de estudos realizados no Bioma ou Domínio Caatinga ainda é possível 

registrar um total aproximado de 308 espécies (Tabela 8.2.69) (OLMOS et al., 2005, 

ARAUJO, 2009, NUNES & MACHADO, 2012, FIUZA, 1999). 

 

Tabela 8.2.69 - Lista de espécies de aves registradas na área de implantação do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão, no município de Limoeiro do Norte, estado do Ceará. De 

18 a 24 de outubro de 2019. 

Espécies Nomes comuns 

Tinamiformes Huxley, 1872  

Tinamidae Gray, 1840  

Crypturellus tataupa (Temminck, 1815) inambu-chintã 

Cathartiformes Seebohm, 1890  

Cathartidae Lafresnaye, 1839  

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha 

Cathartes burrovianus Cassin, 1845 urubu-de-cabeça-amarela 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu 

Accipitriformes Bonaparte, 1831  

Accipitridae Vigors, 1824  

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó 

Buteo albonotatus Kaup, 1847 gavião-urubu 

Charadriiformes Huxley, 1867  

Charadriidae Leach, 1820  

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero 

Columbiformes Latham, 1790  

Columbidae Leach, 1820  

Columbina passerina (Linnaeus, 1758) rolinha-cinzenta 

Columbina talpacoti (Temminck, 1810) rolinha 

Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou 

Columbina picui (Temminck, 1813) rolinha-picuí 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) asa-branca 

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) avoante 
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Espécies Nomes comuns 

Cuculiformes Wagler, 1830  

Cuculidae Leach, 1820  

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto 

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco 

Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci 

Strigiformes Wagler, 1830  

Strigidae Leach, 1820  

Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato 

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) caburé 

Caprimulgiformes Ridgway, 1881  

Caprimulgidae Vigors, 1825  

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura 

Apodiformes Peters, 1940  

Apodidae Olphe-Galliard, 1887  

Tachornis squamata (Cassin, 1853) andorinhão-do-buriti 

Trochilidae Vigors, 1825  

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura 

Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758) beija-flor-vermelho 

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-vermelho 

Galbuliformes Fürbringer, 1888  

Bucconidae Horsfield, 1821  

Nystalus maculatus (Gmelin, 1788) rapazinho-dos-velhos 

Piciformes Meyer & Wolf, 1810  

Picidae Leach, 1820  

Picumnus limae Snethlage, 1924 picapauzinho-da-caatinga 

Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766) pica-pau-pequeno 

Piculus chrysochloros (Vieillot, 1818) pica-pau-dourado-escuro 

Cariamiformes Fürbringer, 1888  

Cariamidae Bonaparte, 1850  

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema 

Falconiformes Bonaparte, 1831  

Falconidae Leach, 1820  

Caracara plancus (Miller, 1777) carcará 

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro 

Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri 

Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira 

Psittaciformes Wagler, 1830  

Psittacidae Rafinesque, 1815  

Eupsittula cactorum (Kuhl, 1820) periquito-da-caatinga 

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim 

Passeriformes Linnaeus, 1758  
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Espécies Nomes comuns 

Thamnophilidae Swainson, 1824  

Myrmorchilus strigilatus (Wied, 1831) tem-farinha-aí 

Formicivora melanogaster Pelzeln, 1868 formigueiro-de-barriga-preta 

Thamnophilus capistratus Lesson, 1840 choca-barrada-do-nordeste 

Dendrocolaptidae Gray, 1840  

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde 

Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) arapaçu-de-cerrado 

Furnariidae Gray, 1840  

Furnarius leucopus Swainson, 1838 casaca-de-couro-amarelo 

Pseudoseisura cristata (Spix, 1824) casaca-de-couro 

Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907  

Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831) bico-chato-amarelo 

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio 

Hemitriccus margaritaceiventer (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

sebinho-de-olho-de-ouro 

Tyrannidae Vigors, 1825  

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha 

Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865 chibum 

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri 

Sublegatus modestus (Wied, 1831) guaracava-modesta 

Xolmis irupero (Vieillot, 1823) noivinha 

Vireonidae Swainson, 1837  

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari 

Corvidae Leach, 1820  

Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821) gralha-cancã 

Troglodytidae Swainson, 1831  

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra 

Cantorchilus longirostris (Vieillot, 1819) garrinchão-de-bico-grande 

Polioptilidae Baird, 1858  

Polioptila plumbea (Gmelin, 1788) balança-rabo-de-chapéu-preto 

Turdidae Rafinesque, 1815  

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira 

Mimidae Bonaparte, 1853  

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo 

Icteridae Vigors, 1825  

Icterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819) encontro 

Icterus jamacaii (Gmelin, 1788) corrupião 

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) pássaro-preto 

Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) garibaldi 
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Espécies Nomes comuns 

Thraupidae Cabanis, 1847  

Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758) cardeal-do-nordeste 

Coryphospingus pileatus (Wied, 1821) tico-tico-rei-cinza 

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica 

Cardinalidae Ridgway, 1901  

Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão 

Fringillidae Leach, 1820  

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim 

 

A coleta de dados realizada com método de pontos de escuta e Listas de Mackinnon 

resultou numa riqueza de 56 espécies, com isso foi possível executar análise de 

estimativa de riqueza. 

 

A riqueza de aves registradas na área da CSFA e LT resultou num montante de 20 

unidades amostrais ou Listas de Mackinnon, este esforço culminou no registro de 

aproximadamente 88% (n= 56 espécies) das aves estimadas pelo cálculo de análise 

Jackkniffe I, que estimou aproximadamente 62 espécies. Além destas foi possível 

considerar a possível ocorrência de mais 252 espécies na área do CSFA e LT, 

através de registros bibliográficos e avaliando as condições da região e condições 

de distribuição de espécies de aves que ocorrem no Ceará e na Caratinga. 

 

Os resultados de frequência de ocorrências (FO) das espécies de aves, das quais 

tem como maior categoria as espécies raras (n=41), mostra que há influência direta 

na estimativa da riqueza real (SILVEIRA, 2010) (Tabela 8.2.70). Do mesmo modo, a 

ocorrência de poucas espécies com FO elevada (regulares n= 11 e comuns e n= 4), 

impediu a obtenção da riqueza observada mais próxima do real, devido à amplitude 

numérica que este grupo de espécies raras causou na percepção de novas espécies 

(OLMOS et al., 2005). Como destaque para as espécies com maior frequência, 

foram registradas as espécies Eupsittula cactorum 64% e Myiarcchus tyrannulus 

40% (Tabela 8.2.70). 
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Tabela 8.2.70 - Lista de espécies de aves registradas na área de implantação do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão, no município de Limoeiro do Norte, estado do Ceará. De 

18 a 24 de outubro de 2018. Com valores de abundancia, porcentagem de frequência de ocorrência e 

suas categorias 

Espécies Abundância % de FO 
Categoria de 
Frequência 

Buteo albonotatus 0 2 Rara 

Camptostoma obsoletum 0,30 34 Regular 

Cantorchilus longirostris 0,43 26 Regular 

Caracara plancus 0,03 2 Rara 

Cathartes aura 0 2 Rara 

Cathartes burrovianus 0,10 10 Rara 

Chlorostilbon lucidus 0,13 16 Rara 

Chrysolampis mosquitus 0 2 Rara 

Chrysomus ruficapillus 0 2 Rara 

Coereba flaveola 0,03 8 Rara 

Columbina passerina 0,10 14 Rara 

Columbina picui 0,07 16 Rara 

Columbina talpacoti 0 4 Rara 

Coragyps atratus 0 2 Rara 

Coryphospingus pileatus 0,17 26 Regular 

Crypturellus tataupa 0,03 2 Rara 

Cyanocorax cyanopogon 0,73 36 Regular 

Cyanoloxia brissonii 0 6 Rara 

Cyclarhis gujanensis 0,33 20 Regular 

Elaenia chiriquensis 0,07 10 Rara 

Euphonia chlorotica 0,27 24 Regular 

Eupsittula cactorum 1,83 64 Comum 

Falco sparverius 0,03 6 Rara 

Formicivora melanogaster 0,27 30 Regular 

Forpus xanthopterygius 0 2 Rara 

Glaucidium brasilianum 0,03 8 Rara 

Guira guira 0,03 2 Rara 

Hemitriccus margaritaceiventer 0,5 48 Comum 

Hydropsalis torquata 0 2 Rara 

Icterus jamacaii 0,07 6 Rara 

Icterus pyrrhopterus 0,03 6 Rara 

Lepidocolaptes angustirostris 0,03 2 Rara 

Megascops choliba 0 4 Rara 

Mimus saturninus 0,17 28 Regular 

Myiarchus tyrannulus 0,53 40 Comum 

Myrmorchilus strigilatus 0,43 38 Regular 
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Espécies Abundância % de FO 
Categoria de 
Frequência 

Nystalus maculatus 0,10 14 Rara 

Paroaria dominicana 0,17 22 Regular 

Patagioenas picazuro 0,13 14 Rara 

Piculus chrysochloros 0,07 6 Rara 

Picumnus limae 0,03 6 Rara 

Pitangus sulphuratus 0,03 4 Rara 

Polioptila plumbea 0,53 48 Comum 

Rupornis magnirostris 0,03 6 Rara 

Sublegatus modestus 0,07 6 Rara 

Tachornis squamata 0,03 8 Rara 

Tapera naevia 0,03 2 Rara 

Thamnophilus capistratus 0,10 16 Rara 

Todirostrum cinereum 0,07 12 Rara 

Tolmomyias flaviventris 0,03 4 Rara 

Troglodytes musculus 0,03 6 Rara 

Turdus rufiventris 0,17 24 Regular 

Vanellus chilensis 0 2 Rara 

Veniliornis passerinus 0,10 12 Rara 

Xolmis irupero 0 4 Rara 

Zenaida auriculata 0,13 8 Rara 

 

Com relação ao índice pontual de abundância (IPA) das aves registradas na área 

amostral, três espécies são destacadas por ter um alto nível de IPA, são elas; 

Eupsittula cactorum (IPA= 1,83), Cyanocorax cyanopogon (IPA= 0,73), Myiarchus 

tyrannulus (IPA= 0,53) (Figura 8.2.225) (Tabela 8.2.70). 

 

As espécies acima citadas, são comumente registradas em área de vegetação 

aberta e ou em regeneração. Tendo em vista que a área apresenta estas duas 

características, este resultado apenas corrobora este fato que já é amplamente 

conhecido para estas espécies, salientando que as espécies Eupsittula cactorum, 

Cyanocorax cyanopogon, são comumente encontradas em bandos e por isso sua 

abundancia elevada (SICK, 1997). A espécies Myiarchus tyrannulus (IPA= 0,53) 

embora seja bastante frequente não é comum ter este elevado índice de 

abundancia, por se tratar de uma espécie geralmente solitária. 
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Figura 8.2.225 - Espécies Myiarchus tyrannulus encontrada em abundância na área de implantação 

do CSFA e LT. 

 

Algumas espécies de aves que têm como área de vida principal o domínio ou bioma 

Caatinga, são consideradas endêmicas e consistem em um potencial indicador de 

importância da área para manutenção destas espécies. No presente estudo, temos 

como registro as espécies endêmicas; Cyanocorax cyanopogon, Eupsittula 

cactorum, Picumnus limae e Thamnophilus capistratus. Estas espécies representam 

um grupo amplamente distribuído em todos os ambientes da Caatinga e são 

comumente registradas em ambientes antropizados (FIUZA, 1999; SICK, 1997). 

 

Cyanocorax cyanopogon é uma ave típica das zonas semiáridas do Nordeste do 

Brasil, porém, por conta do desmatamento, tem se expandido no Sudeste do país 

(Figura 8.2.226). 
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Figura 8.2.226 - Foto da espécie endêmica 

 

Eupsittula cactorum é uma e

conhecida como periquito

áreas de Caatinga, geralmente em grupos com m

8.2.227). 

Figura 8.2.227 - Periquito-da
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Picumnus limae habita áreas de caatinga e capoeiras (Figura 8.2.228). É ameaçado 

principalmente pela expansão da agricultura, com a ampliação das áreas de pasto e 

queimadas. Por ter uma população reduzida, torna-se sensível à fragmentação do 

habitat. Não obstante a espécie supracitada é a espécie bioindicadoras mais 

importante entre as endêmicas registradas na área do Complexo Solar Fotovoltaico 

Alex e Linha de Transmissão.  

 

Thamnophilus capistratus é conhecido como Choca-barrada-do-nordeste. É uma 

espécie endêmica do Bioma Caatinga, habitando desde áreas mais aberas a áreas 

florestais. Alimenta-se prioritariamente de insetos, mas em momentos oportunos 

também se alimenta de frutos (Figura 8.2.229). 

 

 
 

Figura 8.2.228 - Picumnus limae espécie endêmica encontrada na área de implantação do CSFA e 

LT. 
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Figura 8.2.229 - Thamnophilus capistratus espécie endêmica encontrada na área de implantação do 

empreendimento. 

 

Para a indicação das espécies ameaçadas de extinção, seguimos os critérios 

avaliativos da Portaria MMA nº 444/2014, ICMBio 2018 e IUCN 2015/2 para 

classificação das espécies ameaçadas em algum nível.  

 

Na área de diretamente afetada, por se tratar de uma área visivelmente antropizada 

e com baixa riqueza, é comum não haver registros de espécies de aves ameaçadas 

de extinção, no caso deste estudo não foi diferente. Soma-se ainda o fator que mais 

influenciou nesse quesito, que foi a severa estiagem que a região sofre há vários 

meses.  

 

Por terem de plumagens coloridas, possuírem belos cantos melodiosos ou mesmo 

por despertarem interesse na alimentação dos humanos, algumas espécies de aves 

são perseguidas e isso as tornam vulneráveis do ponto de vista do comércio ilegal 

de animais silvestres (LOSS et al., 2016). No presente estudo foi possível registrar 

duas famílias que somam sete espécies de aves em que seus representantes são 
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caçados para compor a alimentação de locais. São as famílias Tinamidae (
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espécies (Tabela 8.2.70). 

 

Algumas espécies são alvo de caça por possuírem bela plumagem

melodioso e, portanto, utilizadas como ave de gaiola com destaque para as espécies 
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Figura 8.2.230 - Crypturellus tataupa
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Figura 8.2.231 - Columbina passerina

Figura 8.2.232 - Turdus rufiventris
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Columbina passerina espécie da família columbidae encontrada

implantação do empreendimento. 

 

Turdus rufiventris espécie encontrado na área de implantação do 
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Figura 8.2.233 - Icterus jamacaii

Figura 8.2.234 - Paroaria dominicana
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Icterus jamacaii espécie encontrado na área de implantação do 

 

Paroaria dominicana espécie encontrado na área de implantação do 

empreendimento. 
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espécie encontrado na área de implantação do empreendimento. 

 

espécie encontrado na área de implantação do 
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Figura 8.2.235 - Cyanoloxia brissonii

Figura 8.2.236 - Eupsittula cactorum
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Cyanoloxia brissonii espécie encontrado na área de implantação do 

empreendimento. 

 

Eupsittula cactorum espécie encontrado engaiolada na área do entorno d

empreendimento. 
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Guildas tróficas 

 

No presente estudo, foram usados parâmetros que permitem identificar de maneira 

simples o potencial ambiental da área. Usando como ferramenta a diversidade da 

avifauna e aspectos biológicos qualitativos de dieta alimentar das aves e a 

sensibilidade das espécies a distúrbios humanos (Tabela 8.2.71).  

 

Para dieta foi encontrado um grande número de espécies de aves insetívoras sendo 

quase 50% (n= 27) das espécies registradas (n= 56) (Figura 8.2.237). Essa 

predominância está relacionada à representatividade numerosa de espécies da 

ordem Passeriformes e da família Tyrannidae. Espécies destes grupos taxonômicos, 

além de apresentarem facilidade em explorar muitos ambientes, estão associadas a 

regiões de características predominantemente perturbadas, com baixa 

disponibilidade de recursos alimentares de origem vegetal, ou regiões de 

características abertas como caatinga, cerrado e restinga (SICK, 1997). 

 

Para avifauna, a presença ou ausência em maior ou menor escala de algumas 

espécies com alimentação mais especializada, é definida pelo ambiente explorado e 

ou pela maximização de forrageio. Portanto, ambientes de solo arenoso e de 

vegetação herbácea que oferecem vulnerabilidade à maioria das espécies, além de 

apresentarem pouca disponibilidade de recurso alimentar, limitam a presença de 

muitas espécies de aves. 

 

Tabela 8.2.71 - Dados de Guildas Tróficas, Sensitividade a distúrbios humanos e dependência 

florestal das espécies de aves catalogadas do projeto Complexo Solar Fotovoltaico ALEX I, III a X e 

Linha de Transmissão, nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, Ceará. Categoria 

de Guilda trófica: Insetívoros (INS), Carnívoros (CAR), Detritívoros (DET), Onívoros (ONI), Granívoros 

(GRA), Frugívoros (FRU) e Néctarivoros (NEC). Categoria de sensitividade a distúrbios humanos: 

Baixa (BA), Média (ME) e Alta (AL). Categorias de dependência a ambientes florestais; Dependentes 

(DEP), Semidependentes (SEM) e independentes (IND). 

Espécie Guilda Sensibilidade 
Dependência 

Florestal 

Buteo albonotatus CAR BA IND 

Camptostoma obsoletum INS BA IND 

Cantorchilus longirostris INS BA IND 
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Espécie Guilda Sensibilidade 
Dependência 

Florestal 

Caracara plancus CAR BA IND 

Cathartes aura DET BA IND 

Cathartes burrovianus DET BA IND 

Chlorostilbon lucidus NEC BA IND 

Chrysolampis mosquitus NEC ME SEM 

Chrysomus ruficapillus INS BA IND 

Coereba flaveola NEC BA IND 

Columbina passerina GRA BA IND 

Columbina picui GRA BA IND 

Columbina talpacoti GRA BA IND 

Coragyps atratus DET BA IND 

Coryphospingus pileatus GRA BA IND 

Crypturellus tataupa GRA ME IND 

Cyanocorax cyanopogon ONI ME IND 

Cyanoloxia brissonii GRA ME SEM 

Cyclarhis gujanensis ONI BA IND 

Elaenia chiriquensis INS ME IND 

Euphonia chlorotica FRU ME IND 

Eupsittula cactorum FRU BA IND 

Falco sparverius CAR BA IND 

Formicivora melanogaster INS ME IND 

Forpus xanthopterygius FRU BA IND 

Glaucidium brasilianum CAR BA IND 

Guira guira INS BA IND 

Hemitriccus margaritaceiventer INS ME SEM 

Hydropsalis torquata INS ME SEM 

Icterus jamacaii FRU BA IND 

Icterus pyrrhopterus FRU BA SEM 

Lepidocolaptes angustirostris INS ME SEM 

Megascops choliba CAR BA IND 

Mimus saturninus INS BA IND 

Myiarchus tyrannulus INS BA IND 

Myrmorchilus strigilatus INS ME SEM 

Nystalus maculatus INS BA IND 

Paroaria dominicana GRA BA IND 

Patagioenas picazuro GRA BA IND 

Piculus chrysochloros INS AL DEP 

Picumnus limae INS AL DEP 

Pitangus sulphuratus INS BA IND 

Polioptila plumbea INS BA IND 
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Espécie Guilda Sensibilidade 
Dependência 

Florestal 

Rupornis magnirostris CAR BA iND 

Sublegatus modestus INS ME SEM 

Tachornis squamata INS BA IND 

Tapera naevia INS ME IND 

Thamnophilus capistratus INS AL DEP 

Todirostrum cinereum INS BA IND 

Tolmomyias flaviventris INS ME SEM 

Troglodytes musculus INS BA IND 

Turdus rufiventris FRU ME IND 

Vanellus chilensis INS BA IND 

Veniliornis passerinus INS ME SEM 

Xolmis irupero INS BA IND 

Zenaida auriculata GRA BA IND 

 

 

 

 
Figura 8.2.237 - Gráfico ilustrando o número de espécies por categoria trófica registradas na área do 

Complexo Solar Fotovoltaico ALEX I, III a X e Linha de Transmissão, nos municípios de Limoeiro do 

Norte e Tabuleiro do Norte, Ceará. 
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Sensibilidade aos distúrbios antrópicos 

 

Quanto a distúrbios humanos, 37 espécies de aves apresentaram baixa 

sensibilidade a distúrbios humanos, estando entre as 14 espécies mais sensíveis a 

distúrbios humanos, apenas Piculus chrysochloros (Figura 8.2.237), Picumnus limae 

e Thamnophilus capistratus, estas espécies são aves insetívoras especialistas com 

padrões de vida determinados pela abundância de alimentos, em especial as duas 

primeiras que necessitam de estruturas arbóreas capazes de suportar seu 

comportamento de buscar alimentos, nidificar e abrigar-se em troncos e galhos de 

árvores. Isso confirma que a área apresenta uma severa influencia antrópica, que 

determina o baixo potencial da área na manutenção de aves mais exigentes (Figura 

8.2.238).  

 

 

 
Figura 8.2.237 - Piculus chrysochloros espécie sensível a distúrbios humanos. 
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Figura 8.2.238 - Gráfico ilustrando o número de espécies por categoria de sensitividade da avifauna 

registradas do Complexo Solar Fotovoltaico ALEX I, III a X e Linha de Transmissão, nos municípios 

de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, Ceará. 

 

 

Dependência a ambientes florestais 

 

Com relação a dependência florestal, ocorreram três espécies dependentes, 10 

semidependentes e 44 independentes (Figura 8.2.239).  

 

O número de espécies dependentes e semidependentes de ambientes florestais 

demonstra que, na caatinga, as espécies de aves mais especializadas podem 

apresentar certo grau de flexibilidade ecológica para suportar ambientes menos 

preservados, sobretudo para as espécies endêmicas evolutivamente mais adaptadas 

e mais resistentes as regiões secas do semiárido (NUNES & MACHADO, 2012, 

SILVA et al., 2003, OLMOS, 2005).  
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Haja vista a baixa riqueza de espécies exigentes na região como um todo, algumas 

espécies tem a capacidade de se manter mesmo em ambientes afetados 

severamente pelo estresse hídrico e pelos efeitos antrópicos. Este cenário fica mais 

evidente ao entender que há um número expressivo de espécies independentes 

(n=43) que tem a capacidade plástica de se adaptar e utilizar vários ambientes 

(Figura 8.2.239). 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.239 - Gráfico ilustrando o número de espécies por categoria de dependência florestal da 

avifauna registradas na área do Complexo Solar Fotovoltaico ALEX I, III a X e Linha de Transmissão, 

nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, Ceará. 
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Figura 8.2.240 - Xolmis irupero. 

 
 

 

Figura 8.2.241 - Nystalus maculatus. 
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Figura 8.2.242 - Veniliornis passerinus. 

 

 

 

Figura 8.2.243 - Caracara plancus. 
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Figura 8.2.244 - Tolmomyias flaviventris. 

 
 

 

Figura 8.2.245 - Glaucidium brasilianum. 
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Figura 8.2.246 - Megascops choliba. 

Figura 8.2.247 - Hydropsalis torquata. 
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Sítios de Nidificação e/ou Reprodução 

 

O longo período de estiagem foi determinante para pelo baixo número de espécies 

de aves em período reprodutivo, seja na fase de construção de ninhos ou já na 

alimentação de filhotes. Isso se explica de maneira simples e abrangente, pois, com 

a estiagem, há uma expressiva redução nas fontes de alimentos, que são 

determinantes no processo fisiológico das aves, sendo necessário abundância na 

alimentação para muda de plumagem, produção de energia para cópula, disputa por 

território, construção de ninho, postura de ovos e, por fim, na busca por alimentação 

e manutenção dos filhotes. 

 

Apenas uma espécie foi registrada com ninho ativo, a Columbina passerina (Figura 

8.2.248). Foram também registrados outros ninhos inativos ou abandonados (Figura 

8.2.249). 

 

 

Figura 8.2.248 - Ninho de Columbina passerina. 
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Figura 8.2.249 - Ninho de Passeriformes. 

 

8.2.2.2.5 Interações Ecológicas 

 

Flora-Fauna 

 

A relação entre fauna e flora para alguns répteis pode ser extrapolada a partir de 

dados sobre suas dietas. Muitas espécies de lagartos se alimentam de frutos 

(TRAVESET, 1990; CASTILLA, 2000; COOPER & VITT, 2002), destacando-se as 

famílias Gekkonidae, Iguanidae e Teiidae que também foram encontradas nas áreas 

de estudo. Essas espécies tem um papel muito importante no ecossistema, pois 

atuam como dispersores naturais de sementes. Com a família Teiidae, existem 

estudos de consumo de frutos por Ameivula ocellifera (VITT et al., 1997; COOPER et 

al., 2002) e, principalmente, Salvator merianae (DONADIO & GALLARDO, 1984; 

SAZIMA & HADDAD, 1992). 

 

Segundo Traveset (1998), em uma revisão sobre os efeitos dos répteis na 

capacidade de germinação das sementes, das 41 espécies de plantas consumidas 

por lagartos, a maioria não foi afetada (56% dos casos), ou seja, germinando em 
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velocidade normal e quando existia um efeito, na maioria dos casos, era positivo- 

acelerando a germinação de algumas sementes. Sendo assim, espécies de répteis 

que potencialmente são capazes de atuarem como dispersoras de sementes e, 

portanto, podem ser uma boa ferramenta para conservação (CAVALCANTI et al., 

2009). 

 

Nas áreas de Caatinga arbustiva ocorrem espécies de répteis que são 

especificamente arborícolas e que não são heliotérmicas, fisiologicamente restritas a 

ambientes sombreados e conservados em relação à presença de espécies vegetais 

arbóreas, essas espécies provavelmente não suportariam viver em áreas abertas 

descampadas como o lagarto-preguiça (Polychrus acutirostris), espécie de lagarto 

que se refugia nas árvores e arbustos, comumente encontrada na Caatinga e na 

área do projeto. 

 

Já no que se refere aos mamíferos terrestres não voadores muitas das espécies 

registradas, são responsáveis por serviços ecológicos imprescindíveis para a 

reposição florestal, como a dispersão de sementes, cuja atuação das espécies 

frugívoras e granívoras é de extrema importância (RICKLEFS, 2009). Essas 

características englobam 16 espécies registradas pelos métodos utilizados nesse 

levantamento, das quais ao menos três foram observadas de forma direta (Callithrix 

jacchus Figura 8.2.250, Galea spixii Figura 8.2.251 e Thrichomys sp.). Algumas 

espécies onívoras também podem atuar como dispersores, como o canídeo 

Cerdocyon thous (Figura 8.2.252), capaz de comer diversos frutos de plantas 

silvestres (BEISIEGEL et al., 2013). 
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Figura 8.2.250 - Callithrix jacchus registrado pelo método de Censo Visual nas áreas de influência do 

empreendimento. 

 

 

Figura 8.2.251 - Fezes de Galea spixii registrada pelo método de Censo Visual e procura por 

vestígios nas áreas de influência doempreendimento. 
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Figura 8.2.252 - Cerdocyon thous registrado pelo método de Armadilhas fotográficas nas áreas de 

influência do empreendimento. 

 

Em alguns locais os roedores são considerados pragas por causarem danos a 

algumas culturas de cereais como milho e arroz (GALANTE; CASSINI, 1994), mas 

quando em equilíbrio as populações de muitos roedores podem proporcionar o 

reflorestamento em áreas perturbadas, com a deposição de sementes no solo, além 

da dispersão das sementes nas fezes (REIS et al., 2003). 

 

Quando a comunidade está em equilíbrio ecológico a funcionalidade do ecossistema 

permite a regeneração natural de áreas perturbadas, como as clareiras. Mas, os 

processos de perda de habitat acelerados pela supressão da vegetação por 

maquinário pesado podem comprometer os serviços ecossistêmicos, nos quais os 

mamíferos silvestres devem atuar e dessa maneira, se faz necessário o 

acompanhamento da comunidade mastofaunística, para que seja possível elencar 

quais papéis ecológicos podem ser drasticamente perdidos e quais medidas 

mitigatórias devem ser adotadas, com a finalidade de diminuir os efeitos da perda de 

habitat. 
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Em relação aos morcegos houve apenas um registro de uma espécie denominada 

Glossophaga soricina, essa por sua vez tem relação direta com a flora, pois 

alimenta-se preferencialmente por néctar e pólen, porém estudos na Bahia 

observaram que, dietas específicas em áreas de vegetação mais produtiva não 

apresentam guildas tróficas fechadas, podendo, em períodos de escassez, 

alimentar-se dos recursos que estiverem disponíveis, como os insetos (RIOS, 2013), 

desta forma tem papel importante na polinização.  

 

Além de serem bons indicadores, as aves têm papeis ecológicos muito importantes 

no meio ambiente, como a dispersão de sementes, a polinização, e o controle de 

pragas. Do total de aves levantadas, 3 espécies são nectívoras: o besourinho-do-

bico-vermelho (Chlorostilbon lucidus), o beija-flor-vermelho (Chrysolampis 

mosquitus), a cambacica (Coereba flaveola), e, 6 espécies frugívoras o fim-fim 

(Euphonia chlorotica), o periquito-da-caatinga (Eupsittula cactorum), o tuim (Forpus 

xanthopterygius), o corrupião (Icterus jamacaii), o encontro (Icterus pyrrhopterus), o 

sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) (Tabela 8.2.72). 

 

Segundo Jordano(2006), a polinização e a dispersão das sementes é uma fase-

chave para o movimento dos genes das plantas, novas sementes recrutadas em 

uma população não representam somente novos indivíduos, mas também genótipos 

distintos, ou seja são importantes na conservação da flora e da fauna principalmente 

na Caatinga. 

 

Tabela 8.2.72 - Espécies nectívoras e frugívoras que auxiliam na polinização e dispersão de 

sementes. 

Espécie Nome comum Guilda trófica 

Chlorostilbon lucidus 
besourinho-do-bico-

vermelho 
NEC 

Chrysolampis mosquitus beija-flor-vermelho NEC 

Coereba flaveola cambacica NEC 

Euphonia chlorotica Fim-fim FRU 

Eupsittula cactorum periquito-da-caatinga FRU 

Forpus xanthopterygius tuim FRU 

Icterus jamacaii corrupião FRU 

Icterus pyrrhopterus encontro FRU 

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira FRU 
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Fauna-Fauna 

 

A relação inter faunística da herpetofauna pode ser representada através dos 

hábitos alimentares dos mesmos. O anfíbio, por exemplo, está na base da cadeia 

alimentar e, portanto, é muito importante no equilíbrio dos ecossistemas.  

 

Anfíbios anuros são predados por uma variedade de invertebrados, como formigas, 

besouros, baratas d’água, aranhas e caranguejos; vertebrados, como peixes, 

répteis, aves, mamíferos e pelos próprios anfíbios (MALKMUS, 2000). Quando há 

intervenção humana de modo a não mais permitir que espécies de anfíbios habitem 

determinado local, toda a fauna do entorno é afetada, uma vez que ficam sem um 

recurso alimentar que antes era abundante. 

 

Os anfíbios também são predadores de mosquitos transmissores de doenças, como 

a dengue, a diminuição na população de anfíbios pode desencadear aumento da 

população de mosquitos transmissores de doenças. 

 

Assim como ocorre para os anfíbios, os répteis atuam como predadores e presas, A 

maioria dos répteis são topo da cadeia trófica, que se alimentam de espécies de 

carnívoros, no entanto também existem linhagens de consumidores secundários 

como os lagartos que se alimentam de insetos (MARTINS et al., 2008) controlando 

populações consideradas como “espécies pragas” para agricultura. 
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8.2.2.2.6 Bioindicadores Ambientais 

 

Conceitualmente espécies indicadoras são organismos vivos facilmente monitorados 

e que sua ocorrência prevê a condição ou condições do ambiente (LANDRES; 

VERNER; THOMAS, 1988).  

 

Em função de suas características ecológicas, anfíbios e répteis são organismos 

particularmente sensíveis a variações ambientais, podendo ser considerados bons 

indicadores da qualidade do ambiente (DEGARADY & HALBROOK, 2006), porém as 

espécies de anfíbios encontradas não podem ser elencadas como bioindicadoras de 

qualidade ambiental, pois todas são de ampla distribuição e encontradas em 

ambientes antropizados. 

 

Em relação aos répteis também não foram encontradas espécies bioindicadoras de 

qualidade ambiental. 

 

Pequenos mamíferos não-voadores podem atuar como potenciais bioindicadores, 

principalmente pelas rápidas respostas aos impactos decorrentes da perda de 

habitat e sobre os diferentes efeitos ocasionados. Além disso, alterações nas 

populações desses animais podem refletir diretamente no comportamento e 

abundância dos predadores de médio e grande porte.  

 

Os morcegos são considerados excelentes bioindicadores, esse fato está ligado à 

grande diversidade de hábitos alimentares (FLEMING, 1988). Durante o 

levantamento só foi registrada uma espécie nectívora, morcegos com esse hábito 

alimentar são responsáveis por responsáveis pela polinização de algumas espécies 

vegetais, sendo importante para conservação. 
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Aves de forma geral contemplam espécies biologicamente versáteis e abundantes 

em todos os ambientes, sejam eles conservados ou não, o que viabiliza identificar a 

qualidade ambiental de forma rápida e eficaz. Por se tratar de um grupo diverso e 

por conter indivíduos bioindicadores formados por espécies ou grupos facilmente 

monitorados, melhoram a identificação da qualidade ambiental (SICK, 1997, 

SUTHERLAND, 2000). 

 

Dessa forma, se faz necessária a criação de programas de monitoramento de fauna, 

uma vez que eles podem fornecer respostas ecológicas e comportamentais sobre as 

alterações ambientais decorrentes da implantação do empreendimento e os 

impactos associados. 

 

8.2.2.3 Conclusão 

 

Em geral, os resultados preliminares de fauna, com a obtenção dos dados primários 

da primeira campanha, indicaram a presença de espécies comuns e abundantes na 

Caatinga, com exceção do mamífero jaguatirica. 

 

A diversidade de aves em regiões de Caatinga arbustiva naturalmente é baixa 

devido os longos períodos de estiagem característico do semiárido, neste estudo o 

cenário não é diferente haja vista o pequeno número de aves registradas (n=56) na 

área da CSFA e LT. Adicionalmente, os registros de referências bibliográficas 

mostram um cenário mais expressivo, no qual foi possível contabilizar 

aproximadamente 308 espécies de possível ocorrência (FIUZA, 1999, OLMOS, 

2005, ARAUJO, 2009, NUNES & MACHADO, 2012). 

 

Através dos resultados aqui obtidos, é possível mostrar que a região possui 

limitações que atingem a permanência de aves mais especialistas, o que explica o 

baixo número de espécies resistentes a distúrbios antrópicos, bem como, a ausência 

ou diminuto registro de aves endêmicas e muito frequentes muito comuns em todas 

as áreas ao longo do Bioma Caatinga.  
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O resultado sobre os morcegos e de serpentes foram o que obtiveram menor riqueza 

isso se deve também ao período de estiagem na área além dos distúrbios antrópicos 

evidenciados durante o estudo, onde foi possível detectar desmatamentos para 

retirada de madeira, queimadas e atividades pecuária (Figura 8.2.253 e 8.2.254).  

 

De maneira geral, considerando os atuais padrões de uso e ocupação do solo, o 

grau de alteração e fragmentação do hábitat, não se espera que o empreendimento 

afete de forma contundente a atual composição da fauna local. Atualmente já se 

registra uma baixa riqueza, ausência de espécies de alta importância ecológica e 

espécies ameaçadas na área, apesar disso é esperado um número maior de 

espécies para segunda campanha na época chuvosa, a qual fornecerá mais 

informações a cerca das espécies na área do projeto. 

 

Vale salientar que foram encontradas Dolinas na área, cujo período chuvoso tem 

potencial para acúmulo de água e possivelmente funcionar como local de 

dessendentação para diversos mamíferos e até mesmo répteis, além de sítio 

reprodutivo dos anuros e local de forrageamento para diversos animais. 

 

 
Figura 8.2.253 - Foto de animais exóticos de pecuária local soltos na área. 
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Figura 8.2.254 - Foto de árvores cortadas e queimadas na área. 

 

Flagrantes de caminhões carregados de madeira no entorno da Fazenda Alex 

quando do período dos trabalhos de levantamento de campo para subsidiar o estudo 

em questão. 

 

 

Figura 8.2.255 – Detalhe de flagrante de caminhão carregado de madeira nas proximidades da 

Fazenda Alex onde será implantado o empreendimento. 
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Figura 8.2.256 – Detalhe de flagrante de caminhão carregado de madeira nas proximidades da 

Fazenda Alex onde será implantado o empreendimento. 
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8.3 Meio Socioeconômico 

 

8.3.1 Dinâmica populacional 

 

8.3.1.1 Caracterização da população residente e flutuante 

 

História de Limoeiro do Norte2 

 

O povoamento de Limoeiro do Norte teve início em 1687, com a vinda do sargento-

mor João de Souza Vasconcelos, do Sertão do São Francisco para a ribeira do 

Jaguaribe, onde, depois de constantes lutas com os índios paiacus, se estabeleceu 

no sítio São João das Vargens, que em breve se tornou desenvolvido arraial. 

Iniciada a construção, em terras de Bonifácio José Carneiro e Joaquim da Costa 

Barros, adquiridas do Padre Vicente e seus irmãos, a capela foi concluída e benta 

no dia 9 de dezembro de 1845. A cidade de Limoeiro foi escolhida para a sede de 

bispado dentre as demais da zona Jaguaribana que disputavam a primazia. A 

Diocese instalou-se a 29 de setembro de 1938, sendo eleito dezessete meses 

depois seu primeiro bispo. D. Aureliano Matos, pela Bula Comissum Humilitati 

Nostrae, de 8 de fevereiro de 1940, do Santo Padre Pio XII (Figuras 8.3.1 e 8.3.2). 

 

 
Figura 8.3.1 - Foto histórica do município de Limoeiro do Norte/CE. 

                                                           
2Fonte: IBGE, 2018. 
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Figura 8.3.2 

 

 

Entre 2000 e 2010, a população de Limoeiro do Norte cresceu a uma taxa média 

anual de 1,12%. Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 

57,48% para 57,73%. Em 2010 viviam, no município, 56.264 pessoas.

 

Entre 1991 e 2000, a população do 

1,99%. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 56,47% para 

57,48% (Tabela 8.3.1 e Figura 8.3.3).

 

 

Tabela 8.3.1 – População residente no município de Limoeiro do Norte/CE 

Discriminação 

No  

Total 41.700

Urbana 23.342

Rural 18.358

Homens 20.411

Mulheres 21.289

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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Figura 8.3.2 - Caracterização do território de Limoeiro do Norte/CE.

Fonte: IBGE 2010. 

Entre 2000 e 2010, a população de Limoeiro do Norte cresceu a uma taxa média 

anual de 1,12%. Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 

57,48% para 57,73%. Em 2010 viviam, no município, 56.264 pessoas.

Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de 

1,99%. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 56,47% para 

(Tabela 8.3.1 e Figura 8.3.3). 

População residente no município de Limoeiro do Norte/CE 

População residente 

1991 2000 

 % No  % 

41.700 100,00 49.620 100,00 

23.342 55,98 28.213 56,86 

18.358 44,02 21.407 43,14 

20.411 48,95 24.453 49,28 

21.289 51,05 25.167 50,72 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos 1991/2000/2010.
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Caracterização do território de Limoeiro do Norte/CE. 

Entre 2000 e 2010, a população de Limoeiro do Norte cresceu a uma taxa média 

anual de 1,12%. Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 

57,48% para 57,73%. Em 2010 viviam, no município, 56.264 pessoas. 

município cresceu a uma taxa média anual de 

1,99%. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 56,47% para 

População residente no município de Limoeiro do Norte/CE – 1991/2000/2010. 

2010 

No  % 

56.264 100,00 

32.483 57,73 

 23.781 42,27 

27.577 49,01 

28.687 50,99 

Censos Demográficos 1991/2000/2010. 
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Figura 8.3.3 - Estimativa da População de Limoeiro do Norte entre 2014 e 2017

Fonte: Instituto 
 

 

História de Tabuleiro do Norte

 

Por volta do ano de 1770, o casal de origem portuguesa Francisco Alves Maia 

Alarcon e Luzia Maria Maciel comprou a fazenda São José para criar gado. cometida 

de uma grave doença, Luzia Maciel prometeu que ergueria uma capela em louvor a 

Nossa Senhora caso se recuperasse. A capela foi erguida e em torno dela começou 

a crescer um povoado que teve várias denominações: Tabuleiro de Areia, Joaquim 

Távora, Ibicuipeba e, finalme

Limoeiro do Norte em 1957 (

 

                                                          
3Fonte: IBGE, 2018. 
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Estimativa da População de Limoeiro do Norte entre 2014 e 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2017.

História de Tabuleiro do Norte3 

Por volta do ano de 1770, o casal de origem portuguesa Francisco Alves Maia 

Alarcon e Luzia Maria Maciel comprou a fazenda São José para criar gado. cometida 

e doença, Luzia Maciel prometeu que ergueria uma capela em louvor a 

Nossa Senhora caso se recuperasse. A capela foi erguida e em torno dela começou 

a crescer um povoado que teve várias denominações: Tabuleiro de Areia, Joaquim 

Távora, Ibicuipeba e, finalmente, Tabuleiro do Norte. A cidade foi emancipada de 

Limoeiro do Norte em 1957 (Figuras 8.3.4 e 8.3.5). 

 

                   

57.782 58.175 58.552

2014 2015 2016

Estimativa da População - Limoeiro do Norte 2014-
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Estimativa da População de Limoeiro do Norte entre 2014 e 2017 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2017. 

Por volta do ano de 1770, o casal de origem portuguesa Francisco Alves Maia 

Alarcon e Luzia Maria Maciel comprou a fazenda São José para criar gado. cometida 

e doença, Luzia Maciel prometeu que ergueria uma capela em louvor a 

Nossa Senhora caso se recuperasse. A capela foi erguida e em torno dela começou 

a crescer um povoado que teve várias denominações: Tabuleiro de Areia, Joaquim 

nte, Tabuleiro do Norte. A cidade foi emancipada de 

58.915

2017

-2017
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Figura 8.3.5 

 

Entre 2000 e 2010, a população de Tabuleiro do Norte cresceu a uma taxa média 

anual de 0,65%. Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 

57,90% para 64,40%. Em 2010 viviam, no município, 29.204 pessoas.

 

Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a um

0,86%. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 50,03% para 

57,90% (Tabela 8.3.2 e Figura 8.3.6
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Figura 8.3.4 - Tabuleiro do Norte/CE 

Figura 8.3.5 - Caracterização do território de Tabuleiro do Norte/CE

Fonte: IBGE 2010. 

população de Tabuleiro do Norte cresceu a uma taxa média 

anual de 0,65%. Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 

57,90% para 64,40%. Em 2010 viviam, no município, 29.204 pessoas.

Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de 

0,86%. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 50,03% para 

Figura 8.3.6). 
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Caracterização do território de Tabuleiro do Norte/CE 

população de Tabuleiro do Norte cresceu a uma taxa média 

anual de 0,65%. Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 

57,90% para 64,40%. Em 2010 viviam, no município, 29.204 pessoas. 

a taxa média anual de 

0,86%. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 50,03% para 

 



 
 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 0

 

 

 

Tabela 8.3.2 – População residente no município de Tabuleiro do Norte/CE 

Discriminação 

No 

Total 25.360

Urbana 12.687

Rural 12.673

Homens 12.530

Mulheres 12.831

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 

 

Figura 8.3.6 - Estimativa da População de Tabuleiro do Norte entre 2014 e 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e 

 

30.143

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2014

Estimativa da População 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

DOC Nº 001/2019 – REV 00 

População residente no município de Tabuleiro do Norte/CE 

População residente 

1991 2000 

 % No % 

25.360 100,00 27.380 100,00 

12.687 50,03 15.852 57,90 

12.673 49,97 11.528 42,10 

12.530 49,41 13.427 49,04 

12.831 50,60 13.953 50,96 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos 1991/2000/2010.

Estimativa da População de Tabuleiro do Norte entre 2014 e 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2017.
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População residente no município de Tabuleiro do Norte/CE – 1991/2000/2010. 

2010 

No % 

29.204 100,00 

18.806 64,40 

10.398 35,60 

14.214 48,67 

14.990 51,33 

Censos Demográficos 1991/2000/2010. 

 
Estimativa da População de Tabuleiro do Norte entre 2014 e 2017 

Estatística (IBGE), 2017. 

30.489

2017

-2017
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8.3.1.2 Indicação da distribuição populacional nas áreas circunvizinhas, 

inclusive residências mais próximas 

 

Este item será atendido no item de caracterização da AID do empreendimento. 

 

8.3.1.3 Tendências de crescimento demográfico na região 

 

Este ponto será apresentado no item Qualidade de vida da população da região. 

 

8.3.1.4 Processo de desapropriação e/ou remoção 

 

Não haverá processo de desapropriação e/ou remoção. 

 

8.3.1.5 Caracterização das atividades econômicas da região, salientando os 

empregos diretos e indiretos gerados pelo empreendimento 

 

 

Limoeiro de Norte 

 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o 

percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 61,50% em 

2000 para 60,64% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o 

percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 

11,57% em 2000 para 8,92% em 2010 (Tabela 8.3.3 e 8.3.4, Figura 8.3.7) 
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Tabela 8.3.3 - Número de empregos formais no município Limoeiro do Norte/CE. 

Discriminação 
Número de empregos formais 

Total Masculino Feminino 

Total das Atividades 6.185 3.602 2.583 
 

Extrativa Mineral 5 5 - 

Indústria de Transformação 898 684 214 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 62 52 10 

Construção Civil 102 94 8 

Comércio 1.880 980 900 

Serviços 1.037 416 621 

Administração Pública  944 289 655 

Agropecuária 1.257 1.082 175 

Fonte: Ministério do Trabalho (MTb) – RAI, 2016. 

 

Tabela 8.3.4 - Ocupação da população de 18 anos ou mais - Município - Limoeiro do Norte/CE 

Atividade/Ocupação 2000 2010 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 61,50 60,64 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 11,57 8,92 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 28,24 38,49 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais 33,21 52,77 

% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais 21,99 35,94 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais 74,70 37,83 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais 89,09 84,64 

% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou mais 96,43 96,24 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 
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Figura 8.3.7 - Composição da população de 18 anos ou mais de idade em

Limoeiro do Norte/CE 

 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do 

Limoeiro, 27,65% trabalhavam no setor agropecuário, 0,98% na indústria extrativa, 

7,48% na indústria de transformação, 9,18% no setor de construção, 2,11% nos 

setores de utilidade pública, 15,89% no comércio e 33,09% no setor de serviços

 

 

Tabuleiro do Norte 

 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade

percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 61,92% em 

2000 para 52,26% em 2010. Ao mesmo tempo, sua 

percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 

12,31% em 2000 para 10,01% em 2010 (
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Composição da população de 18 anos ou mais de idade em

Limoeiro do Norte/CE – 2010. Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010.

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do 

Limoeiro, 27,65% trabalhavam no setor agropecuário, 0,98% na indústria extrativa, 

7,48% na indústria de transformação, 9,18% no setor de construção, 2,11% nos 

setores de utilidade pública, 15,89% no comércio e 33,09% no setor de serviços

taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o 

percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 61,92% em 

2000 para 52,26% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação

percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 

12,31% em 2000 para 10,01% em 2010 (Tabela 8.3.5 e 8.3.6 e Figura 8.3.8
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Composição da população de 18 anos ou mais de idade em 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município de 

Limoeiro, 27,65% trabalhavam no setor agropecuário, 0,98% na indústria extrativa, 

7,48% na indústria de transformação, 9,18% no setor de construção, 2,11% nos 

setores de utilidade pública, 15,89% no comércio e 33,09% no setor de serviços. 

da população de 18 anos ou mais (ou seja, o 

percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 61,92% em 

taxa de desocupação (ou seja, o 

percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 

e Figura 8.3.8). 
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Tabela 8.3.5 - Número de empregos formais no município Tabuleiro do Norte/CE. 

Discriminação 
Número de empregos formais 

Total Masculino Feminino 

Total das Atividades 1.982 959 1.023 

Extrativa Mineral - - - 

Indústria de Transformação 263 131 132 

Serviços Industriais de Utilidade Pública - 
- 

- 

Construção Civil 5 4 1 

Comércio 615 333 282 

Serviços 344 180 164 

Administração Pública  650 211 439 

Agropecuária 105 100 5 

Fonte: Ministério do Trabalho (MTb) – RAI, 2016. 

 

Tabela 8.3.6 - Ocupação da população de 18 anos ou mais - Município – Tabuleiro do Norte/CE 

Atividade/Ocupação 2000 2010 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 61,92 52,26 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 12,31 10,01 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou 
mais 

24,36 32,22 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos 
ou mais 

24,97 45,28 

% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou 
mais 

13,67 28,68 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 
anos ou mais 

74,31 42,19 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 
anos ou mais 

91,83 84,12 

% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 
anos ou mais 

97,24 96,20 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 
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Figura 8.3.8 - Composição da população de 18 anos ou mais de idade emTabuleiro do Norte/CE 

 

 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 

22,45% trabalhavam no setor agropecuário, 0,78% na indústria extrativa, 9,25% na 

indústria de transformação, 11,53% no setor de construção, 0,53% nos setores de 

utilidade pública, 16,15% no comércio

 

 

Empregos diretos e indiretos gerados pelo empreendimento

 

O empreendimento deverá gerar no pico das obras cerca de 800 empregos (diretos 

e indiretos), conforme hitograma a seguir 
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Composição da população de 18 anos ou mais de idade emTabuleiro do Norte/CE 

2010. Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 

22,45% trabalhavam no setor agropecuário, 0,78% na indústria extrativa, 9,25% na 

indústria de transformação, 11,53% no setor de construção, 0,53% nos setores de 

utilidade pública, 16,15% no comércio e 35,44% no setor de serviços.

Empregos diretos e indiretos gerados pelo empreendimento 

O empreendimento deverá gerar no pico das obras cerca de 800 empregos (diretos 

e indiretos), conforme hitograma a seguir (Figura 8.3.9). 
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Composição da população de 18 anos ou mais de idade emTabuleiro do Norte/CE – 

ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 

22,45% trabalhavam no setor agropecuário, 0,78% na indústria extrativa, 9,25% na 

indústria de transformação, 11,53% no setor de construção, 0,53% nos setores de 

e 35,44% no setor de serviços. 

 

O empreendimento deverá gerar no pico das obras cerca de 800 empregos (diretos 
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Figura 8.3.9 - Histograma de mão de obra Preliminar Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de 

Transmissão.  

Fonte: CSFA, 2018. 

 

8.3.1.6 Qualidade de vida da população da região 

 

Limoeiro do Norte 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Limoeiro do Norte é 0,682, em 

2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio 

(IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do 

município é Longevidade, com índice de 0,804, seguida de Renda, com índice de 

0,633, e de Educação, com índice de 0,623 (Tabela 8.3.7). 

 

Tabela 8.3.7 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Município - 

Limoeiro do Norte/CE. 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,247 0,403 0,623 

% de 18 anos ou mais com fundamental 

completo 
18,46 28,47 46,27 

% de 5 a 6 anos na escola 61,02 90,19 96,28 
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% de 11 a 13 anos nos anos finais do 

fundamental REGULAR SERIADO ou com 

fundamental completo 

26,52 54,54 88,75 

% de 15 a 17 anos com fundamental 

completo 
16,20 31,26 61,88 

% de 18 a 20 anos com médio completo 10,77 16,00 41,95 

IDHM Longevidade 0,666 0,783 0,804 

Esperança de vida ao nascer 64,93 71,99 73,22 

IDHM Renda 0,493 0,560 0,633 

Renda per capita 171,72 261,01 410,03 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

 

Evolução do Município Limoeiro do Norte/CE 

 

Entre 2000 e 2010 

 

O IDHM passou de 0,561 em 2000 para 0,682 em 2010 - uma taxa de crescimento 

de 21,57%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM 

do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 72,44% entre 

2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,220), seguida por Renda e por 

Longevidade. 

 

Entre 1991 e 2000 

 

O IDHM passou de 0,433 em 1991 para 0,561 em 2000 - uma taxa de crescimento 

de 29,56%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 77,43% entre 1991 

e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos 

foi Educação (com crescimento de 0,156), seguida por Longevidade e por Renda. 
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Entre 1991 e 2010 

 

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,433

2010. Isso implica em uma taxa de crescimento de 57,51% para o município e em 

uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 56,08% para o 

município. A dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 

(com crescimento de 0,376), seg

 

Figura 8.3.10

 

Tabuleiro do Norte 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Tabuleiro do Norte é 0,645, em 

2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio 

(IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do 

município é Longevidade, com índice de 0,791, seguida de Renda, com índice de 

0,620, e de Educação, com índice de 0,
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De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,433, em 1991, para 0,682, em 

Isso implica em uma taxa de crescimento de 57,51% para o município e em 

uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 56,08% para o 

município. A dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 

(com crescimento de 0,376), seguida por Renda e por Longevidade

8.3.10 - Evolução do IDHM do município Limoeiro do Norte/CE

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Tabuleiro do Norte é 0,645, em 

que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio 

(IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do 

município é Longevidade, com índice de 0,791, seguida de Renda, com índice de 

0,620, e de Educação, com índice de 0,547 (Tabela 8.3.8). 
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Evolução do IDHM do município Limoeiro do Norte/CE. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Tabuleiro do Norte é 0,645, em 

que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio 

(IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do 

município é Longevidade, com índice de 0,791, seguida de Renda, com índice de 
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Tabela 8.3.8 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Município - 

Tabuleiro do Norte/CE. 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,148 0,341 0,547 

% de 18 anos ou mais com fundamental 

completo 
14,12 21,75 37,14 

% de 5 a 6 anos na escola 29,08 84,32 96,89 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do 

fundamental REGULAR SERIADO ou com 

fundamental completo 

13,59 50,42 81,42 

% de 15 a 17 anos com fundamental 

completo 
7,84 26,66 54,53 

% de 18 a 20 anos com médio completo 9,80 9,22 32,60 

IDHM Longevidade 0,638 0,760 0,791 

Esperança de vida ao nascer 63,26 70,59 72,43 

IDHM Renda 0,501 0,549 0,620 

Renda per capita 180,20 243,29 379,75 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

 

Evolução do Município Tabuleiro do Norte/CE 

 

Entre 2000 e 2010 

 

O IDHM passou de 0,522 em 2000 para 0,645 em 2010 - uma taxa de crescimento 

de 23,56%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM 

do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 74,27% entre 

2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,206), seguida por Renda e por 

Longevidade. 
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Entre 1991 e 2000 

 

O IDHM passou de 0,362 em 1991 para 0,522 em 2000 

de 44,20%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 74,92% entre 1991 

e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos 

foi Educação (com crescimento de 0,193), seguida por Longevidade e por Renda.

 

Entre 1991 e 2010 

 

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,362, em 1991, para 0,645, em 

2010. Isso implica em uma taxa de crescimento de 78,18% para o município; e em 

uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 55,64% para o 

município. A dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 

(com crescimento de 0,399), seguida por Longevidade e por Renda

 

Figura 8.3.11 
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O IDHM passou de 0,362 em 1991 para 0,522 em 2000 - uma taxa

de 44,20%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 74,92% entre 1991 

e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos 

foi Educação (com crescimento de 0,193), seguida por Longevidade e por Renda.

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,362, em 1991, para 0,645, em 

2010. Isso implica em uma taxa de crescimento de 78,18% para o município; e em 

uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 55,64% para o 

dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 

(com crescimento de 0,399), seguida por Longevidade e por Renda

 - Evolução do IDHM do município Tabuleiro do Norte/CE

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 
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Evolução do IDHM do município Tabuleiro do Norte/CE. 
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8.3.1.7 Dados sobre a infraestrutura básica e serviços prestados à população 

das áreas circunvizinhas 

 

Este item será atendido no item de caracterização da AID do empreendimento. 

 

8.3.1.8 Caracterização sobre a organização social da região 

 

Este item será atendido no item de caracterização da AID do empreendimento. 

 

8.3.1.9 Identificação da presença de grupos indígenas ou de outras etnias 

 

Não foi identificado presença de grupos indígenas ou de outras etnias na AID do 

empreendimento. 

 

8.3.2 Uso e ocupação do solo 

 

Este item será atendido no item de caracterização da AID do empreendimento. 

 

8.3.2.1 Vias e meios de acesso ao empreendimento 

 

Este item será atendido no item de caracterização da AID do empreendimento. 

 

8.3.2.2 Indicações das áreas rurais, urbanas, de expansão urbana e áreas de 

interesse ambiental 

 

Este item será atendido no item de caracterização da AID do empreendimento. 

 

8.3.2.3 Identificação dos usos urbanos, considerando os usos residenciais, 

comerciais, de serviço, industriais, institucionais e públicos 

 

O setor da indústria, que abrange as seguintes atividades: Extrativa Mineral, 

Transformação, Eletricidade, Gás e Água e Construção Civil. Este setor é elemento 
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fundamental no processo de desenvolvimento de uma região, tendo em vista sua 

capacidade de ampliar o dinamismo de uma economia por conta de sua relação com 

as outras atividades econômicas (Tabela 8.3.9). 

 

Dessa forma, a relevância que a indústria possui na economia da região do Baixo 

Jaguaribe, inferior ao setor de serviços e agropecuária, não diminui seu valor 

estratégico. Por outro lado, sua performance é extremamente relevante para o 

desenvolvimento da região. O valor adicionado bruto da indústria na região do Baixo 

Jaguaribe passou de 431 milhões em 2012 para 563 milhões, em 2014, 

representando um crescimento em valor absoluto de R$ 132 milhões de reais. 

 

Limoeiro do Norte apresenta uma estrutura industrial voltada para a indústria de 

minerais não metálicos. O município possui uma das maiores concentrações de 

calcário do estado. Em consequência disso, empresas de mineração se instalaram 

na região da Chapada do Apodi: Calcário do Brasil e Carbomil (Limoeiro do Norte). A 

empresa Carbopar Carbomil Participações Mineração e Administração S.A, por 

exemplo, já aprovou um projeto de extração de Calcário de uma nova planta, agora, 

no município de Tabuleiro do Norte, com investimento declarado para fase inicial de 

implantação de R$ 1.752.551,00. De acordo com a empresa, o volume total de 

minério disponível da área é de 2.700.000 toneladas e seriam necessários mais de 

500 anos para esgotar a jazida. 

 

Outra atividade que apresenta uma estrutura industrial bem definida na região é o 

setor metalomecânico. Neste setor, destaca-se o município de Tabuleiro do Norte. 

As empresas do arranjo produtivo metalomecânico de Tabuleiro do Norte são 

tradicionais na região jaguaribana e já atuam nesse mercado há mais de 20 anos, 

havendo um reconhecimento da qualificação dessas empresas e de seus produtos e 

serviços nessa região. Em virtude disso, o município será contemplado com o Polo 

Industrial Metalmecânico. A sua pedra fundamental foi lançada pelo governador 

Camilo Santana, em junho de 2017. 
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De forma complementar, as empresas do setor, em sua maioria, atuam em parceria 

com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânica e de Material Elétrico no 

Estado do Ceará (SIMEC), instalado em Limoeiro do Norte. É importante destacar 

que o referido sindicato só possui escritório nos municípios de Fortaleza, Sobral e 

Juazeiro do Norte, além do escritório regional do Baixo Jaguaribe, sediado na cidade 

de Limoeiro do Norte. 

 

Tabela 8.3.9 - Empresas industriais ativas. 

Discriminação 
Limoeiro do Norte Tabuleiro do Norte 

Quant. % Quant. % 

Total 290 100,00 96 100,00 

Extrativista mineral 9 3,10 - - 

Construção civil 22 7,59 8 8,33 

Utilidade pública - - 3 3,13 

Transformação 259 89,31 85 88,54 

Fonte: Secretaria da Fazenda (SEFAZ), 2016. 

 

A segunda atividade que mais se destaca na geração de emprego e formalização de 

empresas é a atividade de comércio, cujo número de pessoas ocupadas em 2015 foi 

de 10.034 e o número de empresas formais foi de 2.213. Na região, essa atividade é 

interligada ao setor de manutenção e reparação de veículos automotores, 

principalmente no município de Tabuleiro do Norte, setor que tem se sobressaído no 

crescimento estadual e apresenta forte perspectiva de crescimento em curto prazo 

(Tabela 8.3.10). 

 

Sendo assim, as informações apontam para uma atividade industrial voltada para a 

produção de bens de consumo não-duráveis, cujos produtos se concentram em 

calçados, alimentos e bebidas, indústria de minerais não-metálicos e da indústria 

metalúrgica, bem como atividades relacionadas ao comércio. 
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Tabela 8.3.10 - Estabelecimentos comerciais. 

Discriminação 
Limoeiro do Norte Tabuleiro do Norte 

Quant. % Quant. % 

Total 1.492 100,00 617 100,00 

Atacadista 23 1,54 7 1,13 

Varejista 1.462 97,99 605 98,06 

Reparação (1) 7 0,47 5 0,81 

Fonte: Secretaria da Fazenda (SEFAZ), 2016. 
(1) de veículos de objetos pessoais e de uso doméstico 
 

 

8.3.2.4 Identificação dos principais usos rurais, culturas temporárias e 

permanentes, pastagens, entre outros 

 

Este item será atendido no item de caracterização da AID do empreendimento. 

 

8.3.2.5 Identificação das Unidades de Conservação e/ou áreas sob proteção 

especial como Parques, Estações Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental, 

entre outras. 

 

Não foram identificadas unidades de conservação na AID e AII do empreendimento. 

 

8.3.2.6 Caracterização e dimensionamento da população diretamente atingida e 

passível de remanejamento 

 

Não haverá população diretamente atingida e passível de remanejamento. 

 

8.3.3 Condições de saúde 

 

8.3.3.1 Levantamento de dados registrados na região, com referência aos 

últimos 10 (dez) anos 
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Longevidade, mortalidade e fecundidade do município de Limoeiro do 

Norte/CE 

 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no 

município de Limoeiro do Norte passou de 26,9 óbitos por mil nascidos vivos, em 

2000, para 17,9 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 

48,1. Já na UF, a taxa era de 19,3, em 2010, de 41,4, em 2000 e 63,1, em 1991. 

Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 óbitos por mil 

nascidos vivos para 16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 

44,7 óbitos por mil nascidos vivos (Tabela 8.3.11). 

 

Tabela 8.3.11 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Município - Limoeiro do Norte/CE 

Item 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer 64,9 72,0 73,2 

Mortalidade infantil 48,1 26,9 17,9 

Mortalidade até 5 anos de idade 63,6 35,0 19,2 

Taxa de fecundidade total 3,0 2,2 2,0 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No 

município de Limoeiro do Norte, a esperança de vida ao nascer cresceu 1,2 anos na 

última década, passando de 72,0 anos, em 2000, para 73,2 anos, em 2010. Em 

1991, era de 64,9 anos. 

 

Longevidade, mortalidade e fecundidade do município de Tabuleiro do 

Norte/CE 

 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no 

município de Tabuleiro do Norte passou de 31,3 óbitos por mil nascidos vivos, em 

2000, para 19,8 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 54,9 

(Tabela 8.3.12). 
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Tabela 8.3.12 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Município - Tabuleiro do Norte/CE 

Item 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer 63,3 70,6 72,4 

Mortalidade infantil 54,9 31,3 19,8 

Mortalidade até 5 anos de idade 72,3 40,6 21,3 

Taxa de fecundidade total 3,8 2,8 2,0 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No 

município, a esperança de vida ao nascer cresceu 1,8 anos na última década, 

passando de 70,6 anos, em 2000, para 72,4 anos, em 2010. Em 1991, era de 63,3 

anos. 

 

No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, 

em 2000, e de 64,7 anos em 1991. 

 

8.3.3.2 Riscos de saúde presentes na região em decorrência de instalações 

industriais já existentes 

 

Este item será atendido no item de caracterização da AID do empreendimento. 

 

8.3.3.3 Possibilidade de adequação da rede de saúde existente para 

atendimento à nova demanda 

 

Em função do volume de empregos a serem ofertados e provável absorção de mão 

de obra local, não será necessário realizar adequação da rede de saúde existente. 

 

8.3.3.4 Tipo de construção dos domicílios (materiais empregados) 

 

Este item será atendido no item de caracterização da AID do empreendimento. 
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8.3.3.5 Condições sanitárias dos domicílios 

 

Este item será atendido no item de caracterização da AID do empreendimento. 

 

8.3.4 Caracterização da infraestrutura de saneamento 

 

8.3.4.1 Abastecimento de Água 

 

8.3.4.1.1 Porcentagem da população atendida, por rede de distribuição 

 

A seguir será apresentada a razão entre a população que vive em domicílios 

particulares permanentes com água encanada em pelo menos um de seus cômodos 

e com banheiro exclusivo e a população total residente em domicílios particulares 

permanentes multiplicada por 100. A água pode ser proveniente de rede geral, de 

poço, de nascente ou de reservatório abastecido por água das chuvas ou carro-pipa 

(Tabela 8.3.13). 

 

Tabela 8.3.13 - Indicadores % da população em domicílios com água encanada por Município 

Município 1991 2000 2010 

Limoeiro do Norte 40,63 % 67,10 % 95,81 % 

Tabuleiro do Norte 33,09 % 54,34 % 75,47 % 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

8.3.4.1.2 Qualidade de atendimento 

 

O levantamento, elaborado a partir do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), administrado pelo Governo Federal no âmbito da Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério das Cidades (MCID), 

permite não somente o planejamento e execução de políticas públicas e a 

orientação da aplicação de recursos, como também o exercício do controle social. 
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A pesquisa permite visualizar em diferentes níveis geográficos, a população total 

atendida com serviços de abastecimento de água, fornecidos por prestadores de 

serviços ou órgãos municipais encarregados da gestão dos mesmos, tendo como 

referência o último dia do ano. 

 

Para cálculo do percentual de habitantes atendidos com serviços de abastecimento 

de água em relação à população brasileira total, foram utilizadas as estimativas 

intercensitárias disponibilizadas pelo DATASUS que, por sua vez, utiliza fontes do 

IBGE. 

 

De acordo com os dados apresentados na Figura 8.3.12 a seguir pode-se dizer que 

o município de Limoeiro do Norte possui uma melhor cobertura com relação ao 

serviço de abastecimento de água, inclusive comparado com a média nacional. 

 

 
Figura 8.3.12 - Percentual da população atendida com serviços de abastecimento de água 

Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS) | Dados da população | Dados dos municípios. 
Ministério das Cidades (SNIS) | Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento| Dados de 

saneamento de 2013. 
 

8.3.4.1.3 Adequabilidade do fornecimento de água 

 

A seguir apresenta-se as formas de abastecimento nos municípios da área em 

estudo. Observa-se que apesar de parte da população ainda fazer uso de outras 

formas de abastecimento a ligação de rede ainda prevalece como maior parte, 

conforme apresentado no quadro a seguir. 
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Tabela 8.3.14 - Formas de abastecimento 

Formas de abastecimentos 
Limoeiro do Norte Tabuleiro do Norte 

2010 % 2010 % 

Total 17.143 100,00 9.121 100,00 

Ligada a rede geral 14.911 86,98 6.566 71,99 

Poço ou nascente 1.514 8,83 531 5,82 

Outra 718 4,19 2.024 22,19 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

 

8.3.4.2 Esgotos sanitários 

 

8.3.4.2.1 Porcentagem da população atendida por rede coletora 

 

O município de Limoeiro do Norte apresentava em 2010, 20.9% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 96.4% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 2% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando 

comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 70 de 184, 22 de 

184 e 125 de 184, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do 

Brasil, sua posição é 3585 de 5570, 667 de 5570 e 4094 de 5570, respectivamente 

(Figura 8.3.13). 
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Figura 8.3.13 - Situação do Esgotamento 

 

 

O município de Tabuleiro do Norte apresentava em 2010, 24.2% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 92.8% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 2.4% de domicí

adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio

comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 58 de 184, 73 de 

184 e 117 de 184, respectivamente. Já quando comparado a ou

Brasil, sua posição é 3400 de 5570, 1198 de 5570 e 3993 de 5570, respectivamente

(Figura 8.3.14). 
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Situação do Esgotamento Sanitário no município de Limoeiro do Norte/CE

Fonte: IBGE, 2017. 

O município de Tabuleiro do Norte apresentava em 2010, 24.2% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 92.8% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 2.4% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio

comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 58 de 184, 73 de 

184 e 117 de 184, respectivamente. Já quando comparado a ou

Brasil, sua posição é 3400 de 5570, 1198 de 5570 e 3993 de 5570, respectivamente
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Sanitário no município de Limoeiro do Norte/CE 

O município de Tabuleiro do Norte apresentava em 2010, 24.2% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 92.8% de domicílios urbanos em vias públicas com 
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Brasil, sua posição é 3400 de 5570, 1198 de 5570 e 3993 de 5570, respectivamente 
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Figura 8.3.14 - Situação do Esgotamento Sanitário no município de Limoeiro do Norte/CE

 

8.3.4.2.2 Existência e tipo de tratamento dado aos efluentes domiciliares

 

Tabela 8.3.15 - Domicílios particulares permanente segundo os tipos de esgotamento sanitário 

Tipos de esgotamentos 

sanitários 

Total (1) 

Rede geral ou pluvial

Fossa séptica

Outra 

Não tinha banheiros

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
Inclusive os domicílios sem declaração da existência de banheiro ou sanitário.
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Situação do Esgotamento Sanitário no município de Limoeiro do Norte/CE

Fonte: IBGE, 2017. 

Existência e tipo de tratamento dado aos efluentes domiciliares

Domicílios particulares permanente segundo os tipos de esgotamento sanitário 

2000/2010 de Limoeiro do Norte/CE. 

Tipos de esgotamentos Município 

2000 % 2010

12.497 100,00 17.143

Rede geral ou pluvial 926 7,41 2.424

Fossa séptica 9.212 73,71 1.310

695 5,56 13.027

Não tinha banheiros 1.664 13,32 382

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos 2000/2010. (1) 
Inclusive os domicílios sem declaração da existência de banheiro ou sanitário.
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Situação do Esgotamento Sanitário no município de Limoeiro do Norte/CE 

Existência e tipo de tratamento dado aos efluentes domiciliares 

Domicílios particulares permanente segundo os tipos de esgotamento sanitário - 

2010 % 

17.143 100,00 

2.424 14,14 

1.310 7,64 

13.027 75,99 

382 2,23 

Censos Demográficos 2000/2010. (1) 
Inclusive os domicílios sem declaração da existência de banheiro ou sanitário. 
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Tabela 8.3.16 - Domicílios particulares permanente segundo os tipos de esgotamento sanitário - 

2000/2010 de Tabuleiro do Norte/CE 

Tipos de esgotamentos 

sanitários 

Município 

2000 % 2010 % 

Total (1) 7.079 100,00 9.121 100,00 

Rede geral ou pluvial 260 3,67 959 10,51 

Fossa séptica 178 2,51 1.286 14,10 

Outra 5.237 73,98 6.491 71,17 

Não tinha banheiros 1.404 19,83 385 4,22 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos 2000/2010. (1) 
Inclusive os domicílios sem declaração da existência de banheiro ou sanitário. 

 

 

8.3.4.2.3 Localização da disposição final dos efluentes (tratados ou não), 

indicando a possível proximidade de áreas povoadas e o nível de 

comprometimento a jusante. 

 

Este item será atendido no item de caracterização da AID do empreendimento. 

 

8.3.4.3 Efluentes industriais 

 

Até o momento da pesquisa não foram encontrados e/ou disponibilizados dados 

referentes à efluentes industriais dos municípios da área em estudo. 

 

8.3.4.4 Resíduos sólidos 

 

8.3.4.4.1 Porcentagem da população atendida pelo sistema público de coleta 

 

A população de Limoeiro do Norte possuía em 2010 96,36% com coleta de lixo em 

seus domicílios, enquanto que Tabuleiro do Norte apresentava 93,76% (Tabela 

8.3.17). 

 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 553 

 

 

Tabela 8.3.17 - Percentual da população em domicílios com coleta de lixo. 

Município 1991 2000 2010 

Limoeiro do Norte/CE 65,33 82,50 96,36 

Tabuleiro do Norte/CE 61,71 81,18 93,76 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

 

8.3.4.4.2 Existência e tipo de tratamento dado aos resíduos sólidos 

(domiciliares, industriais e de serviços de saúde) 

 

Os estudos e projetos para o aterro consorciado do COMARES-UL (Consórcio 

Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos – Unidade Limoeiro do Norte) foram 

contratados em 2012 e concluídos entre 2014 e 2015, entretando as obras para 

implementação do mesmo ainda não tiveram início até o momento da pesquisa para 

elaboração deste estudo. 

 

8.3.4.4.3 Local do destino final – comprometimento com a saúde (presença de 

vetores, contaminação do lençol freático, entre outros) 

 

Tanto no município de Limoeiro do Norte quanto Tabuleiro do Norte, a forma de 

disposição dos resíduos no solo dos municípios ocorre sob controle da Prefeitura, 

sendo específico para resíduos especiais. 

 

O consórcio COMARES / Unidade Limoeiro do Norte possuí a licença prévia emitida 

pela SEMACE e os projetos de engenharia para que possa ser solicitada a Licença 

de Instalação (LI) e posterior licitação de obra e construção de uma Central de 

Tratamento de Resíduos, e estações de transbordo do Consórcio Municipal para 

Aterro de Resíduos Sólidos. 
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8.3.4.4.4 Tipo e locais de coleta 

 

Até o momento da pesquisa não foram encontrados e/ou disponibilizados dados 

referentes a este item para os municípios da área em estudo. 

 

8.3.4.4.5 Existência e tipo de sistema de drenagem implantado 

 

Até o momento da pesquisa não foram encontrados e/ou disponibilizados dados 

referentes à este item para os municípios da área em estudo. 

 

8.3.4.4.6 Existência de águas estagnadas 

 

Até o momento da pesquisa não foram encontrados e/ou disponibilizados dados 

referentes a este item para os municípios da área em estudo. 

 

8.3.4.4.7 Identificação das áreas situadas a montante de captações dentro de 

perímetros de proteção de mananciais 

 

Não se aplica. 

 

8.3.5 Caracterização Geral das Localidades da Zona Rural da AID 

Aspectos Metodológicos 

 

A Área de Influência Direta (AID) foi caracterizada com base em dados primários por 

meio de coleta de informações in loco, durante visitas de campo, utilizando-se de 

entrevistas qualificadas com representantes das comunidades da zona rural, escuta 

e observações de campo, registros fotográficos e georreferenciamento. 

 

Vale ressaltar que a metodologia utilizada foi fundamentada em dados etnográficos 

baseados em narrativas individuais, além de relativo conhecimento da área objeto 

de estudo, incluindo seus usos e formas de ocupação. Neste tipo de abordagem, 

buscou-se estabelecer relações entre os dados coletados e a explicação dada aos 
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fenômenos. O método adotado é concebido como um estudo avaliativo rápido por 

meio de enquete intensiva de opinião, que inclui importantes segmentos e 

heterogeneidades sociais envolvidos nos processos que se busca compreender. 

 

O roteiro de entrevista incluiu os seguintes aspetos de pesquisa: 

 

 Dinâmica populacional; 

 Aspectos econômicos; 

 Infraestrutura e condições de habitabilidade; 

 Serviços; 

 Cultura e lazer. 

 

A coleta de dados primários in loco foi realizada, sendo entrevistados os moradores 

das localidades da zona rural da Área de Influência Direta (AID) do empreendimento. 

As localidades visitadas estão listadas na Tabela 8.3.18. 

 

Tabela 8.3.18 - Localidades da Zona Rural da Área de Influência Direta do Empreendimento. 

Municípios 
Nome da Localidade Número de casas* 

Tabuleiro do Norte 

Cabeça da Ladeira (Santo Antônio) 74 

Lagoa Escondida 
16 

Poço dos Pintos 
12 

Pedra Preta 
80 

Sítio Raimundo Antônio 
8 

Sítio Saco Verde 
88 

Limoeiro do Norte 
Santa Maria 

 

Sítio Baixa Grande 
90 

Fonte: Preserv, 2018. 
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8.3.5.1 Localidades do Município de Tabuleiro do Norte/CE 

 

Localidade Pedra Preta 

Data da entrevista: 19/10/18 

Entrevistados: Rosa Castro Jesus, Francisco Rodrigues Alexandre, Rosivan Carlos 

Rodrigues da Silva, Antônia Cecília de Freitas e Raimundo Suplicio Alves, Ana Paula 

(Agente Comunitária de Saúde) e Francisca Maria Holanda. 

 

Pedra Preta situa-se na Chapada do Apodi, parte do território do município de 

Tabuleiro do Norte/CE. A localidade dista 21 km da sede do município e 23 km da 

sede do município de Limoeiro do Norte. Os acessos para Pedra Preta ocorrem por 

meio de estradas vicinais, as quais encontram-se em bom estado de conservação. 

 

O Sr. Francisco Rodrigues e a Sra. Rosa Castro contaram que o nome do local foi 

assim batizado, por existir um afloramento de pedras escuras de rocha calcária na 

localidade, onde habitam em torno de 80 famílias (Figura 8.3.15 a 8.3.23). 

 

 
Figura 8.3.15 - Afloração de Calcário em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.16 - Entrevista Francisco Rodrigues em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.17 - Entrevista Rosivan Carlos Rodrigues em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.18 - Entrevista Raimundo Simplício Alves em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.19 - Entrevista com Antônia Cecilia de Freitas em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.20 - Entrevista com Rosa Castro de Jesusem Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.21 - Entrevista com o dono da padaria em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.22 - Entrevista com o Diretor da Escola em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.23 - Entrevista com Agente Comunitária de Saúde em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 
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A tipologia das casas de taipa foi observada em número menor; comparadas às de 

alvenaria (maioria), que foram doadas pelo Programa Nacional de Habitação Rural 

com o objetivo de substituição das casas de taipas, como parte do Programa de 

incentivo à prevenção da Doença de Chagas, como também, para beneficiar, 

membros da localidade que possuíam terras, mas ainda não tinham edificações em 

seus terrenos (Figuras 8.3.24 a 8.3.26). 

 

A seleção dos beneficiários contou com a organização das Agentes Comunitárias de 

Saúdes locais e a Federação das Associações de Moradores de Tabuleiro do Norte, 

para a escolha das famílias a serem contempladas com as casas. A documentação 

dos imóveis foi direcionada para a titularidade das esposas, como forma de garantia 

de manter o imóvel e não pode vender a terceiros. Mesmo assim, ainda existem 

casas de taipa na localidade. 

 

 
Figura 8.3.24 - Tipo construtivo das casas em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE. 
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Figura 8.3.25 – Tipo construtivo das casas em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.26 - Cisterna em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

A localidade possui rede de abastecimento de energia elétrica. 

 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 563 

 

As ruas não possuem calçamento e todos os deslocamentos são feitos pelos 

moradores para outras localidades vizinhas por meio das estradas vicinais. O 

deslocamento é feito por transporte de usuários nos carros de linha, conhecidos 

como “pau-de-arara”, com o custo da passagem de ida e volta de R$10,00, preço 

único. Esses carros trafegam diariamente cobrindo os dois turnos, duas vezes ao 

dia. Há também, carros de passeio que fazem transporte por encomenda. A maioria 

dos moradores possuem motocicletas e alguns poucos, automóveis antigos. 

 

Sobre os equipamentos de uso coletivo, foi observado que a localidade de Pedra 

Preta possui Posto de Saúde, escola, Igrejas e bares. Informaram que não tem 

cemitério, portanto, os sepultamentos são realizados na localidade de Santo 

Estevão. A Associação Comunitária de Pedra Preta contempla também, membros de 

outras localidades (Figura 8.3.27). 

 

 
Figura 8.3.27 – Sede da Associação Comunitária em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE. 

 

O abastecimento de água é feito pela adutora do perímetro irrigado Jaguaribe/Apodi. 

Foi observado que, ainda existem propriedades com cisternas antigas e muitas 

outras com cisternas de polietileno do Programa Água Para Todos do Departamento 

Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS). A água encanada da adutora não tem 
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custo para a localidade. O chafariz da localidade consiste num grande reservatório e 

fica disponível para todas as famílias (Figura 8.3.28). 

 

Sobre o saneamento básico, não existe serviço de coleta de lixo, logo os resíduos 

são queimados e, alguns moradores reservam um buraco no terreno para depositar 

os vidros. As ruas de barro são limpas e sem lixo aparente. As casas fazem uso de 

fossa comum. 

 

Não existe equipamento de segurança pública disponível na localidade, nem serviço 

de policiamento; exceto quando solicitado. A localidade vive pacificamente, mas foi 

relatado sobre os raros roubos de motocicletas dentro dos domicílios. 

 

 
Figura 8.3.28 - Chafariz em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

A Unidade de Atenção Primária em Saúde de Pedra Preta é um Centro de Saúde e 

Unidade Básica, com especialidades nos tratamentos de tuberculose, pré-natal, 

saúde da família, clínica geral, odontologia e ginecologia. Esta tem o funcionamento 

nos turnos da manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, com atendimento da 

demanda espontânea. Também, atende os chamados, horários especiais, com 

consulta marcada antecipadamente, para atendimento de pré-natal, puericultura, 
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prevenção à saúde da mulher e diabetes (Figuras 8.3.29 e 8.3.30).  

 

Segundo a enfermeira da Unidade, Sra. Deucirene, atende 1.800 pessoas ao mês, 

são 555 famílias cadastradas e são atendidas algumas pessoas das localidade de: 

Cabeça da Ladeira, Sítio Saco Verde, Pedra Preta, Antônio dos Almes, São Geraldo, 

Currais de Cima, Lagoa Escondida, Sitio Raimundo Antônio, Poço dos Pintos, Sítio 

São João da Chapada e Santa Maria. 

 

 
Figura 8.3.29 - Unidade de Saúde da Família em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.30 - Salão de atendimento da Unidade de Saúde da Família em Pedra Preta, Tabuleiro do 

Norte/CE. 

 

O quadro pessoal da Unidade é composto por uma recepcionista, um médico, uma 

enfermeira, um dentista, um técnico, um auxiliar de enfermagem, um agente de 

serviços gerais e um motorista. Além das consultas, a Unidade tem um Grupo de 

educação em saúde, sala de curativos, vacinação, exames preventivos, dentre 

outros.  

 

Os agentes de saúde municipais, responsáveis por suas respectivas localidades, 

fornecem apoio à distribuição de marcação de consultas e serviços. Os 

atendimentos hospitalares são realizados na sede de Tabuleiro do Norte. 

 

A Escola Municipal Otílio Nobre de Brito é um prédio de arquitetura moderna, com 

área de lazer, seis salas amplas, que atende os moradores das localidades até o 9º 

ano (Figura 8.3.31 e 8.3.32). O ensino superior é feito na sede do município de 

Limoeiro do Norte ou de Mossoró. 
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Figura 8.3.31 - Escola Municipal Otílio Nobre de Brito em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.32 - Escola Municipal Otílio Nobre de Brito em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

A Igreja de Nossa Senhora Aparecida, tradicionalmente promove a festa local, o Dia 

da Padroeira, com novena e missa ocorre no dia 12 de outubro (Figura 8.3.33). 
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Figura 8.3.33 - Igreja Nossa Senhora Aparecida em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus promove cultos semanais (Figura 8.3.34). 

 

 
Figura 8.3.34 - Assembleia de Deus em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

Outra festa da localidade comentada foi a quadrilha de São João, promovida pela 

escola no mês de junho. 
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Foi relatado que não existe registro de comunidades tradicionais no perímetro. 

 

O lazer é preenchido com o rádio e a televisão, enquanto que os mais jovens 

frequentam as festas e bares da sede do município. As tarefas diárias da roça 

exercem papel de diversão e de encontros coletivos entre os membros da localidade 

(Figuras 8.3.35 e 8.3.36). 

 

 
Figura 8.3.35 - Quintal Clube em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

Figura 8.3.36 - Bar com sinuca em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.37 - Mercadinho em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.38 - Comércio em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.39 - Panificadora em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

Os municípios mais visitados na região são a sede de Tabuleiro do Norte e de 

Fortaleza, com objetivo de visitar parentes, fazer tratamento médico e serviços 

bancários. O fluxo migratório da localidade normalmente ocorre para São Paulo, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, onde os jovens costumam ir já com garantia do 

primeiro emprego e apoio de outros parentes, que residem nesses Estados. Os 

adultos casados, vez ou outra conseguem trabalhos temporários na região ou em 

outros Estados, como São Paulo e Espírito Santo, retornando logo após o término 

do serviço. 

 

Segundo os entrevistados, os mais jovens solteiros, acabam por ficar no local onde 

se estabilizam com trabalho. Assim, muitas vezes constituem suas novas famílias, já 

com a facilidade do primeiro emprego de carteira assinada. Estes jovens retornam 

para suas famílias nas férias e festas de final de ano. Alguns retornam quando 

finalizam o período de seus empregos temporários. Para os pais, segundo foi dito, 

há uma grande tristeza quando da saída dos filhos para lugares distantes, mas 

entendem a necessidade de melhoria e busca de oportunidades. 
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A localidade vive da agricultura de subsistência e algumas famílias possuem poucas 

cabeças de gado, que fornecem leite e carne. O cultivo de milho, feijão e sorgo é 

explorado em épocas de boas chuvas. Nos quintais de algumas propriedades são 

cultivados: manga, coco e caju. Os repetidos períodos de estiagem e mudanças 

climáticas levaram muitos agricultores locais a venderem suas terras por menor valor 

fundiário. Com um ciclo de seis anos de seca, poucos proprietários plantam ainda o 

milho, feijão e o sorgo para a subsistência (Figura 8.3.40). 

 

 
Figura 8.3.40 - Plantio em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

A pecuária é escassa, mas a caprinovinocultura permanece de forma tímida nas 

roças, poucos animais são avistados nas estradas vicinais e quintais. Porcos são 

criados unitariamente para a demanda familiar. Raras casas possuem galinhas e 

galinhas guiné. A Apicultura é praticada por um morador, o Sr. Jurandir Fernando da 

Costa, que produz mel com as floradas das nativas da região, as abelhas italianas e 

manduri. Ainda na propriedade há a produção artesanal de óleo de coco, que é 

vendido para um supermercado na sede do município de Limoeiro do Norte. Na 

propriedade há um grande pomar, com abacateiro, caju, tamarindo. Existem ainda 

um viveiro de mudas de planta nativa, principalmente o sabiazeiro, que é doado para 

a vizinhança (Figura 8.3.41 a 8.3.47). 
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Figura 8.3.41 - Apicultura do Sr. Jurandir Fernando da Costaem Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.42 - Produção artesanal de óleo de coco em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.43 - Caprinovinocultura em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.44 - Criação de porco nos quintais em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.45 - Forno artesanal para fazer carvão em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.46 - Madeiras Comércio em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.47 - MadeirasComércio em Pedra Preta, Tabuleiro do Norte/CE 

 

A renda familiar para alguns moradores é mantida com as vendas de seus produtos 

na feira da sede do município de Tabuleiro do Norte. Sobre os Programas de 

Governo, muitas famílias vivem das aposentadorias, poucos recebem auxílio do 

Programa Bolsa Família ou de algum outro Programa do Governo. A renda oscila 

com empregos temporários nas grandes plantações de bananas para exportação e 

nas atividades de exploração de calcário, das empresas Carbopar e Carbomil. 

 

A expectativa em relação ao empreendimento é de forma geral positiva, pois 

esperam melhorias para a região e depositam grandes esperanças na possibilidade 

de empregos, principalmente para a geração mais jovem. Todos os entrevistados já 

tinham conhecimento sobre o projeto, a expectativa maior consiste na possibilidade 

de aumentar a renda, mesmo que seja de forma temporária. Muitos esperam que o 

custo do fornecimento de energia pela rede, seja reduzido com a chegada do 

empreendimento. Apenas um entrevistado informou não ter informações sobre o 

processo de localização.  
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Localidade Sítio Saco Verde 

Data da entrevista: 19/10/18 

Entrevistados: Maria Berenice Machado de Andrade, Leudo Pereira, José Antônio 

Pereira Filho. 

 

A localidade Sítio Saco Verde fica próximo à localidade de Sítio Raimundo Antônio 

(Figura 8.3.48). 

 

De acordo com a Agente Comunitária de Saúde, a localidade possui 

aproximadamente 88 famílias. O nome da localidade, contou a Sra. Berenice, é 

devido a uns arbustos nativos que se mantêm verde, mesmo quando a vegetação 

está seca. 

 

 
Figura 8.3.48 - Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

 

Sítio Saco Verde recebeu rede de energia elétrica da ENEL Brasil. As ruas são de 

barro e todas as estradas que ligam a localidade à outras ocorrem por vicinais, as 

quais se encontram em relativo estado de conservação. O deslocamento é feito ora 

por transporte de linha, chamado também de pau-de-arara, ora por carros 
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particulares, que cobram o frete de feira, no valor de R$ 8,00 (oito reais) (Figuras 

8.3.49 a 8.3.54). 

 

 

 
Figura 8.3.49 (A e B) - Acessos para a localidade de Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

  

A 

B 
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Figura 8.3.50 - Entrevista com morador da localidade de Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.51 - Entrevista com morador da localidade deSítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.52 - Entrevista com morador da localidade de Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.53 - Entrevista com morador da localidade de Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.54 - Entrevista com morador da localidade de Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

 

O tipo de construção das casas na localidade é de taipa. Enquanto que, algumas 

casas de alvenaria foram adquiridas pelo Programa Nacional de Habitação PNHR, 

na campanha de incentivo à prevenção de doenças de Chagas (8.3.55 a 8.3.57). 

 

O abastecimento da rede de água pela adutora do perímetro irrigado 

Jaguaribe/Apodi é gratuito. A localidade possui um chafariz para armazenar água da 

adutora, que fica disponível para todos. As aguadas da localidade, também servem 

de água, quando ocorre chuva na região. 

 

As cisternas de polietileno foram adquiridas pelo Programa Água Para Todos, do 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS). Um dos entrevistados 

construiu um poço profundo, com a captação artesanal de água por meio de moinho 

de túneis (Figuras 8.3.58 a 8.3.61). 

  



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 582 

 

 

 
Figura 8.3.55 - Tipo construtivo das casas em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.56 - Tipo construtivo das casas em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.57 - Tipo construtivo das casas em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.58 - Cisterna em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.59 - Poço da Adutora em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.60 - Poço artesiano em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.61 - Açude em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

 

O lixo é queimado e os vidros são separados e acumulados ora em buracos grandes 

nos quintais, ora jogados mais afastados das casas porém, no próprio terreno. Não 

existe sistema de coleta de resíduos e nem esgotamento sanitário, cada casa possui 

sua fossa. 

 

A localidade de Sítio Saco Verde não possui Posto de Saúde, nem escola. Os 

atendimentos são feitos na Unidade de Atenção Primária em Saúde de Pedra Preta 

enquanto, que os procedimentos médicos são dirigidos para Tabuleiro do Norte, e 

para a capital, Fortaleza. A Escola Municipal Otílio Nobre de Brito, em Pedra Preta, 

recebe os estudantes de ensino fundamental da localidade (Figuras 8.3.62 e 

8.3.63). 
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Figura 8.3.62 - Prédio escolar desativado, Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.63 - Acesso com estrada vicinal em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 
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A Capela de Santa Luzia é o espaço de orações para os membros católicos da 

localidade. Em dezembro é celebrado o dia de Santa Luzia, com novena, missa e 

bingo (Figura 8.3.64 e 8.3.65). 

 

 
Figura 8.3.64 - Capela em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

Figura 8.3.65 - Capela em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 
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Os evangélicos possuem um templo na localidade. A festa do Cajú é outra 

comemoração da localidade. Não possui cemitério, logo os sepultamentos são feitos 

em Santo Estevão. 

 

Não existe policiamento na localidade, salvo quando é solicitado devido à alguma 

ocorrência. A localidade é tranquila, segundo os entrevistados, que foram unanimes 

quanto à segurança local. 

 

Os entrevistados afirmaram que não existe lazer no local, pois a diversão, segundo 

eles, fica nos afazeres da roça, nas prosas com os vizinhos e parentes; além do ato 

de ouvir rádio e assistir à televisão. Os mais jovens investem o tempo no uso do 

aplicativo Whatsapp, com acesso à antena rural da empresa telefônica TIM. Foi dito 

também, que o banho nas aguadas da baixada da localidade, em época de chuvas, 

é um atrativo de lazer para os moradores da localidade (Figura 8.3.66). 

 

 
Figura 8.3.66 - Banda de forró em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

 

O fluxo migratório da localidade passou a ocorrer mais intensamente quando as 

lavouras passaram a sofrer desgaste e impactos com a falta de chuvas constantes. 

Como consequência os mais jovens deslocaram-se para o estado de São Paulo, 
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senão para a sede do município de Limoeiro do Norte. 

 

A exploração econômica da localidade limita-se às atividades agropecuárias, 

geralmente para subsistência. Há pequenas criações de gado, ovelhas e porcos, 

para consumo doméstico. As aves estavam presentes na maioria dos quintais, com 

frangos, perus e galinha d’angola. Na localidade o cultivo de milho e sorgo é 

utilizado para alimentação dos animais e aves. Outras culturas são para 

subsistência; com pomares com mangueiras, cajueiros. Na localidade existe a 

comercialização de leite de gado, da criação de um dos entrevistados. A dificuldade 

de produção de alimento, com a falta de chuvas, a instabilidade climática tem 

influenciado na sobrevivência de culturas e de criações na região toda, muitos 

moradores venderam parte de suas roças, para empresas exportadoras de frutas 

(Figuras 8.3.67 a 8.3.70). 

 

 
Figura 8.3.67 - Plantação em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 
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Com relação à estrutura econômica das famílias além das culturas de subsistência, 

e das pequenas criações; todos os entrevistados informaram que recebem também 

auxilio do Programa do Governo Federal, da Aposentadoria Rural. 

 

 
Figura 8.3.68 - Criação animal em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.69 - Criação animal em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.70 - Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

Alguns moradores, desenvolveram atividade autônoma de ensacamento do Cal, e 

cada saco recebem o valor de R$ 0,010 (dez centavos de real), e as mulheres que 

costuram o saco artesanalmente, recebem R$ 0,05, cinco centavos de real. A 

Carbomil compra a saca de 20kg nos valores entre R$ 5,00 e R$ 10,00, dependendo 

da demanda, às vezes a saca é passada por até R4,00. 

 

A atividade é insalubre e feita sem uso de EPIs, o que traz altíssimo risco para os 

operários, devido à exposição dos cristais de Cal na pele, mucosas bucais e nasais, 

além da inalação da poeira inorgânica, levando ao risco da pneumoconiose, doença 

decorrente da inalação de poeiras. Contudo, a atividade de venda de cal é uma 

remuneração alternativa, às grandes estiagens que passam na região. A Associação 

dos Produtores Rurais da localidade de Sítio Saco Verde está desativada. Alguns 

moradores migraram para a Associação de Pedra Preta (Figuras 8.3.71 e 8.3.72). 
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Figura 8.3.71 - Trabalhadora em área de Cal em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.72 - Área de trabalho com Cal em Sítio Saco Verde, Tabuleiro do Norte/CE 
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A percepção da localidade sobre o empreendedor e o projeto de energia solar foi 

unanime, em que todos os entrevistados já possuem conhecimento sobre a 

captação de energia solar, pois já era uma realidade para estes, a presença desse 

tipo de empreendimento na localidade vizinha. A expectativa em relação ao 

empreendimento, sendo a única motivação, foi a possibilidade de emprego. A 

esperança de uma renda, mesmo que temporária, foi destaque durante as 

entrevistas e esperada, e que a empresa tenha sucesso. 

 

 

 

Localidade Lagoa Escondida 

Data da entrevista: 20/10/18 

Entrevistados: Marileide Carlos, Maria Leda de Souza Oliveira, José Nagário de 

Lima. 

 

A localidade de Lagoa Escondida, pertence à Chapada do Apodi, Tabuleiro do 

Norte/CE. Segundos os entrevistados, as localidade mais próximas são Cabeça da 

Ladeira e Poço dos Pintos. 

 

O deslocamento de moradores é feito por uma rua única de barro. A moradora Maria 

Leda de Souza contou que a localidade de Lagoa Escondida é muito pequena, e 

possui apenas 15 famílias (Figuras 8.3.73 e 8.3.74). 
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Figura 8.3.73 - Entrevista com morador em Lagoa Escondida, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.74 - Entrevista com morador em Lagoa Escondida, Tabuleiro do Norte/CE 
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A maioria das casas é de alvenaria, doadas pelo Programa Nacional de Habitação 

Rural. Ainda há na localidade poucas casas de taipa, ao lado de construções de 

alvenaria em processo de acabamento. Todas as propriedades possuem grandes 

quintais caracterizados como roças domésticas, onde só alguns fazem uso do solo 

(Figura 8.3.75). 

 

 
Figura 8.3.75 - Plantio em Lagoa Escondida, Tabuleiro do Norte/CE 

 

Na localidade não existem bares ou estabelecimentos comerciais e a infraestrutura 

não contava com posto de saúde, quadra ou campo de futebol, nem igrejas ou 

cemitério. Sobre o saneamento básico, não havia serviço de coleta de lixo, pois 

informaram que, geralmente os resíduos eram queimados. As casas continham 

fossa comum. A localidade tinha acesso à rede elétrica da ENEL Brasil. Os serviços 

de saúde e educação são utilizados na localidade de Pedra Preta. 

 

A localidade é visitada por agente de saúde em períodos espaçadamente longos. 

Não existe segurança pública, nem rondas de policiamento. Os membros da 

localidade geralmente são parentes, logo vivem pacificamente, sendo caracterizado 

como um local tranquilo. 
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Os deslocamentos entre as localidades vizinhos são feitos por vicinais. Foi relatado 

que o transporte de carro de linha não existe, e raras vezes o “pau-de-arara” passa 

na localidade. Se faz necessário o deslocamento a pé para outras localidades, para 

pegar o transporte. A motocicleta é o meio mais comum usado pelos moradores. 

 

A maioria das casas possuem cisterna de polietileno do Programa Água Para Todos 

do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS). As propriedades que 

não foram contempladas com a cisterna; usam a água das cisternas dos vizinhos 

para consumo humano. Já o abastecimento gratuito de água encanada da adutora 

do perímetro irrigado Jaguaribe/Apodi, segundo os entrevistados, é utilizado para 

irrigação, higiene e hidratação dos animais (Figura 8.3.76). 

 

 
Figura 8.3.76 - Tipo construtivo das casas em Lagoa Escondida, Tabuleiro do Norte/CE 

 

A localidade vive da agricultura de subsistência, todos os entrevistados informaram 

que não praticava pecuária, nem possuíam criação de aves, por causa dos ataques 

das raposas, que segundo eles eram frequente. As roças domésticas encontram-se 

frutíferas diversas, onde subsistem de manga, banana e principalmente caju e coco. 

Existem pequenas hortas e cultivo de ervas medicinal, como melissa, erva cidreira e 

capim limão. Macaxera, batata doce, algodão criolo e inhame, também, faz parte das 
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culturas de fundo das casas. Alguns cultivam e vendem na sede do município de 

Tabuleiro do Norte (Figura 8.3.77). 

 

 
Figura 8.3.77 - Plantio em Lagoa Escondida, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

Foi dito que alterações climáticas e as secas quase que permanente, têm dificultado 

o plantio e a criação animal. Os campos irrigados, segundo o Sr. José Nagário, são 

utilizados para o agronegócio de exportação. 

 

A renda familiar, segundo os entrevistados, é de origem, em sua maioria, das 

aposentadorias rural e de pensão. Nenhum entrevistado informou sobre os 

benefícios dos outros Programas de Governo. Das famílias entrevistadas, duas 

informaram que mantém a renda com serviços temporários nas empresas de 

exportação de frutas, outros possuem serviço temporário na sede do município de 

Limoeiro do Norte com venda à domicílio de pacotes de Internet. 

 

Sobre o saneamento básico, não existe serviço de coleta de lixo, logo geralmente os 

resíduos são queimados. As ruas de barro estavam limpas e sem lixo aparente. As 

casas contém fossa comum. 
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A Unidade de Atenção Primária em Saúde de Pedra Preta atende à localidade; 

enquanto que os procedimentos hospitalares são feitos na sede do município de 

Tabuleiro do Norte. 

 

A escola Municipal Otílio Nobre de Brito, que fica na localidade de Pedra Preta, 

atende aos estudantes da localidade de Lagoa Escondida, que utilizam o transporte 

escolar da Prefeitura. 

 

 

 
Figura 8.3.78 - Tipo construtivo das casas em Lagoa Escondida, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.79 - Tipo construtivo das casas em Lagoa Escondida, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.80 - Tipo construtivo das casas em Lagoa Escondida, Tabuleiro do Norte/CE 

  



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 600 

 

 
Figura 8.3.81 - Tipo construtivo das casas em Lagoa Escondida, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.82 - Capelinha em Lagoa Escondida, Tabuleiro do Norte/CE 

 

As missas de cultos eram oferecidas também nas localidades de Pedra Preta e 

Cabeça da Ladeira. E os sepultamentos são feitos em Santo Estevão. O lazer seguia 

a rotina diária das tarefas domésticas, do cuidar das criações e pequenas 

plantações. Final de Tarde o ato de sentar na porta de casa para ver o movimento 

na rua, foram as distrações citadas pelos entrevistados. 
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Segundo os entrevistados, os municípios mais visitados na região são a sede de 

Tabuleiro do Norte, Limoeiro do Norte e Fortaleza; com objetivo de visitar parentes, 

tratamento médico e serviços bancários. O fluxo migratório da localidade é 

caracterizado por trabalho temporário em outras cidades próximas, em curto período 

de tempo. 

 

Sobre o projeto do empreendimento Solar Alex, a localidade já sabia que se tratava 

de produção de energia elétrica por fonte solar, pois já existe um condomínio solar 

próximo à localidade. A expectativa em relação ao empreendimento tem motivação 

em relação às possibilidades de emprego para os adultos e, principalmente para os 

mais jovens. As mulheres se manifestaram esperançosas, quanto à possibilidade de 

haver alguma função laboral destinada a elas. 

 

“... pela estiagem, a melhor coisa é energia solar. O Sol é permanente e a energia 

vai continuar.” 

 

 

Localidade Poço dos Pintos 

Data da entrevista: 21/10/18 

Entrevistados: José Wellington Felício Maia, Francisco Vilmar Costa Batista, 

Edileusa da Silva Gomes, Francisco Dias e Aparecida do Carmo Gonçalves Dias. 

 

A localidade de Poço dos Pintos fica entre as localidades de Cabeça da Ladeira e 

Pedra Preta. Segundo os entrevistados, a localidade possui aproximadamente 12 

famílias 

 

A energia elétrica é da ENEL Brasil. De acordo com os entrevistados, o nome do 

local foi assim batizado por ter nascido de uma grande fazenda da família de sobre 

nome Pinto, e por ter no local o poço, que assim ficou conhecido.  O deslocamento é 

sempre feito por estradas vicinais, e o transporte de lotação de pessoas, para quem 

não possui um veiculo particular, é feito a partir da localidade de Pedra Preta. As 

vicinais foram consideradas pelos moradores como boa. 
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A infra-estrutura local é muito simples, ruas de solo agreste, de barro, e residências 

em sua maioria de alvenaria, outras poucas mista de taipa e blocos, e umas raras de 

apenas taipa. Atrás das casas, geralmente, estende-se pequenos cercados de 

criatórios e pequenos e raros cultivos de subsistência (Figura 8.3.83). 

 

Como outras localidades no meio rural, em geral são carentes quanto aos serviços 

de segurança pública, saneamento básico, infraestrutura, acessibilidade, 

comunicação e saúde. Nas instalações sanitárias é utilizada a fossa comum. O 

abastecimento geral é feito pela adutora do perímetro irrigado Jaguaribe/Apodi, 

sistema gratuito. As cisternas são abastecidas com água da chuvas. 

 

 
Figura 8.3.83 - Acesso por estrada vicinal para Poço dos Pintos, Tabuleiro do Norte/CE 

 

Os entrevistados consideraram a localidade segura. Apesar de não ter posto policial 

ou delegacia, o contingente de segurança publica nem fazem rondas periódicas. 

Não coleta de lixo pela prefeitura da sede, os resíduos são queimados, apenas um 

entrevistado citou que separa o orgânico para enterrar e o restante junta e joga na 

estrada no caminho da sede do município. 
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Figura 8.3.84 - Entrevista com morador em Poço dos Pintos, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.85 - Entrevista com morador em Poço dos Pintos, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.86 - Entrevista com morador em Poço dos Pintos, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

Não há posto de saúde, e os atendimentos são feito na Unidade de Atenção 

Primária em Saúde de Pedra Preta. Outros procedimentos médicos hospitalares são 

conduzidos para a sede do município. 

 

Quanto à educação, a escola Municipal Otílio Nobre de Brito da localidade de Pedra 

Preta, acolhem os estudantes da localidade de Poço dos Pintos. 

 

Em relação as manifestações culturais, a localidade possui templos ou igrejas, os 

cultos religiosos são assistidos em outras localidades vizinhas. 

 

Não há equipamentos de uso coletivos de lazer, como quadras ou campo de futebol, 

ou bar. Todas essas atividades se concentram fora da localidade. O lazer ainda é 

dito que faz parte dos afazeres da roça e das conversas e visitas aos parentes. Os 

lugares mais visitados foram as sedes dos municípios de Limoeiro e Tabuleiro do 

Norte. 
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Figura 8.3.87 - Tipo construtivo das casas em Poço dos Pintos, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.88 - Tipo construtivo das casas em Poço dos Pintos, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.89 - Tipo construtivo das casas em Poço dos Pintos, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 

Figura 8.3.90 - Cisterna em Poço dos Pintos, Tabuleiro do Norte/CE 
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A econômica das famílias da localidade limita-se às atividades agropecuárias de 

subsistência. As principais criações são cabras,porcose ovelha. Na agricultura de 

subsistência, o milho, o sorro, e a mandioca são os principais, há também pequenos 

pomares com manga, banana, laranja e coco (. Foi dito que a falta de chuvas, tem 

influenciado a sobrevivência de culturas e criações na região. Uma família, vivia de 

venda de hortaliças na feira de Limoeiro do Norte, Quixeré e Tabuleiro do Norte, sem 

água do poço da propriedade, agora, matem uma pequena horta para subsistência e 

venda na vizinhança Figuras (8.3.91 e 8.3.92). 

 

 

 
Figura 9.3.91 - Plantio em Poço dos Pintos, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.92 - Criação animal em Poço dos Pintos, Tabuleiro do Norte/CE 

 

A estrutura de renda familiar das famílias contam com os produtos das culturas e 

criações de subsistência, alguns poucos também conta com os programas do 

Governo Federal, como Bolsa Família, aposentadoria e pensão. 

 

Sobre a Associação dos Produtores Rurais da localidade, foi alguns dito que esta 

desativada e com pequena dívida. Foi dito também, que estão reorganizando uma 

nova associação. 

 

Sobre o projeto do empreendimento, maioria tomou conhecimento, por meio de 

comentários na localidade, muitos confundem o atual empreendimento, com outros 

já instalados na região. 

 

A maior expectativa é a possibilidade de empregos. Muitos citaram também, que 

será a oportunidade de desenvolvimento da localidade em todos os aspectos 

socioeconômicos. 
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Localidade Sítio Raimundo Antônio 

Data da entrevista: 21/10/18 

Entrevistados: Manoel Leudimar de Oliveira, Maria de Fatima Rodrigues, Maria 

Elismar Rodrigues e Keliana Pereira 

 

A localidade de Sítio Raimundo Antônio, fica entre as localidades de Pedra Preta, e 

Sítio Saco Verde, em Tabuleiro do Norte, na Chapada do Apodi. 

 

É uma localidade pequena com quase nenhuma infraestrutura. As casas são de 

alvenaria, e possuem rede de abastecimento de energia elétrica da ENEL Brasil 

(Figura 8.3.93). 

 

 

 
Figura 8.3.93 - Tipo construtivo das casas em Sítio Raimundo Antônio, Tabuleiro do Norte/CE 
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A rua de barro, onde todo deslocamento entre as localidades vizinhas são feitos por 

vicinais. O transporte serve ao local três vezes por semana, segunda, quarta e 

sábado. E ainda trafegam nas vicinais locais, os veículos particulares e motocicletas 

dos moradores e das localidades vizinhas, que usam a localidade como travessia 

entre as localidades. 

 

 

 
Figura 8.3.94 - Passagem em Sítio Raimundo Antônio, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

Foi realizada entrevistas com moradores da comunidade Manoel Leudimar de 

Oliveira, Maria de Fatima Rodrigues, Maria Elismar Rodrigues e Keliana Pereira de 

Sítio Raimundo Antonio, que explanou sobre a tranqüilidade do local (Figuras 8.3.95 

e 8.3.96). 
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Figura 8.3.95 - Entrevista com morador em Sítio Raimundo Antônio, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.96 - Entrevista com morador em Sítio Raimundo Antônio, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.97 - Propriedade em Sítio Raimundo Antônio, Tabuleiro do Norte/CE 

 

Sobre os equipamentos de uso coletivo, a localidade de Sítio Raimundo Antônio não 

possui bares, posto de saúde e nem escola. A Igreja de Santos Expedito é o único 

templo religioso. O cemitério de Santo Estevão é onde são feitos os sepultamentos. 

Na localidade há um pequeno frigorífico, que revende carnes de Limoeiro do Norte.  

 

A oficina e borracharia é o outro ponto comercial local (Figura 8.3.98). 

 

 
Figura 8.3.98 - Entrevista com morador em Sítio Raimundo Antônio, Tabuleiro do Norte/CE 
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A caixa d’água da Adutora fica no centro da localidade, a água vem do perímetro 

irrigado Jaguaribe/Apodi e não tem custo para a localidade (Figura 8.3.99). 

 

 
Figura 8.3.99 - Adutora em Sítio Raimundo Antônio, Tabuleiro do Norte/CE 

 

As casas possuem fossa comum, os resíduos são queimados, pois não existe 

saneamento básico, e nem serviço de coleta de lixo. Não há serviço de segurança 

pública local. 

 

O posto de saúde da localidade de Pedra Preta, atende a localidade de Sítio 

Raimundo Antônio, e os procedimentos hospitalares são feitos na sede do município 

de Tabuleiro do Norte. 

 

Os estudantes da localidade frequentam na Escola Municipal Otílio Nobre de Brito, 

também na localidade de Pedra Preta, com auxílio do transporte escolar da 

prefeitura. 

 

A Igreja de Santo Expedito tem sua comemoração no mês de abril. E o “Forró dos 

Veios”, é o festejo que oferece lazer também às localidades vizinhas, e acontece 

pelo menos um vez no mês no Clube Chapadão Show. Ainda sobre lazer, este é 

preenchido com o rádio e a televisão, e também visita às localidades vizinhas. Os 
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afazeres domésticos e as atividades da roça, completam a dinâmica dos moradores. 

 

 
Figura 8.3.100 - Club em Sítio Raimundo Antônio, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

Tabuleiro do Norte e Limoeiro do Norte foram citados como municípios visitados, 

segundo os entrevistados. Sobre o fluxo migratório da localidade, nada foi relatado. 

 

As atividades agropecuários são muito escassas, um ou outro morador, planta horta 

ou raízes para consumo. As criações de ovinocaprino são quase inexistentes no 

local. Todos os entrevistados comentaram sobre a gravidade da diminuição dos 

períodos chuvosos, motivo que reduziu as culturas e criações (Figura 8.3.101). 

  



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 615 

 

 

 

 
Figura 8.3.101 - Caprinovinocultura em Sítio Raimundo Antônio, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

Sobre os programas de governo, as famílias entrevistadas informaram que não 

recebem auxílio de nenhum Programa do governo. 

 

Foi relatado que não há comunidades tradicionais no perímetro. 

 

Em relação à expectativa e ao conhecimento sobre empreendimento, metade dos 

entrevistados não tinham conhecimento da existência da empresa. E a expectativa 

foi positiva, e unanime quanto ao beneficio maior ser a possibilidade de aumentar a 

renda familiar com a oportunidade do emprego nas obras de construção. 

 

“Estamos esperando melhorar as coisas com os empregos” – Maria Elismar 

Rodrigues.  
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Localidade Cabeça da Ladeira 

Data da entrevista: 23/10/18 

Entrevistados: Raimunda Ribeiro da Silva, João Matias, Maria Almerina de Melo. 

 

A localidade de Cabeça da Ladeira fica na Chapada do Apodi, Tabuleiro do 

Norte/CE, vizinha à localidade de Lagoa Escondida. 

 

Uma das moradoras mais antigas contou que o nome da localidade também é 

conhecido por Sítio Santo Antônio, assim chamado mais antigamente, devido a uma 

imagem de Santo Antônio, que foi encontrada na antiga fazenda, e hoje encontra-se 

situada na própria localidade. Foi dito que a cancela de entrada da fazenda, quando 

foi removida, ao cavar o chão encontrou-se a imagem do Santo. O nome Cabeça da 

Ladeira é devido à sua localização, no topo da serra. 

 

 

 
Figura 8.3.102 - Entrevista com morador em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.103 - Entrevista com morador em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.104 - Entrevista com morador em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.105 - Entrevista com morador em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

A localidade possui 74 famílias. As vias de acesso que dão para a localidade são 

estradas vicinais (Figura 8.3.106 2 8.3.107). Os carros particulares fazem o 

deslocamento dos moradores, com valor acessível. Muitos moradores possuem 

motocicletas. As casas são feitas de alvenaria, geralmente com uma varanda na 

frente, e sombreadas pelas árvores de Nim, plantadas na rua larga de barro agreste. 

A rede de energia elétrica da ENEL Brasil serve à localidade. 
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Figura 8.3.106 - Acesso à Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 4.3.107 - Caminho de descida de Cabeça da Ladeira para a sede do município de Tabuleiro 

do Norte/CE 
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Figura 8.3.108 - Borracharia em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.109 - Tipo de condução em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.110 - Tipo construtivo de comércio em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.111 - Tipo construtivo das casas em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.112 - Antenas nas casas em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.113 - Tipo construtivo das casas em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 
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O abastecimento de água ocorre de quatro em quatro dias, por meio da adutora do 

perímetro irrigado Jaguaribe/Apodi. Muitas propriedades contêm tanque e cisterna, e 

segundo foi dito, o chafariz era mais usado no início da instalação da rede de 

abastecimento (Figura 8.3.114). 

 

 
Figura 8.3.114 - Tanque de concreto em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 

 

A localidade de Cabeça da Ladeira não oferece infraestrutura de prédios de serviços 

públicos como de segurança, saúde ou educação. Os sepultamentos são feitos em 

Santo Estevão. Não existe posto de polícia, mas segundo os moradores, a 

localidade é tranquila. A Escola Municipal Otílio Nobre de Brito, da localidade de 

Pedra Preta recebe os estudante da localidade, com auxílio do transporte escolar. 

Cabeça da Ladeira tem em sua área urbana borracharia, oficina e bares. 

 

Apesar da presença de muitos católicos, não há igrejas na localidade, os católicos 

frequentam as missas da sede do Município ou na localidade de Saco Verde. Já os 

Evangélicos possuem três templos. A única festa religiosa na localidade é a da Igreja 

Evangélica Semente da Fé, que faz uma grande celebração ao final do ano. 
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Figura 8.3.115 - Capela em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.116 - Templo da Assembleia de Deus em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 
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A renda familiar era obtida com aposentadoria rural, além de pequenos serviços em 

fazendas de cultivo de frutas. A agropecuária é de subsistência, de baixa 

produtividade, sendo que o feijão, o milho e o sorgo foram os principais cultivos. As 

criações são de caprinovinocultura; poucos criam galinhas e porcos e outros 

possuem criação de gado leiteiro. Todas essas atividades agropecuárias não são 

consideradas como satisfatórias para a sustentabilidade econômica das famílias e 

da localidade, devido aos longos períodos de seca. Muitos quintais possuem 

pomares com manga, caju, coco e laranja (Figuras 8.3.117 a 8.3.119). foi 

evidenciado também alguns caminhões fazendo transporte de madeira para 

negociação. 

 

 
Figura 8.3.117 - Criação animal em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 

  



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 626 

 

 

 
Figura 8.3.118 - Criação animal em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.119 - Caminhão transportando madeira em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 
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A localidade costuma organizar corrida e passeata de cavalos. A cavalgada é, 

normalmente, uma homenagem a um parente aniversariante ou que esta chegando 

de fora. O lazer comum, segundo entrevistados, são as conversas nos bares, e até 

mesmo o trabalho na roça foi citado como lazer. 

 

 
Figura 8.3.120 - Meio de transporte em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.121 - Bar e lanchonete em Cabeça da Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE 
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Segundo os entrevistados, Pedra Preta é a localidade mais visitada, seguida da 

sede do município de Tabuleiro do Norte e de Limoeiro do Norte. A migração na 

maioria das vezes é temporária e ocorre para os destinos de Espírito Santo e São 

Paulo. 

 

O posto de saúde mais próximo é o Centro de Saúde e Unidade Básica, que atende 

diariamente. A Agente Comunitária de Saúde da localidade realiza uma vez ao mês 

visita às casas, e marca os atendimentos em Pedra Preta. A sede do município é o 

local escolhido para os atendimentos hospitalares. 

 

A Associação dos moradores só teve atividade quando da fundação, com o objetivo 

de receber a rede de abastecimento de energia elétrica. Após isto, não houve 

nenhuma outra atividade.A aceitação sobre a implantação do empreendimento foi 

boa, pois os entrevistados disseram não ter pensado no aspecto negativo quanto à 

vinda da empresa, a possibilidade de contratação de mão de obra local, demonstrou 

expectativa favorável quanto à implantação do empreendimento. As sugestões foram 

referentes à melhoria da renda com a contratação da mão de obra local. 

 

 

 

8.3.5.2 Localidades do Município de Limoeiro do Norte/CE 

 

Localidade Sítio Baixa Grande 

Data da entrevista: 23/10/18 

Entrevistados: Alan Silva de Souza, Antônio Francivaldo Gomes, José Alexandre 

Filho, Leuci de Silva e Lucia da Silva Jucar. 

 

A localidade de Sítio Baixa Grande, na Chapada do Apodi, pertence ao município de 

Limoeiro do Norte/CE. O acesso à localidade ocorre por estradas vicinais. 
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Figura 8.3.122 - Acesso de estrada vicinal para Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 

 

As Sras. Lucia da Silva Jucar e Leuci da Silva, contaram que a localidade cresceu 

com a chegada da mineração ao local. Segundo elas, na localidade habita 

aproximadamente 90 famílias (Figuras 8.3.123 a 8.3.126). 

 

 
Figura 8.3.123 - Entrevista com Agente Comunitária de Saúde, moradora de Sítio Baixa Grande, 

Limoeiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.124 - Entrevista com morador em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.125 - Entrevista com morador em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.126 - Entrevista com morador em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 

 

 

As casas são de alvenaria e geralmente possui uma pequena varanda na frente; 

algumas com muros altos, outras com pequenos muros, que cercam a entrada. As 

casas mais novas encontram-se nas ruas de trás da entrada da localidade, que 

foram doadas por projeto social em parceria da Prefeitura municipal. As casas 

antigas, localizadas próximas às mineradoras, são de propriedade da empresa de 

exploração de minério de calcário, Carbomil Química S/A. 
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Figura 8.3.127 - Tipo construtivo das casas em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.128 - Tipo construtivo das casas em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.129 - Tipo construtivo das casas em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 

 

A localidade possui rede de abastecimento de energia elétrica da ENEL Brasil. A 

entrada da localidade e as primeiras ruas são pavimentadas com paralelepípedo. O 

deslocamento dos moradores é feito por transporte particular e de linha diariamente. 

A localidade tem intenso movimento de veículos pesados diariamente. Esse trânsito 

de caminhões nas estradas e na rua de entrada da localidade deixa um rastro 

constante de poeira e insumos transportados da mineração Carbomil. 

 

 
Figura 8.3.130 - Entrada em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.131 - Rua em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.132 - Rua em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 

  



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 635 

 

 

 
Figura 8.3.133 - Rua em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 

 

 

Sobre os equipamentos de uso coletivo, a localidade de Sítio Baixa Grande, possui 

posto de saúde, nem escola. Os estudantes frequentam a Escola Municipal de 

ensino fundamental, Cesar Cals Neto, também na zona rural, na localidade de 

Sucupira. O transporte escolar era utilizados para todos os estudantes diariamente. 

Sobre a saúde, a Agente Comunitária de Saúde local, fornece assistência à 

localidade, com a frequência de uma ou duas vezes ao mês.  

 

O médico da sede do município de Limoeiro do Norte, e uma enfermeira, atendem 

no prédio da antiga escola da localidade. Procedimentos médicos hospitalares são 

feitos na sede do município.  

 

O campo de futebol dos moradores fica próximo ao empreendimento da mineração e 

da borracharia local.  
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Figura 8.3.134 - Borracharia em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 

 

 

Não existe cemitério, logo os sepultamentos são feitos em Santo Estevão, ou na 

sede do município. A localidade tem uma igreja católica, cuja padroeira é Nossa 

Senhora Imaculada Conceição. Ainda na localidade existem duas igrejas evangélica: 

Assembleia de Deus e Bela Vista. As comemorações da localidade contam com 

apoio da Carbomil, em outubro com a festa do dia das crianças, com entrega de 

presentes e lanches; além de que a localidade organizou passeio e pic-nic pela 

redondeza. Na sede da empresa, realizam a comemoração do dia de Nossa 

Senhora do Desterro com uma missa, que ocorre no mês de dezembro. 
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Figura 8.3.135 - Capela em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.136 - Templo da Igreja Evangélica em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 
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Na localidade existe um bar e uma pequena venda de produtos de primeira 

necessidade, dentro de uma das residências da localidade. Os moradores contam 

ainda com o serviço de venda delivery de frutas, verduras e legumes, de um 

ambulante, que passa duas vezes por semana na localidade, trazendo mercadorias 

da CEASA para comercializar. 

 

 

 
Figura 8.3.137 - Mercado itinerante em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 

 

 

O abastecimento de água era da adutora do perímetro irrigado Jaguaribe/Apodi, 

administrado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Não foi informado 

sobre a existência de cisternas ou poços nas casas, pelos entrevistados. Toda a 

água consumida era encanada via rede. 
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Figura 8.3.138 - Adutora em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 

 

Sobre o saneamento básico, as casas possuem fossa comum, o serviço de coleta de 

lixo é feito pela Prefeitura da sede do município de Limoeiro do Norte, 

semanalmente. As ruas estavam limpas e não foi observado exposição ou acúmulo 

de lixo doméstico porém, foi muito intenso o acúmulo de grande quantidade de 

material particulado nas ruas e casas da localidade. A presença constante de vento 

dissipava os produtos originados pelas ações das atividades de mineração da 

Carbomil Química S/A. 

 

A localidade não conta com serviço de policiamento, exceto as rondas “de 

passagem” feitas pela Carbomil Química S/A, quando solicitado. A localidade vive 

pacificamente e não foram relatados roubos ou assaltos. 

 

Não existem comunidades tradicionais no perímetro, segundo os entrevistados. 

 

O lazer era preenchido com o futebol de final de semana no campo, visita a 

Barragem das Pedrinhas, escuta de rádio e a apreciação aos programas de 

televisão, visita ao bar. 
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Os municípios mais visitados na região são a sede de Limoeiro do Norte e Fortaleza, 

com objetivo de visitar parentes, tratamento médico, lazer e serviços bancários. O 

fluxo migratório da localidade foi quase zero, já que a maioria dos moradores 

trabalha na mineração de calcário. 

 

As atividades agropecuárias são fracas, devido às oportunidades de serviços na 

mineração. No entorno da localidade não foram observados nenhuma plantação, ou 

hortas domésticas, como foram em outras localidades vizinhas. As crias de 

subsistências são escassas, mas havia porcos, ovelhas, gado e galinhas. 

 

Sobre os Programas de Governo, a aposentadoria foi o único benefício citado. 

Muitas famílias vivem dos salários das atividades executadas na Carbomil Química 

S/A. Os que trabalham na pedreira, na maioria, executam funções de operador de: 

trator, martelete, pá mecânica; também havia as funções de serviços gerais, carga e 

transporte. A renda também oscila para aqueles que só conseguem empregos 

temporários nas atividades de exploração de calcário da Carbomil. 

 

 
Figura 8.3.139 - Empresa Carbomil Química S/A em Sítio Baixa Grande, Limoeiro do Norte/CE 
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De forma geral, a expectativa em relação ao empreendimento de produção de 

energia Solar, foi boa, com expectativa de novos empregos para a região e 

crescimento do comércio da sede do município. A presença de outra empresa de 

energia solar facilitou a compreensão sobre a possibilidade de novo 

empreendimento, pois já era de conhecimento de todos entrevistados, quanto à 

chegada de um novo parque solar. 

 

 

Localidade Santa Maria 

Data da entrevista: 20/10/18 

Entrevistados: Maria de Fátima Nogueira de Oliveira, José Rodolfo N. de Oliveira, 

Maria Claudia, Francisca Gadelha da Costa, Noemi Gerônimo Santiago e João 

Paulo Braga Lopes. 

 

A localidade de Santa Maria localiza-se na Chapada do Apodi, Limoeiro do Norte, 

CE. A localidade mais próxima é Sítio Cabeça da Ladeira (Figuras 8.3.142 a 

8.3.162). 

 

A localidade possui aproximadamente 100 famílias, segundo os moradores 

entrevistados. O transporte utilizado é a motocicleta, o chamado de carro de linha, 

faz o transporte entre as localidades e também para a sede do município aos 

sábados. A estrada para chegar à localidade é de barro. 

 

 
Figura 8.3.140 - Acesso à Santa Maria por estrada vicinal, Limoeiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.141 - Entrevista com Agente Comunitária de Saúde, moradora de Santa Maria, Limoeiro 

do Norte/CE 

 

 
Figura 8.3.142 - Entrevista com morador em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.143 - Entrevista com morador em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.144 - Entrevista com morador em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.145 - Entrevista com morador em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 

 

O tipo de construção das casas da localidade de Santa Maria é de alvenaria. A 

localidade possui eletrificação da rede fornecida pela ENEL Brasil. 

 

 
Figura 8.3.146 - Tipo construtivo das casas em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.147 - Tipo construtivo das casas em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.148 - Tipo construtivo das casas em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.149 - Tipo construtivo das casas em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.150 - Telefone públicoem Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 
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A localidade possui boa dinâmica de espaçamento das casas, pois as ruas principais 

cercavam a grande “praça central”. O deslocamento entre as localidades e a sede do 

município é feito, na maioria das vezes, por motocicletas; e aos sábados o ônibus 

faz o transporte com o custo de R$13,00, treze reais, ida e volta da localidade para a 

sede do município. 

 

A localidade recebe água, por meio da rede de abastecimento da adutora. A água 

utilizada para consumo é armazenada no domicílio em cisterna. A localidade 

recebeu 46 cisternas de polietileno do Programa Água Para Todos, do 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), em 2015. 

 

 

Figura 8.3.151 - Cisterna em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 

 

 

O saneamento básico, conta somente com a coleta da prefeitura de Limoeiro do 

Norte, que recolhe o lixo, uma vez por semana. Não existe rede de esgotamento 

sanitário, e cada casa possui uma fossa comum. 
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Na localidade não existe posto policial mas, são realizadas rondas diárias, que 

atravessa a localidade, segundo os entrevistados as rondas da Fapige, Federação 

das Associações dos Produtores de Gado de Jaguaripe e Apodi, trouxeram um 

sentimento de confiança e proteção. Todos os entrevistados afirmaram que a 

localidade vivia pacificamente. 

 

O acompanhamento da saúde dos moradores era feito pela Agente Comunitária de 

Saúde residente na localidade. Duas vezes ao mês, ocorriam atendimentos locais 

com equipe composta por: um médico, um enfermeiro, um técnico de saúde e o 

agente de saúde da localidade. Outros atendimentos foram feitos na Unidade de 

Saúde de Pedra Preta. Em janeiro, será inaugurado o Posto de Saúde local, no 

espaço do antigo prédio escolar, onde será ocupada apenas a metade do prédio. 

Atualmente os atendimentos mensais estavam ocorrendo em uma casa alugada na 

localidade. Os tratamentos médicos foram feitos na sede do município de Limoeiro 

do Norte ou Fortaleza. 

 

A localidade não tem escola, os alunos são enviados para Escola Municipal Otílio 

Nobre de Brito, em Pedra Preta, com transporte escolar da Prefeitura. 

 

 
Figura 8.3.152 - Transporte escolar em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.153 - Prédio escolar desativado onde funciona atendimento de saúde em Santa Maria, 

Limoeiro do Norte/CE 

 

 

A Igreja Católica de Nossa Senhora de Fátima, em 13 de maio fez a festa da 

padroeira. Os cristãos evangélicos são predominantes na localidade, onde existem 

três templos evangélicos: Deus é Amor, Semente da Fé e Assembleia de Deus, 

esses templos fazem culto semanalmente. Outras comemorações tradicionais se 

concentram em outras localidade, principalmente em Pedra Preta e na sede do 

município (Figura 8.3.154 e 8.3.155). 
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Figura 8.3.154 - Capela em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.155 - Templo Evangélico em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 
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O lazer da localidade, rotineiramente é o futebol masculino, ocorrem torneios, 

encontro no bar. As mulheres responderam que a distração consiste na própria 

rotina doméstica, do cuidar da casa, conversas na vizinhança e o ato de observar o 

movimento na rua, sentadas na porta de casa; enquanto se refrescam do calor. 

Também comentaram sobre assistir televisão e acompanhar os programas da rádio 

local (Figuras 8.3.156 e 8.3.157). 

 

 

 
Figura 8.3.156 - Quadra de esporte em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.157 - Bar em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 

 

Os lugares visitados frequentemente pelos moradores da localidade são as sedes 

dos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, com objetivo de saúde, 

compras e vendas de produtos. O fluxo migratório segundo os entrevistados é 

pequeno, alguns possuem parentes que se instalaram em Minas Gerais e Fortaleza, 

enquanto que outros fazem trabalhos temporários em São Paulo. 

 

Sobre o trabalho e renda dos habitantes de Santa Maria, a atividade de agricultura 

de subsistência predominava, em relação às localidades vizinhas. Havia plantações 

de bananas que eram vendidas para CEASA de Fortaleza; o milho, sorgo, feijão 

eram usados na subsistência e alimentação das criações. A pecuária é variada com 

criações de vacas, porcos, aves, ovelha, e cabras. Existe comércio de leite de cabra 

e do gado, para a Companhia de Alimentos CBA, donos da marca Betânia. As 

carnes da pecuária local também são comercializadas na feira da sede do município 

de Limoeiro do Norte. 
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Figura 8.3.158 - Comércio de madeira em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 

 

 

 
Figura 8.3.159 - Oficina em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 
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Figura 8.3.160 - Mercadinho em Santa Maria, Limoeiro do Norte/CE 

 

As aposentadorias são os benefícios citados dentre os auxílios do Programa de 

Governo. Alguns dos entrevistados possuem empregos em fazendas de cultivo de 

frutas de exportação, trabalham como ajudantes de produção, gerente de fazenda e 

coletores. 

 

Quanto ao conhecimento sobre a empresa, todos os entrevistados relataram que 

tomaram conhecimento por meio de moradores da própria localidade. Alguns 

entrevistados se posicionaram de forma neutra caso o empreendimento seja 

implantado, não souberam dizer se será bom ou ruim, preferem aguardar a 

instalação; mas ainda assim, se demonstraram esperançosos com a possibilidade 

de emprego. Os demais entrevistados afirmaram positivamente quanto à presença 

do empreendimento nas proximidades da localidade; e novamente, os empregos 

foram as citações de grande expectativa para os moradores. 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 655 

 

 

9. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL 

 

9.1 Introdução 

 

A plena compatibilidade do empreendimento proposto com a legislação que tutela o 

meio ambiente é uma das condições necessárias para garantir a viabilidade 

ambiental da atividade. É fundamental identificar os fatores, materiais e jurídicos, 

que possam ser impeditivos ou restritivos, de modo a orientar as ações a serem 

realizadas nas diversas fases do ciclo de vida do projeto.  

 

A análise da legislação para atendimento dos fins propostos neste trabalho levou em 

consideração todos os aspectos relevantes para o empreendimento. Devido à larga 

extensão da legislação ambiental, nem todas as normas estão aqui comentadas 

minuciosamente, especialmente se forem consideradas todas as normas de 

natureza infralegal (portarias, resoluções etc.) bem como as redundâncias que 

ocorrem entre os diferentes diplomas. Ressalta-se o fato de que ainda não existem 

normas específicas para o licenciamento ambiental de empreendimentos de geração 

de energia solar fotovoltaica em nível federal.  

 

Para o Estado do Ceará, no que diz respeito aos empreendimentos de geração de 

energia elétrica por fonte solar, foi aprovada recentemente a Resolução COEMA n° 

06/2018, publicada em 06 de setembro de 2018. Esta Resolução aborda dentre 

outros aspectos a atualização dos procedimentos e parâmetros relacionados aos 

processos de Licenciamento e Autorização Ambiental para a geração de energia 

solar fotovoltaica no âmbito da SEMACE – Superintendência Estadual de Meio 

Ambiente do Estado do Ceará.  
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9.2 Metodologia 

 

O presente capítulo foi elaborado a partir da pesquisa e da análise de toda a 

legislação pátria, de natureza ambiental, que incide ou possa incidir sobre o 

empreendimento ora analisado.  

 

Além da pesquisa de legislação, os tópicos a seguir descritos foram desenvolvidos 

com apoio na literatura técnico-jurídica, com o intuito de extrair dos autores de maior 

expressão os ensinamentos para discorrer sobre cada aspecto tratado no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Destacam-se neste estudo as características especiais da atividade de geração de 

energia que demandam tratamento igualmente especial. Dessa forma, também foi 

levada em consideração alguns aspectos relacionados à legislação de regulação 

setorial, além da busca pela analogia com normas correlatas, como consequência 

da ausência de regulamentação específica para licenciamento ambiental de 

empreendimentos de geração de energia solar fotovoltaica. 

 

9.3 Análise da Legislação Aplicável 

 

9.3.1 Dos Fundamentos Constitucionais 

 

Do direito à energia 

 

Todo estudo jurídico, em regra, deve começar pela análise dos aspectos 

constitucionais. O mesmo entendimento se aplica ao presente caso, especialmente 

porque a atividade, ora licenciada, está ligada a um serviço público de caráter 

essencial. 

 

A Constituição de 1988, a Carta Magna vigente no país, inova pela inserção e 

evidência dos chamados direitos sociais, pautada nos princípios e objetivos da 

República Federativa do Brasil. No art. 175 a Constituição trata da prestação de 
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serviços públicos, dentre os quais está o de fornecimento de energia elétrica. Tais 

serviços devem ser prestados diretamente pelo Poder Público ou pela iniciativa 

privada sob os regimes de concessão ou permissão. 

 

É importante destacar que a Emenda Constitucional n. 26 incluiu o direito à moradia 

no art. 6º da Constituição, elevando-o à categoria de direito social. Logicamente, do 

direito à moradia decorrem outros direitos correlatos tais como o direito à 

infraestrutura e serviços disponíveis como acesso a água potável, à energia e ao 

saneamento básico.  

 

Embora o direito ao acesso aos serviços de energia elétrica não esteja expresso na 

Constituição de 1988 como sendo um direito fundamental, pode-se invocar o § 2º do 

art. 5º (também da Carta Magna), segundo o qual “Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte.”1 

 

Dessa forma, destaca-se a importância dos empreendimentos de geração de 

energia elétrica, pois vêm atender a um direito social de relevância para a vida da 

população, direito este garantido pela Constituição Federal.  

 

O Poder Público tem se preocupado em aumentar a oferta de serviços essenciais 

aos brasileiros através de políticas de universalização dos serviços públicos. No 

caso da energia elétrica, a Lei 10.438/2002, dispõe sobre a expansão da oferta de 

energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa 

de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), a Conta de 

Desenvolvimento energético (CDE), bem como dispõe sobre a universalização do 

serviço público de energia elétrica.  

  

                                                           
1
 BEGO, Daniel José Justi, Universalização dos Serviços de Energia Elétrica: Evolução Histórica e Necessidades 

de Regulação, in CASTRO, Marcos Faro de e LOUREIRO, Luiz Gustavo Kaercher, Direito da Energia Elétrica no 
Brasil. Universidade de Brasília, ANEEL, 2010, p. 241. 
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O Art. 3º desse diploma legal determina:  

 

“Fica instituído o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, com o objetivo 

de aumentar a participação da energia elétrica produzida por 

empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos, 

concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais 

hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado 

Nacional (...)”. 

 

O direito à energia, portanto, precisa ser materializado e a legislação de regulação 

do setor promove a produção de energia através de fontes alternativas.  

 

De acordo com o estudo da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – 

ABINEE, a energia solar fotovoltaica tem atributos que a tornam única. O fato de ser 

possível incrementar a produção tão rapidamente e a tecnologia se desenvolver a 

partir de infraestrutura existente faz com que a taxa de inovação no segmento seja 

muito maior que nos demais setores de energia. Para além de uma extensa 

variedade de pesquisa em novas tecnologias há constantes inovações na indústria 

que vêm reduzindo significativamente o custo por unidade de energia, assegurada 

por tecnologias disponíveis comercialmente via novos produtos e processos de 

produção, disposição, comercialização, financiamento e instalação2. 

 

Ainda com base na análise dos aspectos constitucionais, convém ressaltar que a 

Constituição de 1988 estabelece que cabe à União explorar os serviços de energia 

elétrica, diretamente ou por meio de concessão, permissão ou autorização, 

conforme o disposto no Artigo 21: 

  

                                                           
2
Propostas para Inserção da Energia Solar Fotovoltaica na Matriz Elétrica Brasileira, Associação Brasileira da Indústria 

Elétrica e Eletrônica – ABINEE, junho de 2012. 
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“Art. 21. Compete à União: 

(...) 

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão: 

(...) 

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o 

aproveitamento energético dos cursos de água, em 

articulação com os Estados onde se situam os potenciais 

hidroenergéticos”. 

 

Na sequência, o Artigo 22 estabelece que compete exclusivamente à União legislar 

sobre energia: 

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 

IV – águas, energia, informática, telecomunicações e 

radiodifusão”. 

 

O Artigo 175 da Constituição, já comentado no início deste capítulo, estabelece as 

regras básicas acerca da prestação dos serviços públicos, prevendo que a Lei 

estabelecerá a forma como o Poder Público os prestará, quer seja diretamente ou 

por delegação. 
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Características Especiais da Atividade  

 

Os empreendimentos de energia solar fotovoltaica se apresentam como 

empreendimentos de baixo potencial poluidor e tem um papel imprescindível na 

contribuição para uma matriz energética nacional mais limpa3. 

 

É uma fonte considerada inesgotável, e pode ser apresentada como uma alternativa 

energética muito promissora para enfrentar os desafios da expansão da oferta de 

energia com menor impacto ambiental. As vantagens da energia solar fotovoltaica 

ficam evidentes quando os custos ambientais de extração, geração, transmissão, 

distribuição são comparados com os de fontes fósseis de energia, levando-se em 

consideração, logicamente, o impacto causado ao meio ambiente. 

 

Embora todas as características técnicas estejam detalhadamente descritas nos 

capítulos correspondentes, destaca-se aqui a relativa rigidez locacional a que está 

submetida a implantação do empreendimento, pois o posicionamento dos módulos 

fotovoltaicos depende da quantidade de insolação recebida. Assim, dentro de uma 

grande área, o empreendimento só pode ocorrer onde a natureza oferecer a maior 

disponibilidade de energia solar.  

 

Destaca-se que em termos de impacto ambiental, o empreendimento apresenta, 

basicamente, a cobertura de solo, a qual enseja supressão de vegetação em alguns 

casos. 

 

No Brasil, os empreendimentos de geração de energia elétrica fotovoltaica vêm 

atender à expectativa de uma economia de baixo consumo de carbono, conforme 

disposto na LEI N. 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009, que institui a Política 

Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências. 

  

                                                           
3
Ministério de Meio Ambiente, Energia Solar, disponível em <http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-

renovaveis/energia-solar>, acesso 16/07/2014. 
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9.3.2 Legislação Ambiental 

 

Neste tópico apresenta-se uma análise dos dispositivos legais no âmbito do Direito 

Ambiental que incidem sobre o empreendimento em pauta, observando-se a 

legislação nos seus diferentes níveis. 

 

9.3.2.1 Artigo 225 da Constituição Federal de 1988 

 

No ordenamento jurídico brasileiro a tutela do meio ambiente começa no texto 

constitucional, que reservou um capítulo específico para o tema. Trata-se do Art. 

225, que define o sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, determinando as 

suas linhas básicas e delegando ao legislador ordinário a sua regulamentação. 

Vejamos: 

 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 

pesquisa e manipulação de material genético; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
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comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 

vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 

provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade.  

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 

técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 

a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados. 

(...).” 

 

Destaca-se que no caput do Art. 225 a CF 88 determina que todos tem direito ao 

“meio ambiente ecologicamente equilibrado”.  

 

A Constituição determinou expressamente que cabe ao Poder Público e à 

coletividade o dever de preservar e defender o meio ambiente para as presentes e 

para as futuras gerações. Esse é o princípio do desenvolvimento sustentável, que foi 

consolidado mundialmente na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
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Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) em 1992 na cidade do Rio de Janeiro. 

As obrigações específicas conferidas ao Poder Público são elencadas nos incisos do 

Parágrafo Primeiro do mesmo Artigo, dentre as quais se destaca a do inciso IV: 

“exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade”. É o caso do presente estudo. 

 

Assim, todas as atividades humanas devem ser desenvolvidas com atenção aos 

impactos, consequências e alterações no meio ambiente, visando a sua preservação 

e manutenção para que as presentes gerações satisfaçam suas necessidades e que 

as gerações vindouras possam também desfrutar dos recursos naturais necessários 

à sua sobrevivência.  

 

É importante salientar, dentre as diversas obrigações impostas ao Poder Público nos 

incisos do § 1º do Art. 225, que se destaca o inciso IV, com o seguinte mandamento: 

“exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade”.  

 

Destaca-se ainda o § 3º do Art. 225, determinando que as condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados. Este é o mandamento que institui a responsabilidade 

tripla na esfera ambiental: criminal, administrativa e civil.  

 

9.3.2.2 Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA - Lei 6.938, de 31 de agosto 

de 1981 

 

No Brasil ocorreu o advento da criação de uma Política de Proteção Ambiental por 

meio da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981 com base no Art. 8º, VII, “c”, “h” e “i” 

da Constituição Federal de 1969, que conferiam à União competência para legislar 

sobre a defesa e proteção da saúde, florestas e águas.  



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 664 

 

 

A Lei 6.938/81 foi totalmente recepcionada pela Carta Constitucional de 1988 e 

institui uma política ambiental que se assenta sobre alguns pilares básicos, 

concebidos como peças fundamentais na busca do equilíbrio ecológico, de um lado, 

e na manutenção da atividade econômica, de outro. 

 

A Lei em comento define expressamente os princípios da PNMA (Art.2º) e seus 

objetivos (Art. 4º). Dentre os primeiros destacam-se que a PNMA tem por objetivo 

principal a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 

vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 

 

“I - ação governamental na manutenção do equilíbrio 

ecológico, considerando o meio ambiente como um 

patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do 

ar; 

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos 

ambientais; 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de 

áreas representativas; 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou 

efetivamente poluidoras; 

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias 

orientadas para o racional e a proteção dos recursos 

ambientais; 

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

VIII - recuperação de áreas degradadas; 

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
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X - educação ambiental a todos os níveis do ensino, 

inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-

la para participação ativa na defesa do meio ambiente”. 

 

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

 

“I - à compatibilização do desenvolvimento econômico social 

com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico; 

II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental 

relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos 

interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios; 

III - ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade 

ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de 

recursos ambientais; 

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologia s 

nacionais orientadas para o uso racional de recursos 

ambientais; 

V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à 

divulgação de dados e informações ambientais e à formação 

de uma consciência pública sobre a necessidade de 

preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio 

ecológico; 

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais 

com vistas à sua utilização racional e disponibilidade 

permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio 

ecológico propício à vida; 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação 

de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao 

usuário, de contribuição pela utilização de recursos 

ambientais com fins econômicos”. 
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Sendo o meio ambiente um bem de natureza difusa, nas últimas décadas as 

questões a ele relacionadas estão sendo tratadas de forma cada vez menos 

fragmentada. Uma agressão ao meio ambiente não é mais uma agressão individual 

ou divisível. Ao contrário. É tão difusa quanto à titularidade e natureza do referido 

bem ofendido. A sociedade é a maior vítima das ações danosas ao meio ambiente, 

pois como já visto alhures, a tutela jurídica não visa o meio ambiente em si, mas a 

qualidade de vida humana. 

 

9.3.2.3 Licenciamento Ambiental 

 

Conforme destacado anteriormente, um dos objetivos da PNMA é a compatibilização 

do desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico. Por isso há que considerar que questões como o 

emprego, o nível de atividade econômica e a produção da riqueza também não 

devem ser desprezados. Lembrando que a Constituição Federal determina que 

constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: “erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.” (Art. 3o, 

III) e “garantir o desenvolvimento nacional” (Art. 3o, II). Além disso, também são 

fundamentos da República: “a dignidade da pessoa humana.” (Art. 1o, III), “os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.” (Art. 1o, IV). 

 

Conciliar esses interesses com a preservação do meio ambiente é o desafio que se 

propõe para garantia da sobrevivência das futuras gerações. Dentre os instrumentos 

de que dispõe o Estado para o cumprimento do seu encargo dentro da Política de 

Proteção Ambiental pelo Estado, está o licenciamento e a revisão de atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras (Art. 9º, IV). 

 

A Carta Magna traça uma repartição de competências entre os entes da Federação, 

atribuindo à União, aos estados e aos municípios o rol de poderes que lhes cabe 

para a realização de todas as funções e objetivos do Estado. Dentre os poderes 

outorgados pela Constituição, obviamente, estão aqueles referentes à preservação, 
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manutenção e melhoria da qualidade ambiental, à proteção da vida e a realização da 

sadia qualidade de vida em um ambiente ecologicamente equilibrado.  

 

A competência pode ser do tipo material (administrativa) ou formal (legislativa).  

 

No aspecto legislativo cabe aos Estados membros o que se chama de competência 

residual. Ou seja, fica a cargo do Estado membro legislar sobre aquilo que não foi 

elencado no rol de competências exclusivas e concorrentes destinadas à União e 

aos Municípios.  

 

Cada Estado da Federação pode e deve elaborar a sua própria Constituição, bem 

como as suas leis ordinárias, sempre em consonância com a Constituição Federal, 

dentre as quais deve haver uma lei específica para as questões de natureza 

ambiental. 

 

No Estado do Ceará a Lei nº 11.411/1987, dispõe sobre a Política de Meio 

Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do Estado do Ceará e dá outras 

providências. 

 

Em seu Art. 1º destaca-se que a Política Estadual contempla “o conjunto de 

diretrizes administrativas e técnicas destinadas a orientar a ação governamental no 

campo da utilização racional, conservação e preservação do ambiente”. Está, dessa 

maneira, em consonância com os princípios estabelecidos nas legislações federal e 

estadual, que regem o tema. 

 

Assim como na PNMA, a política estadual de meio ambiente considera o 

licenciamento ambiental como um de seus instrumentos (Art. 11º) e discrimina as 

atividades passíveis de prévio licenciamento ambiental:  

 

Art. 11 - Ficam sujeitos ao prévio licenciamento pela 

SEMACE, para preservação de possíveis causas de 

poluição ambiental: 
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I - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos utilizadores de recursos ambientais 

considerados efetiva ou potencialmente poluidoras; 

II - os loteamentos; 

III - Outras atividades consideradas poluidoras na forma da 

lei. 

 

Com a criação da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, através 

do Art.8º. desta Lei, reforça-se o comprometimento com os princípios estabelecidos 

na Política de Meio Ambiente quanto ao licenciamento ambiental, conforme se 

observa no Art. 9º. 

 

Art. 9º - A SEMACE integra o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente na qualidade de órgão Seccional do Estado do 

Ceará, competindo-lhe especialmente; 

(...); 

II - Administrar o licenciamento de atividades poluidoras do 

Estado do Ceará; 

(...); 

 

Conforme a já citada Lei nº 11.411/1987 (ref. Política Ambiental Estadual do Ceará) 

compete à SEMACE a administração do licenciamento das atividades poluidoras no 

Estado do Ceará, bem como o estabelecimento dos padrões de qualidade 

ambiental; o estabelecimento do zoneamento ambiental, além da aplicação das 

penalidades por infrações à legislação de proteção ambiental, Federal e Estadual. 

 

Desse modo, no que se refere ao licenciamento ambiental, acrescentou-se no Art. 

11, parágrafos 4º e 5º (pela Lei Nº 12.274 DE 05/04/1994) a seguinte redação: 

 

§ 4° - As Licenças Prévias, de Instalação e de Operação 

serão outorgadas pela SEMACE, com observância dos 

critérios e padrões estabelecidos em Regulamento, nas 
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normas dele decorrentes e, no que couber, nas normas e 

padrões estabelecidos pela legislação federal pertinente, 

após ouvido o COEMA.  

§ 5° - A Licença Prévia será obrigatória para as atividades 

sujeitas à elaboração e aprovação de Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

- RIMA e facultativo nos demais casos.  

 

Em atenção ao previsto no o Art. 225, § 1, V, da Constituição Federal de 1988 com o 

complemento da Resolução CONAMA 237/1997, o qual prevê a realização de 

estudo de impacto ambiental prévio a concessão da licença ambiental, a SEMACE 

editou a Instrução Normativa SEMACE nº 02/2014, tendo em vista a necessidade de 

administrar o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras no 

Estado do Ceará. 

 

Esta Instrução Normativa (IN nº 02/2014) estabelece no seu Art. 1º que:  

 

“... será expedida Licença Prévia – LP, com validade de 2 

(dois) anos, para participação em concorrência pública a 

empreendimentos produtores e comercializadores de 

energia elétrica, mediante apresentação, análise e 

aprovação de Relatório Ambiental Simplificado - RAS, 

considerando a exigência da Agência Nacional de Energia – 

ANEEL de apresentação de Licença Prévia Ambiental para 

participação de Leilão de outorga de concessão, permissão 

ou autorização para a comercialização de energia elétrica”;   

 

A Política Municipal de Meio Ambiente de Limoeiro do Norte, instituída pelo Código 

Ambiental (aprovado pela Lei N.º 2.054, de 27 de agosto de 2018), estabelece, em 

conformidade com a Lei Federal n. 9.605/98 e Decreto Lei n. 6.514/08, os 

parâmetros de controle das agressões contra a fauna silvestre deste município. As 

disposições se coadunam com a legislação federal e estadual. 
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9.3.2.4 Estudo de Impacto Ambiental 

 

De acordo com a Constituição Federal, cabe ao Poder Público exigir, na forma da 

lei, para instalação de obra potencialmente causadora de significativa degradação 

do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, mais comumente chamado 

de EIA. 

 

As normas jurídicas federais básicas para a regulação da elaboração do EIA são a 

Resolução CONAMA n° 237/97 e a Resolução CONAMA n° 01/86. A primeira 

aperfeiçoou o processo de licenciamento ambiental e revisou alguns critérios 

definidos na segunda.  

 

O EIA constitui-se num dos mais importantes instrumentos criados para a proteção 

do meio ambiente, visto que a sua existência está atrelada ao princípio da 

prevenção do dano ambiental. É, portanto, um instrumento de natureza preventiva, 

não jurisdicional, que pode compor uma das etapas do licenciamento ambiental. 

Oferece elementos necessários para que o órgão ambiental competente verifique a 

viabilidade do projeto em relação ao meio ambiente. Paulo Affonso Leme Machado, 

citado na obra “Impacto Ambiental - Doutrina e Jurisprudência”, de Paulo Victor 

Fernandes, definiu o Estudo de Impacto Ambiental como “procedimento 

administrativo de prevenção e de monitoramento dos danos ambientais” 

(FERNANDES, 2004). 

 

O fato de não existir norma específica para o licenciamento ambiental de 

empreendimentos de energia solar fotovoltaica no âmbito federal, ou para a maioria 

dos Estados brasileiros, fortalece a incidência do princípio da prevenção, tomando-

se as normas gerais como diretrizes básicas e, eventualmente, normas específicas 

de outras atividades como paradigma. 

 

Cabe lembrar que para o Estado do Ceará foi editado recentemente (06 de setembro 

de 2018) a Resolução COEMA nº 06/2018. Esta Resolução estabelece os critérios 
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e parâmetros aplicados aos processos de licenciamento e autorização ambiental no 

âmbito da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE relacionados 

aos empreendimentos de geração de energia elétrica por fonte Solar no Estado do 

Ceará.  

 

Ainda sob a ótica do licenciamento de fotovoltaicas no âmbito nacional, dentre as 

normas existentes na legislação ambiental atualmente, aquelas referentes aos 

empreendimentos de energia elétrica gerada por fonte eólica são as que mais se 

aproximam dos empreendimentos de energia fotovoltaica. Dessa forma, os Termos 

de Referência as utilizam como parâmetro básico.  

 

Muitas determinações contidas na Política Nacional do Meio Ambiente foram 

promulgadas em 1981, mas só foram regulamentadas em 1986, por meio da 

Resolução CONAMA n° 001/86, na qual foram atribuídas responsabilidades e 

disciplinados os meios institucionais para a realização dos princípios apresentados 

anteriormente. Em tal Resolução está a definição dos conceitos de impacto 

ambiental, estudo de impacto ambiental (EIA) e relatório de impacto ambiental 

(RIMA), assim como os casos em que estes documentos são requisitos para 

obtenção da Licença Prévia (LP). 

 

Assim, o artigo 1º da Resolução CONAMA 001/86 define o que é impacto ambiental: 

 

“Art. 1º Para efeito desta Resolução, considera-se impacto 

ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causado por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais”. 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 672 

 

 

Esta definição, de caráter geral, estende-se para as transformações sobre a 

população, a fauna, a flora, as características geológicas e hídricas da região de 

influência do empreendimento. Nesta linha de interpretação podemos apresentar o 

conceito de impacto ambiental como a diferença entre a realidade anterior à 

implementação de determinado empreendimento com a realidade posterior a ele. 

 

A Resolução CONAMA n° 01/86, prevê o Estudo do Impacto Ambiental - EIA e o 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA como instrumentos para a avaliação dos 

impactos ambientais positivos e negativos resultantes da instalação de um 

empreendimento. Ressalta-se que tais instrumentos são destinados a analisar e 

prever as consequências sobre o meio ambiente, adequando medidas capazes de 

anular, mitigar ou compensar os impactos negativos e potencializar os positivos. 

 

Na Resolução CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997, é definido 

licenciamento ambiental como “procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares 

e as normas técnicas aplicáveis ao caso” (Art. 1º, inciso I). 

 

O Art. 2º determina que “a localização, construção, instalação, ampliação, 

modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os 

empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 

dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo 

de outras licenças legalmente exigíveis”. 

 

No mesmo texto, o Artigo 3º disciplina que: “a licença ambiental para 

empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras 

de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto 
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ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao 

qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando 

couber, de acordo com a regulamentação”. 

 

O Art. 8º afirma que o Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 

expedirá as seguintes licenças: I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar 

do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e 

concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos 

e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; II - 

Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do empreendimento ou atividade 

de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 

aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da 

qual constituem motivo determinante; e III - Licença de Operação (LO) – autoriza a 

operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo 

cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle 

ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

 

O relatório de impacto ambiental – RIMA, refletirá as conclusões do estudo de 

impacto ambiental (EIA). O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e 

adequada a sua compreensão. As informações são traduzidas em linguagem 

acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de 

comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e 

desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua 

implementação. 

 

Para o Estado do CEARÁ a já citada IN nº 02/2014, no seu Art. 1º, determina que: 

as seguintes ressalvas: 

 

“... será expedida Licença Prévia – LP, com validade de 2 

(dois) anos, para participação em concorrência pública a 

empreendimentos produtores e comercializadores de 

energia elétrica, mediante apresentação, análise e 
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aprovação de Relatório Ambiental Simplificado - RAS, 

considerando a exigência da Agência Nacional de Energia – 

ANEEL de apresentação de Licença Prévia Ambiental para 

participação de Leilão de outorga de concessão, permissão 

ou autorização para a comercialização de energia elétrica”; 

 

Com a seguinte ressalva: 

 

“§ 1º O prazo de validade da LP prevista no caput em 

nenhuma hipótese poderá ser renovado;  

§ 2º O empreendedor fica ciente que deverá completar os 

estudos anteriormente apresentado, mediante elaboração de 

Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto 

Ambiental – EIA/RIMA, ou outro estudo que venha ser 

solicitado conforme Termo de Referência emitido pela 

SEMACE junto ao processo de Licença- Prévia”. 

 

Neste mesmo diploma, Art. 2º. Estão previstos os prazos e vigência da licença para 

apresentação do EIA/RIMA e renovação da Licença Prévia o Art. 2º, conforme se 

observa:  

 

“O empreendedor deverá apresentar o EIA/RIMA À 

SEMACE, durante a vigência do prazo de validade da LP, 

protocolizando em conjunto com o requerimento da Licença 

de Instalação – LI: 

§ 1º A não protocolização do requerimento do requerimento 

de Licença de Instalação no prazo de vigência da Licença 

Prévia, resulta no vencimento da LP, impedindo a 

protocolização do requerimento de LI, a qualquer tempo.  

§2º Caso não seja protocolizada a LI, junto com o estudo, 

conforme disposto no caput deste artigo, fica o 

empreendedor obrigado a iniciar novo procedimento de LP 
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não podendo valer-se desta Instrução Normativa, ficando 

obrigado a dar entrada em procedimento normal de 

licenciamento”. 

 

De acordo com a IN nº 04/2013 os procedimentos exigidos pela SEMACE quando do 

requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, são elencados a seguir: 

 

a) Procedimentos relacionados ao Protocolo de Requerimento de Licenciamento 

Ambiental. 

 

O requerimento do Protocolo deverá ser feito previamente por meio do agendamento 

eletrônico, no sítio eletrônico da SEMACE. Uma vez efetuado o requerimento, o 

setor de licenciamento da SEMACE fica responsável por todas as comunicações 

com o requerente. Estas são realizadas pelo setor por meio de alguns canais de 

comunicação, tais como ofícios com aviso de recebimento – AR, correio eletrônico 

ou telefone fornecido pelo próprio usuário no preenchimento do requerimento.  

 

Não custa lembrar, como é comum neste tipo de procedimento, que a comunicação 

realizada entre o usuário e a SEMACE é registada nos autos do processo.  

 

b) Procedimentos relacionados à etapa do Licenciamento Prévio. 

 

Uma vez requerida a Licença Prévia, o órgão responsável (SEMACE) disponibilizará 

a lista de documentação necessária para o prosseguimento da análise do Processo 

de licenciamento ambiental. Esse check-list será disponibilizado no sistema de 

atendimento on-line, no endereço eletrônico do órgão.  

 

c) Análise Técnica  

 

Uma vez apresentados os Estudos solicitados na lista estabelecida pelo órgão e 

após a visita técnica realizada pelo corpo técnico, é iniciada a análise técnica 

consistirá na avaliação documental. Assim, conforme o estabelecido no Art.22 da IN 
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04/2013, o responsável técnico realizará a verificação do material apresentado com 

vistas à elaboração do Parecer Técnico. 

 

Se houver a necessidade de apresentação de complementação no Estudo 

apresentado ou a necessidade de estudos específicos a SEMACE fara a devida 

solicitação por meio de despacho técnico, devidamente fundamentado, sobre a 

necessidade do referido estudo. Esta complementação será pauta por meio de um 

Termo de Referência, conforme o previsto nas Resoluções CONAMA nº 237/1997 e 

CONAMA nº 01/1986 suas alterações, sem prejuízo das demais normas 

regulamentadoras. 

 

Os prazos para a análise dos estudos, conforme o previsto no Art. 30 da IN 04/2013, 

a partir da data de emissão do protocolo junto a SEMACE, são: 

 

I - de até 06 (seis) meses para EIA/RIMA;  

II - de até 03 (três) meses para os demais estudos ambientais. 

 

9.3.2.5 Legislação Ambiental Específica para Empreendimentos de Energia 

Solar 

 

Até a data de elaboração do presente estudo não foi publicada qualquer norma de 

caráter específico para o licenciamento ambiental de empreendimentos de geração 

fotovoltaica de energia elétrica no âmbito federal. Como já foi dito, foi publicada 

Resolução COEMA nº 06/2018 de 06 de setembro de 2018 que dispõe sobre 

critérios e parâmetros aplicados aos processos de licenciamento e autorização 

ambiental no âmbito da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 

para os empreendimentos de geração de energia elétrica por fonte Solar para o 

Estado do Ceará. 

 

Antes que fossem estabelecidas as normas utilizadas para o licenciamento 

ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica fotovoltaica NO 

ESTADO DO CEARÁ, se utilizava como parâmetro a RESOLUÇÃO CONAMA N. 
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279, de 27 de junho de 2001. Essa norma estabelece procedimentos para o 

Licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno 

potencial de impacto ambiental. Efetivamente, quando foi editada, ainda não havia a 

demanda atual para os empreendimentos de “energia solar”.  

 

Ainda que sem a utilização do termo “energia solar” à época, esta Resolução se 

aplicaria ao caso, haja vista que, em seu Art. 1º, diz que “os procedimentos e prazos 

estabelecidos nesta Resolução aplicam-se, em qualquer nível de competência, ao 

licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno 

potencial de impacto ambiental, aí incluídos: 

(...) 

 

IV - Usinas Eólicas e outras fontes alternativas de energia”. 

 

Para o Estado do Ceará, o enquadramento dos empreendimentos para Energia 

Solar Fotovoltaica pode ser tomado como base no previsto na Resolução COEMA nº 

10/15. Esta elenca o rol das atividades passível de licenciamento ambiental, através 

da classificação pelo Potencial Poluidor-Degradador (PPD). Esta classificação se 

encontra no Anexo I desta Resolução. 

 

Dessa forma, os empreendimentos para Energia Solar Fotovoltaica estão na classe 

de Médio PPD, conforme o regulamento. Por essa ordem, a definição do porte do 

empreendimento ocorrerá conforme a classificação do PPD e os parâmetros 

estabelecidos para o grupo 11.00 – Geração Transmissão e Distribuição de Energia 

Elétrica. É considerada, conforme o Anexo III deste diploma a potência em MW 

gerada.  

 

A Resolução COEMA nº 06/2018 atendeu, dentre outros aspectos, à necessidade de 

revisão e simplificação dos procedimentos, critérios e parâmetros aplicados aos 

processos de licenciamento e autorização ambiental dos empreendimentos de 

geração de energia elétrica por fonte solar no Estado do Ceará, de forma sucinta, 

porém bastante objetiva para o tema. 
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Dessa forma, o Art. 2º Resolução COEMA nº 06/2018 determina o porte e o 

potencial poluidor dos empreendimentos de geração de energia elétrica, por fonte 

solar conforme o estabelecido no quadro 02, presente no referido Documento: 

 

 

 

Na sequência, o Art. 3º determina que – uma vez enquadrado o empreendimento 

considerando o porte, a localização e o baixo potencial poluidor – o procedimento de 

licenciamento ambiental para a geração de energia elétrica por fonte solar dar-se-á 

da seguinte forma:  

I. Para os portes micro, pequeno, médio e grande, a licença 

ambiental será emitida em duas etapas: Licença Prévia (LP) e 

Licença de Instalação (LIO). 

II. Para o porte excepcional, a licença ambiental será emitida em 

três etapas: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 

Licença de Operação (LO).  

 

Um importante aspecto a ser avaliado nesta Resolução diz respeito aos prazos para 

a análise e emissão das licenças, de acordo com o Art. 4º, donde se lê: 

 

“Art. 4º Os prazos para análise e emissão das licenças de que trata 

o inciso I do artigo 3º, serão: 

 

 I – de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da 

data de protocolização do requerimento da Licença Prévia. 

 II – de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da 

data de protocolização da referida Licença de Instalação e Operação 

(LIO)”.  

 

O Art. 5º da Resolução COEMA nº 06/2018 traz uma importante informação quanto 

ao impacto da atividade de geração de energia elétrica por fonte solar para o Estado 
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do Ceará quando estabelece que esta não será considerada de baixo impacto, 

independentemente do porte, exigindo-se a apresentação de Estudo de Impacto 

Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Ainda neste Artigo, além da 

apresentação do Estudo de Impacto Ambiental, a norma prevê a “comprovação de 

inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, atividades ou 

projetos propostos, além de audiências públicas, nos termos da legislação vigente” 

para “os empreendimentos solares de porte excepcional, conforme estabelecido no 

art. 2º desta Resolução, bem como os que estejam localizados: 

 

I – em formações dunares, planícies fluviais e de deflação, mangues 

e demais áreas úmidas;  

II – no bioma Mata Atlântica e implicar corte e supressão de 

vegetação primária e secundária no estágio avançado de 

regeneração, conforme dispõe a Lei n° 11.428, de 22 de dezembro 

de 2006;  

III – na Zona Costeira e implicar alterações significativas das suas 

características naturais, conforme dispõe a Lei n° 7.661, de 16 de 

maio de 1988;  

IV – em zonas de amortecimento de unidades de conservação de 

proteção integral, adotando-se o limite de 3 km (três quilômetros) a 

partir do limite da unidade de conservação, cuja zona de 

amortecimento não esteja ainda estabelecida;  

V – em áreas regulares de rota, pousio, descanso, alimentação e 

reprodução de aves migratórias constantes de Relatório Anual de 

Rotas e Áreas de Concentração de Aves Migratórias no Brasil a ser 

emitido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio, em até 90 dias;  

VI – em locais em que venham a gerar impactos socioculturais 

diretos que impliquem inviabilização de comunidades ou sua 

completa remoção;  

VII – em áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e 

áreas de endemismo restrito, conforme listas oficiais. § 1º Os 
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procedimentos para o licenciamento prévio (LP) dos 

empreendimentos que não são sujeitos a EIA/RIMA obedecerão a 

instrução normativa específica editada pelo órgão licenciador”. 

 

 

Por fim o Art. 6º determina que “Estão sujeitos ao pagamento da Compensação 

Ambiental, estabelecida na Lei Federal nº 9.985/2000, os empreendimentos de 

geração de energia elétrica por fonte solar, sujeitos a EIA/RIMA, conforme previsto 

na Resolução COEMA nº 26, de 10 de dezembro de 2015”. 

 

9.3.2.6 Competência Para o Licenciamento Ambiental 

 

O licenciamento ambiental brasileiro, fundamentado na Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente, tinha a Resolução CONAMA 237/97 como principal norma 

delimitadora das atribuições dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios) dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). A Lei 

Complementar 140, de 08/12/2011, passou a regular, agora de forma constitucional, 

tais atribuições, especificando a competência administrativa dos entes federativos 

em matéria ambiental. 

 

Sob pena de se violar a independência dos entes federativos, somente a 

Constituição Federal pode estabelecer as atribuições de cada um e indicar como 

estas serão delimitadas. 

 

De acordo com o Artigo 225 da Constituição Federal a atuação do poder público é 

fundamental para a preservação e defesa do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para estas e futuras gerações. Assim, em seu Artigo 23, a Carta de 1988 

estabeleceu a competência comum dos entes federativos, onde a proteção do meio 

ambiente, em todas suas dimensões ganha destaque (Art. 23, III, IV, VI, VII, IX, etc.) 

ficando claro que tanto a União como os Estados, Distrito Federal e Municípios tem 

o dever de proteger o meio ambiente. 
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No caso do presente empreendimento, o licenciamento será executado pela 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE. A Constituição Estadual 

do Ceará, no seu Art. 264, estabelece as hierarquias e competências atribuídas aos 

órgãos ambientais no que concerne o licenciamento ambiental, conforme o trecho 

transcrito a seguir: 

 

Art. 264. Qualquer obra ou atividade pública ou privada, para as 

quais a Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, 

exigir Estudo de Impacto Ambiental, deverá ter o parecer técnico 

apreciado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, com 

a publicação da resolução, aprovada ou não, publicada no Diário 

Oficial do Estado. 

 

Com vistas ao estabelecimento dos critérios necessários à implantação da 

descentralização da gestão ambiental, o Estado do Ceará editou a Resolução 

COEMA Nº 01/2016. Esta Resolução está em consonância com a Lei Complementar 

nº 140/2011, que estabelece normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e 

do parágrafo único do Art.23 da Constituição Federal no que tange a competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

O Anexo I da Resolução COEMA nº 01/2016 define quais intervenções ou tipologias 

são consideradas como de impacto local. Conforme o descrito no § 2º do Art.2º 

desta Resolução:  

“§ 2º - aplicam ao Anexo I os conceitos, critérios e classificações de 

porte e Potencial Poluidor Degradador – PPD previstos na 

Resolução COEMA nº 10/2015, podendo o município estabelecer 

intervalos mais restritivos de porte e potencial poluidor degradador, 

com observâncias daqueles limites máximos então definidos na 

Resolução COEMA nº 10/2015”.  

 

A Resolução no seu Art. 3º estabelece que: “caberá aos municípios nos termos da 

Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar nº 140/2011, o licenciamento 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 682 

 

ambiental das intervenções de impactos local, assim definidas nos art. 1º e 2º da 

referida Resolução”.  

 

Na sequência desta Resolução frisa-se o descrito no Art. 6º onde “para exercer as 

atribuições referentes ao licenciamento das intervenções de impacto local, o 

município deverá possuir o sistema de gestão ambiental”, respeitando os 

dispositivos a seguir:  

 

E o Art. 7º. da Resolução COEMA nº 01/2016 estabelece no § 1º que o município 

que não alcance o atendimento aos critérios elencados no artigo anterior, as ações 

administrativas de licenciamento e autorização ambiental que lhe caberiam, serão 

realizadas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE em caráter 

supletivo. 

 

§ 1º Enquanto o município não alcançar o atendimento aos critérios 

elencados no artigo anterior, as ações administrativas de 

licenciamento e autorização ambiental que lhe caberiam, serão 

realizadas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - 

SEMACE em caráter supletivo, nos termos do art. 15, II, da Lei 

Complementar nº 140/2011. 

 

Tão logo o município atenda aos critérios estabelecidos pela Resolução, deverá 

oficialmente ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado – COEMA, 

conforme o previsto no § 2º do mesmo artigo:  

 

§ 2º Ao completar o atendimento aos critérios elencados no artigo 

anterior, o município deverá comunicar, oficialmente, ao COEMA, 

que, por sua vez, encaminhará cópia da referida comunicação à 

SEMA e à SEMACE para fins de harmonização e integração do 

Sistema Estadual de Meio Ambiente. 
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Para atividades e obras de impacto regional, a SEMACE realizará o licenciamento 

ambiental. O mesmo se pode afirmar para o licenciamento em caráter supletivo em 

situações em que o município ainda não tiver atingido os critérios estabelecidos de 

acordo com o previsto nos termos já descritos na citada Resolução. 

 

9.3.2.7 A importância do Licenciamento Ambiental e a Resolução CONAMA 

237/97 

 

Como já dito alhures, um dos mais importantes instrumentos que o poder público 

tem para cumprir a sua tarefa de proteger o meio ambiente é o licenciamento 

ambiental. Trata-se de instrumento preventivo, indispensável para empreendimentos 

ou atividades potencialmente poluentes e caracterizado pelo controle prévio do 

poder público. 

 

Antes da regulamentação efetivada pela Resolução CONAMA 237/97 surgiram 

problemas para se definir em que instância federativa deveria ser este efetivado, ao 

ponto de serem exigidos, em algumas oportunidades, licenciamentos simultâneos 

nas esferas municipal, estadual e federal. Cabe ressaltar que o fato gera 

insegurança jurídica e ônus desnecessários para os empreendedores. Com o 

objetivo de superar esses óbices e, principalmente, instituir o sistema de 

licenciamento ambiental único, o CONAMA instituiu a Resolução 237/97 

estabelecendo, dentre outros aspectos, como se efetuaria distribuição de atribuições 

comuns aos entes federativos.  

 

De acordo com a Constituição Federal (art. 23, parágrafo único), caberia à Lei 

Complementar tal função, razão pela qual a doutrina apontava a 

inconstitucionalidade de tal resolução. 

 

Com o advento da Lei Complementar 140/2011, as competências materiais 

(administrativas ou executivas) comuns dos entes federativos relativas à proteção ao 

meio ambiente, passaram a ser regulamentadas. No que tange ao licenciamento 

ambiental, verifica-se que as normas estabelecidas na Resolução 237/97 foram 
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ratificadas, sem maiores alterações, por tal Lei Complementar, permanecendo o 

sistema único de licenciamento pelos órgãos executores do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (art. 13), com a garantia de manifestação não vinculante dos órgãos 

ambientais das outras esferas federativas. 

 

A Lei Complementar 140/2011 ratifica o conceito de licenciamento ambiental já 

previsto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e na Resolução CONAMA 

237/97 como destinado a “[...] atividades ou empreendimentos utilizadores de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental” (art. 2º, I). 

 

No que tange à competência para licenciamento ambiental dos entes federativos 

verifica-se que, como regra, foi mantido o critério da abrangência do impacto: se 

local, cabe aos municípios (desde que definidos pelo Conselho Estadual do Meio 

Ambiente); se o impacto está presente no território de mais de um município dentro 

de um mesmo Estado, cabe a este o licenciamento e se ultrapassa as fronteiras do 

estado ou do país cabe ao órgão federal específico. 

 

Além disso, é de responsabilidade da União o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades: a) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na 

plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; b) localizados ou 

desenvolvidos em terras indígenas; c) localizados ou desenvolvidos em unidades de 

conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental 

(APA’s); d) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos 

de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças 

Armadas; e) relativos à energia nuclear; f) que atendam tipologia estabelecida por 

ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional 

(“formada, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com o objetivo de fomentar a gestão 

ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes federativos”). (art. 7º, XIV). 
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Para os estados foi adotado o critério da competência licenciatória residual, ou seja, 

eles devem licenciar os empreendimentos que não forem da atribuição da União e 

dos Municípios, sendo-lhe expressamente estabelecida, assim como para os 

municípios a atribuição para licenciamento de atividades ou empreendimentos em 

unidades de conservação estaduais ou municipais respectivamente, com exceção 

de área de proteção ambiental - APA (Arts. 8º, XIV e XV e 9º, XIV, “b”). 

 

Foi concretizada na Lei Complementar 140/2011 a preocupação com os constantes 

atrasos dos órgãos ambientais nos procedimentos de licenciamento ambiental, 

atualmente efetivados (Art. 14) e com a proporcionalidade que deve ser verificada 

entre as taxas para o licenciamento ambiental, especificadas por estes órgãos, e o 

verdadeiro custo e complexidade do serviço prestado pelo órgão licenciador (Art. 13, 

§3º).  Vale ressaltar que os prazos para o licenciamento, bem como outras regras 

atinentes a esta atividade, ainda são regulamentados pela Resolução CONAMA 

237/97 que permanece em vigor naquilo em que não contrariar a Lei Complementar 

140/2011. 

 

Em caso de inexistência de órgão ambiental executor ou deliberativo, ou ainda em 

caso de atraso injustificado no procedimento de licenciamento imputável ao órgão 

ambiental licenciador, outro ente federativo de maior abrangência atuará em caráter 

supletivo, através de seu respectivo órgão licenciador ou normativo (Arts. 14, §3º e 

15). 

 

Foi estabelecida ainda a figura da atuação subsidiária, consistente na “ação do ente 

da Federação que visa a auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das 

competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente 

detentor das atribuições [licenciatórias]” e que se dará, entre outras formas, através 

de apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro (Art. 2º, III c/c Art. 16). 

 

A Lei Complementar referida estabelece também a competência fiscalizatória dos 

entes federativos, permanecendo a atribuição comum de todos estes entes para a 

adoção de medidas urgentes para se evitar o dano ambiental, embora a 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 686 

 

competência para lavrar auto de infração e procedimento administrativo seja do 

órgão licenciador. (Art. 17). 

 

Como já dito, não obstante as competências atribuídas aos entes federados pela 

Carta Magna e pela Lei Complementar 140/2011, a Resolução do CONAMA n° 

237/97 permanece em vigor no que versa sobre as atribuições e responsabilidades 

dos vários órgãos ambientais no território nacional. 

 

9.3.2.8 Realização de Reunião Técnica Informativa 

 

O processo de avaliação de impacto ambiental é revestido de caráter público. Assim 

sendo, deve ocorrer a participação social, a qual se dá por meio de realização de 

consultas públicas e da informação à comunidade. 

 

A audiência pública é a forma de consulta mais usual no processo de licenciamento 

e tem por objetivo a divulgação para a sociedade das informações sobre o projeto e 

discussão do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que reflete as conclusões do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

 

9.3.2.9 Proteção da Fauna e Flora 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que é de competência da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, preservar as florestas, a fauna e a 

flora, sendo vedadas as práticas ou atividades que coloquem em risco a 

sobrevivência destes recursos, ou que provoquem sua extinção. 

 

A Lei 9.985/00 regulamenta o Art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC) e dá outras providências. 

 

O Artigo 2º do SNUC, no seu inciso I, estabelece que “para os fins previstos nesta 

Lei, entende-se por unidade de conservação, espaço territorial e seus recursos 
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ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação 

e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção”. 

 

A já citada Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) define a aplicação de multas e 

demais instrumentos punitivos às pessoas e/ou instituições que pratiquem atos de 

degradação do meio ambiente, especificando em seu capítulo V, seções I e II, os 

crimes e punições referentes a agressões sobre a fauna e flora respectivamente. 

 

No artigo 2º fica estabelecido que as sanções desta Lei recaem sobre “quem, de 

qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstas nesta Lei, incide nas 

penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o 

administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o 

preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de 

outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la”. 

 

Nos demais artigos, estão tipificadas as atividades consideradas crimes contra o 

meio ambiente, especificando as penas para cada crime praticado, bem como os 

casos de agravantes e atenuantes. 

 

Quanto à legislação específica sobre a fauna e flora, ela dispõe de forma 

diferenciada cada categoria, conforme apresentado a seguir: 

 

Fauna 

 

A constituição Federal de 1988, em seu artigo 23, VII, estabelece que a preservação 

da fauna, juntamente com a flora, é de competência comum da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. E, no artigo 24, VI, prevê a competência 

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre, caça, 

pesca e fauna. Cabe aos municípios, nessa matéria, suplementar a legislação 

federal e a estadual no que couber, conforme dispõe o Artigo 30, inciso II. 
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No Artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII, inclui a proteção à fauna, novamente com a 

flora, como meio de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado, 

estando vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. 

 

A Lei 5.197/67 dispõe efetivamente sobre a proteção da fauna, postura que mais se 

aproxima aos ditames da Constituição Federal de 1988, representando um avanço 

na matéria. O Artigo 36 dessa Lei institui o Conselho Nacional de Proteção à Fauna - 

CNPF como órgão consultivo e normativo de política de proteção à fauna no país, 

regulamentado pelo Decreto Federal 97.633, de 10.04.1989. 

 

O Artigo 1º, da Lei 5.197/67, estabelece que “os animais de quaisquer espécies, em 

qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, 

constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais 

são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, 

destruição, caça ou apanha. Estabelecendo a proteção e a defesa dos animais.”. 

 

As Portarias do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA 444/2014 e 445/92, foram elaboradas para oferecer uma “Lista 

Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção”. 

 

Segundo descrito no endereço eletrônico do IBAMA, atualmente a lista assume 

características dinâmicas, orientando os programas de recuperação das espécies 

ameaçadas, as propostas de implantação de unidades de conservação, as medidas 

mitigadoras de impactos ambientais e os programas de pesquisa, constituindo-se, 

ainda, em elemento de referência na aplicação da Lei de Crimes Ambientais. 

 

A RESOLUÇÃO COEMA Nº 10, DE 11 DE JUNHO DE 2015 na sua introdução 

discorre, dentre outros aspectos, sobre “a fixação de normas para a cooperação 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 

administrativas (...) relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção 
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do meio ambiente, (...) à preservação das florestas, da fauna e da flora”. Embora, 

além desta citação, se observe ao longo do texto várias referências à fauna, as 

mesmas dizem respeito ao enquadramento dos empreendimentos passíveis de 

licenciamento com o tema fauna nos seus anexos. 

 

A Constituição cearense, no seu Art. 259, inciso XI destaca o dever de proteger a 

fauna vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade, 

como se lê a seguir:  

 

“Art. 259. O meio ambiente equilibrado e uma sadia qualidade de 

vida são direitos inalienáveis do povo, impondo-se ao Estado e à 

comunidade o dever de preservá-los e defendê-los. 

 

(...) 

 

XI - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 

de espécies ou submetam os animais a crueldade, fiscalizando a 

extração, captura, produção, transporte, comercialização e consumo 

de seus espécimes e subprodutos;” 

 

Com relação à fauna, dentre os municípios envolvidos, o Código Ambiental da 

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte – aprovado pela LEI N.º 2.054, de 27 de 

agosto de 2018 – prevê no seu Art. 4º: 

 

“Art. 4º São diretrizes da Política Municipal do Meio Ambiente em 

relação à proteção dos recursos naturais:  

(...);  

II. promover a proteção dos animais de qualquer espécie, em 

qualquer fase do seu desenvolvimento, que vivem naturalmente fora 
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do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, 

abrigos e criadouros naturais;” 

No que diz respeito às infrações ambientais elencadas nesta Lei, destaca-se para a 

fauna o previsto no inciso IV do Art. 48, onde serão punidas administrativamente: 

 

IV. apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer 

natureza utilizados na infração; 

 

 

Em um capítulo específico dedicado à Fauna (Seção IV - Da Fauna), o Código 

Ambiental de Limoeiro do Norte descreve no Art. 111 que é: 

 

“... proibido matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécime da 

fauna silvestre, nativos ou introduzidos, bem como as aves em rota 

migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 

autoridade competente;” 

 

E continua no Art. 112, §2°: 

 

“Art. 112 (...). 

 

§1° (...).  

 

§2° O comércio ilegal de espécimes da fauna silvestre acarretará a 

apreensão imediata dos exemplares expostos à venda, a ser 

efetuada pelo Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, em 

colaboração com outros órgãos públicos, fazendo-se, em seguida a 

reintrodução dos espécimes na natureza.” 
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Flora 

 

A flora é entendida como a totalidade de espécies vegetais que compreende a 

vegetação de uma determinada região, sem qualquer expressão de importância 

individual de cada elemento que a compõe. 

 

A Constituição Federal Brasileira em seu Artigo 23, VII, estabelece que a 

preservação das florestas e da flora é de competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A Carta Magna faz distinção entre 

flora e floresta, onde a flora é entendida como “o conjunto de todas as espécies 

vegetais”. A Floresta, por sua vez, definida SILVA (2011) corresponde a uma forma 

de vegetação alta e densa que recobre grandes extensões. 

 

A Constituição prevê, no Artigo 24, inciso VI, a competência concorrente da União, 

dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre as florestas. Aos municípios, 

nessa matéria, cabe suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, 

conforme dispõe o Artigo 30, inciso II. 

 

O Artigo 225, caput, prevê que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado - incluída aqui a flora como elemento natural - em de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida.”. O parágrafo 1º, do inciso VII, do 

mesmo Artigo, determina que é de responsabilidade do Poder Público proteger a 

flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica. 

 

Como se verifica na Constituição, ao tratar da matéria, referir-se à flora, utilizando-se 

uma única vez da palavra floresta, no caso específico da competência concorrente. 

Isto porque a flora é coletivo que se refere ao conjunto das espécies vegetais do 

país, incluindo as florestas, cerrados, caatingas, capoeiras, matas ciliares, mangues, 

restingas, campos, dentre outras. 
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Em âmbito infraconstitucional, a polêmica é recentemente editada pela Lei nº 

12.651/2012 que revogou o (antigo) Código Florestal, Lei 4.771/65, passando a ser a 

norma geral que disciplina a preservação e utilização das florestas e demais formas 

de vegetação. 

 

Para o Estado do Ceará, da mesma forma que estabelecido para a fauna, a 

Constituição cearense, no seu Art. 259, inciso XI destaca o dever de proteger a flora 

vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 

provoquem a extinção de espécies.  

 

Dentre os impactos negativos a serem causados pelo empreendimento, destaca-se 

a conversão do uso do solo, onde ocorrerá a supressão de vegetação quando 

necessário. Neste aspecto, há que se considerar o previsto na Resolução COEMA 

nº 07/2017, que altera os códigos 05.01, 05.02, 05.04 e 05.08 da Resolução COEMA 

nº 10/2015. A Resolução determina que a supressão vegetal realizada em áreas que 

possuem mais de 50 (cinquenta) indivíduos por hectare, com diâmetro a altura do 

peito – DAP superiores a 5 cm, possui rendimento lenhoso significativo para a 

comercialização. Para situações onde é necessária apenas a limpeza de terreno, 

que não vise o uso alternativo do solo, não será necessário obter autorização, 

exceto para áreas de preservação permanente – APP, áreas de mata atlântica e 

restinga, definidas conforme a Lei nº 11.428/2006 e Resolução CONAMA Nº 

417/2009, e demais áreas previstas na legislação protetiva da fauna. 

 

Cabe citar que no âmbito do licenciamento ambiental do Estado do Ceará o Art.22 

da IN 04/2013 prevê que o responsável técnico verificará, para fins de elaboração de 

seu parecer, os seguintes aspectos, dentre outros que considerar relevante: 

 

I – (...); 

 II - a cobertura vegetal existente na área, quanto ao seu porte e 

espécies, verificando a necessidade do empreendedor solicitar a 

SEMACE a autorização para desmatamento e/ou supressão vegetal;  

Grifo nosso. 
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Para o município de Limoeiro do Norte, no que diz respeito à flora, o Código 

Ambiental (aprovado pela LEI N.º 2.054, de 27 de agosto de 2018) prevê no seu 

Art. 4º  

 

“Art. 4º São diretrizes da Política Municipal do Meio Ambiente em 

relação à proteção dos recursos naturais:  

 

I. proteger, ampliar e recuperar a cobertura vegetal, no território 
municipal, promovendo ações sistemáticas de fiscalização e 
controle da derrubada e queima de mata nativa.” 

 

Constitui infração prevista neste Código, Art. 48, inciso IV a apreensão de produtos e 

subprodutos da flora quando não autorizados. 

 

Em uma seção específica do Código Ambiental de Limoeiro do Norte destinado à 

flora (Seção V - Da flora), destaca-se o Art. 116, donde se lê: 

 

“Art. 116 Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão de 

vegetação primária ou em estágio avançado e médio de 

regeneração da caatinga e da várzea salvo quando houver 

necessidade de execução de obras, planos, atividades ou projetos 

de indiscutível interesse social ou de utilidade pública, mediante 

licenciamento ambiental;” 

 

A preocupação em fazer cumprir com o estabelecido nas diretrizes do Código 

Ambiental, especialmente no inciso I do Art. 4º fica evidente no texto do Art. 120, 

transcrito a seguir: 

 

Art. 120 É vedado receber ou adquirir para fins comerciais ou 

industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos 

de origem vegetal sem licença. 
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9.3.2.10 Política Florestal do Ceará 

 

Publicada em 27 de setembro de 1995 a Lei Nº 12.488 dispõe sobre a Política 

Florestal do Estado do Ceará e dá outras providências. 

 

A referida Política discorre sobre as Florestas, suas formações sucessoras e demais 

formas de vegetação natural existentes no território do Estado do Ceará. Dentre 

outros aspectos, a Política Florestal do Estado tem como objetivo o uso sustentável 

adequado e racional dos recursos florestais, com vistas à melhoria de qualidade de 

vida da população compatibilizada com o desenvolvimento socioeconômico.  

 

Os diversos instrumentos da Politica Florestal do Ceará estão descritas no Art. 4º e 

seus incisos, donde se destacam:  

 

IV - a lista das espécies de flora e fauna raras, endêmicas e 

ameaçadas de extinção;    

(...);     

VII - o Zoneamento Agro-Ecológico/Econômico-Florestal;    

VIII - os Estudos Prévios de Impactos Ambientais e seus Relatórios 

(RIMAs);     

(...);    

XIV - o Sistema Estadual de Informações Florestais;    

(...); 

XVII - O Sistema Estadual de Unidades de Conservação 

 

O Art. 12 é de grande relevância uma vez que traz o tema da reposição florestal 

para a pessoa física ou jurídica que explore, utilize, transforme ou consuma matéria-

prima florestal. No § 1º deste Artigo se estabelece que a reposição tratada no “caput” 

deverá efetuada neste Estado, mediante o Plantio de espécies preferencialmente 

florestais nativas, ou exóticas, comprovadamente adaptadas às condições regionais, 

de acordo com critérios técnicos estabelecidos pela SEMACE. 
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Por fim, dentre os diversos aspectos jurídicos relacionados ao tema florestal 

abarcados por esta Política, destacam-se os Artigos 20 a 26 que referem à Proteção 

Florestal. Neste capítulo são estabelecidas as normas para a supressão de 

vegetação no Estado, o parcelamento e uso do solo, a criação de áreas protegidas, 

dentre outros.  

 

9.3.2.11 Áreas de Preservação Permanente 

 

Seguindo o que fora instituído pelo Código Florestal anterior (mediante alteração 

introduzida em seu texto original pela MP 2.166-67 de 2001), o Novo Código 

Florestal é uma lei que extrapola os limites da mera tutela jurídica das florestas. Ao 

definir as “Áreas de Preservação Permanente” – APP’s, o diploma legal demonstra 

que a sua tutela visa às áreas cobertas ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e 

a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 

o bem-estar das populações humanas. 

 

No Art. 4º o Novo Código Florestal delimita as APP’s, praticamente não alterando o 

que já era instituído pela lei precedente: 

 

“Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em 

zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 

 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural 

perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda 

da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído 

pela Lei nº 12.727, de 2012). 

 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 

(dez) metros de largura; 
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b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham 

de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 

 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 

50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 

 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham 

de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que 

tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros; 

 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa 

com largura mínima de: 

 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo 

d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa 

marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, 

decorrentes de barramento ou represamento de cursos 

d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 

empreendimento; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água 

perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio 

mínimo de 50 (cinquenta) metros; (Redação dada pela Lei nº 

12.727, de 2012). 
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V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 

45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior 

declive; 

 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues; 

 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de 

ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) 

metros em projeções horizontais; 

 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com 

altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior 

que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da 

elevação sempre em relação à base, sendo esta definida 

pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho 

d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do 

ponto de sela mais próximo da elevação; 

 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) 

metros, qualquer que seja a vegetação; 

 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, 

com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do 

espaço permanentemente brejoso e encharcado. (Redação 

dada pela Lei nº 12.727, de 2012)”. 

 

Ressalta-se, na legislação cearense, a atenção quanto a situação locacional do 

empreendimento requerido, dentre outros aspectos as áreas de preservação 
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permanente. O Art.22 da IN 04/2013 define que para o licenciamento prévio “... o 

responsável técnico verificará, para fins de elaboração de seu parecer, os seguintes 

aspectos, dentre outros que considerar relevante:  

 

I - a situação locacional do empreendimento, identificando as 

características da vizinhança, em especial dos ecossistemas 

predominantes, das unidades de conservação, das áreas de 

preservação permanente e de reserva legal, dos recursos hídricos, 

da fauna, da ocupação humana do entorno etc.;”  

Grifo nosso. 

 

No que diz respeito às áreas de preservação permanente, o Código Ambiental de 

Limoeiro do Norte (aprovado pela LEI N.º 2.054, de 27 de agosto de 2018) é 

bastante abrangente. 

 

O referido Código inicia o tema por meio das diretrizes da Política Municipal do Meio 

Ambiente, no seu Art. 4º, onde é clara a preocupação com a proteção dos 

mananciais do município, conforme se observa nos incisos a seguir:  

 

“Art. 4º (...): 

IV. promover a melhoria da qualidade dos cursos d´água das demais 

bacias hidrográficas; 

 

V. Elaborar estudos hidrológicos, visando: 

a) dimensionar a vazão do Rio Jaguaribe e seus principais afluentes 

em cenários de estiagem e de seca, a fim de obter plano para 

distribuição racial da água em períodos de seca; b) a utilização 

sustentável dos recursos hídricos superficiais, compatibilizando o 

desenvolvimento de atividades econômicas e o abastecimento 

público; c) a restrição mecanizada e manual de extração de areia 

nas margens do rio e prever o desassoreamento do rio.  
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VI. Elaborar planos de contingência associados à realização dos 

estudos hidrológicos para os cenários de cheias, em toda a bacia do 

Rio Jaguaribe, inclusive com projeção de manchas de inundação;  

 

VII. Fiscalizar e assegurar o licenciamento ambiental de construção 

de açudes com área maior a cinco hectares, considerados de médio 

potencial poluidor-degradador (PPD) – Resolução do Conselho 

Estadual do Meio Ambiente COEMA Nº 10/2015; VIII. Articular-se ao 

Comitê de Bacia do Rio Jaguaribe, visando a solução conjunta das 

necessidades e possibilidades do uso de água na bacia; 

 

(...) 

 

XIV. Impedir a ocupação em APP por meio de fiscalização e 

educação ambiental; 

 

XV. Restringir a ocupação de áreas inundáveis por meio de 

fiscalização e educação ambiental.” 

 

 

No Art. 123 o Código Ambiental assinala que “O Poder Público Municipal deverá 

promover e incentivar o reflorestamento em áreas degradadas”, dentre outros itens, 

o objetivando a proteção dos rios e dos terrenos sujeitos a erosão ou inundações. 

 

9.3.2.11 Reserva Legal 

 

O Código Florestal, Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, traz em seu art. 3º uma série 

de definições, dentre as quais está a de Reserva Legal. Segundo a norma: 

 

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

(...) 
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III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma 

propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, 

com a função de assegurar o uso econômico de modo 

sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a 

conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 

promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo 

e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa”; 

 

O Código Florestal destinou um capítulo com duas seções para a aplicação da 

Reserva Legal. Tratam-se dos Artigos. 12 a 24. De início, os percentuais de 

vegetação nativa que devem ser preservado estão no Art. 12:  

 

“Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de 

vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da 

aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação 

Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em 

relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 

68 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

 

I - localizado na Amazônia Legal: 

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de 

florestas; 

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de 

cerrado; 

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos 

gerais; 

 

II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por 

cento)”. 
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Pelo que consta acima, nos Estados da Região Nordeste, os imóveis rurais devem 

reservar um percentual de 20% de sua totalidade para manutenção de vegetação 

nativa. 

 

Até a entrada em vigor do Código Florestal de 2012 era necessária a averbação da 

Reserva Legal junto à matrícula do imóvel no competente Cartório de Registro de 

Imóveis. A nova legislação inovou com a instituição do CAR – Cadastro Ambiental 

Rural, no qual deve ser inscrito o imóvel através do órgão ambiental competente. A 

inscrição no CAR desobriga a averbação no Cartório de registro de Imóveis. 

 

9.3.2.12 Proteção do Solo e o Combate à Erosão 

 

O solo, do ponto de vista ecológico, segundo Mario Guimarães Ferri “é constituído 

da camada da superfície da crosta terrestre capaz de abrigar raízes e plantas, 

representando o substrato para a vegetação terrestre. É assim, a terra vegetal, meio 

em que se associam a litosfera, a hidrosfera e atmosfera; é, pois, meio de 

sustentação de vida.” 

 

Através da assertiva anteriormente mencionada, fica evidenciada a importância da 

proteção da qualidade do solo. A proteção do solo refere-se a todos os meios de 

manejo da terra, tendo em vista a manutenção e melhora das suas propriedades 

físico-químicas em função de seus fins produtivos.  

 

O ilustre doutrinador José Afonso da Silva “in” Direito Ambiental Constitucional, às 

fls. 71, afirma que “a erosão também é uma das formas graves de depauperamento 

do solo. Trata-se de um processo de desprendimento de arraste dos elementos 

constituintes do solo para as planícies, para os vales, para o leito dos rios e até para 

o mar, em consequência da ação dos agentes.” (SILVA, 2011). 

 

Desta forma, um conjunto de medidas é exigido, com finalidade de proteger o solo e 

combater a erosão, promovendo o estudo racional do uso e emprego de tecnologias 
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adequadas, com o intuito de recuperar a capacidade produtiva e a própria 

preservação. 

 

O Novo Código Florestal (Art. 3º, IX) determina que são de “interesse social”, dentre 

outras, as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, 

tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação 

de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. Nota-se aí a preocupação 

do legislador acerca da proteção contra os efeitos nocivos da erosão. 

 

Cumpre aos Estados, nos seus interesses, editar normas regulamentadoras do uso 

da terra, no sentido da defesa e da preservação das qualidades naturais, 

assegurando sua fertilidade e, na falta destas, sugerir aos proprietários a torná-lo 

produtivo, por meio de implementação técnico-financeira. 

 

9.3.2.13 Espeleologia 

 

As cavernas têm importante função ecológica, científica e social. A preservação e 

conservação das cavernas, dos sítios espeleológicos e suas respectivas áreas de 

influência, tem como objetivo a manutenção destes sistemas ecológicos. Nas 

cavernas é possível o desenvolvimento de estudos científicos em diversos campos 

do conhecimento, a fim de proporcionar à coletividade a melhor opção de 

crescimento social e econômico através do adequado uso desse frágil ecossistema. 

 

As cavernas exercem importante papel no armazenamento estratégico de água, com 

a carga e recarga de aquíferos; registram informações relativas aos processos 

geológicos; protegem e conservam minerais raros ou formações geológicas de 

inigualável beleza cênica; conservam, de forma muito eficiente, interessantes 

informações da vida pretérita através dos sítios fossilíferos e arqueológicos, bem 

como o estudo cultural dos povos do passado. As cavernas também propiciam 

eficiente abrigo para conservação de habitats de espécies endêmicas e ameaçadas 

de extinção, tanto da fauna como da flora. 
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Há grande interesse social na sua conservação como fonte de dados científicos e 

como local para visitação turística e recreativa. Dessa forma, a legislação pátria 

promove a tutela das cavidades naturais subterrâneas, desde a Constituição 

Federal, passando pelos níveis legal e infralegal. A Carta de 1988 determina que as 

cavidades naturais subterrâneas, bem como os sítios arqueológicos e pré-históricos 

são bens da União (Art. 20, X). Além disso, o Art. 216 também faz menção expressa 

aos sítios arqueológicos. Vejamos na íntegra os artigos constitucionais: 

 

Art. 20 - São bens da União: 

... 

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios 

arqueológicos e pré-históricos”; 

... 

Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

(...) 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico” 

 

A primeira manifestação legal sobre o interesse do poder público na proteção e 

conservação de cavernas se deu através da Resolução CONAMA Nº 009, de 

24/01/86. Tal resolução visou à criação de uma Comissão Especial para tratar de 

assuntos relativos à preservação do Patrimônio Espeleológico. Por obra dos 

trabalhos desenvolvidos pela Comissão foi editada a Resolução CONAMA Nº 005, 

de 06/08/87, que criou o “Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio 

Espeleológico”. Nessa resolução, mereceu destaque o item 3º, que determina que 

“seja incluída na Resolução CONAMA nº 001/86, a obrigatoriedade de elaboração 
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de Estudo de Impacto Ambiental nos casos de empreendimento potencialmente 

lesivos ao Patrimônio Espeleológico Nacional”. 

 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, as cavernas do país 

ganharam um status importante. Conforme visto anteriormente, em seu artigo 20, a 

Carta Magna definiu as cavernas brasileiras como “bens da união”.  

 

Após a promulgação da Constituição Federal, o IBAMA, através da Portaria nº 887, 

de 15/06/90, estabeleceu as principais normas para a gestão das cavernas 

brasileiras. Essa Portaria (no Art. 3º) limitou o uso das cavidades naturais 

subterrâneas apenas a estudos de ordem técnico-científica, bem como atividades de 

cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo. Logo em 

seguida, o Decreto Federal nº 99.556, publicado em 01/10/90, reafirma o 

estabelecido na Portaria nº 887 e, pela primeira vez, enfoca objetivamente a 

proteção e o manejo das cavernas. Inicialmente é importante destacar o art. 1º: “as 

cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional constituem 

patrimônio cultural brasileiro, e, como tal, serão preservadas e conservadas de modo 

a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de 

cunho espeleológico, técnico-cultural, turístico, recreativo e educativo.”  

 

Com a necessidade de se aprimorar e atualizar o Programa Nacional de Proteção ao 

Patrimônio Espeleológico, aprovado pela Comissão Especial, foi editada a 

Resolução CONAMA nº 347, de 10/09/2004. Essa Resolução trouxe pela primeira 

vez o conceito de cavidade natural subterrânea relevante, que até então não tinha 

sido considerada na legislação anteriormente estabelecida. Segundo o inciso II, do 

art. 2º, são relevantes as cavidades naturais subterrâneas que apresentem 

significativos atributos ecológicos, ambientais, cênicos, científicos, culturais ou 

socioeconômicos, no contexto local ou regional. 

 

Até o advento da Resolução CONAMA nº 347, toda e qualquer cavidade subterrânea 

gozava da mais rígida proteção. O mais lógico seria a necessidade de preservação e 
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proteção das cavernas consideradas relevantes, isto é, aquelas que possam vir a 

integrar o patrimônio espeleológico brasileiro. 

 

Em 07 de novembro de 2008 foi publicado o Decreto Federal nº 6.640, que alterou 

significativamente o status jurídico referente a proteção das cavernas brasileiras. 

Esse decreto prevê a classificação das cavernas segundo quatro graus de 

relevância: máximo, alto, médio e baixo. A determinação das cavernas de relevância 

máxima, que não poderão sofrer impactos ambientais, foi realizada por meio de 

parâmetros definidos pelo referido decreto. Os demais graus de relevância foram 

detalhados na Instrução Normativa nº 02, do Ministério do Meio Ambiente - MMA, 

publicada no dia 20 de agosto de 2009.  

 

Estes são os estudos que devem preceder o procedimento administrativo de 

licenciamento ambiental, que vai ter início com o requerimento de Licença Prévia 

(LP).   

 

Cabe citar que na área do projeto não há qualquer ocorrência de cavernas na área 

de influência do empreendimento. 

 

9.3.2.13 Arqueologia 

 

Conforme já dito anteriormente, a Constituição Federal de 1988 define como 

“patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, dentre outros, 

“os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico” (Art. 216, V).  

 

A legislação pátria protege todos os monumentos arqueológicos e outras fontes de 

estudo. Assim, o chamado Patrimônio Arqueológico Brasileiro tem tutela legal, 

destacando-se a Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, a qual foi totalmente 

recepcionada pela Constituição vigente. A citada Lei define os parâmetros básicos 
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de proteção do patrimônio arqueológico nacional, bem como das Resoluções 

CONAMA 01/86 e 237/97, já referidas neste. 

 

9.3.2.14 Uso e Ocupação do Solo 

 

A análise do uso e ocupação do solo tem ganhado destaque nos estudos 

ambientais, principalmente pela sua capacidade em diagnosticar o nível de 

apropriação da sociedade sobre os diferentes espaços, se configurando como 

instrumento essencial para a gestão municipal e uma importante ferramenta na 

identificação de processos de degradação e obtenção de informações dos meios 

biofísicos e socioeconômicos (SANTOS 2004)4. 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê a política de desenvolvimento urbano a ser 

executada por cada municipalidade brasileira, tendo reservado um capítulo somente 

para essa matéria. Nos Arts. 182 e 183 a Carta Magna determina que as diretrizes 

básicas dessa política serão fixadas em lei e terá o objetivo de ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, a fim de garantir o bem-estar de 

seus habitantes.   

 

A lei que veio a regulamentar o conteúdo dos Arts. 182 e 183 da Constituição é a lei 

nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade. Leia-se abaixo a 

transcrição da Carta Magna: 

 

“CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA URBANA 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em 

lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. 

                                                           
4
 Mapeamento do uso e ocupação do solo do município de Feira de Santana, Bahia.  

DIAS, Laerte Freitas Dias et. al. - Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS  
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§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 

obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no plano diretor. 

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com 

prévia e justa indenização em dinheiro. 

§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei 

específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos 

termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu 

adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 

pública de emissão previamente aprovada pelo Senado 

Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas 

anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da 

indenização e os juros legais. 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até 

duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 

moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que 

não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão 

conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 

independentemente do estado civil. 

§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor 

mais de uma vez. 
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§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”. 

 

Deve-se observar a existência de legislação municipal de natureza ambiental. No 

caso do município Limoeiro do Norte, o Plano Diretor da cidade (aprovado pela Lei 

N.º 2.051, DE 27 DE AGOSTO DE 2018) trata da questão do uso e da ocupação do 

solo urbano através Título IV Normas de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. 

 

O Art. 28 do diploma legal expressa que o zoneamento ambiental consiste na 

definição de áreas do território do Município, de modo à regular atividades, bem 

como, definir ações para a proteção e melhoria da qualidade do ambiente, 

considerando as características ou atributos das áreas.  

 

9.3.2.15 Poluição Sonora 

 

A poluição sonora é um mal que atinge a humanidade, especialmente nos tempos 

modernos. É constituída em ruídos capazes de produzir incômodo ao bem-estar ou 

malefícios à saúde. Cabe esclarecer que, apesar de o empreendimento em estudo 

não gerar quantidade significativa de ruídos na sua operação, há que se considerar 

o funcionamento da subestação a ser construída. Apesar da baixa emissão de 

ruídos, os mesmos são constantes e devem ser considerados na avaliação de 

impactos. 

 

Para este de empreendimento, a maior fonte de ruídos está na implantação do 

empreendimento, abrangendo principalmente a movimentação de máquinas e 

pessoas, abertura de acessos e instalação das estruturas, dentre outras. Para esta 

etapa é fundamental observar os procedimentos recomendados pelas ABNT’s. 

 

No que diz respeito ao ruído, a tutela jurídica do meio ambiente e da saúde humana 

é regulada pela Resolução CONAMA 001, de 08 de março de 1990, que considera 

um problema os níveis excessivos de ruídos bem como a deterioração da qualidade 

de vida causada pela poluição. Esta Resolução adota os padrões estabelecidos pela 
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Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e pela Norma Brasileira 

Regulamentar - NBR 10.151, de junho de 2000, reedição.  

 

A matéria dos veículos automotores é regulada pelo CONAMA, que estabelece na 

Resolução 08, de 31 de agosto de 1993, o objetivo de:  

 

Art. 1º. Estabelecer, para veículos automotores nacionais e 

importados, exceto motocicletas, motonetas, ciclomotores, 

bicicletas com motor auxiliar e veículos assemelhados, limites 

máximos de ruído com o veículo em aceleração e na condição 

de parado.  

 

Tem-se, ainda, o Código de Trânsito Brasileiro determinando em seu Artigo 104, 

entre outras prescrições, o controle de emissão de ruídos, os quais deverão ser 

avaliados através de inspeção periódica. Também, o Artigo 105, inciso V, 

determinou a obrigatoriedade da utilização de dispositivo destinado ao controle de 

emissão de ruído, segundo as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Trânsito.  

 

Há muito tempo existe a preocupação com a poluição sonora. Prova disso é o 

disposto no artigo 42, do Decreto-lei 3.688/41, que institui a Lei das Contravenções 

Penais. 

 

O elemento subjetivo que caracteriza a poluição sonora como contravenção penal, 

consiste na voluntariedade da ação ou omissão que perturbe o trabalho ou o 

sossego alheio.  

 

Em função dos frequentes estudos acerca das consequências maléficas da poluição 

sonora sobre o organismo humano e da enorme quantidade de fontes causadoras 

de poluição sonora, a questão vem sendo interpretada como crime de acordo com o 

Artigo 54 da Lei 9.605/98 que trata dos Crimes Ambientais.  
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O Código Ambiental de Limoeiro do Norte traz capítulo específico do controle da 

emissão de ruídos (Arts. 125 a 134), prescrevendo, de início, que o controle da 

emissão de ruídos no Município visa garantir o sossego e bem-estar público, 

evitando sua perturbação por emissões excessivas ou incômodas de sons de 

qualquer natureza ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei ou 

regulamento. 

 

9.3.2.16 Poluição Atmosférica 

 

Da mesma forma que a poluição sonora, a poluição atmosférica deste 

empreendimento é restrita à fase de implantação do empreendimento, ocorrendo 

apenas em baixa escala.  

 

No caso de poluição do ar as fontes devem ser controladas atendendo-se, quando 

aplicável, aos padrões de emissão de poluentes (no caso de fontes industriais 

pontuais e de veículos automotores) e aos padrões de qualidade do ar, dados pela 

concentração máxima admissível de determinados poluentes, de acordo com a 

resolução CONAMA 03/90. 

 

A legislação brasileira distingue as fontes de poluição do ar em fixas e móveis. O 

controle da poluição do ar por fontes fixas de emissão, ou seja, por indústrias, usinas 

termelétricas de energia elétrica, mineradoras, etc., teve seu início com o Decreto-

Lei n° 1.413, de 14 de agosto de 1975, prosseguindo com o Decreto n° 76.389, de 3 

de outubro de 1975, que o regulamentou, e com a Lei nº 6.803, de 2 de julho de 

1980.  

 

A fixação de parâmetros para a emissão de poluentes gasosos e materiais 

particulados (materiais sólidos pulverizados) por fontes fixas começou a ser efetuada 

por meio da Resolução CONAMA nº 05/89, que dispõe sobre o Programa Nacional 

de Controle da Poluição do Ar – PRONAR. As Resoluções CONAMA nº 03/90 e nº 

08/90 complementam o PRONAR estabelecendo limites para a concentração de 

determinados poluentes no ar. Esses limites tiveram como base, normas e 
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recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS, que levam em conta 

limites de concentração compatíveis com a saúde e o bem-estar humanos. 

 

Em seu art. 1º, a Resolução nº 03/90 define que são padrões de qualidade ar as 

concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora 

e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Define como poluente 

atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 

concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, 

e que tornem ou possam tornar o ar: (i) impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; (ii) 

inconveniente ao bem-estar público; (iii) danoso aos materiais, à fauna e flora; (iv) 

prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 

comunidade. 

 

O Código Ambiental de Limoeiro do Norte traz capítulo específico sobre poluição 

atmosférica (Arts. 83 a 89), prescrevendo o estabelecimento de padrões de 

qualidade do ar e de emissão de poluentes mais restritivos do que os fixados pela 

legislação federal e estadual, bem como incluir novos poluentes de interesse, 

conforme as realidades locais. 

 

9.3.2.17 Resíduos Sólidos 

 

Sendo um dos empreendimentos de menor impacto ambiental existentes, a geração 

de energia elétrica fotovoltaica também não gera resíduos sólidos, exceto durante a 

fase de implantação ou, excepcionalmente, quando ocorrer descarte de um ou mais 

módulos ou de parte dos mesmos. Ainda assim, o impacto é baixo e a geração dos 

resíduos sólidos é de pequena monta.  

Praticamente toda atividade humana gera descarte de resíduos de natureza diversa. 

Este podem se apresentar nos três estados físicos da matéria: sólido, líquido ou 

gasoso. Nesse item, nos interessa os resíduos de natureza sólida, que possuem 

tratamento especial dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Com o aumento da 

população e a expansão das diversas atividades humanas que impactam o meio 
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ambiente, ocorre uma crescente e contínua produção e descarte de resíduos 

sólidos, gerando grande impacto negativo ao meio ambiente. Tal preocupação leva o 

homem, cada vez mais, a desenvolver métodos de tratamento de tais resíduos para 

que eles não tragam as consequências desastrosas do seu descarte desordenado. 

 

De acordo com a regulamentação da ABNT, NBR 10.004:2004, resíduos sólidos são 

aqueles que: 

 

“...resultam de atividades de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou 

exijam para isso soluções, técnica e economicamente, inviáveis 

em face à melhor tecnologia disponível”. 

 

No Brasil existe legislação específica, relativamente recente, que visa instituir uma 

política para o tratamento dos resíduos sólidos de diversas espécies. Trata-se da Lei 

no 12.305, 02 de agosto de 2010, denominada Lei da Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos - PNRS, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, 

bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do 

poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Foi regulamentada pelo 

Decreto no 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que, entre outras medidas, institui o 

Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Este Comitê tem a 

finalidade deapoiar a estruturação e implementação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, por meio da articulação dos órgãos e entidades governamentais, 

de modo a possibilitar o cumprimento das determinações e nas metas previstas na 

Lei no 12.305 e no seu Regulamento. Compete ao Comitê, cuja coordenação é 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 713 

 

exercida pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, elaborar e avaliar a 

implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

Além da definição anteriormente transcrita, elaborada pela ABNT hoje existe no país 

uma definição legal para resíduo sólido. De acordo com a Lei no 12.305, de 02 de 

agosto de 2010, por resíduo sólido, entende-se “material, substância, objeto ou bem 

descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final 

se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido 

ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 

em face da melhor tecnologia disponível”.  

 

Ficam sujeitos à elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - 

PGRS, com conteúdo mínimo descrito na lei, os diversos tipos de geradores de 

resíduos sólidos, conforme lista definida no Art. 20. 

 

Relacionam-se com a PNRS as Resoluções Conama 006/1991; 005/1993; 

009/1993; 258/1999; 257/1999; 275/2001; 301/2002; 308/2002; 313/2002; 316/2002; 

335/2003 e 358/2005. 

 

Observa-se também a Resolução CONAMA 307/02, quanto aos resíduos da 

construção civil que são os provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 

escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 

solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 

argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 

elétrica, dentre outros, que são comumente chamados de entulhos de obras, caliça 

ou metralha. 
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9.3.2.18 Crimes Ambientais 

 

As leis que tratam do meio ambiente no Brasil estão entre as mais completas e 

avançadas do mundo. Até meados da década de 1990, a legislação cuidava 

separadamente dos bens ambientais de forma não relacionada. 

 

Com a aprovação da Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605 de 13 de fevereiro de 

1998, a sociedade brasileira, os órgãos ambientais e o Ministério Público passaram 

a contar com um mecanismo para punição aos infratores do meio ambiente. 

 

A Lei de Crimes Ambientais reordenou a legislação ambiental brasileira no que se 

refere às infrações e punições. “Uma das maiores inovações foi apontar que a 

responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, 

co-autoras da infração”, explica Luciana Stocco Betiol, especialista em Direito 

Processual Civil e pesquisadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP). 

 

Para ela, no entanto, mais do que os avanços representados pela lei, o Brasil carece 

de mecanismos de fiscalização e apuração dos crimes. “O país possui um conjunto 

de leis ambientais consideradas excelentes, mas que nem sempre são 

adequadamente aplicadas, por inexistirem recursos e capacidades técnicas para 

executar a lei plenamente em todas as unidades federativas”, explica. 

 

Tanto o IBAMA quanto os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente atuam 

na fiscalização e na concessão de licença ambiental antes da instalação de qualquer 

empreendimento ou atividade que possa vir a poluí-lo ou degradá-lo.  

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, eles são classificados em seis tipos 

diferentes: 

 

 Crimes contra a fauna: agressões cometidas contra animais silvestres, nativos 

ou em rota migratória. 
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 Crimes contra a flora: destruir ou danificar floresta de preservação 

permanente mesmo que em formação, ou utilizá-la em desacordo com as 

normas de proteção. 

 

 Poluição e outros crimes ambientais: a poluição que provoque ou possa 

provocar danos à saúde humana, mortandade de animais e destruição 

significativa da flora. 

 

 Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural: construção em 

áreas de preservação ou no seu entorno, sem autorização ou em desacordo 

com a autorização concedida. 

 

 Crimes contra a administração ambiental: afirmação falsa ou enganosa, 

sonegação ou omissão de informações e dados técnico-científicos em 

processos de licenciamento ou autorização ambiental. 

 

 Infrações administrativas: ações ou omissão que viole regras jurídicas de uso, 

gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 

 

A Lei dos Crimes Ambientais reordena a legislação ambiental brasileira no que se 

refere às infrações e punições. A partir dela, a pessoa jurídica autora ou co-autora 

da infração ambiental pode ser penalizada, chegando à liquidação da empresa, se 

ela tiver sido criada ou usada para facilitar ou ocultar um crime ambiental. 

 

Só será possível compreender o exato significado da expressão “crimes ambientais”, 

se primeiro conceituarmos crime e ambiente separadamente.  

 

O dicionário de língua portuguesa de Silveira Bueno conceitua crime como: 

“transgressão da lei”. Por sua vez, o ilustre penalista Heleno Fragoso define crime 

como “toda ação ou omissão proibida pela lei sob ameaça da pena.” Damásio define 
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crime sob o aspecto material como a violação de um bem penalmente protegido e 

sob o aspecto formal como um fato típico e antijurídico.  

 

Seguindo o pensamento do mestre Nelson Hungria "o crime é, antes de tudo, um 

fato, entendendo-se por tal não só a expressão da vontade mediante ação 

(voluntário movimento corpóreo) ou omissão (voluntária abstenção de movimento 

corpóreo), como também o resultado (effectus sceleris), isto é, a consequente lesão 

ou periclitação de um bem ou interesse jurídico penalmente tutelado." 

 

Desta forma, para que ocorra um fato típico, é necessário que haja uma conduta 

humana (dolosa ou culposa), um resultado ou um nexo entre a conduta e o resultado 

que se enquadre em uma norma penal que o incrimine. Por sua vez, a 

antijuridicidade se manifesta quando temos um fato típico contrário ao ordenamento 

jurídico. 

 

Resumindo, podemos dizer, portanto que crime é toda a ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), típica, antijurídica e culpável. 

 

Passando a analisar o Meio Ambiente, como já vimos anteriormente, a Lei nº. 

6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, o define em seu 

Art. 3º, I, que: “Meio ambiente, é o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas".  

 

De acordo com essas informações, crime ambiental é todo e qualquer dano ou 

prejuízo causado aos elementos que compõem o meio ambiente, protegidos pela 

legislação ambiental.  

 

Em linhas gerais, podemos citar algumas das inovações trazidas pela lei de crimes 

ambientais. Em primeiro, determina que para imposição e gradação da penalidade, a 

autoridade competente observará a gravidade do fato, levando em conta os motivos 

da infração e suas consequências para com a saúde pública e para com o meio 
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ambiente, os antecedentes do infrator no que tange a legislação ambiental e a 

situação econômica do infrator, no caso de multa. 

 

Vale dizer que as penas restritivas de direitos são: prestação de serviços à 

comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de 

atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar e terão a mesma duração 

da pena privativa de liberdade substituída. A pena poderá ser atenuada quando o 

agente tiver baixo grau de instrução ou escolaridade, manifestar o arrependimento 

espontâneo, através reparação do dano, ou limitação significativa da degradação 

ambiental ou ainda, colaborar com os agentes encarregados pela vigilância. 

Por outro lado, as penas serão agravadas, quando o infrator for reincidente em 

crimes ambientais ou tiver cometido a infração para obter vantagem pecuniária ou 

mediante coação dentre outras circunstâncias previstas no Art. 15 da lei. 

Antes de promulgação da lei, a reparação do dano ambiental não extinguia a 

punibilidade. Hoje a punição é extinta se for apresentado laudo que comprove a 

recuperação do dano ambiental. 

 

Outra inovação trazida pela lei está no fato da pessoa jurídica, antes, não ser 

responsabilizada criminalmente. Por sua vez, a Lei 9.605/98 define a 

responsabilidade da pessoa jurídica - inclusive a responsabilidade penal - e permite 

a responsabilização também da pessoa física autora ou coautora da infração. 

 

Neste sentido a lei determina que as pessoas jurídicas sejam responsabilizadas 

administrativa, civil e penalmente, nos casos em que a infração seja cometida por 

decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no 

interesse ou benefício de sua entidade. Além disso, a responsabilidade das pessoas 

jurídicas não exclui a das pessoas físicas.  

 

Sendo assim, podemos concluir que a penalização da pessoa jurídica foi uma 

iniciativa ousada e que a proteção penal é indispensável para a efetiva proteção 

ambiental, todavia agora cabe ao poder judiciário aplicar tal norma. 
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10. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é o instrumento que possibilita diagnosticar, 

avaliar e prognosticar as consequências ambientais relacionadas à localização, 

instalação, construção, operação, ampliação, interrupção ou encerramento de uma 

atividade ou empreendimento. 

 

Entende-se como impacto qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, 

a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III 

- a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade 

dos recursos ambientais (Art.1º da Resolução CONAMA 001/86). 

 

10.1 Procedimento Metodológico 

 

O Estudo Ambiental constitui-se por diagnóstico ambiental das áreas de influência 

do projeto, avaliação dos possíveis impactos a serem gerados, estabelecimento de 

medidas mitigadoras/compensatórias e potencializadoras, prognóstico ambiental e 

elaboração de programas ambientais. 

 

Para a identificação, análise e avaliação dos impactos ambientais do 

empreendimento serão adotadas técnicas e métodos que permitam integrar o 

conhecimento e percepção dos diferentes especialistas componentes da equipe 

técnica, de maneira que sejam alcançadas a visualização e avaliação dos impactos 

gerados.  

 

Integrando o conhecimento e a percepção das diferentes áreas de atuação, obtem-

se um produto que identifica as consequências do projeto sobre os fatores 

ambientais suscetíveis de serem afetados pelas ações decorrentes das atividades a 

serem desenvolvidas. 
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Considerando-se os resultados da análise detalhada do diagnóstico, trabalhos de 

campo por meio de várias campanhas, as áreas de influência do empreendimento e 

levantamento de bibliografia específica, efetuou-se uma listagem dos possíveis 

impactos ambientais relacionados às ações do empreendimento. A partir da 

identificação dos impactos, os mesmos consideraram as seguintes características: 

 

a) Efeito: característica do impacto quanto ao seu resultado. 

 Positivo (Benéfico): quando uma ação resulta na melhoria da 
qualidade de um ou mais fatores ambientais; 
 

 Negativo (Adverso): quando a atividade gera um dano à qualidade de 
um ou mais fatores ambientais. 

 

b) Natureza: indica se o impacto é causado diretamente por ação do 
empreendimento ou não. 

 Direto: quando resulta de uma simples relação de causa efeito; 
 

 Indireto: quando é uma reação secundária em relação à ação, ou 
quando é parte de uma cadeia de reações. 
 

c) Extensão (Área de Abrangência): traduz a abrangência de ocorrência do 
impacto levando em consideração as áreas de influência do 
empreendimento. 

 Local: quando o impacto, ou seus efeitos, ocorrem ou se manifestam na 
área de influência direta definida para o empreendimento; 
 

 Regional: quando o impacto, ou seus efeitos, ocorrem ou se 
manifestam na área de influência indireta definida para o 
empreendimento; 
 

 Estratégico: quando o impacto, ou seus efeitos, se manifestam em 
áreas que extrapolam as áreas de influência definidas para o 
empreendimento, sem, contudo, se apresentar como condicionante para 
ampliar tais áreas. 

  



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 720 

 

d) Reversibilidade: traduz a capacidade do ambiente de retornar ou não à sua 
condição original depois de cessada a ação impactante. 

 Reversível: quando é possível reverter a tendência do impacto ou os 
efeitos decorrentes das atividades do empreendimento, levando-se em 
conta a aplicação de medidas para reparação do mesmo (no caso de 
impacto negativo) ou com a suspensão da atividade geradora do 
impacto; 
 

 Irreversível: quando mesmo com a suspensão da atividade geradora do 
impacto não é possível reverter à tendência do mesmo. 

 

e) Duração (Periodicidade): característica do impacto que traduz a sua 
temporalidade no ambiente. 

 Temporário: quando um impacto cessa a manifestação de seus efeitos 
em um horizonte temporal definido ou conhecido; 
 

 Permanente: quando um impacto apresenta seus efeitos se estendendo 
além de um horizonte temporal definido ou conhecido; 
 

 Cíclico: quando o efeito sempre ocorre em decorrência das atividades 
desenvolvidas. 

 

f) Probabilidade: refere-se ao grau de incerteza acerca da ocorrência do 
impacto. 

 Baixa (Ocorrência remota): quando é muito pequena a probabilidade 
de ocorrer o impacto; 
 

 Média (Ocorrência provável): quando é quase certa a ocorrência do 
impacto; 
 

 Alta (Certeza de ocorrência): quando existe a certeza da ocorrência do 
impacto. 
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g) Horizonte Temporal 

 Imediato: quando o efeito surge no momento em que ocorre a ação; 
 

 Médio prazo: quando o efeito se manifesta depois de decorrido um 
determinado tempo após a ação; 
 

 Longo prazo: quando o efeito se manifesta depois de um considerável 
espaço de tempo após a ação. 

 

10.1.1 Critérios para a Definição e Interpretação dos Impactos 

 

A importância de cada um dos impactos observados será definida a partir de uma 

Matriz de Risco, obtida com a interação entre a magnitude, severidade e 

probabilidade. A definição desses três parâmetros baseou-se em critérios 

previamente estabelecidos, apresentados a seguir: 

 

Magnitude 

 

A escala utilizada para a determinação da magnitude de cada impacto considerou o 

arranjo de dois atributos: duração e reversibilidade. Desta maneira, as seguintes 

condições foram criadas: 

 

 Impacto permanente e irreversível é de alta magnitude; 

 Impacto permanente e reversível é de média magnitude; 

 Impacto temporário e irreversível é de média magnitude; 

 Impacto temporário e reversível é de baixa magnitude; 

 Impacto cíclico e irreversível é de média magnitude; 

 Impacto cíclico e reversível é de baixa magnitude. 
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Severidade 

 

A severidade será determinada a partir da combinação da magnitude com dois 

outros atributos identificados para cada impacto: duração e extensão. A tabela a 

seguir ilustra as possibilidades de ocorrência: 

 

Duração Extensão 
Magnitude (Intensidade) 

Baixa Média Alta 

Temporária Local Baixa Baixa Média 

Temporária Regional Baixa Média Média 

Permanente Local Baixa Média Alta 

Cíclica Local Média Média Alta 

Temporária Estratégico Média Média Alta 

Permanente Regional Média Alta Alta 

Permanente Estratégico Média Alta Alta 

Cíclica Regional Média Alta Alta 

Cíclica Estratégico Média Alta Alta 

 

Assim, um impacto será considerado de alta severidade nas seguintes condições: 

 

 magnitude média/duração permanente/extensão regional; 

 magnitude média/duração permanente/extensão estratégico; 

 magnitude média/duração cíclica/extensão regional; 

 magnitude média/duração cíclica/extensão estratégico; 

 magnitude alta/duração permanente/extensão local; 

 magnitude alta/duração cíclica/extensão local; 

 magnitude alta/duração temporária/extensão estratégico; 

 magnitude alta/duração permanente/extensão regional; 

 magnitude alta/duração permanente/extensão estratégico; 
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 magnitude alta/duração cíclica/extensão regional; 

 magnitude alta/duração cíclica/extensão estratégico. 

 

Por semelhança, verificam-se doze possibilidades de combinações que 

classificarão o impacto como de média severidade, bem como outras quatro 

que implicarão em baixa severidade. 

 

A avaliação da severidade dar-se-á com o estabelecimento da seguinte escala: 

 

Severidade Escala 

Baixa 1 

Média 3 

Alta 5 

 

 

Seria possível, em uma avaliação de impactos ambientais para subsidiar um 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a apresentação de outros parâmetros para 

a definição e classificação da severidade, a saber: sem efeito (pontuação 0), 

média-baixa (pontuação 2) e média-alta (pontuação 4). As características deste 

Estudo Ambiental, todavia, permitem a definição anteriormente estabelecida. 

 

Probabilidade 

 

A definição da probabilidade de ocorrência dos impactos considerou três 

critérios, a seguir descritos: 

 

 Baixa: impacto improvável de ocorrer; 

 Média: impacto provável de ocorrer; 

 Alta: impacto esperado que ocorra. 
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Assim como a severidade, a probabilidade também terá uma “pontuação” 

escalonada, dessa vez por meio de letras (B, C e D), que representam, 

respectivamente, uma baixa, média ou alta probabilidade de que o impacto 

ocorra. 

 

Os argumentos utilizados para a diminuição dos parâmetros de classificação da 

severidade também são válidos para a probabilidade. Desta forma, excluíram-

se as probabilidades muito baixa (“pontuação” A) e muito alta (“pontuação” E) 

da análise deste estudo ambiental. 

 

Probabilidade Critério Escala 

Baixa Impacto improvável de ocorrer B 

Média Impacto provável de ocorrer C 

Alta Impacto esperado que ocorra D 

 

 

Importância 

 

Com a definição da severidade e probabilidade de ocorrência de cada impacto, 

determinou-se a importância de cada um deles a partir da análise de uma 

matriz de Risco.  

 

A matriz completa, utilizada em avaliações de impactos ambientais para um 

EIA, seria como apresentada a seguir; e considera cinco escalas para 

severidade e probabilidade. 
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Severidade 
Probabilidade 

A B C D E 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Conforme estabelecido anteriormente, alguns parâmetros foram suprimidos por 

tratar-se de um estudo ambiental simplificado. Essa retirada, no entanto, não 

invalida a análise dos impactos inerentes ao empreendimento, pois considera 

todos os aspectos associados a cada impacto. 

 

Face ao exposto, a importância de cada um dos impactos será definida pela 

matriz a seguir apresentada, onde as áreas hachuradas indicam um impacto 

muito importante. Já as áreas não-hachuradas, representam um impacto pouco 

importante. 

 

Severidade 
Probabilidade 

B C D 

1 

3     

5       

 

Ressalva-se que um impacto considerado pouco importante não significa 

desmerecimento tampouco falta de comprometimento na adoção de medidas 

corretivas. 
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10.1.2 Previsão, Descrição e Classificação dos Impactos 

 

Neste item, apresenta-se a descrição dos impactos por meio e fatores 

ambientais afetados, associando-os às ações do empreendimento e estas às 

respectivas fases de ocorrência. 

 

Com relação às fases do empreendimento, utilizaram-se, para efeito de 

avaliação dos impactos, as seguintes fases: 

 

 Fase de Planejamento; 

 Fase de Instalação; 

 Fase de Operação. 

 

De modo a facilitar a identificação e a futura avaliação de cada impacto, 

criaram-se códigos compostos de duas letras e um número, conforme a 

padronização a seguir: 

 

Primeira letra: refere-se ao meio em que se identificou o impacto. 

 

 F (Meio Físico);  
 B (Meio Biótico);  
 S (Meio Socioeconômico). 

 

Segunda letra: relaciona-se com a fase em que se observa o impacto. 

 

 P (Planejamento);  
 I (Instalação);  
 O (Operação). 

 

Número: escalonado em ordem crescente, de acordo com a ordem de aparição 

no texto. 
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Sendo assim, um impacto identificado com o código “SI5”, por exemplo, será o 

quinto descrito no texto para o meio socioeconômico, em sua fase de 

instalação. De maneira análoga, os impactos restantes foram codificados e 

podem ser observados a seguir. 

 

Ressalta-se que não foram considerados na presente avaliação, impactos de 

pouca significância, pouco expressivos, como denota internacionalmente 

especialistas na área (CANTER, 1977; GLASSON; THERIVEL; CHADWCK, 

1994; SANCHEZ, 2006).  

 

Todas as jurisdições e organizações nas quais foram aplicadas avaliações de 

impactos ambientais estabelecem a necessidade de preparação de estudos de 

impactos antes da tomada de decisão sobre iniciativas que tenham o potencial 

de causar alterações ambientais significativas (SANCHEZ, 2006). Nesse 

sentido, impactos considerados pouco relevantes não foram levados em 

consideração.  

 

Ressalta-se que os impactos comentados a seguir são pertinentes e merecem 

total atenção, porém não se enquadraram nos moldes de avaliação aqui 

apresentada: 

 

 A implantação do Complexo Solar e Linha de Transmissão não causará 

impacto em Unidades de Conservação e áreas de Reserva Legal; 

 

 Não existem dados na literatura sobre o aumento ou diminuição da 

temperatura ambiente no entorno do Complexo Solar. O órgão de 

controle ambiental deverá requerer um monitoramento periódico desse 

parâmetro e demais associados. Não existe efeito espelhamento 

(reflexão) para as placas solares. Existe efeito absorção; 

 

 Não existe qualquer impedimento em relação à presença de pessoas e 

animais em áreas vizinhas ou próximas ao Complexo e LT. Contudo, a 
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área interna será cercada visando controlar o acesso de pessoas não 

autorizadas para uma maior segurança. Por exemplo, um boi pode 

utilizar a estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos para se coçar, e 

isso pode causar dano ao equipamento, tendo contato com os cabos 

elétricos de ligação entre os módulos e entre os módulos, inversores e 

transformadores; 

 

 O Complexo Solar e LT a ser implantado nos municípios de Limoeiro do 

Norte e Tabuleiro do Norte, Ceará, não utilizará sistema de baterias ou 

outro sistema de armazenamento de energia, sendo ligado diretamente 

na rede elétrica local; 

 

 Os módulos fotovoltaicos possuem uma vida média útil de 20 a 25 anos. 

Contudo, alguns módulos alcançam até 30 anos de vida útil. Ressalta-se 

que as placas quando removidas serão devolvidas ao fabricante, 

atendendo a legislação vigente; 

 

 Alguns tipos de módulos fotovoltaicos contêm metais pesados (cádmio). 

Durante a instalação ou operação das usinas não há qualquer emissão 

desses metais, mesmo sobre condições severas (um incêndio, por 

exemplo) em função do material ser prensado e encapsulado utilizando-

se vidro. Ressalta-se que nos módulos não existem componentes 

nucleares. 
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10.1.3 Avaliação das Etapas 

 

10.1.3.1 Etapa de Planejamento do Empreendimento (Estudos Preliminares) 

 

Meio Físico 

 

F P 1 
Levantamento de dados e geração de informações do componente 
físico 

 

Na fase de planejamento, as ações estão limitadas à coleta de material para análise 

do solo e levantamento topográfico sem supressão de vegetação. Ressalta-se que 

tais ações apresentam uma pequena possibilidade de uma inter-relação impactante 

com o meio físico. 

 

Importante ressaltar o impacto positivo de geração de informações o ambiente físico, 

que contribui substancialmente para o conhecimento científico dos municípios de 

Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte. 

 

Classificação do Impacto - Levantamento de dados e geração de informações do componente 
físico 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas potencializadora: Divulgar na fase de implantação do empreendimento 

dos resultados encontrados como ação de educação ambiental. 
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Meio Biótico 

 

B P 1 
Levantamento de dados e geração de informações do componente 
biótico 

 

Durante a fase de planejamento não existem impactos negativos previstos para a 

macrofauna, a maioria dos métodos utilizados para observação dos animais são 

métodos não invasivo como procura Visual Ativa (PVA), detector ultrasson, registro 

de pegadas e fezes para mastofauna terrestre, armadilha camera trap e fotografia de 

todas as espécies em ambiente natural. Os métodos utilizados reduzem 

consideravelmente a possibilidade de impacto com o meio biótico. Porém, além 

desses foram empregados métodos interventivos como armadilha pitifall trap para 

herpetofauna, rede de neblina para morcegos, armadilha Shermann e Tomahowk 

para mastofauna terrestre não voadora. Esses métodos de captura podem impactar 

negativamente alguns indivíduos capturados, assim requer cuidado para não causar 

nenhuma injúria ao animal que porventura possa ser capturado. 

 

Importante ressaltar o impacto positivo de geração de informações sobre a fauna 

silvestre local, que contribui substancialmente para o conhecimento científico do 

componente biótico dos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte. 

 

Classificação do Impacto - Levantamento de dados e geração de informações do componente 

biótico 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas potencializadora: Divulgar na fase de implantação do empreendimento 

dos resultados encontrados como ação de educação ambiental. 
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Meio Socioeconômico 

 

S P 1 Expectativas da População em Relação ao Empreendimento 

 

A disseminação de informações, ainda que de forma parcial, gera expectativas 

significativas na população e em representantes do poder público em função da 

possibilidade de geração de postos de trabalho e renda. Os estudos e atividades de 

campo, a contratação temporária de profissionais e a divulgação, oficial ou não, de 

informações podem gerar níveis de expectativas aos moradores e no comércio local, 

principalmente em relação à oferta de empregos e à locação de imóveis 

(residências) para os “novos moradores”. Expectativas realistas e bem direcionadas 

possuem um efeito positivo; falsas expectativas podem se transformar em focos de 

tensão, representando um efeito negativo. 

 

Classificação do Impacto - Expectativas da População em Relação ao Empreendimento 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas mitigadoras e potencializadoras: disseminar informações precisas e 

seguras acerca do empreendimento por meio do Programa de Comunicação Social, 

desfazendo expectativas não condizentes com a proposta de instalação do projeto. 

Ressalte-se a necessidade de ser realizada uma adequada comunicação sobre o 

empreendimento, observando-se a necessidade de não gerar expectativas em 

desacordo com a realidade do mesmo, o que poderia tornar o impacto negativo. 

 

Monitoramento dos impactos: o empreendedor deverá monitorar periodicamente 

os impactos por meio de levantamento de dados/informações in loco. 
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S P 2 
Valorização de Imóveis Situados na Área de Entorno do 
Empreendimento 

 

À medida que o público toma conhecimento do empreendimento, os imóveis 

adjacentes terão os seus preços reavaliados em função da perspectiva de 

valorização da terra. 

 

Classificação do Impacto Valorização de Imóveis Situados na Área de Entorno do 

Empreendimento 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas potencializadoras: conscientizar as comunidades locais, quanto aos 

valores (preços) de suas propriedades, por meio da difusão de informações 

específicas e detalhadas acerca da natureza do projeto, seus benefícios e 

malefícios, para que os recém-chegados não se assustem com essa elevação e 

busquem outras alternativas. 

 

Monitoramento dos impactos: o empreendedor e os órgãos governamentais 

deverão monitorar os impactos por meio de ações socioambientais. 
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10.1.3.2 Etapa de Instalação do Empreendimento 

 

Meio Físico 

 

F I 1 Contaminação do Solo 

 

Nas instalações do canteiro de obras serão gerados efluentes líquidos (esgotos 

sanitários e de águas servidas) que, se não forem tratados de forma adequada, 

representam risco potencial de contaminação de solos. 

 

O cravamento de estacas para suporte e a montagem dos painéis solares implica na 

utilização de equipamentos movidos por motor a combustão, os quais fazem uso de 

combustíveis, óleos e graxa, que podem contaminar o solo em casos de vazamento. 

De acordo com dados do diagnóstico, os solos são muito permeáveis, 

condicionando risco significativo de contaminação. Da mesma forma, os resíduos 

sólidos produzidos no canteiro de obras, se dispostos de forma inadequada sobre o 

terreno natural podem se transformar em fonte de contaminação dos solos. 

 

Classificação do Impacto - Contaminação do Solo 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas Mitigadoras:  

 Destinação adequada dos esgotos sanitários, de águas servidas e de 

resíduos sólidos gerados no canteiro de obras; 

 Educação sanitária orientada aos funcionários da obra; 

 Utilização de fossas sépticas nos sanitários ou uso de banheiros químicos; 
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 Execução de Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 
PGRS. 

 Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos 

 

Monitoramento dos impactos:monitorar periodicamente os parâmetros finais dos 

efluentes líquidos (sanitários e industriais), de modo que atendam ao disposto na 

legislação vigente. Destinar adequadamente os resíduos sólidos para aterro 

sanitário licenciado ou para empresas licenciadas especializadas em reciclagem. 

 

 

F I 2 Compactação e erosão dos solos 

 

A topografia plana do topo de Chapada do Apodi, local onde será instalado o 

Complexo Solar e Linha de Transmissão, em condições naturais não favorece o 

escoamento superficial das águas de chuva e a erosão dos solos, entretanto, as 

atividades de supressão da vegetação e a conformação topográfica da superfície do 

terreno promovem a desagregação mecânica dos solos que, associada a falta de 

proteção devido a supressão da cobertura vegetal, deixa esses materiais expostos 

diretamente a ação erosiva das chuvas. 

 

Adicionalmente, a movimentação de veículos, equipamentos e máquinas pesadas 

nas vias internas de acesso, canteiro de obras e pátio de montagem promovem a 

compactação das camadas mais superficiais do solo, diminuindo a infiltração e 

aumentando o escoamento superficial, com a possibilidade de formação de 

escoamentos concentrados que podem evoluir para processos erosivos. 

 

Nas áreas de bota-fora de materiais de rejeito pode ocorrer a formação de taludes 

de material desagregado, também sujeitos a instabilidade e ao desenvolvimento de 

processos erosivos. 
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Classificação do Impacto - Compactação e erosão dos solos 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas Mitigadoras: 

 Proceder a conformação topográfica de forma a evitar a formação de 

qualquer inclinação de talude ou rampa; 

 Implantação de sistemas de drenagem eficiente aliado a execução de 

estruturas para infiltração das águas pluviométricas captadas nos módulos 

fotovoltaicos e nas vias de acesso e de serviços; 

 Não promover a impermeabilização de pavimentos e pátios de estocagem, 

exceto aqueles destinados a armazenamento e manuseio de óleos e 

combustíveis; 

 Execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD; 

 Execução do Plano de Controle de Processos Erosivos. 

 

Monitoramento dos impactos: monitorar a área da planta, visando detectar e 

sanar os trechos com processos erosivos instalados ou em desenvolvimento. 

 

F I 3 Interferência nos Recursos Hídricos 

 

A área do Complexo Solar e Linha de Transmissão não apresenta corpos hídricos 

superficiais, entretanto, os mananciais subterrâneos são importantes, fornecendo 

água para abastecimento humano e irrigação. Nas instalações do canteiro, durante a 

execução das obras, serão gerados efluentes líquidos (esgotos sanitários e de 

águas servidas) que, embora devam ser tratados ou recolhidos para uma destinação 

específica, apresentam risco potencial de contaminação de mananciais hídricos 

subterrâneos. 
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No canteiro de obras serão necessárias estruturas para abastecimento de veículos e 

máquinas, bem como oficinas e pátios para serviços de manutenção, lubrificação e 

lavagem de veículos e equipamentos. Eventuais acidentes com derramamento de 

óleos, graxas e combustíveis nestas áreas podem contaminar os solos e os 

mananciais hídricos subterrâneos. 

 

Classificação do Impacto - Interferência nos Recursos Hídricos. 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas de Mitigação: 

 Instalação de cobertura, pavimento impermeável e sistema de drenagem com 

caixa separadora água/óleo nas áreas destinadas a estocagem de 

combustível, praça de abastecimento, lubrificação e oficinas de manutenção 

de máquinas e veículos; 

 Disciplinamento do escoamento das águas pluviais com a implantação 

sistema de drenagem nas áreas de canteiro e vias de circulação; 

 Destinação adequada dos esgotos sanitários, de águas servidas e de 

resíduos sólidos gerados no canteiro de obras. 

 

F I 4 Alteração do uso do solo 

 

Os terrenos submetidos a intervenções que requerem movimentação de terra e 

operações de limpeza, onde ocorre remoção da camada orgânica, bem como as 

áreas de canteiro de obras, das vias internas de acesso e áreas de bota-fora ficarão 

desprovidos da camada superficial orgânica, tornando o ambiente impróprio para o 

restabelecimento da vegetação natural, geralmente tornando-se áreas inaptas para 
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outros usos. Adicionalmente, a superfície desnudada e com alterações das suas 

características físicas naturais fica susceptível a ação de processos de compactação 

e impermeabilização. 

 

Classificação do Impacto - Alteração do uso do solo. 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas de Mitigação:  

 Promover a revegetação com a utilização de espécies nativas nos locais onde 

ocorreu o impacto causado pela exposição do solo decorrente das ações de 

supressão da vegetação; 

 Planejamento adequado das edificações, vias de acesso e praças de 

montagem para utilização da menor área possível; 

 Promover a reconformação topográfica dos terrenos após a intervenção; 

 Implementar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD. 

 
 

F I 5 Geração de poeira e fuligem 

 

As atividades de supressão da vegetação necessárias para instalação dos módulos 

fotovoltaicos irão gerar uma grande quantidade de poeira. 

 

Em decorrência das obras de instalação será intenso o trânsito de caminhões de 

transporte de materiais construtivos e a movimentação de caminhões com 

equipamentos e materiais para as obras, além daqueles que transportarão os 

componentes dos módulos fotovoltaicos, promovendo a ocorrência de material 

particulado em suspensão, gerando poeira ao longo das vias de acesso não 

pavimentadas e nas imediações do canteiro. A própria implantação e alargamento 
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das estradas com serviços de terraplenagem são atividades potencialmente 

geradoras de poeira.  

 

A alteração da qualidade do ar associa-se também a com a emanação de gases 

tóxicos e fuligem provenientes da queima de combustíveis fósseis dos motores de 

veículos e máquinas pesadas utilizados em diversas etapas do empreendimento. 

 

Classificação do Impacto - Geração de poeira e fuligem. 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas de Mitigação: 

 Promover a manutenção regular das estradas e caminhos de serviço; 

 Determinando velocidades máximas a serem praticadas por funcionários e 

prestadores de serviços do empreendimento; 

 Umectação constante das vias de acesso, canteiro e áreas de montagem; 

 Aferição regular dos veículos e equipamentos visando manter a emissão de 

gases dentro dos padrões recomendados; 

 Cumprimento da legislação aplicável quanto à segurança e saúde dos 

operários e demais funcionários da obra. 

 Executar o Plano de Controle de Material Particulado 

 Executar o Programa de Sinalização de Controle de Tráfego 

 

Monitoramento dos impactos: o empreendedor deverá realizar 

monitoramento periódico da qualidade do ar visando atender aos padrões 

estabelecidos pela legislação vigente, bem como a segurança e saúde dos 

funcionários da obra. 
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F I 6 Aumento do nível de ruído 

 

A poluição sonora relacionada à obra ocorre em quase todas as atividades de 

implantação do empreendimento, devido principalmente ao funcionamento do 

canteiro de obras e instalação dos painéis solares. Além dos serviços de 

terraplanagem que envolve a utilização de tratores, carregadeiras e caminhões de 

transporte, neste tipo de obra é prevista a operação de máquinas para cravação de 

estacas, escavação de fundações, abertura de valetas para cabeamento, máquinas 

compactadoras, além dos serviços de montagem das estruturas e de fixação dos 

painéis solares que fazem uso de equipamentos e de ferramentas elétricas. 

 

Ao longo das vias de acesso irá ocorrer ruído em função do trânsito de veículos e 

caminhões para transporte de materiais construtivos e dos componentes do 

Complexo Solar e Linha de Transmissão, a exemplo das estruturas de suporte e dos 

painéis solares. Estes ruídos podem causar desconforto a operários, transeuntes e 

moradores de áreas próximas. 

 

Sobre o componente faunístico a movimentação do maquinário pesado e possíveis 

detonações em rochas na área do empreendimento podem promover a dispersão de 

espécies sensíveis, como ou algumas espécies de aves que nidificam na áreas e os 

felinos de médio e grande porte (Leopardus pardalis e Puma concolor) cuja área de 

uso pode compreender a localidade do empreendimento, uma vez que a área 

destinada ao Complexo Solar Fotovoltaico ALEX está situada entre áreas 

consideradas como prioritárias para conservação, na categoria “Extremamente Alta” 

(BRASIL, 2016). Ou seja, o empreendimento será instalado numa área que pode 

servir de corredor ecológico natural nesta paisagem.  
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Classificação do Impacto - Aumento do nível de ruído. 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

 

Medidas de Mitigação: 

 Promover a manutenção regular dos veículos e equipamentos visando reduzir 

o nível de ruído. 

 Estabelecer horários regulares e evitar atividades no período noturno. 

 Cumprimento da legislação aplicável quanto à segurança e saúde dos 

operários e demais funcionários da obra. 

 Executar o Programa de Monitoramento de Ruídos. 

 

Monitoramento dos impactos: 

 O empreendedor deverá realizar monitoramento periódico das emissões de 

ruídos atendendo aos padrões estabelecidos pela legislação vigente. 

 

 Monitoramento de fauna: essa é uma medida destinada ao meio biológico, 

com natureza corretiva/preventiva e deve ser avaliada de forma constante, à 

medida em que as amostragens forem ocorrendo e os impactos detectados. 
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Meio Biótico 

 

B I 1 Supressão de Vegetação  

 

Na área diretamente afetada do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de 

Transmissão, registra-se uma vegetação típica de caatinga, fisionomia 

predominantemente arbustiva com elementos arbóreos, formando estratos densos 

ou abertos, com marcante presença de importantes espécies como a Carnaúba (C. 

prunifera) e Aroeira do sertão (M. urundeuva), ambas endêmicas e constando da 

Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção, na categoria 

Vulnerável (V). Estas espécies não são muito frequentes na área, distribuídas em 

alguns trechos, indicando tratar-se de locais mais conservados. 

 

Com a instalação do empreendimento faz-se necessário proceder a supressão de 

vegetação dessas áreas  visando à instalação dos módulos voltaicos, acessos 

viários, canteiro de obras e demais estruturas auxiliares, etc.  

 

Com a supressão de vegetação ocorrerá a eliminação de exemplares da flora 

resultando na redução de espécies vegetais nativas, diminuindo a base genética e 

consequentemente, a diversidade vegetal. Além disso, reduzirá os habitats naturais 

da fauna silvestre local. 

 

Classificação do Impacto - Supressão de Vegetação 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 
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Medidas mitigadoras e compensatórias: 

 Limitar o corte da vegetação ao estritamente necessário nas áreas destinadas 

a construção do empreendimento, em especial nas áreas das lagoas 

temporárias (dolinas). 

 Implementar o Plano de Resgate da Flora Nativa. 

 Reservar e acondicionar adequadamente o material orgânico gerado na 

limpeza do terreno com a remoção da cobertura vegetal, para reincorporar ao 

solo em trechos passiveis de recuperação. 

 Conservar e monitorar as áreas com cobertura vegetal remanescente na nos 

limites da Fazenda Alex, principalmente as Áreas de Reserva Legal. 

 Executar o Plano de Desmatamento e o Programa de Salvamento e 

Monitoramento da Flora 

 

Monitoramento dos impactos: o empreendedor deverá monitorar os impactos por 

meio das referidas ações de controle ambiental propostas. 

 

B I 2 Perda de Biodiversidade 

 

Uma das principais consequências dos processos de desmatamento é a perda da 

biodiversidade (PAIVA, 2006). O impacto da perda da biodiversidade pode ter 

inúmeras causas biológicas, como a mudança das características dos habitats da 

paisagem, alterações nos padrões de abundância e dominância das espécies, 

afugentamento ou migração da fauna, desequilíbrio das redes tróficas, dentre 

inúmeros outros (BEGONET al., 2006). Este impacto é altamente relevante, mas 

irreversível; apesar de inevitável, pode ser minimizado. 

 

A perda de habitats naturais da fauna local pode afetar algumas espécies animais 

em função dos seus níveis de tolerância e nichos ecológicos preferenciais, além de 

interferir nas áreas de refúgio e de reprodução de determinadas espécies. Cita-se 

ainda o agravamento da competição inter e intraespecífica, nas áreas 

remanescentes de vegetação. 
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A supressão da vegetação é responsável pela diminuição de espécies importantes, 

como predadores de topo de cadeia e animais com dietas especializadas. A 

ausência desses predadores pode ocasionar o aumento de espécies vetores de 

doenças (alguns roedores).  

 

A supressão da vegetação pode diminuir a quantidade de espécies vegetais 

componentes da dieta de alguns mamíferos especialistas, além de diminuir a 

quantidade de microhabitats necessários para a manutenção da biologia de várias 

espécies de pequenos e médios mamíferos (veado e roedores). 

 

Especificamente para a avifauna, a perda de habitat, seguido de fragmentação, é 

uma das principais causas de perda de biodiversidade em muitos ambientes 

(BOULINIER et al., 2001), e contribui com os deslocamentos de territórios e redução 

nas populações de rapinantes (MENQ, 2012). As espécies dependentes e semi-

dependentes de habitat florestal e de alta e média sensitividade correspondam às 

espécies mais vulneráveis a esses impactos e que, provavelmente, primeiro sentirão 

os seus efeitos.  

 

Qualquer perda se tratando de fauna é ecologicamente importante, pois quanto mais 

espécies estiverem presentes em uma assembleia, maior será a probabilidade de 

que esta contenha uma espécie altamente produtiva. Desta forma, comunidades 

ricas em espécies, em média, podem ser mais produtivas, pois têm mais 

probabilidade de conter uma espécie particularmente produtiva (BEGON et al., 

2006). 

 

Classificação do Impacto – Perda de Biodiversidade 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 
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Medidas mitigadoras e compensatórias: proceder a supressão de vegetação em 

áreas estritamente necessárias, reduzindo ao máximo a largura dos acessos viários; 

realizar resgate e salvamento de espécies da fauna nas áreas onde ocorrerá a 

supressão. 

 

Monitoramento dos impactos:Monitoramento de fauna: essa é uma medida 

destinada ao meio biológico, com natureza corretiva/preventiva e deve ser avaliada 

de forma constante, à medida em que as amostragens forem ocorrendo e os 

impactos detectados. Deve ser realizado o monitoramento no momento antes da 

instalação do empreendimento, durante a fase de implantação e na operação. 

Durante a implantação deve ser respeitado ao menos a sazonalidade, com pelo 

menos duas amostragens anuais (uma na estação seca e outra na chuvosa), para 

que seja observado o padrão natural da comunidade de mamíferos. Além disso, o 

monitoramento deve ocorrer por pelo menos dois anos após a emissão da licença de 

operação. Para a execução do plano de monitoramento deve ser utilizada uma 

equipe de biólogos e auxiliares com experiência de campo no grupo da fauna 

específica (herpetofauna (répteis e anfíbios; mastofauna alada, mastofauna terrestre 

não-alada e avifauna). O empreendedor será responsável pelos programas 

ambientais, sob responsabilidade do poder público, através dos órgãos ambientais a 

fiscalização do cumprimento das atividades propostas para sanar as deficiências 

ambientais causadas pela implantação e operação do empreendimento. O 

monitoramento deve ser executado por meio da captura dos animais, utilizando 

armadilhas de contenção viva e, se possível camera trap. 

 

B I 3 Perda de habitat para a fauna silvestre 

 

A perda de habitat é considerada como a principal ameaça para a fauna silvestre 

(PRIMACK; RODRIGUES, 2001; SANTOS; TABARELLI, 2002), sendo responsável 

pela diminuição da riqueza e diversidade nos diferentes biomas brasileiros 

(DEBUSE; KING; HOUSE, 2007; CANALE et al., 2012). Não obstante, a implantação 

do empreendimento tem por necessidade a supressão da vegetação para instalação 

estrutural, o que pode comprometer a ecologia das espécies que ocorrem nesse 
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ambiente, além da sua abundância e alteração na comunidade local. A diminuição 

do habitat está diretamente relacionada com a redução de áreas de abrigo ou 

refúgio, nidificação (dos roedores) e diversos nichos ecológicos, disponíveis em 

pequenas manchas de vegetação. 

 

Ao ser considerada a configuração da paisagem na área dos dois municípios, onde 

está inserido o Complexo Solar ALEX, nota-se que a delimitação da usina está entre 

duas áreas de interesse conservacionista, em locais considerados como de 

Extremamente Alta para a conservação da Caatinga (BRASIL, 2016). Ou seja, a 

UFV está entre um provável corredor natural entre duas áreas de extrema 

importância ambiental e provavelmente contêm uma elevada biodiversidade. 

 

Da mesma forma, nas áreas sob influência do empreendimento existem algumas 

lagoas formadas por Dolinas (depressão no solo característica de relevos cársticos, 

com algumas variações). Esses locais podem servir de áreas de dessedentação 

para a fauna, principalmente dos mamíferos de médio e grande porte que 

apresentam grande área de uso, como os carnívoros (BEISIEGEL, 1999; TROVATI; 

BRITO; DUARTE, 2007; CHEIDA; RODRIGUES; MOURÃO, 2012; BEISIEGEL et al., 

2013), assim como também sítio reprodutivo para espécies de anfíbios, local de 

forrageamento para serpentes e lagartos, além de habitat da giminophiona 

Chthonerpeton arii que hábitas águas rasas temporárias. 

 

Assim, os diversos problemas causados pela perda de habitat podem causar efeitos 

cascata negativos, alterando de forma extrema o ambiente e por vezes a matriz de 

vegetação adjacente com sua estrutura geoecológica. 

 

Classificação do Impacto – Perda de Habitat para a Fauna Silvestre 

Direto Indireto   

Positivo Negativo   

Reversível Irreversível   

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 
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Medidas mitigadoras e compensatórias: 

 

Afugentamento e salvamento ou resgate de fauna: Essa medida é destinada ao 

meio biológico, possui natureza preventiva/corretiva e deve ser adotada durante toda 

a implantação e expansão do Complexo Solar Fotovoltaico ALEX. O empreendedor 

será responsável pelos programas ambientais, sob responsabilidade do poder 

público, através dos órgãos ambientais a fiscalização do cumprimento das atividades 

propostas para sanar as deficiências ambientais causadas pela implantação e 

operação do empreendimento.  

 

Para realização dessa medida será necessária a atuação de equipes 

multidisciplinares, contando com Biólogos, Médicos veterinários e auxiliares de 

campo, para agir durante as atividades de supressão da vegetação. Para execução 

dessa atividade são necessários os equipamentos de proteção individual básicos 

(capacete, óculos, protetor auricular, faixa reflexiva, luvas de raspa, perneira e botas 

de proteção), além de equipamentos próprios para captura de mamíferos, como 

puçá, cambão e caixas de contenção de diferentes tamanhos, para roedores, 

marsupiais e mamíferos de médio e grande porte. 

 

Adicionalmente, será necessário o convênio com clínicas veterinárias para, caso 

necessário, sejam levados animais em estado crítico de saúde ou a criação e 

manutenção de um Centro de Triagem de Animais Silvestres. Além disso, se faz 

necessário um acordo com alguma instituição de pesquisa para destinação/depósito 

dos animais que possam ser acrescentados em coleções científicas. Os animais 

salvos/resgatados devem ser soltos em ambientes semelhantes ao original, com 

especial atenção às características do solo, vegetação e disponibilidade hídrica. Se 

possível, os espécimes deveriam ser soltos na área de reserva legal, a qual deve ser 

acompanhada por monitoramento específico. 

 

Educação ambiental: Essa medida é de natureza biológica/social. As ações de 

educação ambiental devem ser realizadas com a população local e de vilarejos 
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adjacentes à obra, além dos trabalhadores, para evitar ou atenuar mortes por caça e 

também por atropelamento dentro dos acessos ao empreendimento. Essa medida 

deve ser adotada pelo empreendedor desde a fase de implantação, com aulas ou 

palestras periódicas em escolas e mesmo no canteiro de obras, durante as reuniões 

de DDS (Diálogo Diário de Segurança). 

 

Monitoramento dos impactos:  

 

Monitoramento de fauna: essa é uma medida destinada ao meio biológico, com 

natureza corretiva/preventiva e deve ser avaliada de forma constante, à medida em 

que as amostragens forem ocorrendo e os impactos detectados. Deve ser realizado 

o monitoramento no momento antes da instalação do empreendimento, durante a 

fase de implantação e na operação. Durante a implantação deve ser respeitado ao 

menos a sazonalidade, com pelo menos duas amostragens anuais (uma na estação 

seca e outra na chuvosa), para que seja observado o padrão natural da comunidade 

de mamíferos. Além disso, o monitoramento deve ocorrer por pelo menos dois anos 

após a emissão da licença de operação. Para a execução do plano de 

monitoramento deve ser utilizada uma equipe de biólogos e auxiliares com 

experiência de campo no grupo da fauna específica (herpetofauna (répteis e 

anfíbios; mastofauna alada, mastofauna terrestre não-alada e avifauna). O 

empreendedor será responsável pelos programas ambientais, sob responsabilidade 

do poder público, através dos órgãos ambientais a fiscalização do cumprimento das 

atividades propostas para sanar as deficiências ambientais causadas pela 

implantação e operação do empreendimento. O monitoramento deve ser executado 

por meio da captura dos animais, utilizando armadilhas de contenção viva e, se 

possível camera trap. 

 

B I 4 Fragmentação de ambientes naturais 

 

Associada à perda de habitat se consolida a fragmentação do ambiente, o que 

representa um dos fatores mais graves para a biodiversidade, principalmente com a 

perda de táxons especialistas, alteração na composição específica e de forma mais 
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grave a extinção local de espécies, principalmente daquelas consideradas mais 

exigentes quanto à qualidade do ambiente (HARPER et al., 2005). Esse é um tema 

retratado por especialistas há décadas (BARROS-BATTESTI et al., 2000; PARDINI, 

2001; HARPER et al., 2005; PARDINI et al., 2005; PRADO; ROCHA; GIUDICE, 

2008; KLINGBEIL; WILLIG, 2009; PINTO; SANTOS; TABARELLI, 2009), 

principalmente por influenciar na biodiversidade, funcionamento e características do 

ambiente natural. Assim, o acompanhamento desses processos (supressão da 

vegetação) merece destaque, uma vez que atividades de afugentamento e 

salvamento ou resgate de fauna podem auxiliar na translocação de indivíduos nos 

locais destinados a supressão da vegetação o que diminuiria a perda de indivíduos 

na área do empreendimento. 

 

Classificação do Impacto - Fragmentação de ambientes naturais 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas mitigadoras e compensatórias:  

 

Afugentamento e salvamento ou resgate de fauna: Essa medida é destinada ao 

meio biológico, possui natureza preventiva/corretiva e deve ser adotada durante toda 

a implantação e expansão do Complexo Solar Fotovoltaico ALEX. O empreendedor 

será responsável pelos programas ambientais, sob responsabilidade do poder 

público, através dos órgãos ambientais a fiscalização do cumprimento das atividades 

propostas para sanar as deficiências ambientais causadas pela implantação e 

operação do empreendimento.  

 

Para realização dessa medida será necessária a atuação de equipes 

multidisciplinares, contando com Biólogos, Médicos veterinários e auxiliares de 
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campo, para agir durante as atividades de supressão da vegetação. Para execução 

dessa atividade são necessários os equipamentos de proteção individual básicos 

(capacete, óculos, protetor auricular, faixa reflexiva, luvas de raspa, perneira e botas 

de proteção), além de equipamentos próprios para captura de mamíferos, como 

puçá, cambão e caixas de contenção de diferentes tamanhos, para roedores, 

marsupiais e mamíferos de médio e grande porte. 

 

Adicionalmente, será necessário o convênio com clínicas veterinárias para, caso 

necessário, sejam levados animais em estado crítico de saúde ou a criação e 

manutenção de um Centro de Triagem de Animais Silvestres. Além disso, se faz 

necessário um acordo com alguma instituição de pesquisa para destinação/depósito 

dos animais que possam ser acrescentados em coleções científicas. Os animais 

salvos/resgatados devem ser soltos em ambientes semelhantes ao original, com 

especial atenção às características do solo, vegetação e disponibilidade hídrica. Se 

possível, os espécimes deveriam ser soltos na área de reserva legal, a qual deve ser 

acompanhada por monitoramento específico. 

 

Educação ambiental: Essa medida é de natureza biológica/social. As ações de 

educação ambiental devem ser realizadas com a população local e de vilarejos 

adjacentes à obra, além dos trabalhadores, para evitar ou atenuar mortes por caça e 

também por atropelamento dentro dos acessos ao empreendimento. Essa medida 

deve ser adotada pelo empreendedor desde a fase de implantação, com aulas ou 

palestras periódicas em escolas e mesmo no canteiro de obras, durante as reuniões 

de DDS (Diálogo Diário de Segurança). 

 

Monitoramento dos impactos: 

 

Monitoramento de fauna: essa é uma medida destinada ao meio biológico, com 

natureza corretiva/preventiva e deve ser avaliada de forma constante, à medida em 

que as amostragens forem ocorrendo e os impactos detectados. Deve ser realizado 

o monitoramento no momento antes da instalação do empreendimento, durante a 

fase de implantação e na operação. Durante a implantação deve ser respeitado ao 
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menos a sazonalidade, com pelo menos duas amostragens anuais (uma na estação 

seca e outra na chuvosa), para que seja observado o padrão natural da comunidade 

de mamíferos. Além disso, o monitoramento deve ocorrer por pelo menos dois anos 

após a emissão da licença de operação. Para a execução do plano de 

monitoramento deve ser utilizada uma equipe de biólogos e auxiliares com 

experiência de campo no grupo da fauna específica (herpetofauna (répteis e 

anfíbios; mastofauna alada, mastofauna terrestre não-alada e avifauna). O 

empreendedor será responsável pelos programas ambientais, sob responsabilidade 

do poder público, através dos órgãos ambientais a fiscalização do cumprimento das 

atividades propostas para sanar as deficiências ambientais causadas pela 

implantação e operação do empreendimento. O monitoramento deve ser executado 

por meio da captura dos animais, utilizando armadilhas de contenção viva e, se 

possível câmera trap. 

 

B I 5 Aumento da luminosidade noturna 

 

O aumento da luminosidade, caso ocorra trabalhos noturnos, pode atuar de forma a 

atrair ou dispersar os mamíferos e aves a depender da distância alcançada pela 

iluminação pode favorecer a predação, principalmente de espécies de menor porte 

que forrageiam nas margens ou em áreas abertas, como os pequenos roedores (ex.: 

Galea spixii). 

 

Classificação do Impacto – Aumento da Luminosidade noturna 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 
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Medidas mitigadoras e compensatórias:  

 

Evitar trabalho noturno, caso haja utilizar iluminação adequada com menor 

interferência no meio ambiente. 

 

Monitoramento dos impactos:  

 

Monitoramento de fauna: essa é uma medida destinada ao meio biológico, com 

natureza corretiva/preventiva e deve ser avaliada de forma constante, à medida em 

que as amostragens forem ocorrendo e os impactos detectados. Deve ser realizado 

o monitoramento no momento antes da instalação do empreendimento, durante a 

fase de implantação e na operação. Durante a implantação deve ser respeitado ao 

menos a sazonalidade, com pelo menos duas amostragens anuais (uma na estação 

seca e outra na chuvosa), para que seja observado o padrão natural da comunidade 

de mamíferos. Além disso, o monitoramento deve ocorrer por pelo menos dois anos 

após a emissão da licença de operação. Para a execução do plano de 

monitoramento deve ser utilizada uma equipe de biólogos e auxiliares com 

experiência de campo no grupo da fauna específica (herpetofauna (répteis e 

anfíbios; mastofauna alada, mastofauna terrestre não-alada e avifauna). O 

empreendedor será responsável pelos programas ambientais, sob responsabilidade 

do poder público, através dos órgãos ambientais a fiscalização do cumprimento das 

atividades propostas para sanar as deficiências ambientais causadas pela 

implantação e operação do empreendimento. O monitoramento deve ser executado 

por meio da captura dos animais, utilizando armadilhas de contenção viva e, se 

possível câmera trap. 
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Meio Socioeconômico 

 

S I 1 
Aumento da Oferta de Empregos e Ampliação do Número de 

Profissionais Capacitados 

 

Em virtude da dimensão do empreendimento, estima-se uma disponibilidade de 

postos de trabalho de baixa importância para a construção civil do Complexo Solar e 

Linha de Transmissão, abertura, alargamento e adequação dos acessos viários e 

demais serviços correlatos. Tal fenômeno assume importância maior pelo fato que a 

absorção de mão-de-obra local permitirá a qualificação dos trabalhadores, 

garantindo melhor posicionamento dos mesmos no mercado de trabalho. 

 

Classificação do Impacto - Aumento da Oferta de Empregos e Ampliação do Número de 

Profissionais Capacitados 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas potencializadoras: implantar o Programa de Capacitação e Integração da 

Mão-de-obra residente nas áreas adjacentes ao projeto, priorizando-a, como forma 

de reduzir a intensidade dos fluxos migratórios para a área, minimizando os 

impactos negativos sobre a estrutura social. 

 

Monitoramento dos impactos: pelo empreendedor, observando as recomendações 

das medidas potencializadoras; e realizando parcerias com associações, sindicatos, 

ONGs, etc. Pelo poder público, representado pela Secretaria de Administração das 

Prefeituras de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte. 
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S I 2 Arrecadação de Impostos 

 

A implantação do empreendimento ocasionará a contratação de mão-de-obra e 

aquisição de bens e serviços nas áreas de influência. Esse panorama resultará em 

um aumento na economia das localidades e, consequentemente, nas 

administrações públicas municipais. Ressalta-se que, durante a implantação, o 

principal imposto que sofrerá acréscimo no valor financeiro arrecadado pelas 

Prefeituras das áreas de influência é Imposto sobre Serviço (ISS), consequência do 

aumento no número de contratações locais e do maior número de empresas 

prestadoras de serviço que tenderão a se instalar na região, bem como do Imposto 

Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), de cunho estadual e que deverá 

apresentar igualmente aumento significativo. O volume salarial gerado pelos 

empregos diretos e indiretos, bem como a prestação de serviços de pequenas 

empresas deverão provocar um incremento de arrecadação de impostos e taxas. O 

empreendimento favorecerá o incremento de arrecadação de impostos para a região 

em função do montante do investimento e do desenvolvimento no comércio regional. 

 

A implantação do empreendimento refletirá na administração municipal, que passará 

a dispor de recursos financeiros arrecadados por meio dos tributos ligados ao 

projeto, podendo aumentar os investimentos em políticas públicas que deverão se 

converter em melhorias para a população. Dessa forma, a população dos municípios 

envolvidos sentirá indiretamente os efeitos provenientes do aumento da arrecadação 

de impostos trazidos pelo empreendimento. 

 

Com a finalidade de potencializar esse impacto sobre a arrecadação pública, o 

empreendedor irá desenvolver, em conjunto com os poderes públicos, municipal e 

estadual, além de organizações, o Programa de Capacitação e Integração da Mão- 

de-Obra Local e ações de capacitação dos fornecedores locais. Por meio desse 

programa e ações o empreendedor priorizará a contratação da mão-de-obra e dos 

serviços em âmbito local e regional, aumentando, assim, o capital circulante nas 

localidades das áreas de influência, incrementando a arrecadação pública. Outra 

ação potencializadora desse impacto será a implementação de capacitação para o 
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desenvolvimento sustentável, com o objetivo de contribuir para o incremento de 

novas bases econômicas nos municípios das áreas de influência. 

 

Classificação do Impacto - Arrecadação de Impostos 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas potencializadoras: implantar o Programa de Capacitação e Integração da 

Mão-de-obra residente nas áreas adjacentes ao projeto e promover ações de 

capacitação dos fornecedores locais e capacitação para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

Monitoramento dos impactos: implantar o Programa de Monitoramento de 

Indicadores Socioeconômicos, acompanhando a evolução do programa/ações 

elencados no item Medidas Mitigadoras (capacitação dos fornecedores locais e 

capacitação para o desenvolvimento sustentável), estando o monitoramento a cargo 

do empreendedor e dos poderes públicos. 

 

S I 3 Aumento da Pressão sobre a Infraestrutura 

 

O incremento da pressão sobre a infraestrutura decorre da geração de emprego e 

da subsequente atração populacional. 

 

A implantação do Complexo Solar e Linha de Transmissão movimentará a economia 

regional. O setor de comércio e de serviços, as vias de tráfego, as estruturas de 

saúde e de educação serão pressionados. A realização de obras civis e o transporte 

de materiais implicarão num aumento de consumo de combustíveis, materiais de 

construção, assistência técnica e outros serviços. Tais demandas inicialmente não 
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serão atendidas, podendo gerar desabastecimento e aumentos no custo de vida, 

além de especulações. 

 

Nessa etapa, não é comum a fixação de trabalhadores e suas famílias, mas a 

atração populacional pode ser motivada, e continuar crescendo ao longo da fase 

operacional. Embora o período de obras dure 17 meses, haverá grande contingente 

de trabalhadores envolvidos nessa etapa. 

 

A presença de trabalhadores provocará a elevação na demanda por infraestrutura 

de saneamento ambiental, saúde, segurança pública, alimentação, habitação, etc. 

Nos municípios da AID, possivelmente ocorrerão fenômenos de pressão, pois não 

possuem infraestrutura para sustentar grandes aumentos da demanda. 

 

Quadro 5.6.3.9 - Classificação do Impacto - Aumento da Pressão sobre a Infraestrutura 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas potencializadoras: a mitigação dos impactos pode ser alcançada por meio 

da adoção de medidas específicas, como o Programa de Capacitação e Integração 

da Mão-de-Obra Local, ações de capacitação de fornecedores locais e de 

desenvolvimento sustentável. Ações de apoio à gestão territorial serão úteis visando 

prevenir processos de ocupação irregulares.  

 

Monitoramento dos impactos: implantar o Programa de Monitoramento de 

Indicadores Socioeconômicos, acompanhando a evolução do programa/ações 

elencados no item Medidas Mitigadoras (capacitação dos fornecedores locais e 

capacitação para o desenvolvimento sustentável), estando o monitoramento a cargo 

do empreendedor e dos poderes públicos. 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 756 

 

 

S I 4 Geração de Incômodos 

 

A implantação do Complexo Solare Linha de Transmissão tenderá a gerar 

incômodos sobre as comunidades vizinhas que vivenciarão alterações na qualidade 

do ar, água, solo, dentre outros. 

 

A geração de incômodos correlaciona-se aos aspectos ambientais e 

desenvolvimento do empreendimento. Com isso, a partir da ADA, haverá uma 

dispersão de impactos negativos, que sem a devida mitigação, trarão efeitos nocivos 

à qualidade de vida dos trabalhadores e moradores do entorno. 

 

Algumas atividades decorrentes da implantação do empreendimento, como: 

circulação nas vias existentes, emissão de particulados, modificações em suas 

rotinas em função do afluxo de trabalhadores, geração de ruídos e vibrações e 

funcionamento de máquinas e equipamentos são alguns dos elementos presentes 

no projeto que causam alteração do cotidiano da população. Os novos habitantes, 

ainda que temporários, poderão causar expectativas negativas quanto à segurança 

e a pressão sobre os serviços sociais, que passarão a ser compartilhados com a 

população local. 

 

A implementação articulada dos programas/ações ambientais proporcionará a 

adequação dos efeitos aos padrões legais, diminuindo a intensidade do impacto. 

 

Classificação do Impacto - Geração de Incômodos 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 
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Medidas Mitigadoras: Realizar um acompanhamento junto as comunidades de 

modo a minimizar as interferências da implantação do empreendimento sobre o 

cotidiano da população residente. 

 

Medidas potencializadoras: 

Implantar os Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social visando 

disseminar informações precisas sobre o Complexo Solar e e Linha de Transmissão, 

promovendo mudanças de comportamento nas comunidades do entorno, de forma 

positiva, bem como na população flutuante que certamente será atraída para a área 

em função da possibilidade de emprego e fornecimento de bens e serviços e outros 

Programas da area ambiental como um todo. 

 

Monitoramento dos impactos: Executar o Programa de Comunicação Social, o 

Programa de Educação Ambiental, o Programa de Monitoramento de Ruídos, o 

Programa de Monitoramento de Material Particulado e Plano de Sinalização e 

Controle de Tráfego; estando o monitoramento a cargo do empreendedor e dos 

poderes públicos  

 

S I 5 
Possibilidade de Disseminação de Doenças Endêmicas por meio dos 
Trabalhadores e Proliferação de Vetores Transmissores de Doenças e 
Causas Externas 

 

A modificação de ambientes naturais por ação antrópica tem como consequência a 

alteração da composição qualitativa e quantitativa de espécies da fauna original. 

 

A implantação de empreendimentos de porte significativo podem trazer alguns 

problemas ecológicos e sanitários, no que tange à entomofauna, com introdução de 

espécies, eventual dispersão de vetores e hospedeiros, podendo alterar a qualidade 

dos recursos hídricos existentes. Tal fato assume uma gravidade maior quando, 

dentre os indivíduos afetados houver potenciais espécies transmissoras de 

enfermidades ao homem. 
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A supressão da vegetação, a disposição inadequada de resíduos, a presença de 

trabalhadores em áreas até então desocupadas, podem favorecer a proliferação de 

vetores transmissores de doenças parasitárias e infectocontagiosas, animais 

peçonhentos, além de outros vetores transmissores de doenças. 

 

Em função do afluxo de pessoas para a região poderão ocorrer alterações no quadro 

de saúde, com a probabilidade de ocorrência de novos hospedeiros de doenças 

contagiosas. 

 

Classificação do Impacto - Possibilidade de Disseminação de Doenças Endêmicas por meio 

dos Trabalhadores e Proliferação de Vetores Transmissores de Doenças e Causas Externas 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas potencializadoras: implantar Programa de Saúde Ambiental; Programa de 

Saúde e Segurança do Trabalho;Programa de Educação Ambiental ePrograma de 

Comunicação Social. 

 

Monitoramento dos impactos: implantar o Programa de Monitoramento de 

Indicadores Socioeconômicos, com ênfase em saúde pública, acompanhando a 

evolução dos programas elencados no item Medidas Mitigadoras, estando o 

monitoramento a cargo do empreendedor e dos poderes públicos  

 

S I 6 Riscos para a Saúde do Trabalhador e Acidentes de Trabalho 

 

A instalação do canteiro de obras, a circulação de máquinas e equipamentos 

necessários à implantação do empreendimento poderão provocar acidentes de 

trabalho e o aparecimento de doenças ocupacionais entre os trabalhadores. Esse 
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risco pode ser potencializado pela contratação de empresas terceirizadas ou 

prestadoras de serviços que não atendam às Normas técnicas e à legislação 

trabalhista. 

 

Deverão ser implementadas ações de treinamento e de segurança, prevenção e 

controle de acidentes de trabalho para os funcionários, enfatizando quanto ao uso 

de EPIs, controle das condições dos equipamentos e obediência às normas técnicas 

por intermédio do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho; implantar a 

Comissão Interna de Prevenção a Acidades de trabalho (CIPA); realizar 

acompanhamento sistemático da saúde dos trabalhadores. 

 

 

Classificação do Impacto - Riscos para a Saúde do Trabalhador e Acidentes de Trabalho 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas mitigadoras:implantar: Programa de Comunicação Social; Programa de 

Educação Ambiental; Programa de Sinalização e Controle de Tráfego; Programa de 

Saúde Ambiental; Programa de Saúde e Segurança dos Trabalhadores; Plano de 

Gerenciamento de Riscos (PGR) e Plano de Atendimento a Emergências (PAE). 

 

Monitoramento dos impactos:Acompanhar a evolução dos programas/ações 

elencados no item Medidas Mitigadoras, estando o monitoramento a cargo do 

empreendedor e dos poderes públicos. 
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10.1.3.3 Etapa de Operação do Empreendimento 

 

Meio Físico 

 

F O 1 Alteração no uso do solo 

 

Intervenções associadas ao novo tipo de utilização das terras promovem 

modificações nas características, tanto químico-mineralógicas quanto físicas dos 

solos, podendo torná-los inaptos para atividades tradicionais da região. 

 

Na fase de operação, imediatamente ao término da obra, todas as áreas submetidas 

a intervenções de limpeza, bem como a área do canteiro de obras, das vias internas 

de acesso e áreas de bota-fora apresentam condições agressivas para o 

crescimento da vegetação natural e geralmente são inaptas para uso na agricultura 

e pecuária, correspondendo quase sempre a uma superfície desnudada e com 

alterações das suas características físicas naturais. 

 

Em áreas rurais onde predominam grandes propriedades com utilização na pecuária 

em regime extensivo, este impacto se mostra pouco significativo, considerando que 

só atinge a área diretamente afetada. 

 

Classificação do Impacto - Alteração no uso do solo 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 
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Medidas de Mitigação: 
 

 Revegetação, com a utilização de espécies nativas, nos locais onde ocorreu o 

impacto causado pela exposição do solo decorrente das ações de 

desmatamento; 

 Planejamento adequado das edificações, vias de acesso e praças de 

montagem para utilização da menor área possível. 

 

F O 2 Desenvolvimento de processos erosivos 

 

Os módulos fotovoltaicos constituem uma superfície impermeabilizada que escoa 

integramente a água de chuva, reduzindo o coeficiente de infiltração da área total e 

possibilitando a acumulação de águas superficiais. 

 

A drenagem da água que incide sobre os módulos fotovoltaicos cai diretamente 

sobre o solo desprotegido e desagregado, com a possibilidade de formação de 

sulcos que podem evoluir para processos de escoamento concentrado, com 

consequente erosão dos terrenos, embora os terrenos planos da área onde será 

instalado o empreendimento dificulte a formação de escoamento concentrado 

rápido. A construção de vias de acesso com impermeabilização de pavimento e 

sistemas de drenagem contribui para a ocorrência de processos erosivos através da 

concentração do fluxo de escoamento superficial, com consequente carreamento de 

material em suspensão. 

 

Classificação do Impacto - Desenvolvimento de processos erosivos 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 
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Medidas de Mitigação: 
 

 Disciplinamento das águas pluviais e manutenção do sistema de drenagem. 

 

Medidas de Monitoramento: 

 Implementar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e o Programa de 

Controle de Processos Erosivos. 

 

Meio Biótico 
 

 

Durante a operação do projeto do Complexo Solar Fotovoltaico ALEX os principais 

impactos sobre a fauna é a perda de diversidade através da alteração de seus 

comportamentos reprodutivos. A grande movimentação de veículos e maquinários, 

ruídos e vibrações, além das projeções de sombra e iluminação excessivas podem 

impedir ou inibir a reprodução nos fragmentos de vegetação remanescentes do 

empreendimento. Colônias de morcegos podem se deslocar em busca de sítios mais 

calmos e as aves podem escolher novas áreas de reprodução, assim como 

serpentes, lagartos e anfíbios. 

 

A diminuição da área vegetada implicará diretamente na diminuição dos locais que a 

maioria das espécies utiliza como áreas de forrageamento, refúgio ou reprodução. É 

essencial que as colônias de morcegos encontradas sejam monitoradas e que os 

eventos de reprodução de aves catalogados. 

 

Classificação do Impacto – Perda de Diversidade 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

B O 1 Perda de diversidade 
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Local Regional Estratégico 

 

Medidas mitigadoras e compensatórias: 

Não se aplica 

 

Monitoramento dos impactos: 

Monitoramento de fauna: essa é uma medida destinada ao meio biológico, com 

natureza corretiva/preventiva e deve ser avaliada de forma constante, à medida em 

que as amostragens forem ocorrendo e os impactos detectados. Deve ser realizado 

o monitoramento no momento antes da instalação do empreendimento, durante a 

fase de implantação e na operação. Durante a implantação deve ser respeitado ao 

menos a sazonalidade, com pelo menos duas amostragens anuais (uma na estação 

seca e outra na chuvosa), para que seja observado o padrão natural da comunidade 

de mamíferos. Além disso, o monitoramento deve ocorrer por pelo menos dois anos 

após a emissão da licença de operação. Para a execução do plano de 

monitoramento deve ser utilizada uma equipe de biólogos e auxiliares com 

experiência de campo no grupo da fauna específica (herpetofauna (répteis e 

anfíbios; mastofauna alada, mastofauna terrestre não-alada e avifauna). O 

empreendedor será responsável pelos programas ambientais, sob responsabilidade 

do poder público, através dos órgãos ambientais a fiscalização do cumprimento das 

atividades propostas para sanar as deficiências ambientais causadas pela 

implantação e operação do empreendimento. O monitoramento deve ser executado 

por meio da captura dos animais, utilizando armadilhas de contenção viva e, se 

possível camera trap. 

 

B O 2 Aumento da luminosidade noturna 

 

O aumento da luminosidade, caso ocorra trabalhos noturnos, pode atuar de forma a 

atrair ou dispersar os mamíferos e aves a depender da distância alcançada pela 

iluminação pode favorecer a predação, principalmente de espécies de menor porte 

que forrageiam nas margens ou em áreas abertas, como os pequenos roedores (ex.: 

Galea spixii). 
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Classificação do Impacto - Aumento da luminosidade noturna 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas mitigadoras e compensatórias:  

Evitar trabalho noturno, caso haja utilizar iluminação adequada com menor 

interferência no meio ambiente. 

 

Monitoramento dos impactos:  

Monitoramento de fauna: essa é uma medida destinada ao meio biológico, com 

natureza corretiva/preventiva e deve ser avaliada de forma constante, à medida em 

que as amostragens forem ocorrendo e os impactos detectados. Deve ser realizado 

o monitoramento no momento antes da instalação do empreendimento, durante a 

fase de implantação e na operação. Durante a implantação deve ser respeitado ao 

menos a sazonalidade, com pelo menos duas amostragens anuais (uma na estação 

seca e outra na chuvosa), para que seja observado o padrão natural da comunidade 

de mamíferos. Além disso, o monitoramento deve ocorrer por pelo menos dois anos 

após a emissão da licença de operação. Para a execução do plano de 

monitoramento deve ser utilizada uma equipe de biólogos e auxiliares com 

experiência de campo no grupo da fauna específica (herpetofauna (répteis e 

anfíbios; mastofauna alada, mastofauna terrestre não-alada e avifauna). O 

empreendedor será responsável pelos programas ambientais, sob responsabilidade 

do poder público, através dos órgãos ambientais a fiscalização do cumprimento das 

atividades propostas para sanar as deficiências ambientais causadas pela 

implantação e operação do empreendimento. O monitoramento deve ser executado 

por meio da captura dos animais, utilizando armadilhas de contenção viva e, se 

possível câmera trap. 
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Meio Socioeconômico 
 

S O 1 Geração de Empregos Diretos 

 

Quando do início da operação do Complexo Solar e e Linha de Transmissão serão 

empregados funcionários nas atividades de coordenação, controle e execução das 

atividades operacionais, manutenção (limpeza e jardinagem), segurança (vigilantes 

e encarregados), administrativo, etc., criando um pequeno número de postos de 

trabalho, pois a operação é automatizada. 

 

Classificação do Impacto – Geração de Empregos Diretos 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas potencializadoras: promover capacitação e treinamento para a mão-de-

obra local, e especialmente, os operários que trabalharam na fase de instalação do 

projeto, como forma de minimizar os efeitos da desmobilização desses funcionários. 

 

Monitoramento dos impactos: o empreendedor deverá monitorar os impactos por 

meio das referidas ações de controle ambiental propostas, bem como pela ação dos 

órgãos fiscalizadores. 
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S O 2 Geração e Aumento da Arrecadação de Impostos e outros Recursos 

 

O aumento da massa salarial gerada pelos empregos, pela prestação de serviços e 

as taxas e tributos provenientes do empreendimento deverão promover um 

incremento de arrecadação de impostos e taxas no município. 

 

Classificação do Impacto - Geração e Aumento da Arrecadação de Impostos e outros Recursos 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas potencializadoras: privilegiar a aquisição de bens e serviços nos 

municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, criando condições para o 

aumento da arrecadação municipal. 

 

Monitoramento dos impactos: o empreendedor deverá monitorar os impactos por 

meio das referidas ações de controle ambiental propostas, bem como pela ação dos 

órgãos fiscalizadores. 

 

S O 3 
Contribuição do Empreendimento como Indutor do Desenvolvimento 
Sustentável da Região 

 

Este impacto está diretamente ligado a oferta de energia, porém 

especificamente para a região há que se considerar que a energia gerada tem 

dois aspectos: a energia solar não emite gases poluentes e o terreno onde será 

implantado o Complexo Solar e Linha de Transmissão passará a ter um uso 

que reverte em desenvolvimento econômico não só para a própria região, mas 

para o sistema de abastecimento como um todo. 
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A valoração deste impacto não depende exclusivamente da quantificação do 

total de energia gerada, mas também dos benefícios ambientais, maior 

aproveitamento da área e menor geração de poluição, aumento de 

possibilidade de negócios e incremento a economia local e regional. 

 

Classificação do Impacto - Contribuição do Empreendimento como Indutor do 

Desenvolvimento Sustentável da Região 

Direto Indireto 

Positivo Negativo 

Reversível Irreversível 

Temporário Cíclico Permanente 

Imediato Médio prazo Longo prazo 

Ocorrência remota Ocorrência provável Certeza da ocorrência 

Local Regional Estratégico 

 

Medidas potencializadoras: implantar o Programa de Comunicação Social 

visando manter a população informada sobre o empreendimento, possibilitando 

a interatividade de forma que possam ser encaminhadas dúvidas sobre o 

funcionamento para o empreendedor. 

 

Monitoramento dos impactos: o empreendedor deverá monitorar os impactos 

por meio das referidas ações de controle ambiental (Programa de 

Comunicação Social). 

  



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 768 

 

 

10.1.4 Matriz de Análise de Impactos 

 

A seguir a avaliação dos impactos ambientais será sintetizada nas Tabelas 10.1.1 a 

10.1.3. 

 

Após a identificação e classificação dos atributos de cada impacto, de acordo 

com a metodologia anteriormente descrita, o próximo passo será a 

determinação da magnitude e severidade de cada impacto visando estabelecer 

a importância de cada um deles. 

 

Desta forma, a Tabela 10.1.4 apresenta a matriz de análise de impactos, com a 

identificação da importância de cada impacto. 

 

Por fim, a Tabela 10.1.5 apresenta, respectivamente, o grau de importância dos 

impactos, por meio, e a relação dos impactos com as fases do 

empreendimento. 
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Tabela 10.1.1- Impactos Ambientais sobre o Meio Físico. 

Fase 
Impacto 

Atributos de Avaliação 

Natureza Efeito Reversibilidade Duração 
Horiz. 

Temporal 
Probabilidade Extensão 

Código Descrição 

Planejamento FP1 
Levantamento de dados e geração de 
informações do componente físico 

D D N / P Re/Ir Tp/Pe Im/Mp A 

Instalação 

FI1 Contaminação do Solo D N Re Te Im B L 

FI2 Compactação e erosão dos solos D N Re Te Mp M L 

FI3 Interferência nos Recursos Hídricos D N Re Pe Mp B L 

FI4 Alterações do Uso do Solo D N Re Pe Im M L 

FI5 Geração de Poeira e Fuligem D N Re Te Im M L 

FI6 Aumento do nível de ruído D N Re Te Im M L 

Operação 
FO1 Alterações do Uso do Solo D N Re Pe Im M L 

FO2 
Desenvolvimento de Processos 
Erosivos 

D N Re Te Im M L 
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Tabela 10.1.2- Impactos Ambientais sobre o Meio Biótico. 

Fase 
Impacto 

Atributos de Avaliação 

Natureza Efeito Reversibilidade Duração 
Horiz. 

Temporal 
Probabilidade Extensão 

Códig
o 

Descrição 

Planejamento BP1 
Levantamento de dados e geração de 
informações do componente biótico 

D N / P Re/Ir Tp/Pe Im/Mp A L/R 

Instalação 

BI1 Supressão da Vegetação D N Ir Pe Im/Mp A L 

BI2 Perda de diversidade D N Ir Pe Mp A L 

BI3 Perda de habitat para a fauna silvestre I N Ir Pe Im A L 

BI4 Fragmentação de ambientes naturais I N Re Pe Im A R 

BI5 Aumento da luminosidade noturna D N Re Tp Mp M L 

Operação 
BO1 Perda de diversidade D N Ir Pe Mp A L 

BO2 Aumento da luminosidade noturna D N Re Tp Mp M L 
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Tabela 10.1.3- Impactos Ambientais sobre o Meio Socioeconômico. 

Fase 
Impacto 

  
Atributos de Avaliação 

Natureza Efeito Reversibilidade Duração 
Horiz. 

Temporal 
Probabilidade Extensão 

Código Descrição 

Planejamento 

SP1 
Expectativas da População em Relação ao 
Empreendimento 

D P/N Re Tp Im A L 

SP2 
Valorização de Imóveis Situados na Área 
de Entorno do Empreendimento 

D P Re Tp Mp M L 

Instalação 

SI1 
Aumento da Oferta de Empregos e 
Ampliação do Número de Profissionais 
Capacitados 

D P Re Tp Im A L 

SI2 Arrecadação de Impostos I P Re Tp Im A R 

SI3 Aumento da Pressão sobre a Infraestrutura D N Re Tp Mp A R 

SI4 Geração de Incômodos D N Re Tp Im A L 

SI5 

Possibilidade de Disseminação de Doenças 
Endêmicas por meio dos Trabalhadores e 
Proliferação de Vetores Transmissores de 
Doenças e Causas Externas 

D N Re Tp Mp M R 

SI6 
Riscos para a Saúde do Trabalhador e 
Acidentes de Trabalho 

D N Re Tp Im M R 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIACSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 772 

 

Fase Impacto 
  

Atributos de Avaliação 

Operação 

SO1 Geração de Empregos Diretos D P Ir Pe Im A L 

SO2 
Geração e Aumento da Arrecadação de 
Impostos e outros Recursos 

I P Ir Pe Mp A L 

SO3 
Contribuição do Empreendimento como 
Indutor do Desenvolvimento Sustentável da 
Região 

D P Re Tp Im A R 
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Tabela 10.1.4- Matriz de Análise de Impactos. 

Impactos Duração Reversibilidade Extensão Magnitude 
Severidade Probabilidade Importância 

Grau Escala Grau Escala Matriz Grau 

M
e

io
 F

ís
ic

o
 

FP1 Te/Pe Re/Ir R Média/Alta Média/Alta 4 A C 4C Muito 

FI1 Te Re L Baixa Baixa 1 B B 1B Pouco 

FI2 Te Re L Baixa Baixa 1 M C 1C Pouco 

FI3 Pe Re L Média Média 3 B B 3B Pouco 

FI4 Pe Re L Média Média 3 M C 3C Muito 

FI5 Te Re L Baixa Baixa 1 M C 1C Pouco 

FI6 Te Re L Baixa Baixa 1 M C 1C Pouco 

FO1 Pe Re L Média Média 3 M C 3C Muito 

FO2 Te Re L Baixa Baixa 1 M C 1C Pouco 

M
e

io
 B

ió
ti

c
o

 

BP1 Te/Pe Re/Ir L/R Baixa/Alta Baixa/Alta 1 ou 5 A D 1D ou 5D Pouco a Muito 

BI1 Pe Ir L Alta Alta 5 A D 5D Muito 

BI2 Pe Ir L Alta Alta 5 A D 5D Muito 

BI3 Pe Ir L Alta Alta 5 A D 5D Muito 

BI4 Pe Re R Média Alta 5 A D 5D Muito 

BI5 Te Re L Baixa Baixa 1 M C 1C Pouco 

BO1 Pe Ir L Alta Alta 5 A D 5D Muito 

BO2 Te Re L Baixa Baixa 1 M C 1C Pouco 

M
e

io
 S

o
c

io
ec

o
n

ô
m

ic
o

 SP1 Te Re L Baixa Baixa 1 A D 1D Pouco 

SP2 Te Re L Baixa Baixa 1 M C 1D Pouco 

SI1 Te Re L Baixa Baixa 1 A D 1D Pouco 

SI2 Te Re R Baixa Baixa 1 A D 1D Pouco 

SI3 Te Re R Baixa Baixa 1 A D 1D Pouco 

SI4 Te Re L Baixa Baixa 1 A D 1D Pouco 

SI5 Te Re R Baixa Baixa 1 M C 1D Pouco 

SI6 Te Re R Baixa Baixa 1 M C 1D Pouco 
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Impactos Duração Reversibilidade Extensão Magnitude Severidade Probabilidade Importância 

SO1 Pe Ir L Alta Alta 5 A D 5D Muito 

SO2 Pe Ir L Alta Alta 5 A D 5D Muito 

SO3 TE Re R Baixa Baixa 1 A D 1D Pouco 
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Tabela 10.1.5- Grau de Importância dos Impactos (por meio). 

Impactos Importância 

M
e

io
 F

ís
ic

o
 

FP1 
Levantamento de dados e geração de informações do componente 
físico 

Muito 

FI1 Contaminação do Solo Pouco 

FI2 Compactação e erosão dos solos Pouco 

FI3 Interferência nos Recursos Hídricos Pouco 

FI4 Alterações do Uso do Solo Muito 

FI5 Geração de Poeira e Fuligem Pouco 

FI6 Aumento do nível de ruído Pouco 

FO1 Alterações do Uso do Solo Muito 

FO2 Desenvolvimento de Processos Erosivos Pouco 

M
e

io
 B

ió
ti

c
o

 

BP1 
Levantamento de dados e geração de informações do componente 
biótico 

Pouco a Muito 

BI1 Supressão da Vegetação Muito 

BI2 Perda de diversidade Muito 

BI3 Perda de habitat para a fauna silvestre Muito 

BI4 Fragmentação de ambientes naturais Muito 

BI5 Aumento da luminosidade noturna Pouco 

BO1 Perda de diversidade Muito 

BO2 Aumento da luminosidade noturna Pouco 

M
e

io
 S

o
c

io
ec

o
n

ô
m

ic
o

 

SP1 Expectativas da População em Relação ao Empreendimento Pouco 

SP2 
Valorização de Imóveis Situados na Área de Entorno do 
Empreendimento 

Pouco 

SI1 
Aumento da Oferta de Empregos e Ampliação do Número de 
Profissionais Capacitados 

Pouco 

SI2 Arrecadação de Impostos Pouco 

SI3 Aumento da Pressão sobre a Infraestrutura Pouco 

SI4 Geração de Incômodos Pouco 

SI5 
Possibilidade de Disseminação de Doenças Endêmicas por meio 
dos Trabalhadores e Proliferação de Vetores Transmissores de 
Doenças e Causas Externas 

Pouco 

SI6 Riscos para a Saúde do Trabalhador e Acidentes de Trabalho Pouco 

SO1 Geração de Empregos Diretos Muito 

SO2 
Geração e Aumento da Arrecadação de Impostos e outros 
Recursos 

Muito 

SO3 
Contribuição do Empreendimento como Indutor do 
Desenvolvimento Sustentável da Região 

Pouco 
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11. MEDIDAS MITIGADORAS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as medidas indicadas para prevenção ou 

mitigação dos impactos negativos e a potencialização dos impactos positivos 

analisados no Capítulo 10. 

 

Na descrição dessas medidas na Tabela 11.1.1 são consideradas as áreas de 

incidência dos impactos e respectivas medidas (ADA, AID e AII); as etapas de 

desenvolvimento do empreendimento (planejamento, implantação e operação); a 

natureza (prevenção, mitigação, potencialização ou compensação); o fator ambiental 

(meios físico, biótico e socioeconômico); prazo de incidência de sua aplicação (curto, 

médio ou longo prazo); Responsabilidade de execução. 

 

Ressalta-se que a maioria das medidas serão reunidas em Planos e Programas 

socioambientais indicados no Capítulo 12, onde serão detalhados quanto ao 

métodos e abrangência. 
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Tabela 11.1.1 – Proposição de Medidas Mitigadoras/Potencializadoras 

Fator  Fase  Impactos Medidas Natureza 
Área de 

Influência 
Prazo de 

Permanência 
Planos ou Programas 

Socioambientais 
Responsab. 

M
e

io
 F

ís
ic

o
 

Planejamento 

Levantamento de 
dados e geração de 
informações do 
componente físico 

 Divulgar na fase de implantação do 
empreendimento dos resultados 
encontrados como ação de 
educação ambiental 

Potencializadora AID Médio Prazo 

 Programa de 
Educação Ambiental 
(PEA) 

Empreendedor 

Implantação 

Contaminação do Solo 

 Destinação adequada dos esgotos 
sanitários, de águas servidas e de 
resíduos sólidos gerados no canteiro 
de obras; 

 Educação sanitária orientada aos 
funcionários da obra; 

 Utilização de fossas sépticas nos 
sanitários ou uso de banheiros 
químicos. 

Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Médio Prazo 

 Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e 
de Combustíveis, 
Óleos e Graxas 

 Programa de 
Gestão de Recursos 
Hídricos 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Empreendedor 

Compactação e erosão 
dos solos 

 Proceder a conformação topográfica 
de forma a evitar a formação de 
qualquer inclinação de talude ou 
rampa; 

 Implantação de sistemas de 
drenagem eficiente aliado a 
execução de estruturas para 
infiltração das águas pluviométricas 
captadas nos módulos fotovoltaicos 

Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Longo Prazo 

 Plano de 
Recuperação de 
Área Degradada – 
PRAD 

  Plano de Controle 
de Processos 
Erosivos 

 Programa de 
Gestão e 

Empreendedor 
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Fator  Fase  Impactos Medidas Natureza 
Área de 

Influência 
Prazo de 

Permanência 
Planos ou Programas 

Socioambientais 
Responsab. 

e nas vias de acesso e de serviços; 

 Não promover a impermeabilização 
de pavimentos e pátios de 
estocagem, exceto aqueles 
destinados a armazenamento e 
manuseio de óleos e combustíveis. 

Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Interferência nos 
Recursos Hídricos 

 Instalação de cobertura, pavimento 
impermeável e sistema de 
drenagem com caixa separadora 
água/óleo nas áreas destinadas a 
estocagem de combustível, praça de 
abastecimento, lubrificação e 
oficinas de manutenção de 
máquinas e veículos; 

 Disciplinamento do escoamento das 
águas pluviais com a implantação 
sistema de drenagem nas áreas de 
canteiro e vias de circulação; 

 Destinação adequada dos esgotos 
sanitários, de águas servidas e de 
resíduos sólidos gerados no canteiro 
de obras. 

Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Longo Prazo 

 Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e 
de Combustíveis, 
Óleos e Graxas 

 Programa de 
Gestão de Recursos 
Hídricos 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Empreendedor 
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Fator  Fase  Impactos Medidas Natureza 
Área de 

Influência 
Prazo de 

Permanência 
Planos ou Programas 

Socioambientais 
Responsab. 

Alterações do Uso do 
Solo 

 Promover a revegetação com a 
utilização de espécies nativas nos 
locais onde ocorreu o impacto 
causado pela exposição do solo 
decorrente das ações de supressão 
da vegetação; 

 Planejamento adequado das 
edificações, vias de acesso e praças 
de montagem para utilização da 
menor área possível; 

 Promover a reconformação 
topográfica dos terrenos após a 
intervenção. 

Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Longo Prazo 

 Plano de 
Recuperação de 
Área Degradada – 
PRAD 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Empreendedor 

Geração de Poeira e 
Fuligem 

 Promover a manutenção regular das 
estradas e caminhos de serviço; 

 Determinando velocidades máximas 
a serem praticadas por funcionários 
e prestadores de serviços do 
empreendimento; 

 Umectação constante das vias de 
acesso, canteiro e áreas de 
montagem; 

 Aferição regular dos veículos e 
equipamentos visando manter a 
emissão de gases dentro dos 
padrões recomendados; 

 Cumprimento da legislação aplicável 
quanto à segurança e saúde dos 

Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Longo Prazo 

 Plano de 
Monitoramento da 
Qualidade do ar 

 Programa de 
Sinalização de 
Controle de Tráfego 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Empreendedor 
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Fator  Fase  Impactos Medidas Natureza 
Área de 

Influência 
Prazo de 

Permanência 
Planos ou Programas 

Socioambientais 
Responsab. 

operários e demais funcionários da 
obra. 

Aumento do nível de 
ruído 

 Promover a manutenção regular dos 
veículos e equipamentos visando 
reduzir o nível de ruído; 

 Estabelecer horários regulares e 
evitar atividades no período noturno; 

 Cumprimento da legislação aplicável 
quanto à segurança e saúde dos 
operários e demais funcionários da 
obra. 

Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Longo Prazo 

 Programa de 
Monitoramento de 
Ruído 

 Programa de 
Monitoramento da 
Fauna Silvestre 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Empreendedor 
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Fator  Fase  Impactos Medidas Natureza 
Área de 

Influência 
Prazo de 

Permanência 
Planos ou Programas 

Socioambientais 
Responsab. 

Operação 

Alterações do Uso do 
Solo 

 Revegetação, com a utilização de 
espécies nativas, nos locais onde 
ocorreu o impacto causado pela 
exposição do solo decorrente das 
ações de desmatamento; 

 Planejamento adequado das 
edificações, vias de acesso e praças 
de montagem para utilização da 
menor área possível. 

Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Longo Prazo 

 Plano de 
Recuperação de 
Área Degradada – 
PRAD 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Empreendedor 

Desenvolvimento de 
Processos Erosivos 

 Disciplinamento das águas pluviais 
e manutenção do sistema de 
drenagem. 

Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Longo Prazo 

 Plano de 
Recuperação de 
Área Degradada – 
PRAD 

 Plano de Controle 
de Processos 
Erosivos 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Empreendedor 

M
e

io
 

B
ió

ti
c

o
 

Planejamento 

Levantamento de 
dados e geração de 
informações do 
componente biótico 

 Divulgar na fase de implantação do 
empreendimento dos resultados 
encontrados como ação de 
educação ambiental 

Potencializadora AID Médio Prazo 

 Programa de 
Educação Ambiental 
(PEA) 

Empreendedor 
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Fator  Fase  Impactos Medidas Natureza 
Área de 

Influência 
Prazo de 

Permanência 
Planos ou Programas 

Socioambientais 
Responsab. 

Implantação 

Supressão da 
Vegetação 

 Limitar o corte da vegetação ao 
estritamente necessário nas áreas 
destinadas a construção do 
empreendimento, em especial nas 
áreas das lagoas temporárias 
(dolinas). 

 Implementar o Plano de Resgate da 
Flora Nativa. 

 Reservar e acondicionar 
adequadamente o material orgânico 
gerado na limpeza do terreno com a 
remoção da cobertura vegetal, para 
reincorporar ao solo em trechos 
passiveis de recuperação. 

 Conservar e monitorar as áreas com 
cobertura vegetal remanescente na 
nos limites da Fazenda Alex, 
principalmente as Áreas de Reserva 
Legal. 

Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Curto prazo 

 Plano de Supressão 
da Vegetação 

 Programa de 
Salvamento e 
Monitoramento da 
Flora 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Empreendedor 

Perda de diversidade 

 Proceder a supressão de vegetação 
em áreas estritamente necessárias, 
reduzindo ao máximo a largura dos 
acessos viários; realizar resgate e 
salvamento de espécies da fauna 
nas áreas onde ocorrerá a 
supressão 

Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Longo Prazo 

 Programa de 
Monitoramento da 
Fauna 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Empreendedor 
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Fator  Fase  Impactos Medidas Natureza 
Área de 

Influência 
Prazo de 

Permanência 
Planos ou Programas 

Socioambientais 
Responsab. 

Perda de habitat para a 
fauna silvestre 

 Realizar o afugentamento e resgate 
da fauna durante os procedimentos 
de supressão da vegetação. 

 Ação junto à comunidade para 
atenuar mortes por caça e também 
por atropelamento dentro dos 
acessos ao empreendimento. 

Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Médio Prazo 

 Plano de 
Afugentamento e 
Resgate da Fauna 

 Programa de 
Educação Ambiental 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Empreendedor 

Fragmentação de 
ambientes naturais 

 As ações de educação ambiental 
devem ser realizadas com a 
população local e de vilarejos 
adjacentes à obra, além dos 
trabalhadores, para evitar ou 
atenuar mortes por caça e também 
por atropelamento dentro dos 
acessos ao empreendimento. 

 Realizar o monitoramento da Fauna 
na AID do empreendimento. 

Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Médio Prazo 

 Plano de 
Afugentamento e 
Resgate da Fauna  

 Programa de 
Monitoramento da 
Fauna  

 Programa de 
Educação Ambiental 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

 Empreendedor 

 Órgão Ambiental 
Fiscalizador 

Aumento da 
luminosidade noturna 

 Evitar trabalho noturno, caso haja 
utilizar iluminação adequada com 
menor interferência no meio 
ambiente. 

Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Médio Prazo 

 Programa de 
Monitoramento da 
Fauna 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 

Empreendedor 
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Fator  Fase  Impactos Medidas Natureza 
Área de 

Influência 
Prazo de 

Permanência 
Planos ou Programas 

Socioambientais 
Responsab. 

Ambiental - PGSA 

Operação 

Perda de diversidade 
 Realizar o monitoramento da fauna 

silvestre. 
Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Médio Prazo 

 Programa de 
Monitoramento da 
Fauna 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Empreendedor 

Aumento da 
luminosidade noturna 

 Evitar trabalho noturno, caso haja 
utilizar iluminação adequada com 
menor interferência no meio 
ambiente. 

Preventiva 
Mitigadora 

ADA e 
AID 

Longo Prazo 

 Programa de 
Monitoramento da 
Fauna 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Empreendedor 

M
e

io
 S

o
c

io
ec

o
n

ô
m

ic
o

 

Planejamento 
Expectativas da 
População em Relação 
ao Empreendimento 

 Disseminar informações precisas e 
seguras acerca do empreendimento 
desfazendo expectativas não 
condizentes com a proposta de 
instalação do projeto. 

 Monitorar periodicamente os 
impactos por meio de levantamento 
de dados/informações in loco. 

Mitigadora 
Potencializadora 

AID e AII Curto prazo 

 Programa de 
Comunicação Social 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Empreendedor 
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Fator  Fase  Impactos Medidas Natureza 
Área de 

Influência 
Prazo de 

Permanência 
Planos ou Programas 

Socioambientais 
Responsab. 

Valorização de Imóveis 
Situados na Área de 
Entorno do 
Empreendimento 

 Conscientizar as comunidades 
locais, quanto aos valores (preços) 
de suas propriedades, por meio da 
difusão de informações específicas 
e detalhadas acerca da natureza do 
projeto, seus benefícios e 
malefícios, para que os recém-
chegados não se assustem com 
essa elevação e busquem outras 
alternativas 

Potencializadora AID Curto prazo 

 Programa de 
Comunicação Social 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

 Empreendedor 

 Órgãos 
governamentais 

Implantação 

Aumento da Oferta de 
Empregos e Ampliação 
do Número de 
Profissionais 
Capacitados 

 Reduzir a intensidade dos fluxos 
migratórios para a área, 
minimizando os impactos negativos 
sobre a estrutura social. 

Potencializadora AID e AII Médio Prazo 

 Programa de 
Capacitação, 
Treinamento e 
Integração da mão-
de-obra, com ênfase 
na população local 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

 Empreendedor 

 Parcerias com 
associações, 
sindicatos, ONGs, 
etc. Pelo poder 
público, 
representado pela 
Secretaria de 
Administração das 
Prefeituras de 
Limoeiro do Norte 
e Tabuleiro do 
Norte 

Arrecadação de 
Impostos 

 Promover ações de capacitação dos 
fornecedores locais e capacitação 
para o desenvolvimento sustentável. 

 Capacitação dos fornecedores 
locais e capacitação para o 
desenvolvimento sustentável. 

Potencializadora AID e AII Médio Prazo 

 Programa de 
Capacitação, 
Treinamento e 
Integração da mão-
de-obra, com ênfase 
na população local 

 Programa de 
Monitoramento de 

 Empreendedor 

 Poder Público 
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Fator  Fase  Impactos Medidas Natureza 
Área de 

Influência 
Prazo de 

Permanência 
Planos ou Programas 

Socioambientais 
Responsab. 

Indicadores 
Socioeconômicos 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Aumento da Pressão 
sobre a Infraestrutura 

 Ações de capacitação de 
fornecedores locais e de 
desenvolvimento sustentável.  

 Ações de apoio à gestão territorial 
serão úteis visando prevenir 
processos de ocupação irregulares 

Potencializadora AID e AII Médio Prazo 

 Programa de 
Capacitação e 
Integração da Mão-
de-obra 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

 Programa de 
Monitoramento de 
Indicadores 
Socioeconômicos 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

 Empreendedor 

 Poder Público 

Geração de Incômodos 

 Realizar um acompanhamento junto 
as comunidades de modo a 
minimizar as interferências da 
implantação do empreendimento 
sobre o cotidiano da população 
residente. 

Preventiva 
Mitigadora 

AID e AII Médio Prazo 

 Programa de 
Comunicação Social 

 Programa de 
Educação Ambiental 

 Programa de 

 Empreendedor 

 Poder Público 
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Fator  Fase  Impactos Medidas Natureza 
Área de 

Influência 
Prazo de 

Permanência 
Planos ou Programas 

Socioambientais 
Responsab. 

Monitoramento de 
Ruídos 

 Programa de 
Monitoramento de 
da Qualidade do Ar 

 Plano de 
Sinalização e 
Controle de Tráfego 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Possibilidade de 
Disseminação de 
Doenças Endêmicas 
por meio dos 
Trabalhadores e 
Proliferação de Vetores 
Transmissores de 
Doenças e Causas 
Externas 

 Realizar um acompanhamento junto 
as comunidades de modo a 
minimizar as interferências e 
questões de saúde pública durante 
a implantação do empreendimento. 

Preventiva 
Mitigadora 

AID e AII Médio Prazo 

 Programa de 
Comunicação 
Social;  

 Programa de 
Educação 
Ambiental; 

 Programa de 
Sinalização e 
Controle de Tráfego; 

 Programa de Saúde 
Ambiental; 

 Programa de Saúde 
e Segurança dos 
Trabalhadores; 

 Empreendedor 

 Poder Público 
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Fator  Fase  Impactos Medidas Natureza 
Área de 

Influência 
Prazo de 

Permanência 
Planos ou Programas 

Socioambientais 
Responsab. 

 Plano de 
Gerenciamento de 
Riscos (PGR); 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

 Plano de 
Atendimento a 
Emergências (PAE). 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Riscos para a Saúde 
do Trabalhador e 
Acidentes de Trabalho 

 Realizar um acompanhamento junto 
aos trabalhadores para minimizar 
riscos de acidentes. 

Preventiva 
Mitigadora 

AID e AII Médio Prazo 

 Programa de 
Monitoramento de 
Indicadores 
Socioeconômicos; 

 Programa de Saúde 
Ambiental; 

 Programa de Saúde 
e Segurança do 
Trabalho;  

 Programa de 
Educação 
Ambiental; 

 Programa de 

Empreendedor 
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Fator  Fase  Impactos Medidas Natureza 
Área de 

Influência 
Prazo de 

Permanência 
Planos ou Programas 

Socioambientais 
Responsab. 

Comunicação Social 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Operação 

Geração de Empregos 
Diretos 

 Promover capacitação e treinamento 
para a mão-de-obra local, e 
especialmente, os operários que 
trabalharam na fase de instalação 
do projeto, como forma de minimizar 
os efeitos da desmobilização desses 
funcionários 

Potencializadora AID e AII Longo Prazo 

 Programa de 
Capacitação, 
Treinamento e 
Integração da mão-
de-obra, com ênfase 
na população local 

 Programa de 
Gestão e 
Supervisão 
Ambiental - PGSA 

Empreendedor 

Geração e Aumento da 
Arrecadação de 
Impostos e outros 
Recursos 

 Privilegiar a aquisição de bens e 
serviços nos municípios de Limoeiro 
do Norte e Tabuleiro do Norte, 
criando condições para o aumento 
da arrecadação municipal 

Potencializadora AID e AII Longo Prazo Não se aplica 

 Empreendedor 

 Poder Público 

Contribuição do 
Empreendimento como 
Indutor do 
Desenvolvimento 
Sustentável da Região 

 Manter a população informada sobre 
o empreendimento, possibilitando a 
interatividade de forma que possam 
ser encaminhadas dúvidas sobre o 
funcionamento para o 
empreendedor 

Potencializadora AID e AII Longo Prazo 

 Programa de 
Comunicação Social 

 Programa de 
Monitoramento de 
Indicadores 
Socioeconômicos 

 Programa de 
Gestão e 

  Empreendedor 

 Poder Público 
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Fator  Fase  Impactos Medidas Natureza 
Área de 

Influência 
Prazo de 

Permanência 
Planos ou Programas 

Socioambientais 
Responsab. 

Supervisão 
Ambiental - PGSA 
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12. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS 

 

12.1 MEIO FÍSICO 

 

12.1.1 Programa de Controle de Processos Erosivos 

 

Justificativas 

 

Este programa tem sua justificativa na necessidade de mitigação dos impactos 

negativos, prognosticados na etapa de implantação do empreendimento, 

referentes a potenciais ocorrências de processos erosivos diretamente 

relacionados com as atividades de instalação (obras civis) do empreendimento. 

 

As atividades de supressão de vegetação, escavação, terraplenagem, cortes e 

aterros, movimentação de veículos, máquinas e equipamentos, entre outras, 

representam pontos potencias para o desencadeamento de processos erosivos 

na ADA e na AID do empreendimento. Essas atividades atuam direto nas 

propriedades físicas do solo, provocando a desestruturação, desagregação ou 

compactação da cobertura pedológica, apresentando potencial de ocorrência de 

processos erosivos em função do escoamento de água na superfície do solo, 

locais desnudos ou alterados, tendo como consequência a perda de material 

particulado e o eventual carreamento de material sólido para as drenagens 

situadas no entorno da área do empreendimento. 

 

Tanto os processos erosivos quanto os movimentos de massa são fatores 

naturais relacionados a processos geológicos, geomorfológicos (declividade e 

formas da vertente) e pedológicos, mas que podem ser acelerados devido às 

formas de uso e ocupação do solo. 

 

Objetivo Geral 

 

O programa tem por objetivo elencar as ações operacionais preventivas e 

corretivas destinadas a promover o controle dos processos erosivos e 

movimentos de massa decorrentes da implantação, e evitar problemas com 
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caminhos de serviço, seja pela inexistência de um manejo adequado do solo, ou 

do subdimensionamento da drenagem. 

 

As ações operacionais visam promover a recomposição do equilíbrio em áreas 

porventura desestabilizadas e com processos erosivos desencadeados, como 

também evitar a instalação desses processos, contribuindo para a redução da 

perda de solos e do assoreamento da rede de drenagem. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar focos erosivos e áreas propensas à indução desses processos 
ao longo da AID, durante e após o final de obras;  

 

 Identificar os fatores que desencadearam processos erosivos e 
movimentos de massa;  

 

 Indicar medidas de contenção dos processos erosivos e movimentos de 
massa; 

 

 Monitorar as respostas ambientais das intervenções realizadas. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA e Área de Influência Direta - AID. 

 

Público-alvo 

 

O público-alvo são os trabalhadores responsáveis pela implantação do 

empreendimento, o órgão ambiental responsável pelo licenciamento e fiscalização 

do empreendimento e as comunidades da ADA e AID. 
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Metodologia 

 

Tais procedimentos metodológicos deverão obedecer às etapas desenvolvidas na 

fase de planejamento, implantação e operação do empreendimento. 

 

Todas as etapas previstas e propostas deverão ser realizadas e/ou 

acompanhadas por profissionais capacitados para desenvolver as atividades, 

devendo ser implantada e gerida uma atividade sazonal de vistoria e 

monitoramento de focos erosivos.  

 

Este Programa conterá as seguintes etapas: 

 

 A identificação dos elementos caracterizadores da região, em termos de 
componentes climáticos, de relevo, dos solos e da vegetação; 

 

 A determinação precisa dos locais de incidências potenciais e/ou 
suscetíveis à instalação de processos erosivos; 

 

 A definição das medidas preventivas e/ou corretivas a serem implantadas 
para o controle de erosões e dos processos de estabilização; 

 

 O estabelecimento de um elenco de condicionantes, dispondo sobre 
atividades diretamente ou indiretamente relacionadas com as obras civis; 
 

 Condicionar a abertura de novas frentes de obras à ocorrência de 
condições climáticas satisfatórias; 

 

 Limitar, ao mínimo necessário, a supressão de vegetação; 

 

 Limitar ao máximo a abertura de novas frentes, sem que aquelas abertas 
anteriormente possuam os elementos de proteção estabelecidos 
(drenagem, cobertura de proteção, etc.); 

 

 Estocar adequadamente o solo orgânico proveniente da limpeza das áreas. 
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Essa metodologia de trabalho consiste no controle e monitoramento das feições 

erosivas, das áreas instáveis e dos dispositivos de drenagem, com um 

acompanhamento sistemático dos indicadores ambientais, o que irá possibilitar a 

aferição sistemática da eficácia e um ajustamento das medidas de controle e 

mitigadoras, assegurando a melhoria contínua da gestão ambiental do 

empreendimento. 

 

Período e Fases 

 

 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas (operacionalização 
dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos materiais a serem 
produzidos e especificação de serviços para contratação das empreiteiras 
e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário); 

 

 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 
das ações do programa; 

 
 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 

composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 
 

Resultados Esperados 

 

 Promover a estabilização de todas as áreas afetadas, direta ou 
indiretamente, pela implantação do empreendimento; 

 

 Promover o equilíbrio geotécnico das áreas que sofrerem interferências, 
em especial nos trechos/áreas de terraplenagem e de drenagem, execução 
de aterros e cortes, canteiros de obras, bota-foras, exploração de material 
em jazidas, áreas de supressão de vegetação, limpeza de terrenos, etc.; 

 

 Implementar medidas preventivas e corretivas visando combater possíveis 
focos de erosão e movimentos de massa; 

 

 Manter inalterada, ou melhorar, a qualidade das águas das drenagens 
naturais impactadas pelo empreendimento, no tocante ao assoreamento e 
aos parâmetros turbidez e sólidos sedimentáveis e em suspensão; 
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 Manter os sistemas de drenagem e de contenção de sólidos do 
empreendimento em perfeito funcionamento; 

 

 Manter os taludes livres de processos erosivos intensos e movimentos de 
massa. 

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

Os indicadores ambientais desse programa são o nível de qualidade dos cursos 

d’água, que estão situados nas partes mais baixas, e a minimização das feições 

erosivas e dos movimentos de massa na área.  

 

Os parâmetros de avaliação do nível de qualidade das águas serão a turbidez e 

sólidos sedimentáveis e em suspensão, enquanto os processos erosivos serão 

executados por análise técnica e acompanhamento e monitoramento em campo. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com com os Programas de 

Educação Ambiental, Comunicação Social, Capacitação e Integração da Mão-de-

Obra, Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Recuperação de Áreas 

Degradadas, Supressão de Vegetação e Programa de Gestão e Supervisão 

Ambiental - PGSA. 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

A primeira campanha de campo ocorrerá assim que a Licença de Implantação for 

concedida. O programa terá continuidade ao serem iniciadas as atividades de 

implantação do empreendimento, perdurando por toda vida útil do 

empreendimento. 

 

As atividades de monitoramento dos processos erosivos e inspeção dos sistemas 

de drenagem deverão considerar o comportamento climatológico da precipitação 
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da região. Recomenda-se que as obras de maior duração sejam realizadas 

preferencialmente a partir do início do período seco, para que as intervenções 

tenham mais tempo para se estabilizar sem a interferência das chuvas. 

 

O respectivo cronograma físico-financeiro será especificado no Projeto Básico 

Ambiental (PBA). 

 

 

Responsável pela implantação 

 

A gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alexe Linha de Transmissão será a 

responsável pela implementação, execução e fiscalização do programa.  

 

12.1.2 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, incluindo o 

paisagismo 

 

Justificativas 

 

A Lei 6.938/81, regulamentada pelo Decreto 99.274/90, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, trata em seu Art. 4º sobre a “obrigação de 

recuperar e/ou indenizar os danos causados (...) pela utilização de recursos 

ambientais com fins econômicos”. No Art. 2º conceitua como degradação “os 

processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se 

reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade 

produtiva dos recursos ambientais”. O Art. 3º considera que “a recuperação 

deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de 

acordo com um plano estabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de 

uma estabilidade do meio ambiente”. 

 

O PRAD apresenta as diretrizes visando à recuperação, manutenção e prevenção 

dos principais focos de degradação, representado pelo processo erosivo - 

desagregação, transporte e deposição das partículas do solo/rocha, que provoca 

a instalação de sulcos, ravinas e voçorocas e assoreamento da drenagem, 

causando a perda do solo, impedindo o desenvolvimento da vegetação. Essas 
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diretrizes devem ser encaradas como medidas emergenciais, e devem ser 

prioritárias na recuperação e estabilização das áreas ativas. 

 

Na recuperação dos trechos degradados serão empregados elementos com 

especificidades próprias e passíveis de serem utilizados isoladamente ou em 

conjunto, bem como aplicáveis nas ações de caráter preventivo, de recuperação e 

manutenção das áreas degradadas. 

 

É importante ressaltar que este Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

possui caráter conceitual e, dessa forma, apresenta diretrizes sujeitas ao 

detalhamento em documento posterior, como o PBA - Projeto Básico Ambiental, 

exigido para a LI do referido empreendimento.  

 

O PRAD executivo terá como base de elaboração a Instrução Normativa nº 04, de 

13 de abril de 2011 e a norma ABNT-NBR 13030/99. 

 

Objetivo Geral 

 

Apresentar um conjunto de ações que visem à recuperação das áreas alteradas 

pelo empreendimento, bem como a recuperação da estabilidade e proteção do 

solo. 

 

Objetivos Específicos 

 
 Recobrir rapidamente o solo desnudo por meio do plantio com espécies 

nativas de diferentes grupos sucessionais possibilitando que o ecossistema 
atinja rapidamente o estágio de estabilização; 

 

 Proporcionar a recolonização da área como consequência da recuperação 
vegetacional, possibilitando a recomposição da paisagem; 

 

 Controlar os processos e erosão, lixiviação e carreamento dos nutrientes 
presentes no solo. 
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Público-alvo 

O empreendedor juntamente com os profissionais envolvidos na execução do 

programa de recuperação, além do órgão ambiental e comunidades da ADA e 

AID. 

 

Área de Abrangência 

 

Considerando que o PRAD destina-se a áreas alteradas pela implantação do 

empreendimento, sendo restritas às vias de acesso, áreas de empréstimo e de 

bota-fora, canteiro de obras, alojamento, oficinas, estruturas auxiliares, etc. 

Verifica-se que tais áreas estão restritas à AID. 

 

Metodologia 

 

 Estratégias de Ação 

 

Etapa 01 - Localização e delimitação das áreas a serem recuperadas 

 

Esta etapa compreenderá a localização e o dimensionamento prévio das áreas a 

serem recuperadas, bem como, a classificação das mesmas para o planejamento 

das intervenções. 

 

Para esta etapa será necessária à ação de equipes técnicas especializadas em 

análise ambiental e interpretação de mapas, para que se proceda ao mesmo 

tempo à localização e a classificação das áreas em função do grau de intervenção 

necessária. 

 

Etapa 02 - Determinação das ações necessárias para cada área específica 

 

Para cada área específica se definirão os procedimentos operacionais 

necessários. Nesta etapa, dependendo de cada área, se indicará a necessidade 

de remoção e armazenamento do material vegetal e/ou horizonte superficial; 

adequação da rede de drenagem, reafeiçoamento, sistematização do terreno, 

subsolagem e correção do substrato. 
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Etapa 03 - Seleção e implantação da vegetação  

 

Essa etapa consistirá na escolha de espécies vegetais que atendem o critério de 

rusticidade requerido para a colonização de áreas degradadas e os 

procedimentos de plantio (mudas, plantio direto, a lanço, etc.) e todas as práticas 

agrícolas (adubação, controle de formigas, podas, etc.) necessárias à 

manutenção das áreas em estado de recuperação. 

 

Deve-se priorizar o uso de espécies nativas. 

 

Etapa 04 - Monitoramento 

 

Essa etapa constituirá no acompanhamento do processo de desenvolvimento dos 

plantios, controle dos processos erosivos e controle de drenagem, visando 

intervenções corretivas e revisões da proposição metodológica técnica. 

 

A metodologia a ser empregada tem como diretrizes fundamentais gerar opções 

para: 

 

 Proteger o solo contra a erosão superficial; 

 

 Criar condições para germinação de sementes; 

 

 Aumentar a capacidade de troca catiônica do solo; 

 

 Reduzir a erodibilidade e incorporar matéria orgânica no solo; 

 

 Utilizar elementos degradáveis e assimiláveis pelo meio ambiente; 

 

 Reduzir a evaporação da água do solo; 

 

 Reduzir a insolação direta sobre o solo; 
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 Ancorar sementes e fertilizantes; 

 

 Reduzir o escoamento superficial da água; 

 

 Possibilitar a infiltração de água no solo; 

 

 Reduzir o carreamento de sedimentos para os cursos d’água situados nas 
partes mais baixas; 

 

 Recompor a paisagem mais próxima do original, quando possível; 

 

 Incorporar e manter os nutrientes no solo; 

 

 Melhorar imediatamente o aspecto visual das áreas degradadas; 

 Proporcionar rapidez no processo de revegetação; 

 

 Proteger margens de cursos d’água, reservatórios e áreas alagadiças, que 
estão situadas nas partes mais baixas. 

 

Período e Fases 

 

O Programa será desenvolvido obedecendo às seguintes fases: 

 

 Etapa de Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas, como: 
operacionalização dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos 
materiais a serem produzidos e especificação de serviços para contratação 
das empreiteiras e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário; 
 

 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 
das ações do programa; 
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 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

Resultados Esperados 

 

 Promover a recuperação das áreas alteradas, o restabelecimento das 
funções básicas do solo e da dinâmica vegetal, capaz de inserir o 
ecossistema degradado a uma trajetória natural de desenvolvimento;  

 

 Promover a estabilização física do terreno alterado, assegurando a 
ausência de erosões e carreamento de sedimentos, bem como a adequada 
reconformação das drenagens que porventura venham sofrer intervenção. 

 

Indicadores Ambientais Propostos para a Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

Os indicadores ambientais têm a função de auxiliar a avaliação, o sucesso ou 

insucesso do programa de recuperação de áreas degradadas - PRAD. Por meio 

de algumas medições e avaliações é possível verificar como está o andamento da 

recuperação, bem como adotar medidas corretivas, caso seja necessário. A 

seguir são listados alguns indicadores que poderão ser seguidos. 

 

 Grau de sucesso dos plantios de mudas ou semeadura direta, realizados; 

 

 Percentagem de cobertura do solo pelas espécies de interesse; 

 

 Controle ou persistência de processos erosivos; 

 

 Abundância e frequência de espécies vegetais nativas invasoras; 

 

 Quantidade de biomassa produzida ao ano; 

 

 Regeneração da estrutura da vegetação natural; 
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 Relação do conjunto de espécies existentes na área em recuperação e sua 
relação com áreas do entorno; 

 

 Suporte de populações de espécies necessárias à estabilidade e 
desenvolvimento da trajetória natural do ecossistema; 

 Indicadores de resiliência (visitação de fauna, aumento de diversidade 
vegetal e fertilidade do solo); 

 

 Vazão dos corpos hídricos e qualidade da água. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com com os Programas de 

Educação Ambiental, Comunicação Social, Capacitação e Integração da Mão-de-

Obra, Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Controle de Processos Erosivos, 

Supressão de Vegetação e Programa de Gestão e Supervisão Ambiental - PGSA. 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

Levando em consideração o caráter conceitual deste documento, o cronograma 

físico e financeiro será esboçado e detalhado quando da criação do PRAD 

executivo, documento integrante do Projeto Básico Ambiental que subsidiará o 

pedido de LI do empreendimento. 

 

Responsável pela implantação 

 

A gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão será a 

responsável pela implementação, execução e fiscalização do programa.  
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12.1.3 Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 

 

Justificativas 

 

A fase de implantação de qualquer empreendimento de porte significativo traz 

preocupação quanto às emissões de gases e particulados, que se não tratados 

com os cuidados necessários, poderão causar danos ao meio ambiente, aos 

trabalhadores e às comunidades circunvizinhas.  

Conforme previsto na análise dos impactos ambientais, estima-se um aumento 

nos níveis de emissão de gases e particulados no período da construção, desde a 

mobilização de equipamentos até a conclusão das obras civis, fase de grande 

impacto pelas atividades desenvolvidas com destaque as que envolvem 

terraplenagem e transporte de material que provocam alto índice de emissão pelo 

escapamento dos veículos. 

 

A ocorrência dos elevados níveis de poluição do ar pela emissão de gases e 

material particulado pode causar danos à saúde humana. A poluição do ar por 

material particulado pode diminuir a visibilidade nas vias de acesso provocando 

acidentes, ocasionar efeitos adversos à saúde dos usuários das vias e interferir 

na qualidade de vida das comunidades do entorno. Tais impactos, que ocorrerão 

na fase de construção, serão sentidos principalmente na ADA.  

 

Dessa forma, torna-se necessário o planejamento e a implementação de medidas 

de controle que reduzam a emissão dos poluentes atmosféricos, bem como a 

implantação de um monitoramento que permita acompanhar a eficiência das 

medidas adotadas durante o período de obras civis. 

 

Com o objetivo de proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores e o bem-

estar da população, bem como não ocasionar danos à flora, à fauna, aos 

materiais e ao meio ambiente em geral, a Resolução CONAMA no 03/90 fixou em 

nível nacional os padrões de qualidade do ar como metas a serem atingidas em 

todo o território nacional.  
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As atividades apresentam potencial de geração de gases e material particulado 

que poderão alterar a qualidade do ar, gerando incômodos para as comunidades 

do entorno. Dessa forma, justifica-se a execução do monitoramento da qualidade 

do ar visando verificar se os níveis de concentrações dos poluentes estão 

adequados aos padrões ambientais vigentes. 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo deste programa é implantar uma série de medidas de controle visando 

reduzir as emissões de gases e particulados que possam atingir/afetar as 

comunidades vizinhas, os trabalhadores e o meio ambiente. 

 

 

Objetivo Específico 

 
 Acompanhar as tendências e mudanças na qualidade do ar ocasionadas pelas 

emissões de poluentes visando fornecer dados para ativar ações de 

emergência durante períodos de estagnação atmosférica quando os níveis de 

poluentes possam representar risco à saúde pública e ao meio ambiente. 

 

Público-alvo 

 

O público-alvo são os funcionários, fixos e terceirizados, a população da ADA e 

AID e o órgão ambiental responsável pelo licenciamento e fiscalização do 

empreendimento. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA e Área de Influência Direta - AID. 
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Metodologia 

 

A metodologia adotada envolve a execução de diversas atividades que irão 

garantir o acompanhamento da qualidade do ar e, consequentemente, a 

manutenção da mesma. As atividades envolvidas são: 

 

 Identificação das fontes de emissão atmosférica durante a fase de 
implantação do empreendimento; 

 

 Caracterização das fontes de emissão atmosférica identificadas; 

 

 Verificação dos resultados dos monitoramentos da qualidade do ar; 

 

 Proposição de sistemas de controle para as emissões atmosféricas; 

 

 Definição dos pontos de monitoramento da qualidade do ar; 

 

 Definição dos parâmetros a serem monitorados; 

 

 Definição da frequência do monitoramento; 

 

 Instrução para a realização dos monitoramentos; 

 

 Emissão do relatório de resultados com comparativos entre as campanhas, 
em relação aos limites previstos pela legislação vigente. 

 

Período e Fases 

 

O Programa será desenvolvido obedecendo às seguintes fases: 

 

 Etapa de Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas, como: 
operacionalização dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos 
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materiais a serem produzidos e especificação de serviços para contratação 
das empreiteiras e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário; 
 

 Implantação e Desenvolvimento - desenvolvimento efetivo das ações do 
programa; 
 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 
Resultados Esperados 

 

 Instruir sobre o acompanhamento dos resultados do monitoramento de 
qualidade do ar, com o objetivo de identificar os níveis acima do padrão 
definido pela legislação vigente; 

 Propor ações de controle das atividades a serem realizadas, visando: 

 
 Minimização de emissões fugitivas em vias não pavimentadas 
por meio de ações de controle (umectação de vias); 

 

 Minimização de emissões fugitivas provocadas por ação de 
ventos sobre áreas desnudas, implementando um programa de 
revegetação visando bloquear os particulados; 

 

 Minimização de emissões de fontes fixas, mantendo-se tanto 
os equipamentos geradores de emissões, como os seus 
sistemas de controle em funcionamento adequado. 

 Supervisionar e fiscalizar, periodicamente, a aplicação dos procedimentos 
e diretrizes estabelecidos; 

 

 Criar registros que possam indicar a qualidade ambiental do ar durante o 
período de obras civis; 

 

 Criar subsídios para adoção de novas ações de controle sobre as fontes de 
emissão atmosférica, caso a qualidade do ar não esteja conforme os 
padrões estabelecidos pela legislação vigente. 
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Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Subprograma 

 

Os indicadores ambientais compreendem os meios pelos quais pode ser 

verificado e confirmado, periodicamente, o cumprimento dos resultados 

esperados. 

 

 Quantidade de coletas realizadas em relação à quantidade prevista, de 
acordo com a frequência definida, bem como os relatórios de medições 
gerados; 

 Número de reclamações das comunidades de entorno por mês, no que diz 
respeito a incômodos causados pelas emissões atmosféricas; 

 

 Número de reclamações de funcionários no que diz respeito a problemas 
respiratórios e incômodos no trabalho; 

 

 Quantidade de resultados acima dos padrões estabelecidos pela legislação 
vigente. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Capacitação e Integração da Mão-de-Obra, 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Saúde Ambiental, Gerenciamento de 

Riscos e Atendimento a Emergências e Programa de Gestão e Supervisão 

Ambiental - PGSA. 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

O cronograma físico-financeiro será definido quando da elaboração do Projeto 

Básico Ambiental. 
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Responsável pela Implantação 

 

A gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão será a 

responsável pela implementação, execução e fiscalização do programa. 

 

12.1.4 Programa de Monitoramento de Ruídos 

 

Justificativas 

 

Esse programa se justifica pela necessidade legal e ambiental de monitorar os 

níveis de ruídos advindos das atividades de terraplenagem, montagem de 

estruturas, tráfego de equipamentos de grande porte, as quais poderão alterar a 

qualidade ambiental, principalmente na ADA, e das condições de trabalho dos 

funcionários. 

 

A fase de implantação de qualquer empreendimento de porte significativo traz 

preocupação quanto às emissões de ruídos, que se não tratados com os cuidados 

necessários, poderão causar danos a fauna e aos trabalhadores. Ressalta-se que 

na área de entorno do empreendimento reside apenas uma família (proprietários), 

que estão situados em área relativamente distante do parque solar, mas que, por 

precaução, serão contemplados neste programa. 

 

Conforme previsto na análise dos impactos ambientais, estima-se um aumento 

nos níveis de ruídos no período da construção, desde a mobilização de 

equipamentos até a conclusão das obras civis. Trata-se de uma fase de grande 

impacto em função das atividades desenvolvidas, com destaque as que envolvem 

terraplenagem, transporte de material e montagem. 

 

A ocorrência de elevados níveis de ruídos pode causar danos à saúde humana. 

Dessa forma, torna-se necessário o planejamento e a implementação de medidas 

de controle que reduzam a emissão de ruídos, bem como a implantação de um 

monitoramento durante o período de obras, que permita acompanhar a eficiência 

das medidas adotadas. 
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Com o objetivo de proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores e o bem-

estar da população, bem como não ocasionar danos ao meio ambiente em geral, 

o CONAMA, o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, o órgão específico do 

Ministério do Trabalho e a NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da ABNT, fixaram diretrizes e parâmetros a 

serem atendidos.  

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo deste programa é implantar uma série de ações que controlem as 

emissões de ruídos resultantes das atividades e, assim, reduzir ao máximo os 

efeitos negativos sobre os trabalhadores e a fauna.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Assegurar a adoção e a eficiência dos sistemas de controle ambiental e a 
aplicação de medidas preventivas de geração de ruídos; 

 

 Possibilitar o acompanhamento dos níveis de ruído na ADA e AID, 
mediante a realização de monitoramentos ambientais periódicos. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA e Área de Influência Direta - AID. 

 

Público-alvo 

 

O público-alvo são os funcionários, fixos e terceirizados, família residente na ADA 

e o órgão ambiental responsável pelo licenciamento e fiscalização do 

empreendimento. 
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Metodologia 

 

O controle das emissões, durante a etapa de implantação, deverá ser realizado 

tendo em vista as duas vertentes a seguir: 

 Intervenção na fonte; 

 

 Intervenção sobre o trabalhador. 

 

Para cada vertente são definidas ações de controle, conforme descrito a seguir. 

 

Intervenção na Fonte 

 

 Manutenção preventiva de máquinas e veículos, de modo a minimizar as 
contribuições resultantes do seu funcionamento, seja da operação dos 
motores, bombas, compressores ou de atrito entre partes rígidas; 

 

 Substituição de equipamentos que apresentem emissões muito 
significativas por outros mais silenciosos, havendo disponibilidade no 
mercado e respectiva viabilidade técnica e econômica; 

 

 Identificar a fonte e atuar nos desvios que eventualmente possam ocorrer 
nos níveis de ruídos. 

 

Intervenção sobre o Trabalhador 

 

 Uso obrigatório de todos os EPIs indicados para controle individual de 
ruídos, por todos os empregados do empreendimento e de empresas 
contratadas (terceirizadas). 

 

Diretrizes para o Monitoramento de Ruídos 

 

Para a execução do monitoramento de ruídos são necessários: 
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 Definir os pontos de monitoramento dos níveis de ruído; 

 

 Definir os parâmetros a serem monitorados; 

 Definir a frequência do monitoramento; 

 

 Realizar os monitoramentos, conforme o plano a ser estabelecido no PBA; 

 

 Emitir relatório de medições com análise comparativa dos resultados em 
relação aos limites previstos pela legislação vigente. 

 

As diretrizes serão descritas detalhadamente quando da elaboração do Projeto 

Básico Ambiental. 

 

Período e Fases 

 

O Programa será desenvolvido obedecendo às seguintes fases: 

 

 Etapa de Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas, como: 
operacionalização dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos 
materiais a serem produzidos e especificação de serviços para contratação 
das empreiteiras e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário; 
 

 Implantação e Desenvolvimento - desenvolvimento efetivo das ações do 
programa; 
 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

Resultados Esperados 

 

 Criar registros que possam indicar a qualidade ambiental no aspecto ruído; 
 

 Criar subsídios, se necessário, para a adoção de ações complementares 
para adequação dos níveis de ruído ambiental, caso não estejam em 
conformidade com a legislação vigente. 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 812 

 

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

 Número de medições realizadas em relação à frequência a ser definida; 

 

 Número de medições em não conformidade com os padrões exigidos na 
legislação vigente. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Capacitação e Integração da Mão-de-Obra, 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Supressão de Vegetação, 

Gerenciamento de Riscos e Atendimento a Emergências e Programa de Gestão e 

Supervisão Ambiental - PGSA. 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

O cronograma físico-financeiro será definido quando da elaboração do Projeto 

Básico Ambiental. 

 

Responsável pela Implantação 

 

A gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão será a 

responsável pela implementação, execução e fiscalização do programa. 

 

12.1.5 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de Combustíveis, 

Óleos e Graxas 

 

Esse programa visa garantir o adequado gerenciamento dos resíduos sólidos 

gerados e terá como base a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, 

de 2 de agosto de 2010, as Resoluções CONAMA e todas as leis, decretos e 

normas técnicas referentes a temática resíduos sólidos. 
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Justificativa 

 

As atividades desenvolvidas apresentam potencial de geração de resíduos 

sólidos, inclusive resíduos perigosos contaminados com combustíveis, óleos e 

graxas, causadores de poluição no meio ambiente. Portanto, para garantir a 

manutenção do equilíbrio e da sustentabilidade ambiental devem ser 

estabelecidos padrões de manejo, acondicionamento e destinação final visando 

minimizar os potenciais impactos ambientais. 

 

Objetivos 

 

O programa de gestão de resíduos sólidos e de combustíveis, óleos e graxas tem 

como objetivo garantir que a geração dos resíduos, inerentes às atividades do 

empreendimento, seja gerenciada de forma controlada, por meio de 

procedimentos operacionais, tendo como prioridades: 

 

 Os conceitos de 3Rs - reduzir, reutilizar e reciclar; 

 

 A elaboração de inventário de resíduos comuns e perigosos; 

 

 A minimização dos impactos ambientais, mediante tratamento e disposição 
adequados de resíduos; 

 

 O atendimento à legislação ambiental. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Implantação da infra-estrutura de controle necessária para a gestão 
adequada dos resíduos sólidos gerados; 

 

 Caracterização potencial qualitativa e quantitativa dos resíduos sólidos 
comuns e perigosos gerados; 
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 Estabelecimento de procedimentos operacionais de coleta, 
acondicionamento, armazenamento temporário e destinação final dos 
resíduos gerados, que considerem as legislações e normas técnicas 
vigentes; 

 

 A aplicação dos conceitos de redução, reutilização e reciclagem. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA 

 

Público-alvo 

 

O público-alvo são os funcionários, fixos e terceirizados e o órgão ambiental 

responsável pelo licenciamento e fiscalização do empreendimento. 

 

Metodologia 

 

A metodologia adotada nesse programa envolverá a definição de procedimentos e 

diretrizes relacionados aos seguintes tópicos: 

 

 Treinamento e conscientização dos funcionários (fixos e terceirizados); 

 Elaboração do inventário de resíduos sólidos; 

 

 Classificação dos resíduos; 

 

 Manejo, segregação e coleta seletiva; 

 

 Acondicionamento e armazenamento temporário; 

 

 Transporte e destinação final. 
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As diretrizes serão descritas detalhadamente quando da elaboração do Projeto 

Básico Ambiental. 

 

Período e Fases 

 

O Programa será desenvolvido obedecendo às seguintes fases: 

 

 Etapa de Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas, como: 
operacionalização dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos 
materiais a serem produzidos e especificação de serviços para contratação 
das empreiteiras e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário; 
 

 Implantação e Desenvolvimento - desenvolvimento efetivo das ações do 
programa; 
 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

Resultados Esperados 

 

 Instruir a mão-de-obra (fixa e terceirizada) sobre a gestão correta dos 
resíduos sólidos, incluindo a classificação, manejo, segregação, coleta 
seletiva, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final; 

 

 Instruir a elaboração do inventário em forma de planilha que ilustre os 
resíduos gerados contendo a classificação, quantidade, identificação 
pontual e correta das fontes geradoras de resíduos, tipo de 
armazenamento temporário e tipo de destinação final adequada; 

 

 Elaborar procedimentos e sistemática de coleta interna de resíduos; 

 

 Promover a segregação criteriosa dos resíduos, respeitando suas 
características físicas, químicas e biológicas, considerando-se ainda a 
periculosidade, compatibilidade e destinação final dos resíduos; 
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 Definir a localização dos coletores e dos depósitos intermediários de 
resíduos; 

 

 Promover o acondicionamento e o armazenamento temporário dos 
resíduos, visando agilizar a coleta e otimizar o deslocamento entre os 
pontos geradores e o local destinado ao tratamento ou disposição final; 

 

 Garantir a disposição final adequada dos resíduos, em conformidades com 
as normas e legislação vigente; 

 

 Garantir o transporte adequado dos resíduos sólidos. 

 

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

 Geração de inventários de resíduos; 

 

 Limpeza e organização do armazenamento temporário dos resíduos; 

 

 Destinação correta dos resíduos sólidos comuns e perigosos; 

 

 Avaliar a efetividade dos treinamentos dos funcionários (fixos e 
terceirizados) e da comunicação aos visitantes quanto a gestão de 
resíduos. 

 
Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Capacitação e Integração da Mão-de-Obra, 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Saúde Ambiental, Gerenciamento de 

Riscos e Atendimento a Emergências e Programa de Gestão e Supervisão 

Ambiental - PGSA. 
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Cronograma Físico-Financeiro 

 

O cronograma físico-financeiro será definido quando da elaboração do Projeto 

Básico Ambiental. 

 

Responsável pela Implantação 

 

A gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão será a 

responsável pela implementação, execução e fiscalização do programa. 

 

12.1.6 Programa de Gestão de Recursos Hídricos 

 

Esse programa visa o gerenciamento e o monitoramento dos recursos hídricos 

presentes na ADA e AID do Complexo e LT, durante as atividades de implantação 

do empreendimento. 

 

O programa será composto pelos seguintes subprogramas: 

 

 Subprograma de Abastecimento de Água Bruta e Potável; 

 

 Subprograma de Gestão e Controle de Efluentes Líquidos; 

 

 Subprograma de Monitoramento de Efluentes Líquidos; 

 

12.1.6.1 Subprograma de Abastecimento de Água Bruta e Potável 

 

Justificativa 

 

As atividades de implantação demandarão quantitativos de água bruta e potável. 

Dessa forma, justifica-se a execução do Subprograma de Abastecimento de Água 

Bruta e Potável, o qual visa o controle dos recursos hídricos a serem utilizados no 

Complexo Solar e Linha de Transmissão. 
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Objetivos 

 

O Subprograma tem como objetivo controlar a demanda de projeto, assegurar o 

fornecimento de água com a qualidade necessária para abastecer o 

empreendimento, reduzir e reaproveitar os efluentes gerados pelas atividades de 

implantação, garantindo assim a menor alteração possível no seu entorno, bem 

como o atendimento aos padrões definidos pelos requisitos legais de potabilidade. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA e Área de Influência Direta - AID. 

 

 

Público-alvo 

 

Funcionários, fixos e terceiros; residentes na ADA e AID, que poderão estar 

sujeitos às interferências causadas pelas atividades do empreendimento e o 

órgão ambiental analista. 

 

Metodologia 

 

A metodologia desse subprograma envolverá a execução das seguintes etapas: 

 

 Identificação das áreas que necessitarão de alimentação de água durante 
as atividades de implantação e operação do empreendimento; 

 

 Identificação de pontos de reaproveitamento de água, bem como os 
respectivos quantitativos; 

 

 Identificação de fontes de captação de água bruta e formas de tratamentos 
necessários; 

 

 Caracterização da qualidade e quantidade de água necessária. 
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Período e Fases 

 

 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas (operacionalização 
dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos materiais a serem 
produzidos e especificação de serviços para contratação das empreiteiras 
e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário); 

 

 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 
das ações do programa; 

 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

 

 Resultados Esperados 

 

 Gerenciar os recursos hídricos disponíveis visando evitar desperdícios, 
mantendo a qualidade das águas necessárias para cada atividade e 
consumo específicos, mediante monitoramentos ambientais; 

 

 Gerenciar o insumo (água) de forma suficiente para manter um balanço 
hídrico adequado durante todas as fases do empreendimento; 

 

 Reaproveitar efluentes gerados, quando possível. 

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

 Número de resultados dos monitoramentos de qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas dentro dos padrões da legislação vigente; 

 

 Quantidade de efluentes líquidos reaproveitados do processo durante a 
vida útil do empreendimento. 
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Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Capacitação e Integração da Mão-de-Obra, 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Saúde Ambiental, Monitoramento da 

Qualidade do Ar, Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de Combustíveis, Óleos 

e Graxas, Gestão de Recursos Hídricos e demais Subprogramas, Gerenciamento 

de Riscos e Atendimento a Emergências e Programa de Gestão e Supervisão 

Ambiental - PGSA. 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

O cronograma físico-financeiro será definido quando da elaboração do Projeto 

Básico Ambiental. 

 

12.1.6.2 Subprograma de Gestão e Controle de Efluentes Líquidos 

 

Justificativa 

 

A coleta e o tratamento adequado dos efluentes líquidos gerados durante as 

etapas que compreendem as atividades pretendidas pelo projeto evitarão a 

contaminação do ambiente, além de prevenir riscos à saúde dos trabalhadores 

fixos e terceirizados, e eventualmente danos aos residentes na ADA e AID. O 

planejamento de instalação dos canteiros, bem como de toda a infra-estrutura do 

projeto, será realizado considerando a necessidade de coletar, tratar e descartar 

de forma segura e ambientalmente correta as águas, conforme determinam as 

normas da ABNT (NBR 7.229/93 e NBR 13.969/97) e atendendo aos padrões de 

emissão estabelecidos nas Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº 397/2008. 

Objetivos 

 

O presente subprograma tem por objetivo garantir que a coleta, o tratamento e o 

descarte das águas servidas e dos efluentes líquidos sejam realizados de forma 

adequada, evitando contaminação do ambiente, em especial do solo e dos corpos 

hídricos. 
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Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA 

 

Público-alvo 

 

Funcionários fixos e terceirizados e residentes na ADA que poderão estar sujeitos 

às interferências causadas pelas atividades, bem como o órgão de controle 

ambiental. 

 

Metodologia 

 

A metodologia desse subprograma envolverá a execução das seguintes etapas: 

 

 Identificação das fontes de geração de efluentes líquidos durante as 
atividades de implantação do empreendimento; 

 

 Caracterização dos efluentes identificados; 

 

 Proposição de sistemas de controle da geração dos efluentes, bem como 
sua inspeção e manutenção; 

 

 Monitoramento da qualidade dos efluentes após tratamento; 

 Quantificação dos volumes reaproveitáveis. 

Período e Fases 

 

 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas (operacionalização 
dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos materiais a serem 
produzidos e especificação de serviços para contratação das empreiteiras 
e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário); 

 

 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 
das ações do programa; 
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 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

Resultados Esperados 

 

 Instruir sobre a maneira adequada de gerenciamento e controle dos 
efluentes líquidos; 

 

 Acompanhar os resultados do monitoramento após lançamento dos 
efluentes tratados no ambiente, com o objetivo de identificar possíveis 
níveis acima do padrão definido pela legislação vigente; 

 

 Propor os sistemas e ações de controle das atividades a serem realizadas 
durante a implantação, visando: 

 

 Minimização da geração de efluentes; 

 

 Implantação de sistemas de controle com o devido 
acompanhamento de suas eficiências, com a manutenção 
preventiva e corretiva necessárias; 

 

 Supervisionar e fiscalizar em campo, periodicamente, a aplicação 
dos procedimentos e das diretrizes definidas neste documento. 

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Subprograma 

 

 Número de reclamações em relação à qualidade das águas dos corpos 
hídricos da região; 

 

 Número de manutenções preventivas previstas nos sistemas de controle 
dos efluentes líquidos versus número de manutenções preventivas 
realizadas nos sistemas de controle dos efluentes líquidos; 
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 Número de manutenções corretivas realizadas nos sistemas de controle 
dos efluentes líquidos. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Capacitação e Integração da Mão-de-Obra, 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Saúde Ambiental,Gerenciamento de 

Riscos e Atendimento a Emergências e Programa de Gestão e Supervisão 

Ambiental - PGSA. 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

O cronograma físico-financeiro será definido quando da elaboração do Projeto 

Básico Ambiental. 

 

12.1.6.3 Subprograma de Monitoramento de Efluentes Líquidos 

 

Justificativa 

 

As atividades de implantação apresentam potencial de geração efluentes líquidos, 

que após tratados são descartados no ambiente, podendo gerar, eventualmente, 

incômodos para os residentes do entorno. Dessa forma, justifica-se a execução 

do monitoramento dos efluentes tratados na saída da estação de tratamento de 

efluentes. 

 

Objetivos 

 

Oferecer subsídios para o acompanhamento dos parâmetros indicadores de que o 

efluente poderá ser descartado causando a mínima interferência possível no 

ambiente. 
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Metodologia 

 

A metodologia adotada nesse subprograma envolve a execução de diversas 

atividades que irão garantir o acompanhamento da qualidade do efluente a ser 

lançado e, consequentemente, a manutenção da qualidade ambiental. As 

atividades envolvidas são: 

 

 Definição dos pontos de monitoramento dos efluentes tratados; 

 

 Definição dos parâmetros a serem monitorados; 

 

 Definição da frequência do monitoramento; 

 

 Instrução para a realização dos monitoramentos; 

, 

 Emissão do relatório de resultados com análise comparativa entre as 
campanhas e em relação aos limites previstos pela legislação. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA e Área de Influência Direta - AID. 

 

Público-alvo 

 

Funcionários fixos e terceirizados, residentes do entorno, bem como o órgão de 

controle ambiental responsáveis pelo licenciamento e fiscalização do 

empreendimento. 

 

Período e Fases 

 

 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas (operacionalização 
dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos materiais a serem 
produzidos e especificação de serviços para contratação das empreiteiras 
e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário); 
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 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 
das ações do programa; 

 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

Resultados Esperados 

 

 Criar registros que possam indicar a qualidade do efluente, após todos os 
sistemas de controle e tratamento, durante todas as etapas do 
empreendimento, apresentando as alterações nos diversos cenários; 

 

 Criar subsídios para adoção de novas ações de controle sobre os sistemas 
de tratamento de efluentes, caso a qualidade do efluente não esteja em 
conformidade com os padrões estabelecidos pela legislação vigente. 

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Subprograma 

 

Os indicadores ambientais compreendem os meios pelos quais pode ser 

verificado e confirmado, periodicamente, o cumprimento dos resultados 

esperados pelo subprograma. 

 

Dessa forma, o indicador ambiental do presente programa será a quantidade de 

coletas realizadas em relação à quantidade prevista, de acordo com a frequência 

a ser definida quando do detalhamento do PBA, bem como os relatórios de 

medições gerados. 

 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Capacitação e Integração da Mão-de-Obra, 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Saúde Ambiental, Gerenciamento de 
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Resíduos Sólidos e de Combustíveis, Óleos e Graxas, Gestão de Recursos 

Hídricos e demais Subprogramas, Gerenciamento de Riscos e Atendimento a 

Emergências e Programa de Gestão e Supervisão Ambiental - PGSA 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

O cronograma físico-financeiro será definido quando da elaboração do Projeto 

Básico Ambiental. 

 

12.2 MEIO BIÓTICO 

 

12.2.1 Plano de Supressão da Vegetação (Desmatamento) 

 

Justificativa 

 

A supressão de vegetação é uma das atividades inevitáveis para a implantação 

do empreendimento, em função da realização de uma série de intervenções 

(abertura de vias acessos, implantação de estruturas físicas, etc.). 

 

A supressão de vegetação compreende o corte raso de árvores, arbustos e ervas 

e inclui a derrubada, a remoção e o transporte de todo o material vegetal existente 

na área. 

 

O planejamento e o acompanhamento da supressão de vegetação são 

fundamentais na tentativa de restringir o desmatamento a locais estritamente 

necessários visando reduzir os impactos associados à ação. Ressalta-se ainda 

que ao realizar a supressão seja possível auxiliar o afugentamento da fauna para 

outros remanescentes que não serão afetados. 

 

A execução justifica-se pela mitigação dos impactos relacionados à flora e a 

fauna, no sentido de restringir as áreas a serem suprimidas, propiciando o 

afugentamento brando dos animais silvestres e o resgate de flora. As atividades 

previstas também irão garantir o destino adequado do material lenhoso e resíduos 

vegetais gerados, em conformidade com a legislação vigente. 
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Objetivo Geral 

 

Adotar as melhores práticas ambientais durante os procedimentos de supressão 

da vegetação para implantação do empreendimento. Essas práticas estão 

relacionadas ao corte sob a ótica do menor desbaste possível. Outra diretriz é a 

destinação adequada do material lenhoso obtido com a supressão, onde o 

aproveitamento socioeconômico seja maximizado e adequado. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Minimizar a supressão da vegetação por meio da adoção de 
procedimentos de controle e monitoramento eficientes, que deverão ser 
seguidos durante as atividades de implantação do empreendimento; 

 

 Supervisionar e orientar a supressão da vegetação e limpeza dos resíduos 
gerados por esta atividade; 

 

 Facilitar o deslocamento da fauna para áreas remanescentes e realizar o 
salvamento de espécies vegetais passíveis de sobrevivência, bem como 
aquelas consideradas imunes ao corte; 

 

 Destinar adequadamente os produtos florestais gerados (madeira) e os 
resíduos vegetais. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA. 

 

Público-alvo 

 

O grupo empreendedor, o órgão de controle ambiental e os executores da 

supressão vegetal, que poderá ser realizada pelo próprio empreendedor ou por 

uma empresa terceirizada. 
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Metodologia 

 

O plano será realizado durante a fase de implantação do empreendimento. 

Entretanto, as atividades só deverão ser iniciadas após a emissão da Autorização 

de Supressão de Vegetação (ASV) emitida pelo órgão ambiental competente. 

 

O corte da vegetação deverá ser realizado gradualmente, propiciando a migração 

induzida da fauna silvestre, o resgate de germoplasma, além do aproveitamento 

econômico da retirada da vegetação. 

Nesse sentido, vários métodos poderão ser utilizados para a realização da tarefa, 

devendo ocorrer o uso de trator de esteira com lâmina e, corte raso com uso de 

motosserra, após vistoria prévia criteriosa na área a ser suprimida pelas equipes 

de resgate de flora e salvamento da fauna. 

 

Como medida para a mitigação desses impactos, a supressão de vegetação 

seguirá as recomendações técnicas que estabelecem a necessidade de se 

restringi-la ao mínimo necessário. 

 

A supressão será desenvolvida após o estabelecimento de estratégias de 

extração da cobertura vegetal, formatos de aproveitamento do volume madeireiro 

resultante, como: lenha, escoramento, estacas, moirões, toras para serraria, 

carvão e outros, devendo inicialmente efetuar a identificação das áreas para que 

não haja supressão em excesso.  

 

A extração do volume madeireiro acontecerá após o licenciamento ambiental. A 

remoção da vegetação ocorrerá de acordo com as características do local após a 

avaliação técnica. 

 

O programa deverá ser executado antes da implantação das estruturas, e deverá 

estabelecer estratégias na extração da cobertura vegetal, locando as vias de 

acesso e definição dos pátios de armazenamento temporário, além do 

aproveitamento múltiplo da madeira (lenha, escoramento, estacas, moirões, toras 

para serraria, carvão, etc.). A extração do volume madeireiro deverá seguir o 
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cronograma de exploração, adaptado ao período de implementação dos 

programas ambientais. 

 

Período e Fases 

 

O Programa será desenvolvido obedecendo às seguintes fases: 

 

 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas (operacionalização 
dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos materiais a serem 
produzidos e especificação de serviços para contratação das empreiteiras 
e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário); 
 

 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 
das ações do programa; 

 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

Resultados Esperados 

 

 Garantia do respeito aos limites das áreas autorizadas para supressão 
vegetal; 

 

 Garantia da segurança dos trabalhadores envolvidos nas operações de 
supressão; 

 

 Definir o aproveitamento do material vegetal a ser suprimido e diminuição 
da perda de espécimes da flora. 

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

 Vistoria in loco e análise do quantitativo da área prevista para supressão e 
área efetivamente suprimida; 
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 Fiscalização do uso e estado de conservação, dos equipamentos de 
proteção individual e coletivo; 

 

 Volume de material recolhido e reaproveitado; 

 

 Relação entre o cronograma previsto e o realizado. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Capacitação e Integração da Mão-de-Obra, 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Saúde Ambiental, Resgate e 

Monitoramento da Flora, Afugentamento e Resgate da Fauna, Gerenciamento de 

Riscos e Atendimento a Emergências e Programa de Gestão e Supervisão 

Ambiental - PGSA. 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

O cronograma físico-financeiro será especificado quando da apresentação do 

Projeto Básico Ambiental (PBA). 

 

 

Responsável pela Implantação 

 

O Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão será a responsável 

pela implementação, execução e fiscalização do programa.  

 

12.2.2 Programa de Resgate e Monitoramento da Flora 

 

Justificativa 

 

Em virtude da importância da flora local, mesmo com o alto grau de antropização 

constatado nos levantamentos de campo, torna-se imprescindível a 

implementação do Programa de Resgate e Monitoramento de amostras 
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representativas do material genético contido nas populações vegetais a serem 

diretamente afetadas, principalmente pela diversidade presente nas áreas de 

influência do empreendimento. 

 

Por meio do Programa pretende-se mitigar os impactos de redução da cobertura 

vegetal, fragmentação da vegetação nativa e perda de indivíduos da flora, 

relacionados à diminuição de populações das espécies nativas e consequente 

perda de biodiversidade e variabilidade genética. O resgate também constitui a 

fonte de mudas e propágulos para posterior utilização nos projetos de 

recuperação de áreas degradadas (PRAD). 

 

Objetivos  

 

O Programa tem como objetivo apresentar as técnicas de salvamento de parte da 

diversidade vegetal existente nas áreas a serem suprimidas para implantação e 

operação do empreendimento e posterior produção e manutenção de mudas. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA e Área de Influência Direta - AID.  

 

Público-alvo 

 

Os principais interessados no desenvolvimento e resultados do programa 

proposto são a gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alexe Linha de 

Transmissão, o órgão de controle ambiental, residentes na ADA e AID e os 

pesquisadores que participarão da implementação das ações do programa. 

 

Metodologia 

 

Durante todo o ano deverão ser realizadas coletas de frutos antes da sua abertura 

espontânea. Tais coletas deverão abranger indivíduos arbustivos e arbóreos 

ocorrentes nas áreas. 

 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 832 

 

 

Para a coleta de estacas para reprodução vegetativa, são necessários 

conhecimentos aprofundados para identificação e propagação da espécie em 

questão. É necessário, por exemplo, diferenciar as espécies com capacidade de 

brotação, dentre as que não têm esse potencial. Por outro lado, é preciso manejar 

corretamente o corte para que a brotação tenha sucesso. Essa operação deverá, 

portanto, ser acompanhada por especialistas, para esclarecimento das dúvidas 

em campo por parte do pessoal encarregado da coleta. 

 

Já o resgate de mudas arbóreas adultas, com a finalidade de transplante para 

outros sítios diferentes, exige técnicas bastante apuradas e caras, em função do 

tamanho das plantas e de sua sensibilidade frente a transplantes. As mudanças 

de um ambiente para outro implicam alterações do microclima, da comunidade 

vegetal e da estrutura física e biológica do solo, além de diferenças no 

comportamento de cada planta, frente a intervenções em seu sistema radicular. 

Esse é um trabalho lento que somente poderá ser executado com auxílio de 

ferramentas ou máquinas específicas. Os resultados, por outro lado, nem sempre 

são previsíveis. 

 

Com relação às espécies arbustivas, essas são menos sensíveis ao transplante. 

Mesmo assim, o número de transplantes será limitado, uma vez que arbustos têm 

crescimento rápido e podem ser reproduzidos em viveiro, a partir de sementes ou 

estacas, com certa facilidade. 

 

Todo o trabalho de resgate deverá ser acompanhado por uma equipe treinada e 

por profissionais especializados, no sentido de evitar perdas dos exemplares 

resgatados. 

 

Será implantada uma base de resgate, onde serão acolhidas todas mudas 

resgatadas das áreas que terão sua vegetação suprimida. Esta base será 

implantada no mesmo local do viveiro florestal, pois parte dos propágulos 

resgatados serão transformados em mudas de espécies nativas. 
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Implantação de Viveiro de Mudas Nativas 

 

Um viveiro de mudas constitui importante área de demonstração de métodos de 

produção, técnicas florestais e experimentação básica no setor da silvicultura. 

Neste sentido, o viveiro a ser implantado na área do empreendimento estará, a 

curto e médio prazo, apto a não só atender aos serviços de revegetação previstos 

como, também, de divulgação de técnicas de produção de mudas para viveiristas 

da região.  

 

Considerando a necessidade de mão-de-obra, facilidade de acesso e boa 

localização geográfica em relação às áreas de plantio, a sugestão é que se 

implante o viveiro de produção de mudas na comunidade mais próxima à área do 

empreendimento. 

 

Resgate de Germoplasma 

 

O germoplasma é o material onde estão presentes os recursos genéticos que 

resguardam a variabilidade genética entre e dentro das espécies. Esse material 

pode ser obtido aproveitando-se os propágulos (qualquer parte de um vegetal 

capaz de multiplicá-lo ou propagá-lo vegetativamente) disponibilizados pela 

vegetação local. 

 

Com a remoção da vegetação parte do material genético disponível na região 

sofrerá uma significativa redução. 

 

Dessa forma, a coleta de sementes, plântulas e estacas torna-se fundamental 

para promover a manutenção e conservação da diversidade florística presente na 

AID do empreendimento. 

 

Período e Fases 

 

O Programa será desenvolvido obedecendo às seguintes fases: 
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 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas (operacionalização 
dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos materiais a serem 
produzidos e especificação de serviços para contratação das empreiteiras 
e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário); 
 

 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 
das ações do programa; 

 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

Resultados Esperados 

 

Coletar, armazenar e reintroduzir, em área destinada à conservação permanente 

e/ou reabilitação, uma parcela significativa da comunidade de epífitas, herbáceas, 

arbustivas e arbóreas que forem detectadas na ADA do empreendimento. 

 

Garantir a efetividade do resgate da flora a partir do monitoramento das 

populações e indivíduos coletados em todas as fases. Estas fases incluem a 

remoção do indivíduo resgatado da área diretamente afetada pelo 

empreendimento, seu acondicionamento e sua reintrodução em área pré-

concebida. 

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

Quanto aos indicadores, serão utilizadas as espécies mais sensíveis como 

epífitas, espécies ameaçadas de extinção e imunes de corte. 

 

Quanto ao monitoramento do sucesso do resgate deverão ser verificadas: 

 

 Percentual de espécies resgatadas em relação ao levantamento florístico 
do RAS; 

 

 Taxa de sobrevivência das espécies resgatadas em viveiro; 
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 Taxa de sobrevivência das espécies reintroduzidas. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Supressão de Vegetação, Afugentamento e 

Resgate da Fauna, Monitoramento da Fauna e Programa de Gestão e Supervisão 

Ambiental - PGSA. 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

O cronograma físico-financeiro será especificado quando da apresentação do 

Projeto Básico Ambiental (PBA). 

 

Responsável pela Implantação 

 

A gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e e Linha de Transmissão será a 

responsável pela implementação, execução e fiscalização do programa.  

 

12.2.3 Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna 

 

Justificativa 
 

A implantação do empreendimento causará perda e alteração dos habitats 

savânicos de Caatinga, onde a fuga e/ou perda de espécimes da fauna foram 

considerados impactos relevantes. 

 

Ressalta-se que estes habitats apresentam papel fundamental na manutenção de 

diversas espécies dependentes ou semidependentes desses ambientes, inclusive 

endêmicas. Com a redução de habitat, as espécies perderão áreas que propiciam 

abrigo e esconderijo para proteção contra predadores, locais de alimentação e 

reprodução, e, consequentemente, podem ter suas populações reduzidas, além 

de aumentar a competição pelo efeito do adensamento nas áreas adjacentes. 
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Além disso, durante a supressão da vegetação alguns exemplares podem ser 

lesionados devido ao confrontamento com maquinários ou por quedas de arvores, 

ninhos ou abrigos. Desse modo, como forma de minimização desses impactos, 

faz-se necessário o acompanhamento das atividades de supressão e a execução 

de eventuais ações de resgate, triagem e destinação da fauna capturada. 

 

Sendo assim, o afugentamento previsto nesse programa proporcionará a 

oportunidade para que os animais migrem para áreas adjacentes sem o estresse 

causado pelo contato com humanos, e assim não correrem o risco de se ferirem 

ou morrerem durante a supressão de vegetação e outras intervenções. O resgate 

contemplará os indivíduos da fauna que não conseguirem dispersar por si só. 

 

Objetivos 
 
a) Afugentar a fauna residente na ADA, com o objetivo de estimular que os 

indivíduos se desloquem para as áreas não atingidas pelo empreendimento; 

 

b) Acompanhar as obras de instalação do empreendimento para o adequado 

resgate dos animais (adultos, filhotes e ovos), quando necessário, durante as 

atividades de desmate, focalizando em espécies de baixa capacidade de 

dispersão nas áreas do Complexo Solar e Linha de Transmissão; 

 

c) Analisar o estado de saúde de cada espécime levado para o centro de resgate 

de fauna; 

 

d) Reabilitar, para posterior soltura, os indivíduos feridos ou que não estiverem 

aptos a retornarem à natureza imediatamente; 

 

e) Dar a destinação correta aos espécimes capturados, seja a soltura em área 

previamente escolhida, de animais sadios ou reabilitados; seja o encaminhamento 

para criadouros autorizados, no caso de filhotes e de animais que não tiverem 

condições de retornarem à natureza, ou instituições de pesquisa, no caso de 

morte. 
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Área de Abrangência 
 
A atividade será realizada na Área Diretamente Afetada - ADA, mas precisamente 

nas áreas que sofrerão supressão da vegetação para a implantação do 

empreendimento e demais estruturas auxiliares. 

 

Público-alvo 

 

Os interessados no desenvolvimento e resultados desse programa são: o 

empreendedor, o órgão ambiental licenciador, os funcionários que trabalharam na 

supressão de vegetação, população da ADA, os profissionais que irão executar as 

ações de afugentamento e resgate da fauna, as instituições de pesquisa e 

autorizadas para receber animais provenientes desse programa e a comunidade 

científica em geral. 

 

Metodologia 

 

O Programa deverá ser adotado durante toda atividade de supressão de 

vegetação nativa na fase de implantação do empreendimento. Tendo em vista a 

evolução sequencial do sistema de trabalho, esse programa também deverá ser 

adotado na fase de operação, durante a supressão da vegetação para a abertura 

de novas frentes de trabalho. 

 

Algumas medidas importantes deverão ser empregadas visando conseguir 

melhores resultados no acompanhamento e resgate de espécies. As equipes de 

resgate de fauna devem ser multidisciplinares, incluindo biólogos especialistas de 

cada grupo e veterinários. As equipes devem ser separadas de acordo com o 

número de frentes de desmate e cada técnico terá um equipamento para 

comunicação com outros biólogos e com o médico veterinário. Também deverá 

ser prevista a alocação de um desses profissionais para acompanhamento da 

abertura das valas. 

 

Métodos adequados de captura, acondicionamento e remoção dos exemplares 

para áreas próximas não afetadas, executados por profissionais experientes, 
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evitarão que os animais sejam feridos ou mesmo mortos, minimizando o impacto 

das obras sobre as populações de fauna. Isso também diminui o risco de 

acidentes, envolvendo operários e moradores do entorno do canteiro de obras. 

Dessa forma, o afugentamento e o resgate beneficiarão as espécies da fauna, os 

moradores e os trabalhadores. 

 

Planejamento das Atividades 

 

Algumas atividades devem ser desenvolvidas preliminarmente ao início das 

atividades de supressão vegetal visando dar bom andamento à sua execução: 

 

a) Autorização de captura, resgate e coleta; 

 

b) Carta de aceite de instituições, aproveitamento de material zoológico e 

encaminhamento para instituições autorizadas. Esse procedimento é de suma 

importante caso ocorra o óbito de animais, faz-se necessária à emissão de 

carta de aceite de instituições de pesquisa, bem como mantenedouros ou 

criadouros autorizados, para o recebimento de animais incapacitados para o 

retorno à natureza; 

 

c) Centro de Triagem - centro de resgate de fauna é o termo utilizado para a 

construção física que serve como local de apoio para a fauna em 

empreendimentos que interfiram no meio biótico de determinado local. Assim 

sendo, poderá o empreendedor poderá estabelecer parceria com outras 

instituições para receber os animais resgatados que necessitem de cuidados 

ou então construir um centro de resgate de fauna para receber, triar e tratar 

animais que eventualmente sejam resgatados durante as atividades de 

supressão da vegetação e afugentamento da fauna; 

 

d) Escolha das áreas de soltura: algumas áreas deverão ser previstas como áreas 

de soltura de animais. Estas áreas serão selecionadas pelos profissionais que 

executarão esse Programa. A escolha destas áreas de soltura deverá ser 

realizada com base em critérios técnicos, visita a campo e deverá considerar 

as características ambientais das mesmas; 
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e) Capacitação de pessoal: os biólogos responsáveis por esse Programa deverão 

ministrar uma palestra aos funcionários responsáveis pelas ações de 

supressão. A palestra objetivará informar sobre os procedimentos a serem 

adotados no caso de encontro com animais e sensibilizá-los sobre a 

importância de comunicar aos biólogos a visualização ou qualquer outro 

registro de animais, incluindo vestígios e filhotes. 

 

Vistoria prévia 

 

Sempre antes do início das atividades de supressão, deverá ser realizada a 

vistoria da área a ser desmatada, em busca de evidências diretas e indiretas da 

presença de espécimes de vertebrados. Nesta fase será investigada a presença 

de tocas, abrigos, refúgios dos espécimes presentes na área. Prioritariamente, a 

fauna deverá ser afugentada para áreas adjacentes, devendo ser evitado o 

contato com os animais. 

 

Afugentamento 

 

O afugentamento deve ser realizado de maneira a impelir a fauna residente na 

ADA a se deslocar para as áreas não atingidas pelo empreendimento. Desta 

forma, minimiza-se o esforço de resgate nas obras, aumenta-se a probabilidade 

de sucesso do encontro de habitats adequados pelos espécimes deslocados. 

 

As equipes deverão ser cuidadosas ao vistoriar as áreas à frente do desmate 

visando localizar indivíduos que se deslocam lentamente, bem como dever estar 

atentos à presença de animais nas árvores e no chão. Sempre que indivíduos ou 

grupos forem avistados, a equipe deverá ser acionada para efetuar o 

afugentamento ou o resgate com segurança. No caso de casais, grupos e mães 

com filhotes, a equipe de resgate deverá ficar atenta para que esses não se 

separem. Localizado um animal em situação de risco, as equipes deverão ser 

acionadas. É importante que se realize uma busca direcionada também para o 

resgate de ninhos em arbustos e árvores que serão suprimidas. As espécies de 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 840 

 

aves que eventualmente não conseguirem se deslocar, deverão ser capturadas e 

realocadas rapidamente, evitando e estresse do animal. 

 

A retirada do material lenhoso proveniente da supressão de vegetação deverá ser 

realizada assim que encerradas as intervenções e de preferência numa única 

etapa, a fim de evitar a eventual recolonização da área por algum animal. 

 

Resgate 

 

Ações de resgate de indivíduos deverão ocorrer quando for constatada a 

impossibilidade de locomoção ou dispersão dos animais por meios próprios, tanto 

devido à reduzida capacidade de deslocamento quanto por ferimentos ou 

desorientação, bem como filhotes encontrados, que não terão condições de 

sobreviver sozinhos na natureza. 

 

Os animais que por ventura precisem ser resgatados deverão ser capturados, 

manejados e transportados de forma correta. Eles deverão ser levados para o 

centro de resgate de fauna para que um veterinário avalie as condições gerais de 

saúde dos animais. Os animais saudáveis que necessitem de translocação 

deverão ser soltos em ambientes, preferencialmente, no entorno do local de 

captura, caso esse não exista ou não comporte tal espécie, deverão ser 

escolhidos, de maneira criteriosa, possíveis locais nos arredores, de preferência 

no mesmo município. Esses locais serão denominados área de soltura. 

 

Os que não estiverem em condições de retornarem para a natureza deverão ser 

acondicionados em módulos de contenção e permanecer em tratamento até que 

sua soltura e reintrodução sejam possíveis. 

 

Os filhotes e os animais que não puderem ser reintroduzidos na natureza ou no 

caso do animal que não se recupere totalmente deverão ser encaminhados a 

instituições autorizadas para a manutenção de animais silvestres em cativeiro. As 

espécies que porventura venham a óbito deverão ser encaminhadas para 

coleções científicas credenciadas. Todas as atividades deverão ser devidamente 
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autorizadas pelas licenças ambientais necessárias, como autorização de captura, 

coleta e transporte do órgão competente. 

 

Caso espécimes sejam encontrados mortos ou que eventualmente venham a 

morrer após a captura, os mesmos poderão ser encaminhados para instituições 

de pesquisa previamente contatadas e dispostas a receber o material, bem como 

as mesmas deverão ser autorizadas pelo órgão licenciador. 

 

Todos os espécimes resgatados deverão ser relacionados numa ficha de registro, 

na qual constarão os seguintes dados: data do resgate, identificação da espécie, 

ambiente onde o animal foi resgatado, responsável, destino com a data e 

observações pertinentes. O protocolo para o registro dos animais capturados 

norteará a análise do sucesso das ações de afugentamento e resgate de fauna. 

 

Período e Fases 

 

O Programa será desenvolvido obedecendo às seguintes fases: 

 

Etapa de Pré-Implantação- onde serão desenvolvidas as atividades de 

planejamento detalhado das ações a serem realizadas, como: operacionalização 

dos diagnósticos; definição das programações de cursos e oficinas; definição dos 

conteúdos temáticos dos materiais educativos a serem produzidos; 

 

Implantação e Desenvolvimento-onde serão realizadas atividades de 

sensibilização inicial para o desenvolvimento das ações, composição de parcerias 

e articulações interinstitucionais, bem como o desenvolvimento efetivo das ações 

do Programa; 

 

Avaliação dos resultados e geração de perspectivas de continuidade - onde serão 

realizadas atividades de análise dos resultados obtidos por meio da composição 

de relatórios de avaliação das ações realizadas. 
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Resultados Esperados 

 

Espera-se que o programa seja capaz de promover o afugentamento de todos os 

animais registrados na área da supressão e captura, bem como cuidar de todos 

os animais feridos ou mutilados com a pretensão de extinguir os danos de perda 

de biodiversidade associados a esta atividade. 

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

Os indicadores serão, basicamente, os índices de mortalidade de indivíduos da 

fauna durante as atividades de supressão da vegetação, sendo que quanto menor 

este número maior a efetividade do Programa proposto. 

 

Também poderão serão utilizados como indicadores, parâmetros e índices que 

traduzam os aspectos relacionados à fauna afugentada e relocada. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação comos Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Supressão de Vegetação, Resgate e 

Monitoramento da Flora, Monitoramento da Fauna e Programa de Gestão e 

Supervisão Ambiental - PGSA. 

 

Responsável pela Implantação 

 

O Empreendedor será responsável pela implementação, execução e fiscalização 

do programa. 
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12.2.4 Programa de Monitoramento da Fauna 

 

Introdução 

 

O Programa de Monitoramento da fauna da área de influência do Complexo Solar 

Fotovoltaíco Alex I, III a X foi elaborado como parte do licenciamento ambiental do 

dito empreendimento, localizado no município de Limoeiros do Norte, estado do 

Ceará. 

 

Em relação as alternativas de energia limpa, diversos estudos relacionados ao 

impacto da implantação de parques eólicos sobre o meio ambiente vêm sendo 

conduzidos em países que possuem parques de energia eólica, porém poucos 

são relacionados a energia solar. Os estudos visam preencher algumas lacunas 

existentes relativas ao conhecimento desses impactos sobre a fauna tanto na fase 

de instalação de equipamentos, quanto na fase de operação do empreendimento. 

Nesse sentido, estudos de monitoramento são uma ferramenta essencial para 

verificar a validade das medidas mitigatórias implantadas em um empreendimento 

e sugerir que novas medidas sejam tomadas, de acordo com a necessidade de 

cada caso.  

 

O presente Programa de Monitoramento pretende avaliar e acompanhar a 

estruturação da comunidade dos anfíbios e répteis, mamíferos não voadores e 

voadores e aves, buscando detectar quaisquer impactos ambientais provocados 

pela instalação do Complexo Solar. O mesmo programa também irá gerar dados 

para uma melhor avaliação e maior conhecimento acerca da fauna local, 

propondo, sempre que necessário, ações de mitigação e medidas de minimização 

de possíveis impactos. Os seguintes objetivos específicos nortearão o programa: 

 

a) avaliação quali-quantitativa da dinâmica de estruturação da comunidade de 

anfíbios e répteis, mamíferos não voadores e voadores e aves, com comparação 

da abundância e riqueza entre as áreas monitoradas (sob influência do 

empreendimento) e entre as campanhas de monitoramento (fases de implantação 

e operação do empreendimento); 
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b) descrição de padrões ecológicos da história de vida das espécies encontradas; 

 

c) detecção de potenciais impactos ambientais diretos e indiretos causados pela 

atividade proposta no empreendimento, definindo ações e medidas de mitigação; 

 

e) identificação dos ambientes utilizados como refúgio, sítios de alimentação, 

dessedentação e reprodução pela fauna e avifauna nas áreas de influência do 

empreendimento, mapeando e avaliando seus habitats; 

 

f) avaliação dos parâmetros populacionais das espécies endêmicas, raras e 

ameaçadas identificadas na área e das potenciais ameaças à manutenção das 

mesmas; 

 

g) composição de parcerias e estratégias de ação junto à comunidade local para 

obter sucesso no programa, e assim prevenir a perda de biodiversidade em 

decorrência da implantação do empreendimento. 

 

Área de Abrangência 

 

Área de Influência de Direta (AID) do Empreendimento e Área de Influência 

Indireta (AII). 

 

Público-alvo 

 

1) Órgão de controle ambiental; 

 

2) Profissionais envolvidos com a implantação dos Programas Ambientais; 

 

3) População moradora da área de influência do empreendimento; 

 

4) Comunidade científica. 
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Metodologia 

 

O Programa de Monitoramento da fauna será realizado ao longo de, no mínimo, 

quatro anos, com campanhas trimestrais de seis dias de duração cada, de forma 

a abranger todas as estações do ano. A necessidade de um monitoramento a 

longo prazo se dá pela completa falta de informação sobre os padrões de 

flutuação populacional e movimentação sazonal da fauna. 

 

 

Segue abaixo a metodologia para cada grupo faunístico: 

 

Anfíbios e répteis  

 

As classes de vertebrados de anfíbios e répteis reúnem uma alta diversidade de 

espécies e diferentes estratégias de história de vida. Dessa forma, para obter uma 

boa caracterização qualitativa da herpetofauna é necessário o uso de diferentes 

técnicas de amostragem. 

 

O método de Procura Visual Ativa (PVA) registra a maioria das espécies em 

atividade no momento da amostragem e, por isso, tem por objetivo estimar a 

riqueza preliminar de espécies da herpetofauna (HEYER et al., 1994). Durante a 

PVA são vasculhados pedras, folhiço, bromélias, ocos de árvores e cupinzeiros 

(CRUMP JR., 1994). 

 

O método de coleta passiva também deverá ser empregado de forma 

complementar, devem ser instalados 5 pitifall traps que consistiram em 4 baldes 

enterrados interligados por cerca-guia formando um y em cada ponto amostral. 

 

Além disso, durante os períodos crepusculares e noturnos também deverá ser 

empregado o método de procura ativa em sítios reprodutivos, o que inclui as 

margens das Dolinas. 
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A procura ativa deverá ser complementada com a gravação dos cantos de 

anuros, uma importante ferramenta na identificação das espécies, pois o canto é 

definido pré-zigoticamente (WELLS, 1977) e, portanto, corresponde a uma 

ferramenta importante na identificação da espécie. Os cantos serão registrados 

em gravador portátil e posteriormente analisado no programa Avisoft SAS-Lab 

Light (versão 3.74) e Sound Ruler (versão 0.9.6.0).  

 

Pequenos mamíferos não voadores 

 

Para o monitoramento das espécies dos pequenos mamíferos não-voadores 

deverão ser utilizadas 50 armadilhas de contenção viva (Live traps) do tipo 

Sherman e Tomahawk. 

 

Em cada sítio amostral deve ser criada quatro linhas ou transecções equidistantes 

50 m uma da outra. Em cada transecção serão instaladas cinco estações de 

captura, composta por uma armadilha tipo Sherman instalada a 1,5 metro de 

altura (sempre que possível)e outra do tipo Tomahawk montada sobre o solo em 

local sombreado. As armadilhas deverão ser iscadas diariamente com frutas 

(goiaba, abacaxi ou banana) e itens de origem animal (sardinha, bacon ou 

algodão embebido em óleo de fígado de bacalhau). O esforço amostral deve 

compreender seis noites, para que seja possível a captura da maior parte dos 

pequenos mamíferos não-voadores da área. 

 

Para cada animal capturado serão anotadas as seguintes informações: data de 

captura, tipo de microhabitat, número da estação de captura, tipo de armadilha, 

espécie, captura ou recaptura, biomassa, sexo, estágio do desenvolvimento, 

estado reprodutivo, aspecto geral do corpo, biometria e comportamento após 

soltura (ALHO; PEREIRA; PAULA, 1986; LACHER; ALHO, 1989; VIEIRA, 1989; 

PEREIRA, 1991), além da marcação individual com brincos de metal numerados 

que deverão ser presos na orelha que apresentar melhor condição de saúde, 

preferencialmente na direita. 
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Mamíferos de médio e grande porte 

 

O monitoramento dos mamíferos de médio e grande porte devem seguir métodos 

amplamente utilizados em estudos científicos (REIS et al., 2010) e também 

indicado pela instrução normativa do IBAMA nº 13/2013, que trata de 

empreendimentos lineares, como ferrovias e rodovias. Nesse sentido, devem ser 

empregados os métodos de Censo visual, identificação de rastros e coleta de 

vestígios onde deve ser realizado o censo para visualização de espécimes e 

procura e interpretação de vestígios (pelos, fezes e tocas), além de vocalizações. 

Este método ocorrerá em trilhas pré-existentes, com pelo menos 1 km de 

extensão, sendo percorridas duas vezes por dia em diferentes períodos, pela 

manhã entre 8 e 11 horas e pela tarde entre 17 e 19 horas. A trilha ou transecção 

será percorrida com velocidade não superior a 2 km/h, com paradas a cada 100 

m, para observação das áreas adjacentes em busca de vestígios ou espécimes 

de mamíferos. O esforço amostral total deve ser de 10 km percorrido durante o 

período amostral (sendo cinco km em cada sítio). 

 

Para cada indivíduo registrado serão anotadas informações como nome da 

espécie, número de indivíduos (quando possível), tipo de vestígios e coordenada 

geográfica. Os vestígios serão fotografados quando possível, utilizando-se uma 

escala métrica. A identificação das pegadas será baseada em guias de campo 

(OLIVEIRA; CASSARO, 1999; DE ANGELO et al., 2008; MORO-RIOS et al., 

2008; BECKER; DALPONTE, 2013), assim como as fezes encontradas (CHAME, 

2003). 

 

Outro método que deve ser empregado é o uso de armadilhas fotográficas. O 

mínimo de 10 armadilhas fotográficas devem ser utilizadas em cada campanha, 

sendo duas em cada ponto amostral e devem permanecer instaladas por cinco 

dias/noites consecutivas programadas para funcionar 24 por dia. Para a 

instalação deverá ser considerado o habitat e o favorecimento dos registros dos 

mamíferos, como a presença de carreiros e locais de passagem desses animais. 

Sempre que necessário serão utilizadas iscas como atrativo da mastofauna, 

desde que não interfiram nos demais métodos propostos no presente 
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Subprograma, sendo de responsabilidade do biólogo avaliar a sua necessidade 

de complementar esse método. 

 

Mamíferos voadores 

 

Para avaliar a dinâmica de estruturação da comunidade de morcegos durante a 

fase de implantação e ao longo da fase de funcionamento da Usina deverão ser 

realizadas duas metodologias de amostragem quantitativa (I e II): captura por 

redes de neblina e monitoramento acústico. Dados qualitativos serão coletados 

adicionalmente. 

 

Serão utilizadas redes de neblina para captura de morcegos que captura 

principalmente espécies que se abrigam onde foi armada a rede e que forrageiam 

em substrato baixo. Morcegos insetívoros que forrageiam no dossel são 

geralmente subestimadas por este método. Desta maneira, apenas uma 

amostragem combinada de métodos de captura e monitoramento acústico permite 

que toda a variação da estruturação da comunidade quiropterofaunística possa 

ser acompanhada de maneira fidedigna. 

 

I) Captura com rede de neblina: os morcegos serão capturadas com redes de 

neblina (mist nets) e marcadas com brincos de metal numerados. 

 

Serão amostrados no mínimo por cinco transectos ao longo de cada campanha. 

Cada transecto terá 10 redes de neblina  de 10 m de comprimento x 2,5 m de 

altura que serão instaladas formando linha contínua. Cada linha de rede 

permanecerá aberta durante seis horas das 16h às 23h, cada campanha de 

monitoramento terá um esforço de 3000 hrs/m de captura. 

 

Dos morcegos capturados serão coletados dados biológicos e morfométricos e, 

quando possível, presença de filhotes, a idade e o sexo. Registros de re-captura 

ao longo das campanhas de amostragem fornecerão informações sobre a 

movimentação da comunidade de morcegos. 
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II) Monitoramento acústico: Esse método é capaz de registrar as ecolocalizações 

dos morcegos em pleno vôo, além de determinar os picos de atividade das 

variadas espécies que ocorrem na área de instalação do empreendimento nas 

diferentes áreas de influência para possíveis comparações. Será possível realizar 

gravações das espécies potencialmente atingidas (morcegos insetívoros). 

 

O biomonitoramento acústico deve ser realizado utilizando o gravador de 

ultrassons ligado a um microfone e instalado a pelo menos três metros acima do 

solo, em galhos de árvores, sobre o estrato arbustivo. Esse método é utilizado 

para a gravação das chamadas de ecolocalização dos morcegos (vocalização em 

ultrassons, acima de 10 KHz). 

 

As gravações devem iniciar a partir do pôr do Sol e encerradas ao final da noite, 

por volta das 5h da manhã. Perfazendo um total aproximado de 12h de gravações 

em cada um dos pontos de biomonitoramento acústico e ao final da campanha 

um total de 24 horas de gravações. Os microfones deverão ser ajustados para 

responder estímulos a partir de ±4 dB de ondas sonoras de 10 a 192 kHz.  

 

Estes dados serão utilizados para verificar a riqueza e a abundância total da 

comunidade de quirópteros na área do empreendimento, sendo analisados em 

busca de flutuações não naturais entre os transectos e as campanhas. 

 

Aves 

 

Para avaliar a dinâmica de estruturação da comunidade de aves durante a fase 

de implantação e ao longo da fase de funcionamento do Complexo Solar 

Fotovoltaíco serão utilizadas duas metodologias de amostragem quantitativa (I e 

II): captura por redes de neblina e censos por pontos fixo de escuta. Dados 

qualitativos serão coletados adicionalmente. 

 

I) Captura com rede de neblina: as aves serão capturadas com redes de neblina 

(mist nets) e marcadas com anilhas de metal, numeradas, fornecidas pelo Centro 

de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres - CEMAVE, mediante 

concessão específica de anilhamento. O CEMAVE é um centro vinculado ao 
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Instituto Chico Mendes – ICMBio, responsável por regulamentar as atividades de 

pesquisa e monitoramento de aves no Brasil, com a utilização de marcadores 

(anilhas e outros). A concessão de anilhamento é fornecida a ornitólogos 

capacitados, mediante a apresentação de um projeto de pesquisa, com 

detalhamento da atividade que será desenvolvida, objetivos e relevância para a o 

conhecimento ornitológico e a conservação de aves. O requerimento da 

concessão e a apresentação do projeto podem ser feitos a qualquer momento 

para o CEMAVE, que analisará a proposta e o currículo dos proponentes, neste 

caso anilhadores já credenciados e com experiência comprovada e reconhecida 

pelo Centro. 

 

Cada transecto terá 10 redes de neblina  de 10 m de comprimento x 2,5 m de 

altura que serão instaladas formando linha contínua. Cada linha de rede 

permanecerá aberta durante cinco horas das 5h às 10h, cada campanha de 

monitoramento terá um esforço de 3000 hrs/m de captura. 

 

As aves capturadas serão coletados dados biológicos e morfométricos e, quando 

possível, a idade e o sexo. Dados sobre mudas nas penas e presença de placas 

de incubação, seguirão o proposto em SICK (1997) e IBAMA (1994). Registros de 

re-captura ao longo das campanhas de amostragem fornecerão informações 

sobre a movimentação da comunidade avifaunística. 

 

II) Ponto fixo de escuta: Serão estabelecidas 10 unidades amostrais, 

eqüidistantes 200 m entre si em 5 pontos de amostragem, dispostos ao longo da 

AID  ou da AII da Linha de Transmissão. Cada unidade amostral será amostrada 

durante 10 minutos, perfazendo um total de 50 pontos amostrados por campanha 

de monitoramento. Serão considerados todos os indivíduos de espécies vistas ou 

escutadas num raio de 100 m.  

 

Estes dados serão utilizados para verificar a riqueza e a abundância total da 

comunidade avifaunística na área do empreendimento, sendo analisados em 

busca de flutuações não naturais entre os transectos e as campanhas. 
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Para auxiliar a observação das espécies deverão ser utilizados binóculos e para o 

registro de vocalizações, gravadores auxiliados com microfones direcionais. A 

documentação fotográfica deverá ser feita por máquinas digitais.  

 

Para avaliar os resultados de todos os grupos faunísticos deverão ser utilizadas 

análises estatísticas básicas, como a curva de rarefação para suficência de 

amostragem e abundância relativa, indicadores de diversidade (ex.: diversidade 

de Shannon-Wienner, dominância de Simpson e uniformidade de Pielou). Sempre 

que necessário outras análises estatísticas devem ser incorporadas para melhorar 

as discussões acerca dos resultados observados. 

 

Período e Fases 

 

O Programa será desenvolvido obedecendo às seguintes fases: 

 

A - Implantação e Desenvolvimento: Reconhecimento da área e definição dos 

pontos de amostragem; 

 

B - Avaliação dos resultados e geração de perspectivas de continuidade: onde 

serão realizadas atividades de análise dos resultados obtidos por meio da 

composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

Resultados Esperados 

 

Espera-se ao longo do trabalho de monitoramento, tanto na fase de instalação 

quanto na fase de operação do empreendimento, obter informações sobre: perda 

de habitat e a fragmentação;  

Espera-se, ao final dos quatro anos de monitoramento, obter respostas sobre o 

impacto da implantação do Complexo Solar Fotovoltaíco a fauna. Dessa maneira, 

espera-se, também, que as informações possam preencher as lacunas de 

conhecimento hoje existentes sobre o assunto e contribuir para o aprimoramento 

e redução de possíveis impactos negativos em empreendimentos desta natureza 

no Brasil. 
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Sugere-se que as informações obtidas gerem artigos científicos publicados em 

revistas ou periódicos especializados, dando maior embasamento e respaldo 

científico ao assunto. Isso contribuirá para ações futuras relacionadas a Parques 

Eólicos, a exemplo de elaboração de relatórios de impacto e de planos de 

manejo. 

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

1) Registro das atividades de campo por ano; 

 

2) Número de animais registrados/marcados por espécie por campanha; 

 

3) Registro dos locais utilizados pela quiropterofauna e avifauna.  

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Supressão de Vegetação, Resgate e 

Monitoramento da Flora. 

 

Responsável pela Implantação 

 

O Empreendedor será a responsável pela implementação, execução e 

fiscalização do programa. 
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12.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

12.3.1 Programa de Educação Ambiental - PEA: (i) comunidade local e (ii) 

trabalhadores do empreendimento 

 

Justificativa 

 

É fundamental integrar-se social e economicamente às comunidades da região 

em que se pretende instalar o empreendimento, para que sejam criados 

mecanismos de mútuo conhecimento entre essas partes. 

 

Nesse sentido, propõe-se o desenvolvimento de um projeto dedicado à educação 

ambiental e comunitária visando promover a compreensão do empreendimento, 

sua natureza ecológica e sua forma de operação. 

 

A educação ambiental é entendida como uma das contrapartidas em relação à 

vizinhança do empreendimento, que se estende, além da compreensão, 

informação e conscientização de seus valores produtivos. 

 

Objetivo Geral 

 

Desenvolver ações educativas por meio de um processo participativo, visando 

capacitar/habilitar setores sociais para uma atuação efetiva na melhoria da 

qualidade ambiental e de vida, informando a população sobre as características 

ambientais da região, com ênfase na disseminação de informações sobre as 

iniciativas de conservação da qualidade ambiental relacionadas ao 

empreendimento, priorizando o processo de participação comunitária no 

tratamento à análise dos problemas socioambientais locais e à proposição de 

soluções. 
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Objetivos Específicos 

 

O Programa deve nortear e contribuir para o bom desenvolvimento das obras e 

para a melhoria dos padrões de qualidade de vida da população a ser beneficiada 

pelo projeto por meio da introdução e/ou reforço de conhecimentos e práticas que 

permitam o cumprimento dos seguintes objetivos específicos: 

 

 Contribuir para a prevenção e a minimização dos impactos ambientais 
negativos decorrentes da implantação e operação do empreendimento por 
meio da inserção da educação ambiental; 
 

 Realizar processos formativos na área de educação ambiental visando 
capacitar professores, lideranças comunitárias, técnicos da rede pública, 
cooperativados etc. como agentes multiplicadores; 
 

 Incentivar a formação de hábitos e atitudes ambientalmente corretos junto 
à população escolar; 
 

 Contribuir para a modificação de atitudes da população em relação ao meio 
ambiente por meio de sua integração no processo de discussão e 
instalação de novas possibilidades de desenvolvimento para seu município 
e comunidades como fator contribuidor a esse processo; 
 

 Realizar cursos de educação ambiental e organização comunitária durante 
a implementação do programa; 
 

 Integrar e compatibilizar as diversas ações de projetos que envolvam 
educação ambiental; 
 

 Produzir material educativo e instrucional fundamentado na análise dos 
problemas socioambientais locais visando subsidiar as ações do programa; 
 

 Realizar intercâmbio permanente com os demais programas ambientais. 
 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA e Área de Influência Direta - AID.  
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Público-alvo 

 

 População residente na ADA e AID; 

 

 Órgãos governamentais, em especial a Prefeitura; 

 

 Sindicatos, associações, entidades ambientalistas, ONGs e organizações 
da sociedade civil; 

 

 Técnicos e demais trabalhadores das obras (fixos e terceirizados); 

 

 Professores e alunos das redes pública e particular. 

 

Metodologia 

 

O programa será desenvolvido obedecendo a uma metodologia participativa, 

cujos pressupostos teórico-metodológicos básicos referem-se à participação da 

população em todas as etapas, da concepção à avaliação; utilização de uma 

diversidade de métodos e técnicas que possibilitem um envolvimento responsável 

dos segmentos participantes do programa e enfoque interdisciplinar, na medida 

em que o programa será constituído como um eixo integrador dos demais 

programas. São estratégias metodológicas para o desenvolvimento do Programa: 

 

 Elaboração das diretrizes e linhas de ação do PEA; 
 

 Levantamento das necessidades, interesses e compromissos institucionais 
para o desenvolvimento do programa. 

 

Período e Fases 

 

O Programa será desenvolvido obedecendo às seguintes fases: 

 

 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas (operacionalização 
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dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos materiais a serem 
produzidos e especificação de serviços para contratação das empreiteiras 
e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário); 
 

 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 
das ações do programa; 

 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

Resultados Esperados 

 

Espera-se que os diversos públicos-alvo da obra ampliem sua visão ambiental e 

melhorem sua conduta de forma a ter uma boa convivência com as comunidades 

locais. Desta forma espera-se, com estabelecimento deste programa educacional, 

que todos os trabalhadores sejam habilitados a assumirem em suas práticas e 

representações o respeito pelas bases ecológicas, culturais e vivenciais das 

comunidades com as quais interagirão no curso de suas atividades profissionais e 

que manterão com a população das áreas de influência, sobretudo aqueles 

procedentes de outras localidades. 

 

Espera-se também que o programa possa oferecer a oportunidade dos 

trabalhadores e da população residente nas proximidades do empreendimento 

adquirir conhecimentos, valores, atitudes, compromissos e capacidades 

necessárias para proteger o meio ambiente. 

 

Pretende-se especialmente conscientizá-los quanto a ações como: promover a 

supressão de vegetação em áreas licenciadas pelo órgão ambiental competente; 

não caçar; denunciar caçadores clandestinos; proibir queimadas; promover a 

disposição correta de resíduos; cuidados visando evitar o atropelamento de 

pessoas e animais. 

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

Indicadores Quantitativos 
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 Número de Participantes. 

 

Indicadores Qualitativos 

 

 Perfil dos Participantes; 

 

 Avaliação do Evento. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deve estar articulado desde a elaboração até sua execução com 

todos os demais programas previstos no Plano Básico Ambiental, uma vez que 

será a interface entre a população e o empreendedor. 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

O cronograma físico-financeiro será especificado quando da apresentação do 

Projeto Básico Ambiental (PBA). 

 

Responsável pela Implantação 

 

A gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão será a 

responsável pela implementação, execução e fiscalização do programa.  

 

12.3.2 Programa de Comunicação Social - PCS 

 

Justificativa 

 

Estabelecer um canal direto e permanente de comunicação entre o 

empreendedor, o poder público, as comunidades e instituições que realizam 

atividades nas áreas de influência, oferecendo informações básicas e 

permanentes sobre o projeto visando orientar sobre as questões ambientais 

envolvidas nas diversas etapas do empreendimento. 
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O programa tem a finalidade de gerar e distribuir informações relevantes no 

período de obras e de operação do empreendimento, bem como de receber das 

comunidades suas eventuais proposições. 

 

Objetivo Geral 

 

Implantar o Programa de Comunicação Social como instrumento de suporte às 

atividades do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão, de 

forma a oferecer informação concreta sobre todas as interferências, a forma de 

superá-las ou de impedi-las, oferecendo um canal aberto de comunicação às 

partes interessadas. 

 

Desenvolver processos de mobilização, articulação e participação para informar e 

envolver a população nas etapas e ações do empreendimento, nas diversas 

fases, estabelecendo uma conexão permanente entre o empreendedor e as 

comunidades impactadas direta e indiretamente, visando reduzir os conflitos e 

problemas relacionados à implantação e operação do empreendimento. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Informar às partes interessadas, com ênfase nas comunidades e 
instituições locais, públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, acerca 
das características do empreendimento e cronogramas de implantação e 
operação; das atividades que se desenvolverão na região, dos possíveis 
impactos ambientais passíveis de ocorrência, das medidas adotadas pelo 
empreendedor que visam impedir a ocorrência de impactos adversos e 
minimizar seus efeitos e dos canais de comunicação disponíveis e da 
disposição do empreendedor em recebê-los, sempre que julgarem 
necessário; 

 

 Gerar e disponibilizar informações socioambientais relevantes, durante 
todo o ciclo de obras e operação, acerca do que estiver sendo realizado, 
de acordo com todos os programas e projetos ambientais implantados; 
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 Criar canais de comunicação direta entre sociedade e empreendedor com 
o objetivo de esclarecer a população da região sobre os impactos 
decorrentes das obras civis; 
 

 Evitar sentimentos de desconfiança, insegurança e instabilidade e reflexos 
negativos junto à população local; 

 
 Informar sobre o contingente de mão-de-obra a ser utilizado, de modo a 

reduzir as expectativas que, frequentemente, ocorre quando da instalação 
de empreendimentos dessa natureza; 

 

 Estabelecer mecanismos de comunicação social entre o grupo 
empreendedor e as comunidades situadas no entorno. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA e Área de Influência Direta - AID.  

 

Público-alvo 

 

 População residente na ADA e AID; 

 

 Órgãos governamentais, em especial a Prefeitura; 

 

 Sindicatos, associações, entidades ambientalistas, ONGs e organizações 
da sociedade civil; 

 

 Técnicos e demais trabalhadores das obras (fixos e terceirizados); 

 

 Professores e alunos das redes pública e particular. 

 

Metodologia 

 

O Programa será desenvolvido tendo como base a metodologia participativa, 

cujos pressupostos teórico-metodológicos básicos, referem-se à participação da 

população local em todas as suas etapas, da concepção à avaliação com enfoque 
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interdisciplinar, na medida em que o programa será constituído como um eixo 

integrador dos demais programas ambientais. 

 

São estratégias metodológicas para o desenvolvimento do programa: 

 

 Atendimento aos objetivos e metas em articulação com os segmentos 
locais, buscando a parceria interinstitucional; 

 

 Desenvolvimento de sistema de monitoramento e avaliação do 
desenvolvimento das ações do programa. 
 

As funções do Programa: 

 

 Produção de informação; 
 

 Produção de meios de disseminação da informação; 
 

 Fornecimento de acessibilidade variada à informação produzida; 
 

 Respostas imediatas às partes interessadas; 
 

 Subsídio aos projetos ambientais a ele vinculados; 
 

 Avaliação dos processos de informação e comunicação realizados. 
 

 

Período e Fases 

 

O Programa de Comunicação Social será desenvolvido obedecendo às seguintes 

fases: 

 

 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas (operacionalização 
dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos materiais a serem 
produzidos e especificação de serviços para contratação das empreiteiras 
e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário); 
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 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 
das ações do programa; 

 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

Resultados Esperados 

 

Os resultados esperados são, primariamente, a mitigação dos impactos 

socioambientais negativos, identificados na etapa de elaboração dos estudos 

ambientais. Assim, tem-se em vista a redução de incômodos e expectativas por 

meio de um eficaz aporte informacional. Ademais, como resultados subsequentes, 

entende-se a possibilidade de incremento das relações entre empreendedor e 

comunidade, maximizando a qualidade de vida da população local.  

 

Em perspectiva, a abertura de canais comunicativos conduzirá a materialização 

das relações e, além, das possibilidades contestatórias, buscando a mitigação 

prévia de conflitos por meio da esfera pública requisitória e coesiva. Há, portanto, 

interesse elevado na constituição de vínculos amistosos, na constituição perene 

da sustentabilidade socioambiental.  

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

A efetividade do Programa de Comunicação Social mesmo mediante as 

corriqueiras discussões e esforços acerca da mensuração dos resultados da 

comunicação perpassa pelo nível de informação das partes interessadas acerca 

do empreendimento pela minimização de situações de conflito envolvendo esses 

agentes e pelo posicionamento positivo frente ao empreendimento e à empresa. 

 

A partir dessa perspectiva é possível apontar alguns indicadores a serem usados, 

os quais, com o decorrer do processo, poderão passar por desdobramentos e 

melhorias: 
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 Avaliação de manifestações dos públicos de interesse a respeito da 
empresa, com inserção das informações em planilhas de registro; 

 

 Índice de participação das comunidades nas atividades desenvolvidas; 

 

 Avaliação qualitativa da percepção das partes interessadas em relação ao 
empreendimento. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deve estar articulado desde a elaboração até sua execução com 

todos os demais programas previstos no Plano Básico Ambiental, uma vez que 

será a interface entre a população e o empreendedor. 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

É importante ressaltar que as demandas de comunicação e relacionamento de um 

empreendimento com o perfil do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e sua Linha de 

Transmissão gera, desde o momento de sua prospecção - que é realizada em 

várias fases, expectativas que devem ser trabalhadas. Assim, é fato que a 

comunicação e o relacionamento com as comunidades - entendidas aqui como 

compostos por todos aqueles que de alguma forma vão ser influenciados ou 

influenciarão o empreendimento - antecede a etapa de implantação do projeto. 

Nesse sentido, a empresa já tem atuado para a divulgação de informações 

fidedignas sobre seu projeto, bem como iniciado a estruturação dos 

relacionamentos, tidos como metas de sua atuação. Ressalta-se que o 

cronograma físico-financeiro será especificado quando da apresentação do 

Projeto Básico Ambiental (PBA). 

 

Responsável pela Implantação 

 

A gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão será a 

responsável pela implementação, execução e fiscalização do programa.  
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12.3.3 Programa de Capacitação, Treinamento e Integraçâo da mão-de-obra, 

com ênfase na população local 

 

Justificativa 

 

Um empreendimento de grande porte gera grandes alterações socioeconômicas 

na região onde está inserido. Assim, buscando a inserção econômica da 

população local no futuro mercado de trabalho, será necessário capacitar a mão-

de-obra local às demandas dos postos de trabalho, diretos e indiretos, a serem 

criados com a implantação e operação do empreendimento. 

 

No entanto, tendo em vista o nível educacional e de formação profissional geral 

da população, serão necessárias ações específicas para capacitar/habilitar as 

pessoas que possuam perfil adequado aos postos de trabalho que serão criados. 

Espera-se que esse programa, por meio da realização de cursos de capacitação, 

possa maximizar o aproveitamento da população residente da região nos postos 

de trabalho a serem gerados pelo empreendimento. 

 

Assim, além de potencializar os impactos positivos, ligados à geração de emprego 

e renda, essa medida poderá minimizar alguns impactos negativos, como a 

pressão sobre a infra-estrutura, permitindo a utilização da mão-de-obra já fixada 

na região. 

 

Objetivo Geral 

 

Visa o desenvolvimento de ações de sensibilização, treinamento e capacitação 

dos trabalhadores visando contribuir para o maior aproveitamento da mão-de-obra 

local, minimizando os impactos socioambientais do empreendimento na região. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente 
adequados relacionados às obras civis; 
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 Difundir conceitos e informações, visando manter as condições de saúde e 
segurança dos trabalhadores e das comunidades locais, com ênfase na 
prevenção de doenças transmissíveis, inclusive sexuais; 
 

 Orientar sobre o comportamento socialmente adequado no ambiente de 
trabalho, nos alojamentos e na relação com as comunidades locais; 
 

 Orientar os responsáveis diretos pelos trabalhadores, encarregados e 
engenheiros responsáveis, sobre a necessidade de uma atitude pró-ativa e 
de cooperação junto aos órgãos ambientais. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA, Área de Influência Direta - AID e Área de 

Influência Indireta - AII.  

 

Público-alvo 

 

 Técnicos: níveis médio e superior; 

 

 Trabalhadores não qualificados. 

 

Metodologia 

 

O programa tem como premissa, o princípio da interdisciplinaridade, entendida 

como o desenvolvimento de um processo de conhecimento que tem como base a 

interconexão entre as diferentes esferas dos saberes para a apreensão da 

realidade. Busca-se construir um processo de aprendizagem que permita 

compreender a lógica dos diversos processos, em suas múltiplas abordagens - 

socioeconômicas, político-institucionais, jurídicas, culturais e ecológicas. A partir 

dessa perspectiva integradora serão definidos os conteúdos programáticos das 

palestras e dos diferentes cursos de capacitação, e posteriormente, a elaboração 

do material didático. 
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As ações de capacitação e sensibilização ambiental deverão estar articuladas 

com as características socioambientais do empreendimento. Além dos temas 

gerais relacionados ao meio ambiente regional, à saúde, à segurança e às 

normas de conduta para com a população, comum ao conjunto dos trabalhadores, 

serão abordados temas específicos, enfocando as características locais, 

principais impactos e formas de evitá-los. 

 

Período e Fases 

 

Fase I - Articulação e Planejamento - será iniciado antes da mobilização da mão-

de-obra, sendo desenvolvidas as seguintes atividades: articulação com as 

empreiteiras, articulação com as empresas de gestão e supervisão ambiental e 

equipes encarregadas dos programas ambientais; caracterização socioambiental; 

definição do conteúdo programático; elaboração e reprodução do material didático 

e elaboração do plano de ação. 

 

Fase II - Execução do Plano de Ação - terá início com a mobilização da mão-de-

obra e deverá ser desenvolvida, mediante eventos periódicos, durante todo o 

período de obras civis. Serão desenvolvidas as seguintes atividades: cursos de 

treinamento e capacitação ambiental; campanhas educativas voltadas à saúde; 

treinamento e capacitação em segurança no trabalho, atividades recreativas, 

desportivas, lúdicas e reforço das atividades. 

 

Fase III - Monitoramento e Avaliação: após o início da execução do Plano de 

Ação e após o término das obras (com os resultados da fase de implantação). 

 

Resultados Esperados 

 

 Incremento da absorção da mão-de-obra local; 
 

 Contratação, quando possível, de fornecedores instalados no município; 
 

 Realização de cursos de qualificação e de renda alternativa. 
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Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

Os indicadores básicos para a avaliação são elencados na sequência. Adverte-se, 

contudo, que outros indicadores poderão surgir ao longo do processo de 

efetivação do programa. 

 

 Número de pessoas que concluíram os cursos oferecidos de capacitação 
profissional; 

 

 Índice de evasão nos cursos profissionalizantes; 

 

 Rendimento dos concluintes do curso, de acordo com os parâmetros a 
serem desenvolvidos pela empresa e instituições parceiras; 

 
 Proporção de mão-de-obra local contratada em relação ao quantitativo de 

funcionários contratados para a instalação e operação do empreendimento; 

 
 Índice de satisfação da mão-de-obra com os cursos profissionalizantes; 

 

 Índice aproveitamento pelas empresas terceirizadas. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Saúde 

Ambiental, Supressão de Vegetação, Controle de Processos Erosivos e 

Movimentos de Massa, Recuperação de Áreas Degradadas, Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos e de Combustíveis, Óleos e Graxas, Gestão de Recursos 

Hídricos e demais Subprogramas, Sinalização e Controle de Tráfego, 

Gerenciamento de Riscos e Atendimento a Emergências e Programa de Gestão e 

Supervisão Ambiental - PGSA. 
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Cronograma Físico-Financeiro 

 

O cronograma de execução abrange a realização de atividades cíclicas, antes das 

obras de implantação do empreendimento, e deverão durar até o início da 

operação. Ressalta-se que o cronograma físico-financeiro será especificado 

quando da apresentação do Projeto Básico Ambiental (PBA). 

 

Responsável pela Implantação 

 

A gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão será a 

responsável pela implementação, execução e fiscalização do programa.  

 

 

12.3.4 Programa de Sinalização e Controle de Tráfego 

 
Justificativa 

 

A sinalização e o controle do tráfego nas vias de acesso para a obra de 

implantação do empreendimento visam adequar o tráfego gerado pelas obras 

civis às características locais. 

 

Os procedimentos de sinalização deverão ser aplicados em todos os locais onde 

a movimentação veicular influencia de forma significativa o tráfego normal das 

vias, dando as indicações para localização dos principais elementos das obras 

civis. As travessias de acesso ao empreendimento, bem como as estradas 

vicinais também se constituem em pontos a serem corretamente sinalizados 

durante o período de obras, bem como durante a operação do empreendimento. 

 
Objetivos 
 

O Programa visa atender às recomendações de mitigação dos potenciais 

impactos e acidentes na implantação e operação do empreendimento, bem como 

em riscos aos trabalhadores, população das áreas de influência e transeuntes. 

Suas principais ações objetivam, por meio da implantação de uma série de 

medidas de controle, reduzir acidentes e desconfortos que possam causar 
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impactos nas comunidades das áreas de influência, trabalhadores e usuários das 

vias de acesso. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA e Área de Influência Direta - AID. 

 

 

Público-alvo 

 

 População residente na ADA e AID; 

 

 Órgãos governamentais, em especial a Prefeitura; 

 

 Técnicos e demais trabalhadores das obras (fixos e terceirizados). 

 

Metodologia 

 

Durante as fases de implantação e operação do empreendimento, as questões 

relevantes à segurança e à saúde farão parte de um conjunto de medidas 

previstas pelos construtores e fornecedores de bens e serviços às obras. 

 

Todos os trabalhadores envolvidos nas obras, bem como na operação deverão 

passar por cursos de capacitação, cujo conteúdo obrigatório incluirá temas 

relativos à segurança do trabalho e uso de equipamentos de proteção individual - 

EPIs e saúde ocupacional. Complementarmente, dependendo da função e 

alocação do trabalhador, esse deverá receber cursos específicos, como Curso de 

Direção Segura - Técnicas e Conceitos de Direção Defensiva, objetivando auxiliar 

na prevenção de acidentes por meio do aprimoramento de técnicas de direção 

segura e de conhecimentos e conceitos sobre o trânsito. 

 

Para a manutenção de boas condições de segurança nas obras deverá ser 

implantada uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. Essa 
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comissão, formada principalmente por trabalhadores da obra, discutirá a 

necessidade de implantação de medidas específicas e eficazes para a melhoria 

da segurança, em decorrência da experiência acumulada na execução dos 

serviços. 

 

Paralelamente, em toda a área de implantação, haverá sinalização apropriada 

informando claramente sobre os riscos, e sinalização regulamentar de posturas, 

que deverão informar, por exemplo, a obrigatoriedade de uso de EPIs. Da mesma 

forma, as vias de acesso serão sinalizadas de acordo com o Código de Trânsito 

Brasileiro, para que a circulação seja segura e eficiente. 

 

Período e Fases 
 
 
Fase I - Articulação e Planejamento: terá início um mês antes da mobilização da 

mão-de-obra, sendo desenvolvidas as seguintes atividades: articulação com as 

empreiteiras, articulação com as empresas de gestão e supervisão ambiental e 

equipes encarregadas dos programas ambientais; definição do conteúdo 

programático; elaboração e reprodução do material didático e elaboração do 

plano de ação. 

 

Fase II - Execução do Plano de Ação: terá início com a mobilização da mão-de-

obra e deverá ser desenvolvida durante todo o processo construtivo. Serão 

desenvolvidos atividades e cursos visando a prevenção de acidentes por meio do 

aprimoramento de técnicas de direção segura e de conhecimentos e conceitos 

sobre o trânsito. 

 

Fase III - Monitoramento e Avaliação: deverá começar três meses após o início da 

execução do Plano de Ação e finalizar quando da conclusão das obras. 

 

Resultados Esperados 

 

 Prevenir os riscos de acidentes e transtornos; 
 

 Minimizar o número de reclamações;  
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 Reduzir o risco; 
 

 Reduzir a exposição ao risco. 
 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

Os principais indicadores se baseiam nos resultados alcançados nos resultados 

esperados, ou seja, deverão ser observadas as tendências de melhorias ou 

redução dos números de acidentes e o comportamento dos usuários não só nas 

vias de acesso quanto na sua relação com o meio ambiente nos locais 

sinalizados. Além disso, a redução de custos com ações corretivas devido à 

diminuição de ocorrências de acidentes ocupacionais ou ambientais se 

caracteriza como um bom indicador de que o Programa está atingindo os 

objetivos ora definidos. 

 

Outro indicador interessante está relacionado à fiscalização e manutenção 

periódica da sinalização dos acessos: Número de ocorrências de apontamentos 

de necessidade de manutenção dos instrumentos de sinalização. O número de 

funcionários treinados também deverá ser utilizado para o acompanhamento da 

efetividade deste Programa. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Gerenciamento de Riscos e Atendimento a 

Emergências e Programa de Gestão e Supervisão Ambiental - PGSA. 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

O cronograma físico-financeiro será especificado quando da apresentação do 

Projeto Básico Ambiental (PBA). 
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Responsável pela Implantação 

 

A gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão será a 

responsável pela implementação, execução e fiscalização do programa.  

 

12.3.5 Programa de Saúde Ambiental 

 

O Programa de Saúde Ambiental possui caráter preventivo e mitigador. De modo 

preliminar, trata-se de uma iniciativa que visa a prevenção dos riscos à saúde 

pública, motivados pelo incremento populacional temporário na região do 

Complexo Solar e Linha de Transmissão. 

 

Justificativa 

 

Considerando os impactos previstos recorrentes da chegada de mão-de-obra é 

necessária a criação de um programa específico para área de saúde. O Programa 

de Saúde Ambiental enfatiza a importância da estruturação dos serviços de saúde 

levando em consideração que a infra-estrutura deverá sofrer pressão para além 

do incremento da qualidade dos serviços prestados. 

A partir das fragilidades encontradas nos serviços de saúde de caráter público e 

privadas, buscam-se formas de fortalecer as ações destinadas aos serviços de 

saúde, bem como a ampliação da cobertura e melhoras na solução dos 

problemas. Para além, busca-se a intensificação da participação da empresa, 

Prefeitura, Governo do Estado e lideranças por meio da inserção nos conselhos 

municipais. 

 

Objetivos 

 

Estabelecer medidas de monitoramento de saúde e redução da pressão gerada 

pela chegada de novos trabalhadores agindo de forma participativa na gestão 

pública da saúde, por meio de parcerias e incentivos ao setor público, em 

diversos níveis. 
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Concomitantemente, buscar-se-á desenvolver medidas de incentivo aos 

colaboradores e população local, com vistas à adoção de práticas saudáveis, em 

consonância aos princípios da Organização Mundial da Saúde - OMS. 

 

Dentre os objetivos específicos, destacam-se: 

 

 Reduzir a pressão sobre o sistema de saúde local; 

 

 Incrementar a qualidade de vida de colaboradores e moradores locais pela 
adoção de práticas saudáveis; 

 

 Prevenir pressões excessivas sobre o setor de saúde pública do município; 

 Apoiar o poder público na busca por medidas para superação de 
demandas excessivas e pressões sobre o setor de saúde. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA e Área de Influência Direta - AID. 

 

Público-alvo 

 

Residentes na ADA e AID, dos colaboradores contratados, os demais recém-

chegados atraídos para a região em busca de oportunidade de emprego, as 

partes interessadas nas questões de saúde e representantes do poder público e 

lideranças locais. 

 

Metodologia 

 

O programa visa estabelecer relações entre a empresa, líderes e gestores locais, 

por meio da participação e do monitoramento dos equipamentos de saúde. A 

partir dos resultados obtidos serão estabelecidas estratégias que visem melhorias 

nas condições de saúde da população, e melhor aplicação dos recursos. 
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Período e Fases 

 

O Programa será desenvolvido obedecendo às seguintes fases: 

 

 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas (operacionalização 
dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos materiais a serem 
produzidos e especificação de serviços para contratação das empreiteiras 
e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário); 
 

 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 
das ações do programa; 

 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

Resultados Esperados 

 

As metas do Programa de Saúde Ambiental envolvem a redução da pressão 

sobre a rede de saúde do município por meio de ações preventivas. 

 

A antecipação de demandas excessivas e pressões também configura meta 

desse programa. 

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação e Efetividade do 

Programa 

 

Os indicadores do presente programa deverão ponderar as ações realizadas 

pelos conselhos municipais, considerando as parcerias entre a empresa, os 

poderes públicos municipais e estaduais, as lideranças que atuam na área da 

saúde e os demais empreendedores da região. O número de ações realizadas e 

resultados ligados à aplicação e efetivação dessas ações serão considerados 

para medir a efetividade do programa. O Programa de Monitoramento dos 

Indicadores Socioeconômicos é fundamental para a aquisição de dados sobre a 

temática em questão. 
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Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Capacitação e Integração da Mão-de-Obra, 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Monitoramento da Qualidade do Ar, 

Monitoramento de Ruídos e Vibrações, Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de 

Combustíveis, Óleos e Graxas, Gestão de Recursos Hídricos e demais 

Subprogramas, Gerenciamento de Riscos e Atendimento a Emergências e 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental - PGSA 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

O detalhamento do cronograma será realizado quando da elaboração do PBA. 

 

Responsável pela Implantação 

 

A gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão será a 

responsável pela implementação, execução e fiscalização do programa. 

 

12.3.6 Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos 

 

O monitoramento de indicadores socioeconômicos é um programa clássico, 

focado na identificação e sistematização de informações sobre o contexto 

socioeconômico das áreas de influência do empreendimento após o início da 

Implantação e no decorrer da operação do empreendimento. 

 

Esse programa retroalimentará as demais iniciativas da empresa nas áreas de 

influência do projeto, garantindo a otimização dos programas implantados por 

meio do conhecimento aprofundado das realidades sociais em modificação. 

 

Justificativa 

 

O empreendimento, por seu porte, vai significar mudanças estruturais na região. 

Assim, é responsabilidade da empresa atuar para maximizar os benefícios e tratar 
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os aspectos negativos. Ao se tratar de alterações que se relacionem à sociedade, 

é preciso que se envolvam para que estejam preparados para lidar com as 

mudanças e para garantir um processo positivo de desenvolvimento do território. 

 

Deste modo, o Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos 

está sendo proposto para auxiliar nesse processo, possibilitando a coleta de 

dados e o cálculo de indicadores que aferirão a eficiência e eficácia dos 

programas destinados a potencializar ou mitigar os impactos do empreendimento 

no meio socioeconômico. Ou seja, todas as partes interessadas poderão aferir se 

os programas são, de fato, eficientes e eficazes em minimizar os impactos 

negativos e potencializar os impactos positivos. Os indicadores a serem 

monitorados serão apontados no detalhamento de cada programa e estão 

relacionados com o público-alvo desses programas. 

 

Além disso, o Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos 

também aferirá o desenvolvimento geral do município relacionado diretamente ao 

empreendimento. Nesse caso, não se trata de avaliar os efeitos apenas das 

medidas propostas no âmbito do licenciamento ambiental do empreendimento, 

mas avaliar o desenvolvimento, sobretudo, da economia do município, partindo da 

premissa de que os impactos econômicos advindos do empreendimento na região 

(incremento de renda do município em função do pagamento de tributos; de renda 

das empresas em função dos gastos com fornecedores; e de renda das famílias 

em função do pagamento de salários) estimularão o crescimento dos outros 

setores da economia. Dessa forma, deverá ser observada a evolução dos 

indicadores, o que é resultado não só da ação da empresa, mas também da ação 

de outros agentes, em um movimento de estímulo recíproco entre esses agentes 

e setores da economia. 

 

Objetivos 

 

O objetivo geral desse programa é avaliar e mensurar o nível de desenvolvimento 

socioeconômico do município no contexto concernente ao Complexo Solar e 

Linha de Transmissão. 
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Esse programa tem como objetivos específicos: 

 

 Construção de indicadores socioeconômicos compatíveis com a realidade 
local e regional; 

 

 Garantia da publicidade de dados e informações; 

 

 Conscientização da comunidade acerca da sua própria realidade 
socioeconômica; 

 

 Desenvolvimento de ações participativas; 

 

 Acompanhamento do desenvolvimento socioeconômico do município; 

 

 Acompanhamento da eficiência e eficácia dos programas de 
potencialização e mitigação dos impactos causados pelo empreendimento. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA e Área de Influência Direta - AID. 

 

Público-alvo 

 

População residente na ADA e AID. 

 

Metodologia 

 

O Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos deverá levantar 

dados, por meio de pesquisas primárias e da análise de dados secundários, 

provenientes de bases nacionalmente aceitas (Censo IBGE, PNAD - IBGE, etc.) 

Nessa medida, indicadores socioeconômicos serão levantados e analisados, na 

busca por diagnósticos, tendências e prognósticos, em ciclos anuais que os 

relacionarão aos processos de alteração econômicas vividos pelo município. 
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Para a pesquisa junto aos superficiários serão realizadas oitivas e pesquisas 

periódicas, buscando informações relacionadas ao escopo detalhado. 

 

Período e Fases 

 

O Programa será desenvolvido obedecendo às seguintes fases: 

 

 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas (operacionalização 
dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos materiais a serem 
produzidos e especificação de serviços para contratação das empreiteiras 
e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário); 
 

 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 
das ações do programa; 

 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

Resultados Esperados 

 

O principal resultado, sobre a qual se articulam novos direcionamentos, é a 

análise constante de condições socioeconômicas do município, viabilizando a 

alteração de planos, em caso de modificações identificadas. Além disso, busca-se 

identificar tendências, reorientando ações para sua consecução de modo a 

alcançar o desenvolvimento socioeconômico almejado pelas sociedades inseridas 

no contexto do empreendimento. 

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

 Número de órgãos públicos, ONGs e associações civis participantes; 

 

 Readequação de programas e ações em função dos diagnósticos e 
prognósticos; 
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 Número de reuniões com a comunidade para discussão dos resultados e 
estruturação de indicadores específicos, anualmente. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Capacitação e Integração da Mão-de-Obra, 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores, e Saúde Ambiental e Programa de 

Gestão e Supervisão Ambiental - PGSA. 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

O Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos deverá se iniciar 

seis meses antes do processo de instalação e irá perdurar ao longo de todo o 

processo de operação do empreendimento. Vale destacar que a descrição das 

etapas e linhas de ações, bem como o cronograma físico e financeiro completo, 

serão descritos quando a elaboração do PBA. 

 

Responsável pela Implantação 

 

A gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão será a 

responsável pela implementação, execução e fiscalização do programa. 
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12.4 INTERDISCIPLINARES 

 

12.4.1 Programa de Segurança e Saúde dos Trabalhadores 

 

Justificativa 

 

O campo de aplicação do Programa de Segurança e Saúde dos Trabalhadores é 

definido pelo elenco de ações preventivas, mitigadoras/compensatórias e 

potencializadoras e projetos ambientais, em determinados casos associados entre 

si, relacionadas com o conjunto de impactos sobre as condições de saúde dos 

trabalhadores. 

 

De acordo com as NR deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes 

para a eliminação, a mitigação ou o controle dos riscos ambientais sempre que 

forem verificadas uma ou mais das seguintes situações: 

 

 Identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde; 
 

 Constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde; 
 

 Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos 
trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR 15 ou, na 
ausência destes os valores limites de exposição ocupacional adotados pela 
American Conference of Governamental Industrial Higyenists - ACGIH, ou 
aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de 
trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais 
estabelecidos; 

 

 Quando, por meio do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo 
causal entre danos observados na saúde os trabalhadores e a situação de 
trabalho a que eles ficam expostos. 

 

Objetivo Geral 

 

O programa tem por fim a prevenção de acidentes e doenças, de modo a tornar 

compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida, a promoção 

da saúde do trabalhador e do ambiente de trabalho. 
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 O objetivo é estabelecer as diretrizes a serem consideradas pelo grupo 
empreendedor para a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais - PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -
PCMSO e Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil - PCMAT. 

 

Objetivos Específicos 

 

 A adaptação do trabalho ao homem, especialmente, na concepção dos 
postos de trabalho, escolha de equipamentos e métodos de produção, 
incluindo a atenuação do trabalho monótono e repetitivo; 
 

 O conhecimento das condições de cada atividade e posto de trabalho em 
relação à organização, ao meio ambiente de trabalho, às relações sociais e 
às inovações tecnológicas; 

 

 A avaliação dos riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores em 
todas as fases; 
 

 O combate aos riscos na sua origem, priorizando as medidas de proteção 
coletiva, incluindo aquelas derivadas da substituição de matérias-primas ou 
insumos que exponham a saúde e segurança dos trabalhadores; 

 

 A adoção de medidas destinadas a assegurar o adequado controle à saúde 
dos trabalhadores; 
 

 A análise de acidentes e doenças do trabalho, de forma participativa, 
mantendo adequados registros de informação; 

 

 A implementação dos programas de prevenção previstos nas Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA. 

 

Público-alvo 

 

Funcionários (fixos e terceirizados). 
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Metodologia 

 

Elaboração do Plano de Atuação em Segurança e Medicina do Trabalho  

 

O grupo empreendedor elaborará o Plano de Atuação em Segurança e Medicina 

do Trabalho, documento a ser constituído pela política de atuação quanto aos 

procedimentos de saúde e segurança na obra. 

 

Os itens a seguir destacam algumas das NRs que deverão ser contempladas por 

esse plano pelo empreendedor: 

 

NR-4 Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT) 

 

A NR-4 estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas que 

possuam empregados regidos pela CLT de organizarem e manterem em 

funcionamento serviços especializadas em engenharia de segurança e em 

medicina de trabalho (SESMT), com a finalidade de promover a saúde e proteger 

a integridade do trabalhador no local de trabalho. 

 

NR-5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

 

A NR-5 estabelece as diretrizes para constituição de uma comissão interna de 

prevenção de acidentes. A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente 

o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. 

 

NR-6 Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

A NR-6 estabelece as responsabilidades, tanto do empregador quanto do 

empregado, no que diz respeito aos equipamentos de proteção individual (EPIs). 

A NR-6 estabelece como sendo EPI todo dispositivo ou produto, de uso individual 

utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar 
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a segurança e a saúde no trabalho. A empresa é obrigada a fornecer aos 

empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de 

conservação e funcionamento. 

 

Compete ao SESMT, ou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 

nas empresas desobrigadas de manter o SESMT, recomendar ao empregador o 

EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. 

 

NR-7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

 

A NR-7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte 

de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 

empregados, do PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde 

do conjunto dos seus trabalhadores. A NR-7 estabelece os parâmetros mínimos e 

diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os 

mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. 

 

NR-9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 

 

A NR-9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte 

de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 

empregados, do PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores, pela antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente 

controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 

ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos 

recursos naturais. 

 

NR-18 Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de 

Construção (PCMAT) 

 

A NR-18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de 

organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas 

preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de 

trabalho na indústria da construção. 
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São obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos 

com vinte trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos desta NR e outros 

dispositivos complementares de segurança. 

 

Período e Fases 

 

 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas (operacionalização 
dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos materiais a serem 
produzidos e especificação de serviços para contratação das empreiteiras 
e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário); 
 

 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 
das ações do programa; 

 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

Resultados Esperados 

 

 100% das exigências das Normas Regulamentadoras (NRs) atendidas;  
 

 100% dos trabalhadores das obras com exames admissionais, periódicos e 
de mudança de função realizados; 
 

 100% de êxito na assistência primária à saúde no canteiro de obras; 
 

 100% dos trabalhadores e dependentes com acesso a assistência à saúde 
em todos os níveis; 
 

 PCMSO, PPRA e CIPA implantados e operantes; 
 

 PCMAT e PPRA implantados e operantes; 
 

 Desenvolvimento de ações específicas de prevenção e controle de grupos 
específicos de doenças desenvolvidas em 100% dos trabalhadores; 
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 Monitoramento total da situação epidemiológica dos canteiros de obras, 
alojamentos e dos trabalhadores; 
 

 100% dos acidentes de trabalhos evitados. 
 

Indicadores ambientais propostos para avaliação da efetividade do 

Programa 

 

Os indicadores do presente programa deverão ponderar as ações realizadas 

pelos conselhos municipais de saúde, considerando as parcerias entre a 

empresa, os poderes públicos municipais e estaduais, as lideranças que atuam na 

área da saúde e os demais empreendedores da região. O número de ações 

realizadas e resultados ligados à aplicação e efetivação dessas ações serão 

considerados para aferir a efetividade do programa. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deverá estabelecer interação com todos os demais programas do 

PBA. 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

O cronograma físico-financeiro será detalhado quando da apresentação do PBA. 

 

Responsável pela Implantação 

 

A gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão será a 

responsável pela implementação, execução e fiscalização do programa. 
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12.4.2 Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) 

 

O Programa de Gerenciamento dos Riscos (PGR) tem como objetivo estabelecer 

as diretrizes a serem seguidas para manutenção dos riscos do empreendimento 

em níveis toleráveis visando:  

 Melhoria da segurança operacional dos processos; 

 Diminuição das condições propícias a ocorrência de acidentes; 

 Segurança dos colaboradores; 

 Segurança à circunvizinhança; 

 Preservação do meio ambiente. 

 

Objetivos 

 

O objetivo principal do Programa de Gerenciamento de Riscos é prover as 

diretrizes básicas e orientações gerais voltadas a prevenção e controle de 

acidentes que possam ocorrer nas instalações e atividades que serão realizadas 

no Complexo Solar Fotovoltaico Alex e sua Linha de Transmissão. 

 

Desta forma os princípios básicos deste programa estão relacionados com a 

melhoria da segurança operacional da instalação, a diminuição das condições 

propícias a ocorrência de acidentes e a segurança dos colaboradores, da 

circunvizinhança, do meio ambiente, e dos equipamentos da instalação, sendo 

realizado por meio de: 

 

 Adoção de diretrizes para realização de atividades; 

Área de abrangência e público alvo 

 

Este Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) tem abrangência em todas as 

instalações e equipamentos internos ao Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 
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O emprego do mesmo, ou de parte de, em outras unidades ou instalações não 

abordadas neste documento não garante a obtenção de condições operacionais 

seguras. 

 

O público alvo deste Programa de Gerenciamento de Riscos são os 

gestores/supervisores/responsáveis pelas áreas envolvidas com as operações, 

manutenções, segurança dos colaboradores, meio ambiente, capacitação de 

colaboradores internos e terceirizados, entre outros, conforme indicação nos itens 

deste PGR, devendo estes serem definidos quando da implantação deste 

programa 

 

Coordenação do programa 

 

A Coordenação do Programa de Gerenciamento de Riscos tem como atribuição 

principal gerenciar a aplicação das informações, o uso das ferramentas e o 

cumprimento das responsabilidades definidas neste programa, por parte dos 

setores e/ou áreas envolvidas com a manutenção e operação das instalações. 

 

Quando do desenvolvimento e implantação deste Programa de Gerenciamento de 

Riscos deverá ser determinado o responsável pela implantação e 

acompanhamento da sistemática de gestão dos riscos apresentado no mesmo. 

Caberá ao Coordenador do PGR delegar as devidas atribuições aos responsáveis 

envolvidos com cada item deste programa, para manutenção do mesmo. 

Esclarece-se que além da coordenação deste programa o Coordenador do PGR 

deve ser responsável por demais atribuições conferidas ao mesmo, relativas ao 

cargo/função. 

 

Um fato importante que deve ser destacado é o de que a aplicação e manutenção 

de todos os itens relacionados neste PGR deve ser realizada de maneira a evitar 

que haja descontinuidade operacional na Unidade. Desta maneira, o sucesso da 

implementação dos itens preconizados neste documento é função do 

planejamento, organização e conscientização dos colaboradores envolvidos com 

as atividades operacionais e dos coordenadores de suas respectivas áreas de 

atuação. 
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Toda documentação envolvida no gerenciamento dos riscos da instalação deve 

estar continuamente disponível aos colaboradores da unidade, devendo ser 

disponibilizada, sempre que necessário, para consulta dos órgãos competentes. 

Por este motivo recomenda-se que toda documentação de registro de inspeções, 

atividades, alterações e operações, contempladas neste programa, sejam 

arquivadas por, pelo menos, 3 (três) anos. 

Caso a unidade venha a utilizar ferramentas para gestão de informações 

(sistemas de gestão de informações e documentos), as mesmas deverão ser 

apresentadas e descritas neste item quando do desenvolvimento e implantação 

do PGR, sendo relacionados os documentos (procedimentos e diretrizes) que 

norteiam o uso, manutenção e responsabilidades atribuídas aos gestores do 

sistema. 

 

Ações e métodos (gerenciamento de riscos) 

 

O escopo deste Programa de Gerenciamento de Riscos abrange o conteúdo 

apresentado no Termo de Referência para Elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA/Relatório de Impacto Ambiental-RIMA No. 208/2018-

DICOP/GECON emitido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente – 

SEMACE. 

 

Os itens que compõem esta diretriz de Programa de Gerenciamento de Riscos 

estão desenvolvidos a seguir, devendo estes serem considerados para 

implantação deste PGR para do Complexo.  

 Estabelecimento de procedimentos e instruções de trabalho; 

 Familiarização em relação aos riscos impostos; 

 Capacitação dos colaboradores por meio de treinamentos; 

 Definição de responsabilidades aos colaboradores e/ou áreas; 

 Entre outras atividades voltadas a prevenção da ocorrência de acidentes 

na instalação. 
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Assim, este programa foi estruturado de forma a apresentar as ferramentas e 

métodos necessários para contemplar tais ações. 

 

Informações das substâncias químicas presentes na instalação (se houver) 

 

Neste item do PGR constam as informações necessárias para compreensão dos 

principais riscos impostos por cada uma das substâncias químicas armazenadas, 

manipuladas e/ou geradas durante a etapa de operação da Unidade, em função 

de suas características, propriedades e reatividades e/ou interações químicas 

entre as mesmas. 

 

Além disto são identificados os locais de armazenamento, geração e manipulação 

provisórios e definitivos das substâncias químicas, os volumes armazenados, as 

formas de armazenamento e as formas de recebimento destas substâncias. 

 

Antes do início das operações da Unidade serão definidos as 

áreas/setores/colaboradores responsáveis pelo armazenamento, disponibilização 

e manutenção das FISPQs (Fichas de Informação de Segurança dos Produtos 

Químicos) e Fichas de Emergência, devendo as mesmas serem solicitadas aos 

respectivos fornecedores. 

 

As Fichas de Emergência das substâncias químicas, contendo os principais 

riscos, os meios de socorro às vítimas e os modos de atuação em caso de 

emergência, deverão estar dispostas próximos aos locais de manuseio e 

armazenamento destas substâncias, antes do início das atividades.  

 

Cabe colocar que durante a elaboração do Estudo de Análise de Risco (EAR) do 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex, com exeção do óleo naftênico presente nos 

tranformadores, não estão previstos o armazenamento,manuseio e/ou 

manipulação de substãncias químicas. 
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Equipamentos e Processos 

 

Neste item deverão ser apresentadas as principais informações acerca dos 

processos que serão realizados no Complexo Solar Fotovoltaico Alex, assim 

como a localização dos fluxogramas, P&IDs, projetos, memoriais descritivos, 

normas e códigos, entre outros. 

 

Deverão ser definidos os responsáveis pela manutenção e atualização das 

informações de processos, incluindo a documentação aplicada/relacionada aos 

mesmos, e as formas de solicitação de revisão destes documentos. 

 

Também deverão estar relacionados os procedimentos e diretrizes que norteiam a 

revisão das informações/documentos de processo da unidade (memoriais 

descritivos, fluxogramas, P&ID, layouts, normas e códigos aplicáveis às unidades 

industriais do Complexo, entre outros pertinentes a atividade).  

 

Limites Operacionais 

 

Neste item deverão ser apresentados os limites operacionais dos equipamentos 

críticos presentes na operação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex, bem como 

as consequências provenientes da ocorrência de desvios nos mesmos e os meios 

de proteção presentes para prevenção e/ou mitigação dos danos. 

 

A indicação deverá ser realizada de forma clara e objetiva, sendo que para isto 

poderá ser feito o uso de tabelas, como a apresentada a seguir, pela indicação de 

documentos presentes na Unidade que contemplem este tipo de informação, tais 

como manuais dos equipamentos, instruções e/ou procedimentos de operação ou 

pela realização de estudos de desvios (HazOp) nas áreas em que estarão 

presentes tais equipamentos. 

 

Deverão ser definidos os responsáveis pela atualização destas informações, bem 

como apresentados os documentos (procedimentos, instruções e/ou 

especificações técnicas) contendo as informações utilizadas para composição 

deste item. 
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Responsabilidades 

 

Este item tem por objetivo definir as responsabilidades empregadas para 

manutenção das Informações de Segurança do Processo deste Programa de 

Gerenciamento de Riscos. 

 

Como o empreendimento ainda não se encontra instalado não é possível definir 

nesta etapa as responsabilidades que devem ser empregadas a cada área, setor 

ou colaborador relativas a este item do Programa de Gerenciamento de Riscos.  

 

Desta forma são apresentadas a seguir apenas a relação de responsabilidades, 

sendo que, quando da consolidação deste Programa de Gerenciamento de 

Riscos, deverão ser definidos os responsáveis pela manutenção e controle de 

cada um dos itens relacionados. 

 

 Disponibilização, manutenção e atualização das FISPQs (Fichas de 

Informação de Segurança de Produtos Químicos) das substâncias 

armazenadas, manipuladas e/ou geradas nas operações da Unidade, se 

houver; 

 Disponibilização, manutenção e atualização das Fichas de Emergência em 

área, contendo informações sobre os principais riscos, meios de controle e 

combate emergencial para as substâncias armazenadas, manipuladas e/ou 

geradas nas operações da Unidade, se houver; 

 Manutenção e atualização das informações das substâncias químicas 

apresentadas neste PGR, se houver; 

 Manutenção e atualização da documentação relativa às instalações e 

processos realizados (layouts, descritivos, projetos, fluxogramas, 

especificações técnicas, códigos e normas, entre outros); 

 Manutenção dos equipamentos e sistemas operando dentro dos limites 

operacionais apresentados; 
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 Revisão/adequações dos parâmetros de processo, seus limites e 

consequências, apresentados neste PGR;  

 Revisão/atualização dos meios de proteção voltados a prevenção e/ou 

mitigação dos danos decorrentes dos desvios de processo; 

 Manutenção dos procedimentos e sistemas de controle de resíduos e 

efluentes; 

 

12.4.2.1 Revisão Dos Riscos De Processos E Identificação Dos Perigos 

 

O objetivo da Revisão dos Riscos é avaliar as possibilidades de materialização 

dos perigos inerentes às operações desenvolvidas no durante a etapa de 

operação  Complexo Solar Fotovoltaico Alex, servindo como base para 

implantação e/ou adequação de procedimentos e sistemas de segurança do 

mesmo, e também para a revisão dos procedimentos e ações consideradas 

durante a elaboração do Plano de Ação de Emergência – PAE, além de 

fundamentar os cenários de base para, por exemplo, um programa de 

comunicação de segurança e riscos. 

 

Periodicidades 

 

A revisão dos riscos do Complexo Solar Fotovoltaico Alex deverá ser realizada 

periodicamente, sendo aplicada com o seguinte critério: 

 

 Sempre que houver modificações nas instalações, tais como: 

 

 Adição ou retirada de novos equipamentos; 

 Introdução de novas operações/atividades; 

 Adição, retirada ou paralisação de sistemas de controle emergencial; 

 Modificações nos procedimentos operacionais e instruções de trabalho; 
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 Mudança de tecnologia operacional; 

 Armazenamento, transferência e/ou geração de novas substâncias 

químicas, se houver; 

 Aumento ou diminuição das capacidades de armazenamento de 

substâncias, se houver. 

 

 Em caso de retorno de paralisação das instalações, ou de parte do processo, 

por período superior a seis meses; 

 Em quaisquer situações em que possa haver imposição de riscos à instalação, 

colaboradores, meio ambiente e/ou comunidade circunvizinha diferentes 

àqueles já mapeados; 

 Ao menos a cada 3 anos, quando não houver incidência de nenhuma das 

condições apresentadas anteriormente. 

 

A revisão dos riscos deverá ser realizada, preferencialmente, enquanto a 

modificação encontrar-se em fase de planejamento, com o objetivo de avaliar os 

riscos antes da implantação da modificação. 

 

Procedimento para Realização de Revisões dos Riscos 

 

Alterações que impliquem na possibilidade de aumento dos riscos de processo, 

tais como introdução de novas substâncias perigosas, aumento de inventários, 

aumento de capacidade produtiva, ampliação dos limites de processo, uso de 

outros equipamentos ou sistemas de transporte não previstos para a etapa de 

operação, entre outros, deverão ser precedidas da elaboração ou revisão do 

Estudo de Análise de Risco (EAR). 

 

Já alterações de procedimentos, introdução de novos sistemas de segurança, 

avaliação de tarefas ocupacionais, desativação de equipamentos operacionais e 

unidades produtivas, entre outros, deverão ser precedidas de, pelo menos, uma 

identificação dos perigos. 
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Na revisão dos riscos devem ser identificadas oportunidades de melhorias para os 

processos, instalações e capacitação, as quais se consideradas/adotadas 

certamente trarão condições mais seguras.  

 

Toda Análise Preliminar de Riscos (APR) e/ou Análise de Riscos elaborada 

deverá permanecer atualizada e disponibilizada para consultas e conhecimento 

dos colaboradores. Para isto deverá ser designado uma área/setor/colaborador 

responsável pela atualização e disponibilização dos mesmos. 

 

Processos de revisão dos riscos iniciados a partir do procedimento de gestão de 

modificações da unidade deverão ser conduzidos conforme as diretrizes 

estabelecidas no item Gerenciamento de Modificações, deste PGR.  

 

Já processos de revisão dos riscos, motivados por outros meios que não o 

gerenciamento de modificações deverá ser iniciado e registrado pela 

área/setor/colaborador responsável pela atualização e disponibilização dos 

mesmos. Neste caso cabe ao mesmo dar início ao processo de revisão dos 

riscos, reunindo as partes interessadas em um Grupo de Trabalho com 

representantes operacionais e de manutenção das áreas envolvidas nos 

processos analisados, o responsável/encarregado pela realização dos serviços 

analisados e um colaborador da área/setor de meio ambiente e saúde e 

segurança ocupacional, devendo a realização desta reunião constar em ATA. 

 

Toda situação de risco classificada como não aceita somente poderá existir na 

instalação após a implantação de medidas/meios de mitigação e avaliação e 

registro da efetividade das mesmas. 

 

Caberá a equipe responsável pela revisão dos riscos o estabelecimento das 

medidas e avaliação e registro em relação à efetividade das mesmas. 

 

Toda situação nova de risco identificada, ou implantação de medidas/ações de 

redução, deverá ser divulgada a todas as áreas/setores/colaboradores envolvidos 

com as atividades realizadas, devendo os mesmos estarem cientes de seu 
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potencial de danos. 

 

A divulgação destas informações deverá ser realizada por meio de murais de 

aviso, documentos para conhecimento, correios eletrônicos, avisos por meio de 

sistemas de gestão de documentos, reuniões operacionais e/ou de segurança, 

entre outros, ficando esta a cargo dos responsáveis pelas áreas 

envolvidas/afetadas. 

 

Toda situação de risco identificada deverá ser avaliada em relação a necessidade 

de adequação do Plano de Ação de Emergências do Complexo Solar Fotovoltaico 

Alex. 

 

12.4.2.2 Comunicação de Segurança e Riscos 

 

A comunicação de segurança e risco deve ser abrangida pelas políticas de 

gerenciamento de riscos Complexo Solar Fotovoltaico Alex, sendo estabelecida 

por meio de um Programa de Comunicação de Segurança e Riscos com a 

comunidade presente nas proximidades da instalação, seja esta industrial, 

comercial e/ou residencial. 

 

Neste programa deverão ser estabelecidos meios de gestão das políticas de 

comunicação e de relacionamento voltados a integrar as comunidades presentes 

próximas à instalação quanto ao conhecimento acerca dos riscos decorrentes das 

operações realizadas no Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

O Programa de Comunicação de Segurança e Riscos deverá ser construído no 

sentido de contribuir para a visibilidade, transparência e amplo conhecimento das 

instalações, em suas dimensões de implantação, operação, segurança e 

resultados, bem como suas interferências no conjunto social, econômico e 

ambiental.  

 

Para isto deverão ser planejados meios adequados para difusão das informações 

aos públicos envolvidos (comunidade), sendo importante a implantação de um 

canal próprio de comunicação capaz de estabelecer diálogo com os diversos 
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públicos de forma tal que atenda de modo eficiente, dinâmico e com rapidez, às 

seguintes demandas: 

 

 Disponibilização de informações sobre o empreendimento, suas 

dimensões e em suas interferências; 

 Fornecimento de respostas aos questionamentos efetuados; 

 Acolhimento de críticas e sugestões.  

O Programa de Comunicação de Segurança e Riscos deverá ainda contribuir, de 

modo decisivo, para a construção de um programa de corresponsabilidade social 

na prevenção de acidentes e no gerenciamento de crises, envolvendo o 

empreendedor, as comunidades diretamente afetadas e o poder público. 

 

As responsabilidades pela consolidação deste programa, bem como as equipes 

de trabalho que deverão ser compostas para implementação do mesmo, deverão 

ser estabelecidas para a etapa de operação do Complexo. 

 

Responsabilidades 

 

Este item tem por objetivo definir as responsabilidades empregadas para 

assegurar a manutenção/atualização da identificação e avaliação dos riscos de 

processos na Unidade. 

 

Como o empreendimento ainda não se encontra instalado não é possível definir 

nesta etapa as responsabilidades que devem ser empregadas a cada área, setor 

ou colaborador, relativas a este item do Programa de Gerenciamento de Riscos.  

 

Desta forma são apresentadas a seguir apenas a relação de responsabilidades, 

sendo que, quando da consolidação deste Programa de Gerenciamento de 

Riscos, deverão ser definidos os responsáveis pela manutenção e controle de 

cada um dos itens relacionados. 

 

 Identificação da necessidade de elaboração, atualização e revisão de 

Estudos de Análise de Riscos e/ou Análises Preliminar dos Riscos; 

 Acompanhamento da realização de Estudo de Análise de Riscos no 
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Complexo Solar Fotovoltaico Alex ou de identificações dos riscos de 

acidentes maiores em atividades e instalações do mesmo; 

 Elaboração dos Planos de Ação contendo as medidas identificadas nos 

processos de revisão dos riscos; 

 Implantação e avaliação da efetividade de medidas mitigadoras apontadas 

nos Planos de Ação; 

 Mapeamento dos riscos ocupacionais; 

 Gestão dos riscos ocupacionais, com acompanhamento da implantação e 

efetividades das medidas mitigadoras apontadas nos levantamentos 

realizados; 

 Desenvolvimento, implementação e acompanhamento do Programa de 

Comunicação de Segurança e Riscos junto à comunidade presente no 

entorno. 

 

12.4.2.3 Gerenciamento de Modificações 

 

O gerenciamento de modificações nas instalações Complexo Solar Fotovoltaico 

Alex tem como objetivo avaliar a modificação proposta em relação a sua 

eficiência, aspectos e riscos. 

 

Deve ser entendido por modificação toda e qualquer alteração feita nas 

instalações físicas, processos ou equipamentos, as quais descaracterizem o 

projeto/instalação inicial, independente da necessidade de revisão de 

documentos.  

 

Além disso devem ser consideradas como modificações: 

 Alterações no layout das instalações; 

 Alterações de matérias-primas, contemplando os inventários presentes e 

as formas de recebimento das mesmas, se houver; 

 Alterações dos meios de controle dos processos (softwares e 

equipamentos de controle); 
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 Alterações dos processos realizados na instalação; 

 Implantação e/ou retirada de equipamentos da instalação; 

 Alterações nas ações preconizadas nas instruções de trabalho e 

procedimentos de operação, manutenção e segurança da unidade; 

 Entre outras ações que possam acarretar, diretamente ou indiretamente, 

no aumento ou redução dos riscos impostos pelas instalações Complexo 

Solar Fotovoltaico Alex. 

 

O gerenciamento de modificações estabelece as ações que devem ser 

desencadeadas quando da realização de alterações/modificações temporárias ou 

permanentes na Unidade ou no modo operacional do mesmo.  

 

Sendo assim este item do PGR estabelece: 

 

 Solicitação e registro das alterações; 

 Divulgação das alterações; 

 Armazenamento da documentação; 

 Obtenção de licenças junto aos órgãos ambientais. 

 

Solicitação e Registro das Alterações 

Toda alteração/modificação realizada Complexo Solar Fotovoltaico Alex, seja por 

implantação de novos equipamentos/sistemas de controle, alteração de 

parâmetros operacionais ou substituição de equipamentos/sistemas de controle, 

deverá ser registrada em documento específico e avaliada por um Grupo de 

Trabalho composto de, pelo menos, colaboradores da área/setor operacional 

responsável pela mesma. 

 

Para isto deverá ser criado um procedimento específico para o gerenciamento de 

modificações na instalação, contemplando meios para registro da solicitação e da 

análise realizada, bem como registro da autorização, ou não, da 

alteração/modificação em questão. 
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Neste procedimento deverá estar explicitado o fluxo das informações do 

gerenciamento de modificações, de forma que este seja respeitado em todas as 

etapas de avaliação. 

 

Estes documentos deverão estar disponíveis para todos os colaboradores do 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex, de modo que o registro de solicitação de 

alteração possa ser aberto a qualquer instante, evitando a ocorrência de 

alterações não autorizadas. 

 

Em se tratando de modificações temporárias deverá ser prevista uma data ou 

período para retorno da condição anterior, sendo as mesmas identificadas no 

formulário de registro aberto. 

 

Durante a avaliação da modificação/alteração proposta deverão ser analisadas e 

consideradas as alterações nos riscos impostos em função das mesmas. Para 

isto deverá ser observar o procedimento para realização da revisão de riscos do 

processo apresentado no item “Revisão dos Riscos” deste PGR, bem como os 

limites de cada parâmetro operacional dos equipamentos da instalação, as 

possíveis consequências de seus desvios e os meios de controle existentes, a 

serem registrados e mantidos atualizados no item “Informações de Segurança do 

Processo” do PGR. 

 

Quando autorizada uma alteração/modificação, a mesma deverá ser programada 

junto ao encarregado/responsável pela respectiva área/setor, devendo ser 

providenciada a revisão ou elaboração dos procedimentos e instruções 

operacionais e documentos de engenharia (layouts, fluxogramas, memoriais 

descritivos, projetos de hidráulica, mecânica, civil e elétrica, entre outros) e a 

capacitação/treinamento dos colaboradores envolvidos com a operação e 

manutenção do novo sistema/equipamento/instalação. 

 

Além disso, para o início/retorno das operações deverá ser observado o 

atendimento do item Revisão de Segurança, deste PGR. 
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No caso de alterações/modificações em equipamentos, sistemas ou instalações 

que tenham sido realizadas sem o devido registro de solicitação e/ou autorização, 

estas devem ser avaliadas quanto a sua aplicabilidade e riscos envolvidos, com a 

devida segurança operacional, retomando a condição anterior de operação em 

caso de inadequação. 

 

Divulgação das Alterações 

 

Sempre que realizada uma alteração/modificação nas instalações a mesma 

deverá ser divulgada a todos os colaboradores, independentemente ou não dos 

mesmos realizarem ações/atividades relacionadas aos sistemas, equipamentos 

ou instalações envolvidas com as mesmas. 

 

A divulgação das alterações/modificações deverá ser realizada, quando aprovada 

a implantação das mesmas, por meio de murais de aviso, documentos para 

conhecimento, correios eletrônicos, avisos por meio de sistemas de gestão de 

documentos, reuniões operacionais e/ou de segurança, entre outros, ficando a 

cargo dos responsáveis pelas áreas/setores envolvidos com a alteração 

solicitada. 

 

Em relação aos colaboradores com ações/atividades relacionadas aos sistemas, 

equipamentos ou instalações envolvidas com as alterações/modificações, estes 

deverão ser capacitados/treinados para desempenhar suas atribuições, devendo 

para isto serem providenciados treinamentos específicos que possam não estar 

contemplados no Cronograma/Plano Anual de Treinamento. 

 

No caso de alterações/modificações temporárias, no formulário de solicitação de 

alteração deve ser informada a data de início e de retorno à condição anterior, 

sendo realizada uma nova divulgação quando da finalização da mesma. 

Armazenamento da Documentação 

 

Toda solicitação de alteração/modificação deve ser registrada nos respectivos 

documentos/formulários a serem indicados pelo procedimento de gerenciamento 

de modificações a ser elaborado e implantado na Unidade. 
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Neste procedimento deverão estar descritas as responsabilidades pela condução 

do fluxo do processo de gerenciamento das modificações, pela autorização, ou 

não, da implantação da alteração/modificação solicitada, pela avaliação da 

efetividade do sistema, equipamento ou instalação proposto e pelo arquivamento 

e manutenção dos documentos/formulários de registro dos processos de 

gerenciamento de modificações. 

 

Estes documentos deverão ser disponibilizados, quando solicitado, para consulta 

dos demais colaboradores, assim como o andamento do processo deverá ser 

informado ao proponente da alteração/modificação sempre que solicitado. 

 

No caso de alterações temporárias, a documentação relativa a condição 

passageira deverá ser mantida somente enquanto da duração da mesma, 

devendo esta ser arquivada como encerrada após o retorno da condição original. 

 

Obtenção das Licenças Junto ao Órgão Ambiental 

 

Alterações definitivas nas instalações, e que possam ter impacto ao meio 

ambiente como fontes potencialmente poluidoras, podem descaracterizar a 

licença ambiental concedida à instalação. 

 

Sendo assim, alterações na instalação que impliquem em ampliação ou 

modificação dos parâmetros operacionais devem ser comunicadas, de imediato, 

ao órgão ambiental competente para avaliação e direcionamento da conduta a ser 

seguida. 

 

Caso seja necessária a apresentação de informações para obtenção de novas 

licenças as mesmas deverão ser reunidas e encaminhadas ao órgão ambiental. 

Obtidas, as licenças de instalação e operação deverão permanecer armazenadas 

e atualizadas Complexo Solar Fotovoltaico Alex, juntamente com as demais 

licenças, certidões e documentos necessários para operação da instalação. 
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A validade das licenças, certidões e demais documentos necessários para 

operação da instalação deverão ser controlados, sendo estes mantidos 

atualizados e válidos evitando a autuação e paralisação das instalações. 

 

Caso sejam apresentadas exigências técnicas nas licenças e certificados 

concedidos à instalação, estes deverão ser atendidos observando-se os prazos 

para atendimento. 

 

Responsabilidades 

 

Este item tem por objetivo definir as responsabilidades empregadas para 

assegurar a adoção e manutenção dos processos de gerenciamento de 

modificações do Complexo Solar Fotovoltaico Alex.  

 

Como o empreendimento ainda não se encontra instalado não é possível definir 

nesta etapa as responsabilidades que devem ser empregadas a cada área, setor 

ou colaborador, relativas a este item do Programa de Gerenciamento de Riscos.  

 

Desta forma são apresentadas a seguir apenas a relação de responsabilidades, 

sendo que, quando da consolidação deste Programa de Gerenciamento de 

Riscos, deverão ser definidos os responsáveis pela manutenção e controle de 

cada um dos itens relacionados. 

 

 Realização da gestão dos processos de gerenciamento de modificação 

originados na instalação, incluindo a abertura, registro, acompanhamento e 

finalização dos mesmos; 

 Avaliação da solicitação de alteração/modificação realizada; 

 Acompanhamento do fluxo de informações dos processos de 

gerenciamento de modificação; 

 Autorização da implantação da alteração/modificação analisada; 

 Avaliação da efetividade da alteração/modificação implantada; 

 Capacitação dos colaboradores com atribuição operacional ou de 

manutenção nas áreas/setores afetados pelas alterações/modificações 

implantadas; 
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 Revisão e/ou elaboração de procedimentos e instruções operacionais e 

documentos de engenharia (layouts, fluxogramas, memoriais descritivos, 

projetos de hidráulica, mecânica, civil e elétrica, entre outros); 

 Atendimento ao item “Revisão de Segurança” do PGR; 

 Avaliação quanto a necessidade de renovações/atualizações de licenças e 

certificados da Unidade; 

 Atendimento às exigências técnicas constantes das licenças e certificados 

do Complexo Solar Fotovoltaico Alex.  

 

12.4.2.4 Manutenção e Garantia de Integridade de Sistemas Críticos 

 

A adoção de mecanismos de manutenção preventiva, preditiva, corretiva, entre 

outros, tem como objetivo garantir o correto funcionamento dos equipamentos 

utilizados na operação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex, minimizando desta 

maneira a ocorrência de incidentes operacionais que possam colocar em risco a 

segurança de colaboradores, das instalações, do meio ambiente e da população 

presente nas proximidades da instalação. 

 

Este item do Programa de Gerenciamento de Riscos tem por objetivo apresentar 

os mecanismos de manutenção aplicados aos equipamentos e sistemas de 

segurança e controle, tanto de processo como ambiental. 

 

Como o empreendimento se encontra ainda em etapa de instalação, não é 

possível definir em sua totalidade os tipos de manutenção e as periodicidades de 

manutenção que serão aplicadas a cada tipo de equipamento presente, bem 

como os procedimentos para realização das mesmas, uma vez que estas 

informações devem ser definidas com base nas especificações técnicas dos 

equipamentos e sistemas de controle que serão adotados. 

 

Desta forma são apresentadas a seguir apenas as diretrizes das informações que 

deverão compor este item do Programa de Gerenciamento de Riscos do 
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Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

 Diretrizes para definição do tipo de manutenção, e periodicidade da mesma, 

que deve ser aplicada aos equipamentos e sistemas de segurança e controle, 

em função da criticidade dos mesmos, devendo ser previsto para a fase de 

operação: 

 Inspeção periódica de tanques e tubulações (espessura de parede, 

estado de isolamento/pintura/corrosão, presença de vazamentos em 

juntas/conexões/válvulas), se houver; 

 Inspeção e manutenção periódica dos vasos de pressão, incluindo a 

calibração das válvulas de segurança, se houver; 

 Verificação periódica do sistema de detecção e de combate a 

incêndio; 

 Verificação periódica do sistema de proteção contra descarga 

atmosférica com medição do aterramento, incluindo a análise de 

integridade das malhas e das subestações; 

 Análise de óleo isolante de transformadores; 

 Análise de óleos lubrificantes em equipamentos; 

 Análise de vibração em equipamentos rotativos, se houver; 

 Calibração dos instrumentos e das malhas de controle do sistema supervisório 

das operações. 

 Sistema que será aplicado para gerenciamento dos serviços de manutenção, 

incluindo abertura e encerramento de ordens/solicitações de serviços de 

reparo/manutenção corretiva e disponibilização de cronogramas de 

manutenção preventiva e preditiva com lançamento/emissão de relatórios de 

manutenção; 

 Indicação clara das informações relativas aos tipos de manutenção aplicados 

nos equipamentos e instalações da Unidade, tal como local/sistema para 

acesso dos cronogramas e procedimentos de manutenção, responsabilidades 

durante a manutenção e lógica do funcionamento do sistema de gerenciamento 
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de manutenção aplicado à instalação; 

 Procedimentos para realização de manutenção preventiva e preditiva, quando 

aplicável; 

 Check-lists ou listas de verificação de itens críticos e sistemas de segurança; 

 Procedimentos de segurança para realização dos serviços de manutenção, 

dentre eles a análise prévia dos riscos do trabalho, a definição de 

equipamentos específicos para o trabalho, a permissão de trabalho em 

condições específicas (trabalhos em altura, serviços a quente, espaços 

confinados, etc.), entre outros; 

 Definição de diretrizes para contratação de serviços de manutenção 

especializada (empresas terceirizadas), contemplando as questões de 

integração e segurança com as mesmas; 

 Indicação das necessidades de treinamento que deverão atendidas pelos 

colaboradores que realização os serviços, sendo as especificações dos 

treinamentos (conteúdos programáticos), forma de programação e 

cronogramas de treinamentos abordados no item Capacitação dos 

Colaboradores, deste PGR; 

 Manutenção dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo o 

acionamento dos sistemas de hidrantes e bombas de incêndio e a 

reposição/recarga dos extintores; 

 Entre outras ações que sejam identificadas como necessárias para o sistema 

de gestão de manutenção das instalações, sistemas e equipamentos do 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

Responsabilidades 

 

Este item tem por objetivo definir as responsabilidades empregadas a cada 

área/setor/colaborador com atuação na Manutenção e Garantia da Integridade 

dos Sistemas Críticos da instalação. 
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Como o empreendimento encontra-se em fase de instalação não é possível definir 

nesta etapa todas as responsabilidades que devem ser empregadas a este item 

do Programa de Gerenciamento de Riscos.  

 

Desta forma são apresentadas a seguir apenas a relação de responsabilidades, 

sendo que, quando da consolidação deste Programa de Gerenciamento de 

Riscos, deverão ser definidos os responsáveis pela manutenção e controle de 

cada um dos itens relacionados. 

 

 Revisão/atualização dos critérios para definição das manutenções, e suas 

respectivas periodicidades, aplicadas aos equipamentos e sistemas de 

segurança e controle da unidade em função da criticidade dos mesmos; 

 Elaboração e revisão dos procedimentos, ações e instruções para 

realização dos serviços de manutenção; 

 Controle do sistema de gerenciamento de serviços de manutenção 

adotado; 

 Acesso ao sistema de gerenciamento de serviços de manutenção adotado; 

 Emissão de ordens/solicitações de serviços de manutenção; 

 Baixa/fechamento das ordens/solicitações de serviços de manutenção; 

 Realização dos serviços de manutenção corretiva, preventiva e preditiva; 

 Aplicação dos check-lists ou listas de verificação dos sistemas críticos e/ou 

dos sistemas de segurança da instalação; 

 Realização dos serviços de manutenção preventiva/testes dos sistemas de 

combate a incêndios; 

 Reposição/recarga dos extintores de incêndio da Unidade; 

 Acompanhamento de serviços de manutenção; 

 Aprovação dos serviços de manutenção; 

 Emissão de permissões de trabalho/serviços; 

 Contratação de serviços terceirizados; 
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 Acompanhamento/controle de índices de manutenção; 

 Avaliação da necessidade de treinamento/capacitação dos colaboradores 

das áreas/setores de manutenção. 

 

12.4.2.5 Procedimentos Operacionais 

 

O objetivo deste item do Programa de Gerenciamento de Riscos é estabelecer, de 

forma padronizada, a realização das operações nas instalações e equipamentos 

da Unidade, durante a etapa de operação do mesmo, bem como assegurar a 

realização de revisões periódicas nos documentos e informações aqui 

apresentados. 

 

Todas as ações operacionais realizadas Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

deverão ser estabelecidas em procedimentos ou instruções operacionais, e 

deverão ser realizadas pelos colaboradores do mesmo. 

 

Atividades que requerem acompanhamento/monitoramento do processo, 

equipamento ou sistema deverão ter os parâmetros operacionais, e ou de controle 

de processos, estabelecidos com os seus respectivos limites, devendo estes 

serem observados pelos colaboradores para assegurar o correto funcionamento 

dos mesmos.  

 

Tais parâmetros deverão estar indicados nos procedimentos ou instruções 

operacionais aplicadas ao processo, equipamento ou sistema em questão. 

 

Os procedimentos emergenciais de parada das instalações, controle de desvios 

operacionais, início das instalações e de paralisação programada deverão fazer 

parte dos procedimentos operacionais da Unidade. 

 

Todas as operações relacionadas a inícios de operação ou retorno operacional 

após alterações/modificações de sistemas e/ou equipamentos deverão seguir os 

procedimentos de revisão de segurança definidos no item Revisão de Segurança, 

deste PGR.  
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Os procedimentos e ações de combate emergencial deverão ser 

abordados/apresentados no Plano de Ação de Emergências Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex. 

 

Sendo assim, recomenda-se que quando estabelecidos os procedimentos 

operacionais e/ou instruções de trabalho para atividades e/ou instalações da 

unidade sejam observadas as seguintes necessidades: 

 

 Disponibilização da relação dos procedimentos e instruções operacionais que 

serão adotados para realização das operações/atividades a todos os 

colaboradores envolvidos com as mesmas; 

 Estabelecimento de procedimentos e instruções operacionais voltados a 

paralisações programada; 

 Estabelecimento de procedimentos e instruções operacionais para parada 

emergencial e controle de desvios operacionais; 

 Os procedimentos e instruções operacionais deverão conter, minimamente: 

 Número de identificação; 

 Nome/título do procedimento; 

 Revisão e data do documento; 

 Cargo dos responsáveis pelas ações; 

 Roteiro/ações para realização da atividade, considerando as 

informações de segurança do processo; 

 Parâmetros/limites operacionais que devem ser observados; 

 Equipamentos/ferramentas necessários para realização da 

atividade; 

 Equipamentos de proteção necessários para realização da tarefa; 

 Procedimentos de segurança para início e término da atividade; 

 Restrições operacionais, quando necessário; 
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 Necessidades de sinalização ou isolamento de área, quando 

aplicável; 

 Responsáveis pela execução da tarefa (área, setor ou 

função/colaborador); 

 Responsáveis pela elaboração e revisão do documento; 

 Responsáveis pela aprovação do documento. 

 

 Informações sobre o sistema de gerenciamento de informações (se 

implementado), tais como forma de acesso, restrições de acesso, modo de 

uso, permissões para alterações de documentos, entre outras; 

 Informações acerca de centros de controle operacional ou salas de operações, 

tais como localização, abrangência do processo, limitações, jornada de 

trabalho e áreas/setores responsáveis pelos mesmos; 

 Informações relativas aos tipos e periodicidades de amostragens e análises 

aplicadas às substâncias químicas (matérias-primas, insumos e/ou substâncias 

geradas ao longo do processo) para assegurar a qualidade ao longo do 

processo, se houver; 

 Indicação das necessidades de treinamento que deverão atendidas pelos 

colaboradores que realização as atividades, sendo as especificações dos 

treinamentos (conteúdos programáticos), forma de programação e 

cronogramas de treinamentos abordados no item Capacitação dos 

Colaboradores deste PGR; 

 Entre outras ações que sejam identificadas como necessárias para o sistema 

de gestão operacional Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

Para os casos em que seja necessária a alteração/modificação dos documentos 

operacionais é importante que: 

 Toda modificação / revisão nos documentos operacionais aplicados à 

instalação deverão seguir o conteúdo preconizado no item Gerenciamento de 

Modificações do PGR, devendo ser acompanhada de uma avaliação dos riscos 

impostos pela mesma, conforme o item Revisão dos Riscos de Processo, 
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buscando identificar condições inseguras que possam ocorrer durante as 

etapas de implantação e operação; 

 Tais alterações/modificações deverão levar em consideração manobras 

operacionais para execução de manutenções preventivas, preditivas e 

corretivas nos equipamentos e sistemas; 

 Todos os colaboradores envolvidos com a atividade em questão sejam 

novamente treinados e capacitados, quando necessário. 

 

Responsabilidades 

 

Este item tem por objetivo definir as responsabilidades empregadas a cada 

área/setor/colaborador com atuação operacional na Unidade. 

 

Como o empreendimento ainda não se encontra instalado não é possível definir 

nesta etapa as responsabilidades que devem ser empregadas a este item do 

Programa de Gerenciamento de Riscos.  

 

Desta forma são apresentadas a seguir apenas a relação de responsabilidades, 

sendo que, quando da consolidação deste Programa de Gerenciamento de 

Riscos, deverão ser definidos os responsáveis pela manutenção e controle de 

cada um dos itens relacionados. 

 

 Realização das atividades segundo as ações preconizadas nos procedimentos 

e instruções operacionais; 

 Elaboração e revisão dos procedimentos e instruções operacionais; 

 Controle e acesso ao sistema eletrônico de gerenciamento de informações, se 

implementado; 

 Solicitação de apoio a demais áreas, setores ou colaboradores para avaliação 

dos riscos impostos por alterações operacionais, quando necessário; 

 Divulgação e disponibilização de revisões/atualizações nos procedimentos e 
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instruções operacionais, quando necessário; 

 Solicitações de revisão dos procedimentos e instruções operacionais; 

 Avaliação da necessidade de treinamento/capacitação dos colaboradores dos 

setores/áreas operacionais; 

 Solicitação de reciclagem (treinamento/capacitação) dos colaboradores 

operacionais, quando da modificação/revisão nos documentos operacionais ou 

por necessidades identificadas em área/atuação; 

 Emissão de permissões de trabalho/serviços; 

 Realização de amostragens e análises das substâncias químicas utilizadas 

como matérias-primas e/ou geradas nas etapas dos processos. 

 

12.4.2.6 Capacitação de Recursos Humanos 

 

O objetivo da capacitação dos colaboradores é garantir a manutenção das 

condições operacionais seguras em todo o Complexo Solar Fotovoltaico Alex, 

seja durante a etapa de operação como também durante a etapa de implantação, 

por meio de: 

 Conhecimento dos possíveis riscos associados às operações e substâncias 

envolvidas; 

 Conhecimento dos desvios que possam ser gerados durante as operações; 

 Correta realização das manobras operacionais; 

 Controle dos parâmetros operacionais; 

 Desenvolvimento de ações emergenciais de controle operacional e de 

combate emergencial na instalação. 

 

Assim, todos os colaboradores que realizarem operações na Unidade e suas 

áreas de apoio, e demais colaboradores que possam vir a ter contato com as 

instalações que estarão presentes no mesmo, deverão ser submetidos a 
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treinamentos e avaliações periódicas, no intuito de treinar, reciclar e garantir a 

capacitação do mesmo. 

 

Devido ao empreendimento se encontrar em fase de projeto não foram 

estabelecidos ainda os treinamentos e o conteúdo programático aplicado aos 

mesmos, os quais serão realizados/aplicados aos colaboradores envolvidos na 

operação da Unidade. 

 

No entanto, a seguir estão definidos alguns dos treinamentos que deverão ser 

previstos no Cronograma/Plano Anual de Treinamentos doComplexo Solar 

(operação), bem como as diretrizes para elaboração e manutenção do programa 

de capacitação dos colaboradores que deverá ser desenvolvido para o início da 

fase de operação do mesmo. 

 

Deverão ser previstos, dentre os treinamentos operacionais a serem realizados, 

cursos de capacitação com abrangência nos seguintes temas: 

 

 Prevenção de riscos químicos, com abordagem aos tipos de riscos à vida e 

a saúde associados às substâncias que serão armazenadas, manipuladas 

e/ou geradas na Unidade ou pela combinação acidental das mesmas, 

formas de prevenção dos riscos, formas de manuseio e disposição das 

substâncias, equipamentos de proteção e incompatibilidades, reatividades 

e perigos inerentes às substâncias. Este treinamento é recomendado aos 

colaboradores dos setores/áreas de manutenção, operação 

(recebimento/carregamento de veículos), oficinas e estoque/almoxarifado 

da unidade, se houver; 

 

 Prevenção e combate a incêndios, com abordagem teórica e prática aos 

tipos de fogo e respectivos meios extintores e aos equipamentos de 

proteção necessários para atuação em área. Este treinamento é 

recomendado aos colaboradores que farão parte da brigada de 

emergências da Unidade; 

 

 Primeiros socorros, com abordagem teórica e prática às ações de 
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prestação de primeiros socorros em vítimas de acidentes envolvendo 

situações físicas, substâncias químicas e choques/queimaduras elétricos. 

Este treinamento é recomendado aos colaboradores que farão parte da 

brigada de emergências e equipe do ambulatório (se houver) da Unidade; 

 

 Prevenção e combate a vazamentos, com abordagem teórica e prática aos 

meios de combate a vazamentos e aos equipamentos de proteção 

necessários para atuação em área. Este treinamento é recomendado aos 

colaboradores dos setores/áreas de manutenção, operação, oficinas e 

estoque/almoxarifado da Unidade, e aos colaboradores que irão compor a 

brigada de emergências do mesmo, se houver; 

 

 Recolhimento e disposição de químicos, com abordagem teórica dos meios 

para recolhimento e disposição de substâncias químicas, equipamentos de 

proteção necessários para atuação em área e legislação aplicável e boas 

práticas à disposição das diferentes substâncias químicas presentes na 

Unidade. Este treinamento é recomendado aos colaboradores que farão 

parte da brigada de emergências da Unidade e aos colaboradores dos 

setores/áreas de manutenção, operação, oficinas e estoque/almoxarifado, 

se houver; 

 

 Legislação ambiental, com abordagem teórica da aplicação da legislação 

ambiental estadual e federal. Este treinamento é recomendado aos 

gestores dos setores/áreas de operação e meio ambiente e saúde e 

segurança ocupacional; 

 

 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), com abordagem às 

responsabilidades e atribuições da equipe de CIPA da Unidade. Este 

treinamento é recomendado aos colaboradores que farão parte da CIPA. 

 

 Simulados emergenciais com exercícios teóricos e práticos de combate 

emergencial em área, paralisação e evacuação de setores/áreas, 

evacuação da Unidade, acionamento de recursos e órgãos externos e 

alerta e evacuação das comunidades. Estes treinamentos deverão ser 
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realizados de forma contínua, e deverão envolver os colaboradores que 

farão parte da brigada de emergências da Unidade, a equipe do 

ambulatório, os gestores dos setores/áreas de operação, manutenção e 

meio ambiente e saúde e segurança ocupacional e os demais 

colaboradores que farão parte da equipe de atuação emergencial do Plano 

de Ação de Emergências do Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

Quando aplicáveis, estes treinamentos deverão ser adequados/adotados para a 

etapa de operação da Unidade. 

 

Além dos treinamentos listados acima deverão ser previstos os devidos 

treinamentos para capacitação operacional e manutenção, com conhecimento nos 

desvios de processos, equipamentos de proteção, sistemas de proteção e 

controle e ações emergenciais para normalização de situações de desvio. 

 

Caberá a área/setor de recursos humanos a elaboração e aplicação das diretrizes 

de treinamentos contemplando: 

 

 Treinamentos mínimos necessários; 

 Modo de realização dos treinamentos; 

 Modo de avaliação da eficácia do treinamento; 

 Responsáveis pela solicitação de novos treinamentos; 

 Responsáveis pela contratação de treinamentos externos; 

 Política para realização de treinamentos internos; 

 Responsáveis pela elaboração e divulgação do cronograma de 

treinamentos da unidade; 

 Forma de divulgação dos treinamentos; 

 Registro dos treinamentos, com listas presenciais ou fotos; 

 Atualização do prontuário/registro do colaborador; 

 Realização de treinamentos não previstos no cronograma de treinamentos; 
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 Entre outras informações aplicáveis à política de treinamentos a ser 

adotada pela Unidade. 

 

Deverá ser responsabilidade dos responsáveis de cada setor/área a programação 

e indicação/determinação dos colaboradores que realizarão os treinamentos 

necessários para as funções desempenhadas, atendendo a periodicidade e 

necessidade estabelecidas. 

 

Todo treinamento/simulado emergencial deverá ser organizado pelo Coordenador 

do Plano de Ação de Emergências juntamente com o setor/área de recursos 

humanos.  

 

Nos casos em que houver necessidade de paralisações de setores/áreas, 

evacuações de setores/áreas e/ou evacuações da Unidade e área de apoio, a 

programação do treinamento deverá envolver os gestores e/ou responsáveis 

pelos setores/áreas envolvidos no exercido simulado. 

 

Responsabilidades 

 

Este item tem por objetivo definir as responsabilidades empregadas a cada 

área/setor/colaborador em relação a política de capacitação dos colaboradores 

adotada na Unidade. 

 

Como o empreendimento ainda não se encontra instalado não é possível definir, 

já nesta etapa, as responsabilidades que devem ser empregadas a este item do 

Programa de Gerenciamento de Riscos. 

 

Desta forma são apresentadas a seguir apenas a relação de responsabilidades, 

sendo que, quando da consolidação deste Programa de Gerenciamento de 

Riscos, deverão ser definidos os responsáveis pela manutenção e controle de 

cada um dos itens relacionados. 

 

 Elaboração e manutenção das diretrizes de capacitação/treinamentos dos 

colaboradores; 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 915 

 

 Elaboração do programa e do cronograma de treinamentos; 

 Análise a aprovação dos programas de treinamento; 

 Divulgação do Cronograma/Plano de Treinamentos nos setores/áreas; 

 Programação e realização dos treinamentos nas periodicidades 

estabelecidas; 

 Programação e indicação/determinação dos colaboradores que realizarão 

os treinamentos divulgados; 

 Solicitação de novos treinamentos, não previstos no cronograma de 

treinamentos; 

 Autorização de novos treinamentos não previstos em Cronograma/Plano; 

 Gestão dos treinamentos obrigatórios; 

 O acompanhamento e avaliação do desempenho dos colaboradores 

capacitados; 

 O registro do treinamento, com armazenamento/arquivo do meio utilizado 

para registro (lista de presença, fotos, entre outros); 

 O registro da capacitação no prontuário do colaborador. 

 

12.4.2.7 Investigação de Incidentes 

 

A Investigação de Incidentes tem por objetivo estabelecer os requisitos para a 

identificação de todos os elementos contribuintes para a ocorrência de desvios 

que possam ter resultado no incidente, a fim de se buscar mecanismos e ações 

com vistas à prevenção de ocorrências futuras. 

 

Incidentes que resultem ou possam resultar em desvios operacionais, danos aos 

colaboradores e à população presente no entorno das instalações, danos às 

instalações ou impactos ao meio ambiente deverão, obrigatoriamente, ser 

investigados. 
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Para isto deverá ser elaborado um procedimento para investigação de incidentes 

ocorridos na instalação. Neste procedimento deverão constar todas as etapas 

previstas para o processo de investigação do incidente, desde o atendimento ao 

acidentado e a comunicação da ocorrência, até a implementação de medidas 

oriundas do processo de investigação e análise do incidente, a avaliação da 

efetividade das medidas adotadas e a realização de capacitação/treinamento dos 

colaboradores para evitar as causas da situação já sucedida na instalação. 

 

Deverá constar neste procedimento a atribuição de responsabilidades nas ações 

a serem desempenhadas pelas diferentes áreas, setores e colaboradores 

envolvidos no processo de investigação do incidente. 

 

O processo de investigação deve ter início com a comunicação do incidente ao 

encarregado/responsável imediato do colaborador envolvido. No caso do 

incidente envolver mais de uma área/setor a ocorrência deverá ser comunicada 

aos encarregados/responsáveis imediatos de todos os colaboradores envolvidos, 

sendo o processo de investigação realizado em parceria pelos mesmos. 

 

O encarregado/responsável imediato do colaborador deve encaminhar o mesmo 

ao atendimento apropriado, quando necessário, e deverá tomar as devidas ações 

imediatas para normalizar/paralisar a situação em andamento. 

 

O procedimento de investigação de incidentes criado deverá ser disponibilizado a 

todos os colaboradores, em meio físico, eletrônico ou por meio de sistemas de 

gerenciamento de informações, se implementados. 

 

A seguir estão apresentadas as diretrizes das informações que deverão compor 

este item do Programa de Gerenciamento de Riscos do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex, e que deverão ser desenvolvidas para o início da fase de 

operação do mesmo. São estas: 

 

 Definição de acidentes e incidentes; 

 Criação de Grupos de Trabalho para investigação do incidente; 
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 Criação de formulário para investigação do incidente; 

 Definição de classes/graus de gravidade do evento; 

 Definição de meios para avaliação e adoção/implantação de medidas para 

redução das causas dos incidentes já ocorridos na instalação; 

 Definição dos meios para divulgação dos resultados da investigação do 

incidente; 

 Definição de diretrizes para realização de treinamento/capacitação dos 

colaboradores com o objetivo de divulgar as causas e consequências dos 

incidentes ocorridos; 

 Definição de diretrizes para tratamento de incidentes envolvendo 

fatalidades, lesões permanentes ou perdas consideráveis ao patrimônio 

e/ou ao meio ambiente; 

 Definição das responsabilidades envolvidas em cada etapa do processo de 

investigação do incidente; 

 Emissão da CAT (Comunicado de Acidente do Trabalho) no prazo de até 

24 horas após a ocorrência do incidente. 

 

Responsabilidades 

 

Este item tem por objetivo definir as responsabilidades empregadas durante a 

aplicação do processo de investigação de incidentes no Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex. 

Como o empreendimento ainda se encontra em fase de instalação não é possível 

definir, já nesta etapa, todas as responsabilidades que devem ser empregadas a 

este item do Programa de Gerenciamento de Riscos. 

 

Desta forma são apresentadas a seguir apenas a relação de responsabilidades, 

sendo que, quando da consolidação deste Programa de Gerenciamento de 

Riscos, deverão ser definidos os responsáveis pela manutenção e controle de 

cada um dos itens relacionados. 
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 Elaboração e manutenção das diretrizes/procedimento para investigação 

de incidentes ocorridos na instalação (operações); 

 Encaminhamento do colaborador acidentado ao pronto atendimento; 

 Adoção de ações imediatas para normalizar/paralisar a situação acidental 

em andamento; 

 Início do processo de investigação e análise do incidente; 

 Definição do Grupo de Trabalho para o processo de investigação do 

incidente; 

 Implantação e análise da efetividade das medidas mitigadoras propostas; 

 Divulgação dos resultados do processo de investigação; 

 Capacitação/treinamento dos colaboradores em relação às causas e 

consequências dos eventos acidentais ocorridos na Unidade e áreas de 

apoio; 

 Emissão da CAT (Comunicado de Acidente do Trabalho). 

 

12.4.2.8 Auditorias do PGR 

 

A auditoria do PGR consiste na inspeção das instalações e análise da 

documentação pertinente, objetivando constatar se os procedimentos e as 

diretrizes estabelecidas pela empresa, para as operações desenvolvidas com 

substâncias químicas identificadas neste PGR, estão sendo cumpridas 

corretamente, buscando alcançar o nível de compromisso estabelecido com o 

meio ambiente e as partes interessadas. 

 

O auditor do PGR deve fazer uso do procedimento Auditorias do PGR (Anexo B) 

e, sempre que possível, usar o relatório da auditoria anterior do PGR como base 

para levantamento das não conformidades ou necessidades de melhorias 

apontadas, juntamente com o Plano de Ação do PGR, avaliando, além dos 

requisitos presentes na Lista de Verificação de Auditoria do PGR, a implantação 

das recomendações propostas na auditoria anterior ou durante o período 

decorrido entre a mesma e a presente auditoria. 
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Ao final do processo de auditoria interna um relatório conclusivo contendo a 

relação de não conformidades identificadas e as medidas que devem ser 

adotadas para regularização das mesmas deve ser elaborado.  

 

A auditoria periódica do PGR deverá ser realizada a cada 3 anos, por auditor (es) 

interno (s) próprio (s) ou por empresa especializada contratada.  

 

Responsabilidades 

 

Caberá ao Coordenador do PGR: 

 

 Programar e realizar as auditorias periódicas do PGR; 

 Indicar colaborador (es) interno (s) ou empresa terceira especializada para 

realização das auditorias do PGR; 

 Preencher o plano de ação, ou documento equivalente, com as ações 

corretivas a serem adotadas para adequação das não conformidades 

apontadas nas auditorias; 

 Identificar o investimento para adoção das medidas mitigadoras propostas, 

e reportar o mesmo ao responsável pela instalação; 

 Acompanhar a implantação das ações corretivas e avaliar a efetividade das 

mesmas 

 

12.4.3 Plano de Atendimento a Emergências (PAE) 

 

Plano de Ação de Emergências é um documento voltado ao estabelecimento das 

ações necessárias para o desencadeamento de ações emergenciais nas 

instalações e áreas de apoio da Unidade, durante a etapa de operação da 

instalação. 

 

Neste estão estabelecidos a estrutura organizacional de emergência, os 

procedimentos de acionamento do plano e de combate às situações 
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emergenciais, os recursos presentes, além de outras informações essenciais para 

o desenvolvimento de um combate emergencial bem-sucedido. 

 

As diretrizes para desenvolvimento do Plano de Ação de Emergências da unidade 

estão apresentadas nos itens a seguir, sendo recomendado que, quando 

elaborado, componha um único documento a parte deste PGR, facilitando assim a 

consulta e a disponibilização do mesmo às áreas, setores, colaboradores 

envolvidos com as ações emergenciais na unidade e às entidades externas de 

apoio tais como o Corpo de Bombeiros, órgão ambiental e a Defesa Civil. 

 

Embora o Plano de Ação de Emergências da unidade permaneça em documento 

a parte ao Programa de Gerenciamento de Riscos, é importante que este seja 

submetido às mesmas premissas estabelecidas ao longo deste PGR, uma vez 

que é parte integrante da estrutura do mesmo. 

 

Objetivos do PAE 

 

O Plano de Ação de Emergência - PAE deverá estabelecer, passo a passo, o 

conjunto de ações que devem ser desencadeadas no momento em que ocorrer 

uma situação emergencial nas instalações e/ou áreas de apoio da Unidade, ou 

que seja ocasionado pela mesma, colocando em risco os colaboradores, os 

equipamentos, o meio ambiente ou a população que possa estar presente nas 

proximidades da instalação. 

 

Os procedimentos apresentados neste plano deverão estar fundamentados nas 

ações operacionais realizadas na instalação.  

 

Além da definição dos procedimentos emergenciais, o presente PAE deverá 

possuir uma estrutura específica de forma a: 

 

 Definir as responsabilidades dos envolvidos na resposta a situações 

emergenciais, por meio de uma estrutura organizacional específica para o 

atendimento a acidentes. 
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 Promover a integração das ações de resposta às emergências com outras 

instituições, possibilitando assim o desencadeamento de atividades 

integradas e coordenadas, de modo que os resultados esperados possam 

ser alcançados. 

 Relacionar a estrutura da empresa presente para combate emergencial nas 

instalações.  

 

12.4.4 Programa de Gestão e Supervisão Ambiental - PGSA 

 

O Programa de Gestão e Supervisão Ambiental - PGSA se justifica uma vez que 

as atividades desenvolvidas durante as etapas de implantação e operação do 

empreendimento levam à necessidade de integrar os diversos programas e 

controlar a sua efetividade no âmbito do projeto como um todo, minimizando 

prazos e custos e garantindo a mitigação efetiva dos impactos negativos e 

potencialização dos impactos positivos. 

 

A associação de questões ambientais à execução das obras civis é fundamental 

para evitar ações de não conformidade com o preconizado pelas normas 

ambientais. Dessa forma, são exigidos cuidados especiais, tais como evitar 

supressão de vegetação aleatória, cortes no terreno, contaminação ou deposição 

de material em cursos d’água e interferência no cotidiano da população da ADA e 

AID. 

 

Essas ações preventivas/corretivas dar-se-ão por meio da adequação do 

mecanismo de gestão ambiental e integração das diferentes ações propostas por 

este plano. 

 

Os mecanismos de gestão, ora propostos, permitem a criação de condições e 

ações operacionais para a implementação e acompanhamento dos programas 

ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras ou otimizadoras. A criação de 

um PGSA permitirá ao empreendedor ter a segurança necessária à conservação 

dos recursos naturais e para que não sejam transgredidas as normas ambientais 

vigentes. 
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Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do Programa de Gestão e Supervisão Ambiental é acompanhar e 

registrar sistematicamente todas as ações referentes à obra e às interferências 

ambientais decorrentes, além de objetivos específicos, relacionados à aplicação 

dos programas ambientais e medidas de proteção ambiental. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estabelecer procedimentos e instrumentos técnico-gerenciais visando 
garantir a implementação das ações propostas durante as obras e a 
execução dos programas; 

 

 Estabelecer mecanismos de supervisão ambiental das obras e programas. 

 

Área de Abrangência 

 

Área Diretamente Afetada - ADA e Área de Influência Direta - AID. 

 

Público-alvo 

 

Coordenadores técnicos do Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

Metodologia 

 

Estrutura e Responsabilidade 

 

A Gestão e Supervisão Ambiental proposta é composta de três componentes 

básicos: 

 

 Coordenação Ambiental - compreende as atividades de programar e, 
posteriormente, coordenar o estabelecimento de ações/atividades que 
serão da competência do PGSA. A Coordenação Ambiental atuará em 
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todas as fases do empreendimento, bem como, irá gerir a aplicação dos 
recursos previstos para a instalação e operação dos programas; 

 

 Supervisão Ambiental - consiste em inspecionar a implantação das 
medidas de caráter ambiental em todas as fases do empreendimento, 
garantindo que a implantação das ações/atividades prescritas esteja de 
acordo com as condições, especificações e demais pormenores técnicos 
estabelecidos; 

 

 Monitoramento Ambiental - corresponde a acompanhar a evolução dos 
impactos mediante a implementação das medidas preconizadas, avaliando 
periodicamente seus efeitos/resultados e propondo, quando necessário, 
alterações, complementações e/ou novas ações e atividades ao plano 
original. 

 

A implantação do PGSA está diretamente relacionada com a execução, dentro 

dos prazos estabelecidos, dos demais programas ambientais e da gestão 

operacional do projeto, podendo variar sua estrutura de acordo com a demanda 

ambiental, devido à sua capacidade de adequar a si mesmo continuamente, bem 

como aos demais programas ambientais. 

 

O PGSA busca a efetividade e racionalidade econômica e será operado por duas 

equipes: a Equipe de Supervisão Ambiental das Obras e a Equipe de 

Acompanhamento dos Programas Ambientais não vinculados diretamente às 

obras.  

Essas equipes serão gerenciadas por um coordenador geral, que desempenhará 

também o papel de canal de comunicação entre o empreendedor, os órgãos 

ambientais e as comunidades locais. 

 

Esta proposta de Gestão Ambiental será implementada ao longo de todo o 

período de pré-obras e durante as fases de implantação do empreendimento. Na 

fase de operação, o sistema de gestão ambiental será reconfigurado, para 

adequar-se à nova realidade do empreendimento, uma vez que os profissionais 

envolvidos na sua instalação serão substituídos pela equipe encarregada da 

operação. 
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Assim, a equipe responsável pela gestão e supervisão ambiental realizará 

vistorias sistemáticas para verificação das conformidades, da qualidade ambiental 

de todos os setores das obras, da execução das medidas mitigadoras e dos 

programas ambientais, gerando relatórios periódicos específicos. 

 

A supervisão ambiental será constituída por equipe técnica multidisciplinar que 

será responsável pelo acompanhamento das frentes de obra e do monitoramento 

da execução dos programas relacionados diretamente à obra. 

 

A equipe de Acompanhamento dos Programas Ambientais estará familiarizada 

com a interdisciplinaridade dos programas, garantindo a qualidade durante a 

implementação e execução dos programas indiretamente relacionados à obra. 

 

O Programa de Gestão e Supervisão Ambiental será desenvolvido levando-se em 

consideração os critérios definidos em cada programa. Para isso, deverão ser 

realizados: 

 

 Estabelecimento e cumprimento do Código de Conduta dos operários das 

frentes de trabalho e apoio administrativo, em especial na convivência com 

as comunidades locais; 

 Estabelecimento e cumprimento das normas de operação dos canteiros de 

obras;  

 

 Monitoramento periódico dos efeitos/resultados das atividades ambientais, 

propondo, quando necessário, alterações, supressões, complementações, 

ou novas ações e atividades; 

 

 Acompanhamento, avaliação e revisão de toda documentação técnica do 

empreendimento, incluindo prazos contratuais e se os recursos 

necessários estão de acordo com o andamento dos serviços. 
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Período e Fases 

 

 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 
planejamento detalhado das ações a serem realizadas (operacionalização 
dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos materiais a serem 
produzidos e especificação de serviços para contratação das empreiteiras 
e da supervisão/inspeção da engenharia do proprietário); 
 

 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 
das ações do programa; 

 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 
composição de relatórios de avaliação das ações realizadas. 

 

Resultados Esperados 

 

 Garantir a plena implantação e operação do empreendimento, em 
conformidade com as necessidades e exigências ambientais, sociais e 
técnicas, inclusive as de caráter legal; 

 

 Implantar as ações ambientais definidas nos programas propostos neste 
RAS, garantindo a efetividade das mesmas; 

 Garantir a interface entre os programas ambientais propostos para as 
etapas de implantação e operação; 

 

 Atender as demandas em termos de elaboração de procedimentos e 
mecanismos para a coordenação e articulação adequadas das ações 
ambientais durante as obras; 

 

 Minimizar a ocorrência de reclamações pela população da AID; 

 

 Minimizar a ocorrência de não conformidades e impactos ao meio ambiente 
durante todas as etapas do empreendimento. 
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Indicadores ambientais propostos para avaliação da efetividade do 

Programa 

 

Os indicadores compreendem os meios pelos quais pode ser verificado e 

confirmado, periodicamente, o cumprimento das metas definidas. Os principais 

indicadores desse programa serão: 

 

 Resultados individuais dos demais programas implantados; 

 

 Número de manifestações, por mês, do público interno e da população da 
AID, no que diz respeito às atividades em geral do empreendimento; 

 

 Número de não conformidades e ocorrências com danos ao meio 
ambiente; 

 

 Número de ocorrências registradas nos relatórios de medições, gerados a 
partir dos programas de monitoramento, que estejam acima dos padrões 
estabelecidos pela legislação vigente. 

 

Inter-relação com outros Planos e Programas 

 

Este programa deve estar articulado desde a elaboração até sua execução com 

todos os demais programas previstos no Plano Básico Ambiental. 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 

Esse programa deverá ser aplicado durante toda a vida útil do empreendimento, 

incluindo as fases de implantação, operação e descomissionamento. O 

cronograma físico-financeiro será detalhado quando da apresentação do PBA. 

 

Responsável pela Implantação 

 

A gestão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e sua Linha de Transmissão será a 

responsável pela implementação, execução e fiscalização do programa. 
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13. ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCO 

 

13.1. Introdução 

 

Neste capítulo encontra-se apresentada a Análise de Riscos de Acidentes para a 

implantação e operação do Complexo de Usinas de Solares de Energia – Alex I, 

Alex III, Alex IV, Alex V, Alex VI, Alex VII, Alex VIII, Alex IX e Alex X composta por 

09 (nove) usinas e pertencente a empresa Energias Renováveis do Apodi Ltda., a 

ser instalada na zona rural dos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do 

Norte, Estado do Ceará. Este estudo foi elaborado segundo os critérios 

apresentados no Termo de Referência para Elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA / Relatório de Impacto Ambiental-RIMA No. 208/2018-

DICOP/GECON emitido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente – 

SEMACE.  

 

13.1.1 Objetivo 

 

Esta análise de riscos tem por objetivo apresentar o sistema e identificar, estimar 

e avaliar os riscos impostos a comunidade presente nas proximidades das 

instalações, ao público interno, as instalações e ao meio ambiente, decorrentes 

da implantação e operação das Usinas Solares. 

 

13.1.2 Organização do Relatório 

 

Este capítulo foi estruturado da seguinte forma: 

 Introdução; 

 Dados do Empreendimento; 

 Descrição da Região do Empreendimento; 

 Caracterização das Instalações; 

 Análise Histórica de Acidentes; 

 Identificação dos Riscos; 

 Análise de Vulnerabilidade; 
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 Conclusões e Recomendações; 

 Referências Bibliográficas; 

 Equipe Técnica. 

 

13.1.3. Validade do Estudo 

 

Esta análise de riscos é válida para as condições de instalação e operacionais 

apresentadas. Qualquer alteração nas instalações e/ou atividades realizadas, as 

quais possam resultar na ampliação da capacidade, aproximação dos painéis 

solares em relação as áreas sensíveis (comunidade circunvizinha) e/ou adoção 

de substâncias químicas com potencial de danos, invalidará este relatório e seus 

resultados. 

 

13.2 Caracterização das Instalações 

 

O Complexo será composto por 09 (nove) Usinas Solares Fotovoltaicas, 

denominadas de: UFV ALEX I, UFV ALEX III, UFVALEX IV, UFV ALEX V, UFV 

ALEX VI, UFV ALEX VII, UFV ALEX VIII, UFV ALEX IX, UFV ALEX X, sendo cada 

projeto com 30.402 kW de potência instalada (CA) e totalizando 391.521,60 kWp.  

A energia produzida será comercializada por meio de contratos de 

comercialização de energia elétrica com as distribuidoras (Figura 13.1). 

 

 

Figura 13.1 - Desenho esquemático da geração de energia por uma UFV. 
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A seguir na Tabela 13.1 são apresentadas as características gerais de cada uma 

das UFV. 

 

Tabela 13.1 – Características nominais de cada UFV do Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

Potência Nominal Usinas (CA) / Potência Módulos 30.933,00 kW  /  41.450,40 kWp 

Módulos de Silício Mono Cristalino 109.080 unidades 

Estruturas com seguidor 3.636 String’s 

Inversores 
9 Skids com 1 Inversor de 3.437 kW@40oC 

1 x Inversor SunGrow – SG3125HV 

 

O layout geral do Complexo está apresentado no Anexo 2 deste Estudo. 

 

13.2.1 Concepção Técnica da UFV 

 

13.2.1.1 Módulos Fotovoltaicos 

 

Módulos de silício mono cristalino foram selecionados, pois, devido à sua alta 

eficiência, é a tecnologia mais promissora para a data em que as usinas serão 

construídas. 

 

O campo gerador fotovoltaico foi concebido e configurado a partir de um tipo de 

módulo de 380 watts de potência pico, modelo CS3U-380MB-AG – 1.500 V, 

fabricação Canadian Solar.  

 

Os mesmos dispõem de 144 células de silício Mono-Crystalline por detrás de 

vidro anti-refletor. Têm uma caixa de conexões com cabos de interconexão entre 

módulos terminados em conectores do tipo MC4.  

 

Estes módulos foram escolhidos pelo seu bom comportamento face às variações 

de temperatura e pela sua grande capacidade de captação de radiação, tanto 

direta como difusa. 
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Os módulos foram submetidos a ensaios rigorosos para garantirem a sua 

confiabilidade ao longo prazo e certificados para cumprirem as últimas normas de 

segurança em vigor. 

Para o funcionamento adequado dos módulos e para se evitar uma degradação 

prematura por PID, procede-se à ligação do pólo negativo dos paralelos à terra 

através de um kit de aterramento nos Inversores.  

 

13.2.1.2 Inversores Fotovoltaicos 

 

O inversor fotovoltaico é o equipamento responsável por converter a energia 

gerada pelos módulos solares de corrente contínua (CC) para corrente alternada 

(CA) que é a fonte energética utilizada no sistema elétrico das concessionárias. 

Além de converter a energia os inversos fotovoltaicos também desempenha um 

papel importante na segurança do sistema de energia solar, monitorando o 

desempenho da geração de energia e ainda avaliando indicadores de 

sustentabilidade, por exemplo. 

 

No projeto serão utilizados os inversores trifásicos, fabricante SUNGROW, 

modelo SG3125HV de 3.437 kW @ 40ºC. Estes inversores dispõem de 

seccionadora DC manual e um contator DC automático por cada bloco de 

potência para desconectar o parque gerador. 

 

13.2.2. Descrição dos Componentes 

 

13.2.2.1 Caixas de Nível 1, CN1 (SBC-String Combiner Boxes) 

 

 Estas caixas são fixadas ao corredor das linhas sem interferirem no 

movimento do rastreador e nem lhes provocarem sombreamentos. Nelas 

unem-se os strings em paralelos respectivamente, contando com as 

seguintes características principais:  

 

 Envolvente com proteção IP-65 para localização ao ar livre.  

 1.500 V de tensão de isolamento;   

 Entrada preparada para cabos solares de Cu de até 10 mm2.  
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 Fusíveis gPV de 15A para cada entrada, no pólo positivo. 

 Com sistema de medição de intensidade de cada entrada dos níveis 

de Tensão e Corrente, envio das informações ao sistema 

supervisório através do protocolo Modbus RS 485;  

 Interruptor de corte em carga de 150 A a 1.500 V.  

 Descarregadores de sobretensão do tipo 2.   

 Com conectores de saída com secções de até 200 mm2 de cabo de 

Cobre. 

 

13.2.2.2 Condutores 

 

No percurso de Baixa Tensão desde a geração nos módulos fotovoltaicos até à 

entrega na célula de Media Tensão passa-se por diferentes trechos de condutores 

com características e secções diferentes.   

 

O objetivo é dimensionar as linhas de condução de modo que não haja uma 

queda de tensão superior a 1,5%.   

 

Os trechos a percorrer são os seguintes: 

 

Dos Módulos Fotovoltaicos para CN1 (CC)  

 

 Cabo de qualidade solar para exposição ao sol, fabricante Top Cable, 

modelo ZZ-F, com isolação 1,6/1,8 kV, conforme ABNT NBR 16612;  

 Secção de 6 a 10 mm2;  

 Condutor de cobre eletrolítico estanhado.  

 Nota: Estes cabos são unidos aos módulos por intermédio de conectores 

do tipo Multicontact.  

 

Da CN1 para Conversor (CC)  

 

 Cabo singelo, fabricante Phels Dodge, modelo Atox Flex, com isolação 

1,6/1,8kV, conforme ABNT NBR 16612;  

 Secção 300 mm2; 
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 Condutor de cobre.   

 

Do Conversor ao Secundário Transformador (CA)  

 

Cabo singelo, fabricante Phels Dodge, modelo Atox Flex, com isolação 0,6/1kV;  

Secção de 300 mm2 com 6 cabos por fase, conforme ABNT NBR 7286;  

Condutor de cobre.  

 

Serviços Auxiliares (S.A.)   

 

 Cabo singelo, fabricante Phels Dodge, modelo Atox Flex, com isolação 

0,6/1kV;  

 Secção de 6 a 50 mm2, conforme ABNT NBR 7286; 

 Condutor de cobre.  

 

Cada um dos condutores terá uma cor identificação, de acordo com a ABNT NBR-

5410. 

 

13.2.2.3 Encaminhamento dos Condutos 

 

Trecho dos Módulos Fotovoltaicos para CN1 (CC) 

 

Neste trecho os cabos passarão entre os perfis das estruturas para ficarem 

preservados das condições meteorológicas e fixados com braçadeira plástica. 

Quando os cabos dos paralelos tiverem que ser conectados a uma CN1 que não 

se encontre na sua mesma linha de estruturas, serão introduzidos num tubo 

kanaflex até chegarem ao chão, onde serão lançados num tubo ondulado de PVC 

de 75 mm de diâmetro que os levará até à CN1 a que se conectam.  

 

Como todas as CN1 estão localizadas nas extremidades das estruturas, os cabos 

deste trecho são introduzidos em tubo de kanaflex até serem incluídos numa vala 

de CC que os levará até o edifício dos conversores e transformadores onde estão 

instaladas as CN2.  
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Nestas valas serão instalados tubos corrugados flexíveis de PVC com um 

diâmetro de 110 mm.  

 

Colocar-se-á, acima da canalização e ao longo de todo o seu percurso, uma fita 

de sinalização que advirta para a existência de cabos elétricos por debaixo da 

mesma. Em cada alteração de alinhamento ou em distâncias superiores a 50 m 

construir-se-á uma caixa de derivação em função das necessidades. Estas caixas 

de derivação serão pré-fabricadas em concreto e serão de 100 x 100 x 100 cm ou 

de 45 x 45 x 80 cm conforme a quantidade de tubos que a vala levar. Nos fundos 

das caixas de derivação colocar-se-ão leitos absorventes.  

 

O transformador é o componente elétrico que se encarrega de elevar a tensão à 

saída dos inversores para possibilitar sua distribuição, mantendo a mesma 

frequência da rede. 

 

Trecho do Conversor para entrada Quadro de Baixa Tensão  

 

Neste trecho os cabos circularão pelo porão de cabos no interior do edifício do 

Conversor/Transformador apoiado sobre o chão e nas descidas/subidas 

aramados com braçadeiras plásticas. 

 

13.2.1.4 Linhas de Média Tensão Internas 

 

Projeta-se uma linha subterrânea de Media Tensão em 34,5 kV em tipologia de 

anel, que interligando os eletros centros a subestação coletora da usina. 

 

13.2.2.5 Descrição Geral dos Centros de Transformação 

 

Subestações Internas  

 

Tal como se indicou no diagrama unifilar geral são 9 Usinas Fotovoltaicas com 

potência nominal (CA) instalada de 30.933,00 kW, totalizando 278.397,00 kW, 1 
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Subestação Principal de 34,5/230 kV e aproximadamente 4,7 km de Linha de 

Transmissão em 230 kV, circuito duplo. 

 

13.2.2.6 Características dos demais componentes 

 

Estrutura mecânica de suporte dos módulos e suas fundações 

 

Os módulos fotovoltaicos serão montados em estruturas metálicas (“mesas 

fotovoltaicas”) compostas por perfis de aço e/ou alumínio. A estrutura de suporte 

dos módulos é do tipo móvel com sistema de seguimento do sol em um eixo 

orientado N-S, modelo Soltec (+/-60o).  

 

O acionamento é independente para cada seguidor e é feito por meio de uma 

alavanca que move todo o eixo, conforme a Figura 13.2. 

 

 

Figura 13.2 - Corte transversal pelo eixo do sistema seguidor. 

 

O controle do sistema de rastreamento é completamente automatizado por um 

PLC. O acionamento correto das mesas é monitorado. O sistema possui o 

controle do tipo “backtracking” para evitar sombreamento dos módulos de fileira 

para fileira. A fundação das estruturas deve ser realizada por perfis de aço 

cravados em solo, os quais acumulam a função de fundação e pilarete em único 

elemento estrutural.  
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O dimensionamento deve ser conforme as normas aplicáveis para estacas 

cravadas em solo, considerando-se as cargas permanentes e variáveis, a 

resistência mecânica do solo e a corrosão das estacas cravadas no solo.  

 

As estacas devem ser cravadas em solo até uma profundidade de 1,5 m – 2,0 m, 

conforme a carga de vento e o perfil da estaca usada. O processo de cravamento 

deve ser realizado por um equipamento bate-estacas, desenvolvido 

especificamente para a construção de plantas fotovoltaicas em solo (Figura 13.3).  

 

 

Figura 13.3 - Exemplo de fundação com estacas metálicas batidas. 

 

A operação do equipamento deve ser por equipe treinada e com experiência no 

cravamento de postes/estacas para sistemas fotovoltaicos.  

 

O dimensionamento final da fundação e do revestimento da superfície necessária 

deve ser realizado com a base de dados da análise mecânica e química do solo 

no local, considerando-se a corrosividade do solo e a tração de extração das 

estacas (perfis de aço). Opcionalmente pode ser feito um estaqueamento de teste 

com os perfis a serem usados, e a medição dos esforços horizontais e verticais 

sobre as estacas inseridas em profundidade variada. 
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13.2.2.7 Serviços Auxiliares 

 

A UFV será equipada com um sistema automatizado de monitoramento e 

controle, com comunicação remota permitindo a operação e controle da usina por 

qualquer unidade de operação da empresa ou empresa terceirizada. Este será 

composto por: 

 

 Sistema de aquisição de dados / Data Logger - Em cada casa de controle 

ou sala de inversores, um sistema de aquisição de dados / data logger 

recolherá e armazenará os dados operacionais obtidos dos inversores e 

medidos nas caixas de junção das séries fotovoltaicas. O Data Logger 

deve ser equipado com no-break garantindo sua alimentação em caso de 

falha da rede da distribuidora. 

 

 Unidade Central de Processamento (UCP) do SCADA. Consiste na 

unidade responsável pela execução da aquisição de dados e conexão com 

as unidades terminais remotas (UTRs / data loggers), localizados em cada 

uma das SEs unitárias. Também é responsável pelas ações de controle em 

nível do sistema integrado, comunicação com todas as partes do sistema, 

aquisição de dados (dos inversores, estação solarimétrica, sensores de 

temperatura, painéis MT, medidores de energia, etc.), ações de controle e 

execução de aplicativos de controle a nível do sistema integrado. A 

Unidade Central de Processamento será instalada na sala de controle da 

SE de medição e conexão. A comunicação com as unidades remotas deve 

ser por um BUS de comunicação padrão de protocolo aberto como, por 

exemplo, o Modbus RTU ou OPC. Deve possuir um terminal de operação 

local (junto a UCP) e possuir interface de comunicação com outros 

terminais de operação e supervisão remotos por Ethernet (TCP/IP). 

 

Dessa forma, cada centro de transformação e o edifício de controle deve dispor 

de transformadores abaixadores para alimentar os serviços auxiliares. 
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13.2.2.8  Proteção Externa e Interna da UFV – SPDA e DPS 

 

Dependendo da densidade de descargas atmosféricas será necessária uma 

análise de risco para avaliar a necessidade de SPDA para as mesas fotovoltaicas. 

Essa análise deverá ser feita junto ao projeto executivo. Na estimativa de custo do 

projeto básico não é prevista uma proteção externa contra descargas 

atmosféricas (SPDA) para o arranjo fotovoltaico.  

 

As subestações unitárias e a subestação elevadora receberão SPDA como dispõe 

as normas ABNT-NBR aplicáveis.  

 

Os níveis de proteção (Up) e as demais caraterísticas dos DPS serão definidos no 

projeto executivo. 

 

13.2.2.9 Malha de Aterramento e Ligação Equipotencial do Gerador 

Fotovoltaico 

 

A malha de aterramento será constituída por condutores de cobre diretamente 

enterrados, formando uma malha reticulada. O encaminhamento dos condutores 

será pelas valas de condutores de CC sempre que possível. A malha será 

interligada às malhas de aterramento dos inversores (subestações unitárias) e à 

malha da subestação elevadora, como também à da cerca no perímetro do 

empreendimento.  

 

A ligação equipotencial do gerador fotovoltaico será realizada através da 

interligação aérea por condutor de cobre de todas as mesas fotovoltaicas. Cada 

mesa será interligada com a malha de aterramento por condutor de cobre.  

 

Todos os módulos devem ser interligados à estrutura metálica de aterramento 

fixada nos pontos previstos da esquadria ou por montagem de pinças ou grampos 

específicos. 
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13.3  Análise Histórica de Acidentes 

 

Neste item será apresentada a análise histórica de acidentes ocorridos em 

empreendimentos similares dentro e fora do país e que possam resultar em danos 

ao homem, ao meio ambiente e às instalações, na qual foram consultados artigos 

especializados publicados por instituições tais como: Building Research 

Establishment Ltd (BRE), do Centro de Energia Solar (NSC) e do Grupo BRE 

Global de Segurança contra Incêndios do Reino Unido – “Fire and Solar PV-

Systems”. 

 

A realização de uma Análise Histórica de acidentes em usinas solares 

fotovoltaicas tem por finalidade a identificação de eventos ocorridos em 

instalações similares que, no passado, geraram acidentes ou degradaram o 

estado de segurança. Assim, um melhor entendimento das causas e 

características dos acidentes já ocorridos nos permite um aperfeiçoamento das 

normas de inspeção e segurança para as instalações já existentes e subsídios na 

seleção dos critérios de projeto.  

 

Apesar do aumento significativo no número de instalações deste tipo, trata-se 

ainda de uma tecnologia relativamente nova, havendo pouco material publicado 

sobre a ocorrência de acidentes neste tipo de instalação. 

 

Foram levantados também notícias sobre acidentes ocorridos em usinas de 

energia fotovoltaica, visando complementar a Análise Histórica. 

 

13.3.1 Relatório “Fire and Solar PV-Systems” da BRE 

 

De acordo com o relatório “Fire and Solar PV-Systems” da BRE do Reino Unido, 

onde foram investigados 58 incidentes, sendo: 

Tipos de Construção: 

 

 27 Acidentes em edifícios residenciais; 

 26 Acidentes em edifícios não domésticos; 

 5 Acidentes em Usinas Solares Fotovoltaicas. 
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Pode-se observar que o número de acidentes nas usinas solares é muito inferior 

ao de instalações domésticas e/ou comerciais. 

 

De acordo com o Relatório os acidentes estão relacionados aos cenários de 

incêndios nas instalações. 

 

13.3.1.1 Causas iniciadoras 

 

O evento iniciador de maior probabilidade de ocorrência é o fenômeno de arco 

elétrico, em que uma corrente flui através de uma lacuna de ar ionizando o ar. Os 

arcos de alta tensão são extremamente quentes e podem causar a combustão de 

materiais circunvizinhos em menos de um segundo. A formação de arco pode 

ocorrer quando as partes condutoras se tornam fisicamente separadas por 

movimento mecânico ou desalinhamento. Além disso, um acúmulo de 

contaminantes (por exemplo óxido) nos contatos elétricos pode causar 

aquecimento resistivo, resultando na quebra de materiais e subsequente 

formação de arco. 

 

Os principais componentes, se especificados incorretamente, mal instalados ou 

com falhas de fabricação, são típicos de arcos elétricos: 

 

 Conectores       18 acidentes; 

 Isoladores        10 acidentes; 

 Inversores        07 acidentes; 

 Cabos CC        04 acidentes; 

 Módulos fotovoltaicos, incluindo caixas de junção  02 acidentes; 

 Não atribuído a nenhum componente em particular  04 acidentes. 

 

Dos 58 acidentes apenas 45 foram atribuídos aos sistemas fotovoltaicos.  
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13.3.1.2 Tipos de Falhas 

 

 36% dos acidentes foram atribuídos a práticas inadequadas de instalação: 

 12% dos acidentes foram atribuídos a componentes defeituosos; 

 De 2% a 5% foram atribuídos a erros de projeto do sistema e, 

 O restante por causas desconhecidas. 

 

13.3.1.3 Tipos de danos 

 

 5 casos de inalação de fumaça (tratada em área); 

 1 queimadura leve; 

 1 caso de choque; 

 1 lesão menor no joelho. 

 

13.3.1.4 Severidade dos danos 

 

No Relatório da BRE foram atribuídas as seguintes categorias de danos (Tabela 

13.2): 

 

Tabela 13.2 – Categorias de danos. 

CATEGORIA DE SEVERIDADE DESCRIÇÃO 

SÉRIO 
DIFÍCEIS DE EXTINGUIR E SE ESPALHA ALÉM DO SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

LOCALIZADOS 
AFETAM APENAS OS COMPONENTES FOTOVOLTAICOS E A ÁREA 

IMEDIATA 

EVENTOS TÉRMICOS 
FUMAÇA OU LATENTE QUE NÃO SE TRANSFORMOU EM 

INCÊNDIO 

DESCONHECIDO 

CAUSA NÃO FOI PENSADA PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO OU 

NÃO HAVIAM INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA UMA 

CONCLUSÃO CONFIÁVEL 
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13.3.2  Usina Solar de ISEGS (Ivanpah Solar Electric Generating System), 

Califórnia – USA. 

 

A Usina está localizada num terreno de 16 km² no deserto de Mojave, a usina 

térmica Ivanpah está equipada com 173.500 coletores de energia solar – cada 

helióstato tem dois espelhos – que concentram a luz em caldeiras localizadas no 

topo de três torres de 140 m. 

 

O enorme calor gerado pela energia solar concentrada produz vapor que move 

turbinas para gerar eletricidade. A usina possui uma capacidade bruta de 392 

megawatts, o suficiente para abastecer 140.000 casas nos EUA. Cada um dos 

espelhos solares refletores, controlados por computador, tem o tamanho de uma 

porta de garagem. 

 

13.3.2.1 Dados do Acidente 

 

Data: 19/05/2016. 

 

Ocorrência: incêndio de pequeno porte em uma torre da caldeira. 

 

Falha atribuída: espelhos desalinhados, os quais refletiam a luz solar para um 

nível diferente na terceira torre, fazendo com que os cabos elétricos pegassem 

fogo. 

Consequências: paralisação temporária da Usina (operou com 30% do 

funcionamento). 

 

Este tipo de falha pode representar um perigo a fauna, podendo incendiar 

pássaros enquanto sobrevoam o local e também há relatos de pilotos de avião 

sobre o brilho intenso gerado pela Usina. 
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13.3.2.2  Conclusão 

 

Em avaliação da análise histórica de acidentes pode-se concluir: 

 

 Este tipo de instalação não opera com substâncias químicas perigosas; 

 

  O principal cenário acidental atribuído as instalações fotovoltaicas é o 

relativo a incêndio, decorrente do fenômeno de arco voltaico, não atrelado 

a substâncias perigosas. 

 

  A maioria dos acidentes (incêndios) causaram danos as próprias 

instalações fotovoltaicas ou aos edifícios onde estavam instalados; 

 

  Não há relatos/registros de acidentes em Usinas Solares Fotovoltaicas no 

Brasil. 

 

13.4  Identificação dos Riscos 

 

13.4.1 Definição do Método 

 

O método definido para identificação das situações de risco oriundas das fases de 

implantação e operação do Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I, III a 

X, foi o de Análise Preliminar dos Riscos (APR), devido a sua ampla versatilidade 

para aplicação tanto em análises de layout como também em análises de 

atividades e de processos. 

 

Outros métodos de identificação das situações de risco, tal como HazOp (Estudo 

de Desvios Operacionais), FMEA (Análise de Modos de Falhas e Efeitos), Árvore 

de Falhas, Árvore de Eventos, Bow Tie (Gravata Borboleta), entre outros, são 

aplicáveis, porém com maior restrição ao tipo de análise realizada, como a 

aplicação do HazOp para identificação de desvios operacionais na indústria de 

processos e o FMEA para identificação de desvios de qualidade na indústria 

automotiva ou desvios de função em atividades de manutenção. 
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Com base neste método definido foram levantadas as situações capazes de 

originar acidentes ou anormalidades operacionais nas diversas áreas e/ou 

atividades das fases de implantação e operação do Complexo de Usinas Solares 

Fotovoltaicas Alex I, III a X, sendo estas identificadas sob a forma de Hipóteses 

Acidentais e numeradas sob a forma de Cenários. 

 

13.4.2  Critério de Avaliação 

 

Para cada hipótese acidental analisada foram levantadas as possíveis causas, os 

meios de detecção da ocorrência da mesma e as salvaguardas ou medidas de 

proteção já previstas em projeto ou já instaladas. 

 

Foram identificadas as possíveis consequências ou danos aos meios receptores 

em análise, sendo estes:  

 

 meio ambiente (solo, ar, fauna, flora e recursos hídricos); 

 pessoas (colaboradores e terreiros presentes nas atividades de 

implantação, comissionamento e operação); 

 imagem da empresa; 

 continuidade operacional. 

 

Feito isto foram determinadas, de forma qualitativa, as categorias de frequência 

de ocorrência, com base nas causas identificadas, e severidade das 

consequências, com base nos danos potencialmente gerados a cada meio 

receptor analisado. 

 

As categorias de frequência de ocorrência estão apresentadas na Tabela 13.3, 

enquanto que a severidade dos danos estão apresentadas, por meio receptor, na 

Tabela 13.4.  
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Tabela 13.3 – Categorias de Frequência de Ocorrência 

Categorias 
Faixa de Frequência 

Associada 
Descrição 

A 

Improvável 
 (f>1.000.000 anos) 

Em plantas existentes ou projetos: 
Ruptura por falha mecânica de vasos de pressãocom 
inspeção e testes periódicos nos sistemas deproteção. 
Sem histórico de sobrecarga de pressão,temperatura 
ou vibração, sem histórico decomprometimento por 
trincas ou perda deespessura. 
Falha de vários sistemas de proteção 
Erro Humano: 
Múltiplas falhas humanas em condiçõesadequadas, 
com treinamento e procedimento 

B 

Remota 

 (10.000 <f<1.000.000 

anos) 

Em plantas existentes ou projetos: 
Falha dupla de equipamentos. 
Ruptura de equipamentos estáticos, linhas eacessórios 
sujeitos a inspeção. 
Falha de componente eletrônico. 
Erro Humano: 
Dupla falha humana em condições adequadas de 
ergonomia com treinamento e procedimento 

C 

Ocasional 
 (100<f<10.000 anos) 

Em plantas existentes ou projetos: 
Falha única de equipamento em bom estado 
deoperação e manutenção. 
Erro Humano: 
Cenários que dependem de falha única, humanaem 
condições adequadas de ergonomia, comtreinamento e 
procedimento 

D 

Provável 

Esperado na vida útil do 

empreendimento. 

 (1<f<100 anos) 

Em plantas existentes: 
Histórico de ocorrência menor que 1 por ano 
ousituação que já esteve próxima de ocorrer enenhuma 
alteração feita no sistema. 
Ruptura ou quebra de equipamentosreconhecidamente 
degradados ou com inspeçãodeficiente. 
Em projetos: 
- Histórico de ocorrência menor que 1 por ano 
ousituação que já esteve próxima de ocorrer 
emempreendimentos similares. 
Erro humano: 
Erro humano por inexistência de treinamento 
eprocedimento, em presença de condições detrabalho 
adequadas. 

E 

Frequente 

Maior que uma vez por 

ano. 

 (f > 1/ano) 

Em plantas existentes: 
Histórico de uma ou mais ocorrência por ano 
enenhuma alteração feita no sistema. 
Em projetos: 
Histórico de uma ou mais ocorrências por ano em 
empreendimentos similares. 
Erro humano: 
Atividade frequente com inexistência detreinamento e 
procedimento, em presença decondições de trabalho 
adversas. 
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Tabela 13.4 – Categorias de Severidade dos Danos 

 

 

Meios Receptores 

Meio Ambiente 
Saúde e 

Segurança 
Imagem Operação 

C
at

eg
o

ri
a

 d
e 

S
ev

er
id

ad
e 

d
o

s 
D

an
o

s
 

IV
 

C
at

as
tr

ó
fi

c
a

 

Impacto irreversível ou de difícil 

reversão mesmo com ações 

mitigadoras ou impacto de 

grande magnitude e grande 

extensão, além dos limites da 

empresa. 

Vazamentos em corpos d’água, 

em áreas sensíveis ou de 

interesse socioeconômico para a 

região. 

Mais de 10 vítimas 
fatais. 

 

Impacto 

nacional e/ou 

internacional. 

Danos irreparáveis a 

equipamentos ou instalações 

(reparação lenta ou 

impossível). 

Perda de equipamentos ou 

cargas com valor agregado 

significativo em relação ao 

patrimônio da Unidade. 

Danos que impliquem na 

continuidade operacional, com 

perda de licença. 

III
 

C
rí

ti
ca

 

Impacto que paralisa o sistema 

de tratamento de efluentes. 

Impacto de magnitude 

considerável, porém reversível 

com ações mitigadoras que 

extrapolam a área da empresa. 

Evasão de comunidade externa. 

Vazamentos em corpos d’água, 

em áreas de menor sensibilidade 

e/ou interesse socioeconômico. 

Vazamentos em área (solo) não 

contida podendo escoar para 

corpos d’água. 

Vítimas com 

lesões 

incapacitantes 

permanentes ou 

até 10 vítimas 

fatais. 

Necessidade de 

tratamento 

contínuo. 

Impacto 

regional. 

Danos severos a 

equipamentos ou instalações 

com longa paralisação da área 

ou unidade.  

Perda de equipamentos e/ou 

cargas de alto valor agregado. 

Danos que possam afetar a 

continuidade operacional da 

Unidade tal como revogação 

da licença.  
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II 

M
o

d
er

ad
a

 

Impacto de magnitude 

considerável, porém reversível 

com ações mitigadoras restritos 

à área da empresa. 

Danos ambientais com reparação 

a curto prazo. 

Pequenos vazamentos em corpos 

d’água ou vazamentos em área 

(solo) não contida. 

Incêndios Sérios¹ 

Lesões leves, com 

necessidade de 

avaliação médica. 

Possibilidade de 

afastamento ou 

relocação de 

função por curto 

período de tempo. 

Impacto 

local. 

Danos leves aos equipamentos 

ou instalações (os danos são 

controláveis e/ou de rápido 

reparo ou restabelecimento da 

operação). 

Perda de equipamentos e/ou 

cargas de baixo valor 

agregado. 

Danos que impliquem em 

alteração da condição 

operacional em função de 

condicionantes / exigências 

técnicas. 

I 

B
ai

xa
 

Impacto ambiental de pequena 

magnitude com alcance interno 

ou externo ou reversível com 

ações imediatas 

Pequenosvazamentos em área 

(solo) não contida ou 

vazamentos em áreas contidas. 

 

Incêndios 

localizados ou 

eventos térmicos² 

Sem lesões, ou no 

máximo casos de 

primeiros 

socorros, sem 

afastamento (SAF 

sem restrições). 

Sem impacto. 

Sem danos ou danos 

insignificantes aos 

equipamentos ou instalações. 

Perda de equipamentos e/ou 

cargas com custo não 

significativo. 

 

¹ Incêndios Sérios: são classificados como sérios se forem difíceis de extinguir e 

se espalharem além da área de origem. 

 

² Incêndios Localizados: são os que causaram alguns danos nas áreas ao redor 

do ponto de origem, afetando principalmente os componentes do sistema 

fotovoltaico, mas não se espalharam além disso ou ameaçaram o prédio / 

Eventos Térmicos: consistem em componentes que superaqueceram, 

frequentemente vistos como sendo latentes ou produzindo fumaça, mas não se 

transformaram em fogo. 

 

A Matriz de Risco aplicada durante a avalição das hipóteses acidentais encontra-

se apresentada na Tabela 13.5 desta Análise de Riscos. 
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A partir da associação da severidade dos danos e da frequência de ocorrência de 

cada hipótese acidental foram determinados os riscos, sendo estes avaliados 

segundo os critérios apresentados na Tabela 13.6.  

 

Tabela 13.5 – Matriz de Risco 
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Tabela 13.6 – Categorias de Risco 

Categoria de Risco Descrição do Nível de Controle Necessário 

Aceito (A) 

Esta categoria indica uma condição de classificação de risco aceitável 
para o cenário avaliado, onde a redução da frequência ou da 
severidade não são exigidas. Possíveis melhorias propostas para 
estes cenários serão denominadas de SUGESTÕES, não havendo 
obrigatoriedade de sua implementação. Nenhum estudo adicional é 
requerido. 

Moderado (M) 

Esta categoria indica uma condição de classificação de risco 
moderado para o cenário avaliado, o qual necessita de ações 
corretivas, denominadas de RECOMENDAÇÕES, ou de estudos 
complementares. 
 
- Para os cenários classificados como risco MODERADO e com 
categorias de frequência ‘Frequente’ ou ‘Provável’, é necessária a 
proposição de recomendações, de caráter obrigatório, porém sem 
necessidade de implementação imediata. Nestes casos, o cenário está 
em uma condição derisco intermediária, sendo governado pela 
frequência, cujas recomendaçõespodem ser planejadas para 
implementação futura. As recomendações devem ter seu cronograma 
de implementação estabelecido e acordado com o órgão ambiental. 
Para esses cenários, não há obrigatoriedade de estudos 
complementares. 
 
- Os cenários classificados como risco MODERADO e com categorias 
de severidade ‘Crítica’ ou ‘Catastrófica’, demandam confirmação desta 
condição de severidade ou a redução de seu risco. Neste contexto, é 
necessária uma Análise de Vulnerabilidade, que determine a área de 
abrangência do cenário para confirmar ou alterar a severidade 
atribuída ao cenário. Caso se confirme a severidade crítica ou 
catastrófica, deverá ser realizada uma Análise Quantitativa de Riscos 
(AQR) da área de ocorrência do cenário. A confirmação da severidade 
crítica ou catastrófica será determinada pelo fato dos parâmetros de 
efeitos físico, com potencial de fatalidade, dos cenários acidentais 
extrapolarem os limites do empreendimento e poderem afetar pessoas 
externas. O prazo de realização desta AQR deverá ser negociado pelo 
responsável do empreendimento com o órgão ambiental. A 
implementação dasrecomendações geradas para estes cenários é 
obrigatória, desde que confirmada a categoria de risco MODERADO 
após estudo complementar(vulnerabilidade). Também é obrigatória a 
implementação de recomendações geradas no estudo de AQR. O 
prazo para a implementação destas recomendações deverá ser 
negociado com o órgão ambiental. 

Não Aceito 

(NA) 

Esta categoria indica uma condição de classificação de risco 
inaceitável para o cenário avaliado, tornando-se obrigatória sua 
mitigação. 
 
Nessa condição, torna-se obrigatória a implementação das 
recomendações (‘medidas mitigadoras’) geradas para a redução dos 
riscos.  

 

Todas as hipóteses acidentais identificadas foram numeradas sequencialmente, 

para cada fase do empreendimento analisados (implantação e operação), na 

coluna de Cenários. A numeração das hipóteses acidentais foi acompanhada da 
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letra I, para as situações de risco identificadas para a fase de implantação e O, 

para as situações de risco identificadas para a fase de operação. 

 

Os profissionais envolvidos nesta revisão da Análise Preliminar dos Riscos e as 

fontes de informação utilizadas para o desenvolvimento da análise estão 

indicados no cabeçalho das planilhas de APR.  

 

A numeração das planilhas apresentada no cabeçalho das mesmas, para cada 

fase do empreendimento, é sequencial apenas para a fase em questão, sendo 

reiniciada ao início da análise de uma nova etapa, facilitando assim a eliminação 

das planilhas das etapas já vencidas durante o gerenciamento de riscos com o 

uso desta Análise de Riscos. 

 

A seguir estão apresentadas as planilhas de APR elaboradas, estando estas na 

seguinte sequência (Tabela 13.7): 

 

 Fase de Implantação; 

 Fase de Operação. 
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Tabela 13.7 - Planilhas de Análise de Risco (APR) 

APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Empresa:Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I-X Etapa: Implantação (I) Planilha: 1/14 

Referência: Memorial Descritivo-Complexo Fotovoltaico Alex / Layout Geral – UFV Alex I, III até X (Des.nº  Alex 01/18) Revisão: 0 

Equipe: Marcos Portela (AGR Engenharia), Adriana Vida (AGR Engenharia), Adriana Bertozzi (AGR Engenharia) e Tiago Lagoa (AGR Engenharia) Data:Dez/2018 

Área / 
Atividade 

Hipótese 
Acidental 

Causas 
Meio de 
Detecção 

Salvaguardas/Medidas de 
Proteção  

(Previstas ou Instaladas) 

Consequências Avaliação 
Recomendações 

Reavaliação 
Cenário 

Receptor Danos F S R F S R 

Recebimento 
de materiais e 
equipamentos 
via terrestre 

Queda de 
materiais e/ou 
equipamentos 

durante o 
deslocamento 

por terra 

 Mau tempo 

 Distribuição incorreta 
de cargas no veículo 

 Colisão do veículo 

 Excesso de carga no 
veículo 

 Estrada / via em más 
condições 

Visual 
Ruído 

 

Meio 
Ambiente 

Possibilidade de 
pequenas 

contaminações 
quando 

transportado 
insumos 
líquidos 

D 

I A 

Implementar informativo sobre regras 
gerais de segurança para acesso a 
obra/site. 
 
Elaborar Instrução de Trabalho para o 
Transporte, Movimentação e Manuseio 
de Materiais 
 
 

 

  

I - 1 Saúde e 
Segurança 

Lesões do 
motorista e 

ajudante 
II M   

Imagem Sem impacto I A   

Operação 
Atraso na 

implantação 
I A   

 
 
 

Recebimento 
de materiais e 
equipamentos 
via terrestre 

 
 
 
 

Atropelamento 
de pessoas ou 

animais 

 Motorista sem 
capacitação 

 Alta velocidade 

 Comportamento sob 
influência de 
álcool/drogas 

 Mau tempo 

 Falta de manutenção 
do veículo (freios) 

Visual 
Ruído 

Meio 
Ambiente 

Sem danos 

D 

I A 

 

  

I - 2 

Saúde e 
Segurança 

Lesões e/ou 
fatalidades 

II M   

Imagem Impacto local II M   

Operação Sem danos I A   
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APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Empresa:Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I-X Etapa: Implantação (I) Planilha: 2/14 

Referência: Memorial Descritivo-Complexo Fotovoltaico Alex / Layout Geral – UFV Alex I, III até X (Des.nº  Alex 01/18) Revisão: 0 

Equipe: Marcos Portela (AGR Engenharia), Adriana Vida (AGR Engenharia), Adriana Bertozzi (AGR Engenharia) e Tiago Lagoa (AGR Engenharia) Data:Dez/2018 

Área / 
Atividade 

Hipótese 
Acidental 

Causas 
Meio de 
Detecção 

Salvaguardas/Medidas de 
Proteção  

(Previstas ou Instaladas) 

Consequências Avaliação 
Recomendações 

Reavaliação 
Cenário 

Receptor Danos F S R F S R 

Recebimento 
de materiais e 
equipamentos 
via terrestre 

Vazamentos de 
óleo combustível 

durante o 
deslocamento 

 Veículos em condições 
inadequadas (falta de 
manutenção) 

 Colisão veicular 

Visual  

Meio 
Ambiente 

Contaminação do 
solo ou de corpos 

d’água 

D 

II M 
Dispor kits ambientais em área, de 
preferência nas proximidades das 
redes de coleta pluvial e locais com 
possibilidade de atingir cursos d’água 
 
Os kits ambientais deverão ser 
compostos de material absorvente, 
pá em material anti-
faiscante/plástico e bags ou tambor 
para disposição dos resíduos pelo 
recolhimento. 

 

  

I - 3 

Saúde e 
Segurança 

Sem danos I A   

Imagem Sem danos I A   

Operação Sem danos I A   

Recebimento 
/deslocamento 
de materiais e 
equipamentos 
via terrestre 

e/ou 
transporte de 
colaboradores 

Colisão veicular 

 Motorista sem 
capacitação 

 Alta velocidade 

 Comportamento sob 
influência de 
álcool/drogas 

 Mau tempo 

 Falta de manutenção 
do veículo (freios) 

 Estrada / via em más 
condições 

Visual  

Meio 
Ambiente 

Sem danos 

D 

I A 

  

  

I - 4 

Saúde e 
Segurança 

Lesões do 
motorista e 

ajudante 
II M   

Imagem Sem danos I A   

Operação Sem danos I A   
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APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Empresa:Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I-X Etapa: Implantação (I) Planilha: 3/14 

Referência: Memorial Descritivo-Complexo Fotovoltaico Alex / Layout Geral – UFV Alex I, III até X (Des.nº  Alex 01/18) Revisão: 0 

Equipe: Marcos Portela (AGR Engenharia), Adriana Vida (AGR Engenharia), Adriana Bertozzi (AGR Engenharia) e Tiago Lagoa (AGR Engenharia) Data:Dez/2018 

Área / 
Atividade 

Hipótese 
Acidental 

Causas 
Meio de 
Detecção 

Salvaguardas/Medidas de 
Proteção  

(Previstas ou Instaladas) 

Consequências Avaliação 
Recomendações 

Reavaliação 
Cenário 

Receptor Danos F S R F S R 

Retirada de 
resíduos 

perigosos 
(restos de 

óleo, graxas, 
tintas e 

solventes) via 
terrestre 

Queda dos 
resíduos 

perigosos 
durante o 

deslocamento 
por terra 

 Mau tempo 

 Distribuição incorreta 
de cargas no veículo 

 Colisão do veículo 

 Excesso de carga no 
veículo 

 Estrada / via em más 
condições 

Visual 
Ruído 

Exigência de  carteira 
MOPP para transporte de 
produtos perigosos. 
 
Atendimento a legislação 
da ANTT para transporte 
de produtos perigosos. 
 

Meio 
Ambiente 

Contaminação do 
solo ou de corpos 

d’água 

D 

II M 

  

  

I -5 

Saúde e 
Seguranç
a 

Sem danos I A   

Imagem Impactos locais II M   

Operação 

Determinação de 
condicionantes 

para a 
continuidade 
operacional 

II M   

Retirada de 
resíduos via 

terrestre 

Vazamento de 
óleo combustível 

do veículo de 
transporte de 

resíduos 

 Colisão do veículo 

 Más condições do 
veículo 

Visual  

Meio 
Ambiente 

Contaminação do 
solo ou de corpos 

d’água 

D 

II M Dispor kits ambientais em área, de 
preferência nas proximidades das 
redes de coleta pluvial e locais com 
possibilidade de atingir cursos d’água 
 
Os kits ambientais deverão ser 
compostos de material absorvente, pá 
em material anti-faiscante/plástico e 
bags ou tambor para disposição dos 
resíduos pelo recolhimento. 

 

  

I - 6 

Saúde e 
Seguranç
a 

Sem danos I A   

Imagem Sem danos I A   

Operação Sem danos I A   
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APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Empresa:Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I-X Etapa: Implantação (I) Planilha: 4/14 

Referência: Memorial Descritivo-Complexo Fotovoltaico Alex / Layout Geral – UFV Alex I, III até X (Des.nº  Alex 01/18) Revisão: 0 

Equipe: Marcos Portela (AGR Engenharia), Adriana Vida (AGR Engenharia), Adriana Bertozzi (AGR Engenharia) e Tiago Lagoa (AGR Engenharia) Data:Dez/2018 

Área / 
Atividade 

Hipótese 
Acidental 

Causas 
Meio de 
Detecção 

Salvaguardas/Medidas de 
Proteção  

(Previstas ou Instaladas) 

Consequências Avaliação 
Recomendações 

Reavaliação 
Cenário 

Receptor Danos F S R F S R 

Recebimento 
de 

equipamentos 

Tombamento de 
equipamentos 
de guindar/içar 

 Içamento de carga 
com peso superior 
a capacidade 
máxima do 
equipamento 
 

 Operação em 
condições 
meteorológicas 
desfavoráveis 
(ventos fortes) 

Visual 
Ruído 

Colaboradores capacitados 
para operação de 
equipamentos de 
guindar/içar e movimentação 
de cargas, segundo NR-11. 
Equipamentos de 
guindar/içar com 
anemômetro. 
 
Em caso de chuvas fortes a 
operação é paralisada. 
 
Procedimento para Permissão 
de Trabalho. 
 
Utilização de equipamento de 
proteção individual  
 

Meio 
Ambiente 

Sem danos 

C 

I A 
Realizar o isolamento da área onde 
será realizada a movimentação da 
carga, somente utilizar equipamentos 
e acessórios inspecionados e 
capacidade adequada para a carga; 
 
O operador deve ser devidamente 
habilitado e autorizado; 
 
Para movimentações de cargas cujo o 
peso seja igual ou superior da 8 ton 
seguir o plano de Rigging. 
 

 

  

I - 7 

Saúde e 
Segurança 

Lesões dos 
colaboradores 

II A   

Imagem Sem danos I A   

Operação 

Paralisação 
temporária da 
operação até 
retirada/troca 

do equipamento 

II A   

Recebimento 
de 

equipamentos 

Queda da carga 
em elevação 

 Içamento de carga 
com peso superior 
a capacidade 
máxima do 
equipamento 
 

 Rompimento do 
cabo de içar/guidar 
devido a uso de 
cabo com 
resistência inferior 
à indicada para a 
operação ou 
deteriorado 
 

 Operação em 
condições 
meteorológicas 
desfavoráveis 
(ventos fortes) 

Visual 
Ruído 

Meio 
Ambiente 

Sem danos 

C 

I A 

Realizar o isolamento da área onde 
será realizada a movimentação da 
carga, somente utilizar equipamentos 
e acessórios inspecionados e 
capacidade adequada para a carga; 
 
O operador deve ser devidamente 
habilitado e autorizado; 
 
Para movimentações de cargas cujo o 
peso seja igual ou superior da 8 ton 
seguir o plano de Rigging. 
 

   I - 8 

Saúde e 
Segurança 

Lesões e/ou 
fatalidades dos 
colaboradores 

III M 

Imagem Sem danos I A 

Operação 
Sem danos.  

Troca do cabo 
I A 
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APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Empresa:Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I-X Etapa: Implantação (I) Planilha: 5/14 

Referência: Memorial Descritivo-Complexo Fotovoltaico Alex / Layout Geral – UFV Alex I, III até X (Des.nº  Alex 01/18) Revisão: 0 

Equipe: Marcos Portela (AGR Engenharia), Adriana Vida (AGR Engenharia), Adriana Bertozzi (AGR Engenharia) e Tiago Lagoa (AGR Engenharia) Data:Dez/2018 

Área / 
Atividade 

Hipótese 
Acidental 

Causas 
Meio de 
Detecção 

Salvaguardas/Medidas de 
Proteção  

(Previstas ou Instaladas) 

Consequências Avaliação 
Recomendações 

Reavaliação 
Cenário 

Receptor Danos F S R F S R 

Terraplenagem 

Contaminação 
atmosférica 

com material 
particulado 

 Realização de obras de 
terraplenagem em 
condições de clima 
seco, sem a prática de 
umectação do solo 

Visual 

Uso de caminhão pipa 
para umectação do solo 
das vias de acesso, 
externas, internas e 
adjacentes ao 
empreendimento.  
 
Utilização de 
equipamento de proteção 
individual 

Meio 
Ambiente 

Aumento de 
particulado na 

atmosfera 

D 

II M 

Realizar umectação do solo.  

  

I - 9 

Saúde e 
Segurança 

Agravamento de 
irritações dos 
olhos e trato 
respiratório 

II M   

Imagem Impacto local II M   

Operação 

Determinação de 
condicionantes 

para a 
continuidade 
operacional 

II M   

Deslocamento 
de máquinas e 
equipamentos 

durante as 
atividades de 
implantação 

Vazamento de 
óleo 

combustível de 
máquinas e/ou 
equipamentos 

ou de óleo 
lubrificante/hid

ráulico. 

 Colisão do veículo 

 Tanque de combustível 
com corrosão 
acentuada 

 Ausência de tampa no 
tanque de combustível 
do caminhão-tanque 

 Rompimento do 
sistema hidráulico 

 Necessidade de aperto 
de juntas e gaxetas 

Visual 

Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS) 
contemplando a 
destinação de resíduos 
oriundos de vazamentos 
de substâncias oleosas 
em área. 
 
Treinamento introdutório 
(integração de segurança 
com orientação sobre 
direção defensiva). 

Meio 
Ambiente 

Contaminação do 
solo exposto e/ou 
sistemas pluviais 

D  

II M 
Estabelecer procedimento para 
inspeções / checagem das condições 
dos caminhões-tanque que circulam 
em área 
 
Dispor kits ambientais em área, de 
preferência nas proximidades das 
redes de coleta pluvial e locais com 
possibilidade de atingir cursos 
d’água.  
 
Os kits ambientais deverão ser 
compostos de material absorvente, 
pá em material anti-
faiscante/plástico e bags ou tambor 
para disposição dos resíduos pelo 
recolhimento. 

 

  

I - 10 

Saúde e 
Segurança 

Sem danos I A   

Imagem Sem danos I A   

Operação Sem danos I A   



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIACSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 955 

 
 

APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Empresa:Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I-X Etapa: Implantação (I) Planilha: 6/14 

Referência: Memorial Descritivo-Complexo Fotovoltaico Alex / Layout Geral – UFV Alex I, III até X (Des.nº  Alex 01/18) Revisão: 0 

Equipe: Marcos Portela (AGR Engenharia), Adriana Vida (AGR Engenharia), Adriana Bertozzi (AGR Engenharia) e Tiago Lagoa (AGR Engenharia) Data:Dez/2018 

Área / Atividade 
Hipótese 
Acidental 

Causas 
Meio de 
Detecção 

Salvaguardas/Medidas de 
Proteção  

(Previstas ou Instaladas) 

Consequências Avaliação 
Recomendações 

Reavaliação 
Cenário 

Receptor Danos F S R F S R 

Montagem 
manual de 

estruturas de 
suporte aos 

módulos 
fotovoltaicos 
(montagem 

simples: vigas, 
pilares e 

cantoneiras leves 
em campo) 

Queda das 
estruturas 

 Falha durante a 
montagem manual 
 

 Falha do montador: 
- Falha na fixação; 
- Erro na 
montagem 

 

 Falhas dos 
componentes das 
estruturas devido 
à: 
- Defeitos de 
fabricação 
 

 

 

Visual 
Ruído 

Colaboradores 
capacitados para 
montagem conforme NR-
12. 
 
Identificação dos 
colaboradores 
habilitados em 
montagem das 
estruturas. 
 
Utilização de 
equipamento de 
proteção individual 
 

 
 
 
 
Meio 
Ambiente 
 
 
 
 

Sem danos 

C 

I A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

I - 11 

 
 
 
 
Saúde e 
Segurança 
 
 
 

Lesões leves  a 
moderadas dos 
colaboradores 

II M   

 
 
Imagem 
 

Sem impacto I A   
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Operação 

Possibilidade de 
interdição 

temporária das 
operações na 

estrutura afetada 

II M 
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APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Empresa:Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I-X Etapa: Implantação (I) Planilha: 7/14 

Referência: Memorial Descritivo-Complexo Fotovoltaico Alex / Layout Geral – UFV Alex I, III até X (Des.nº  Alex 01/18) Revisão: 0 

Equipe: Marcos Portela (AGR Engenharia), Adriana Vida (AGR Engenharia), Adriana Bertozzi (AGR Engenharia) e Tiago Lagoa (AGR Engenharia) Data:Dez/2018 

Área / Atividade 
Hipótese 
Acidental 

Causas 
Meio de 
Detecção 

Salvaguardas/Medidas de 
Proteção  

(Previstas ou Instaladas) 

Consequências Avaliação 
Recomendações 

Reavaliação 
Cenário 

Receptor Danos F S R F S R 

Montagem 
manual dos 

painéis 
fotovoltaicos 

Queda dos 
painéis  

 Falha durante a 
montagem manual 
 

 Falha do montador: 
- Falha na fixação; 

 

 Falhas dos 
componentes das 
estruturas devido 
à: 
- Defeitos de 
fabricação 
 

 

 

Visual 
Ruído 

Colaboradores 
capacitados para 
montagem conforme NR-
12. 
 
Identificação dos 
colaboradores 
habilitados em 
montagem dos painéis. 
 
Utilização de 
equipamento de 
proteção individual 
 

Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS) 
contemplando a 
destinação de resíduos 
oriundos de painéis e 
componentes 
danificados. 

 
 
 
 
Meio 
Ambiente 
 
 
 
 

Geração de 
resíduos por 

painéis danificados 

C 

I A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

I - 12 

 
 
 
 
Saúde e 
Seguranç
a 
 
 
 

Lesões leves aos 
colaboradores 

I A   

 
 
Imagem 
 

Sem impacto I A   
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Operação 

Possibilidade de 
interdição 

temporária das 
operações na 

estrutura afetada 

I A 
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APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Empresa:Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I-X Etapa: Implantação (I) Planilha: 8/14 

Referência: Memorial Descritivo-Complexo Fotovoltaico Alex / Layout Geral – UFV Alex I, III até X (Des.nº  Alex 01/18) Revisão: 0 

Equipe: Marcos Portela (AGR Engenharia), Adriana Vida (AGR Engenharia), Adriana Bertozzi (AGR Engenharia) e Tiago Lagoa (AGR Engenharia) Data:Dez/2018 

Área / Atividade 
Hipótese 
Acidental 

Causas 
Meio de 
Detecção 

Salvaguardas/Medidas de 
Proteção  

(Previstas ou Instaladas) 

Consequências Avaliação 
Recomendações 

Reavaliação 
Cenário 

Receptor Danos F S R F S R 

Montagem dos 
Inversores 

Queda do 
Inversor 

 

 Desnível do piso; 

 Tombamento 
durante a 
movimentação; 

 Desnível da base 
do inversor 

Visual 
Ruído 

Checagem do 
nivelamento do piso 
antes da instalação dos 
equipamentos. 
 
Sinalização da área de 
instalação. 
 

Meio 
Ambiente 

Sem danos 

D 

I A 

  

  

I - 1 

Saúde e 
Segurança 

Sem danos I A   

Imagem Sem danos I A   

Operação 

Possibilidade de 
interdição 

temporária da 
instalação do 

inversor 

I A   

Montagem dos 
Transformadores 

Vazamento de 
óleo combustível 
do transformador 

 Furo ou fissura no 
reservatório de 
óleo do 
transformador; 
 

 Desconexão ou 
ruptura da 
mangueira de óleo 

 

 Excesso de óleo no 
reservatório 

 

 

Visual Indicador de nível de óleo 

Meio 
Ambiente 

Contaminação do 
solo ou de corpos 

d’água 

D 

I A 

Prover o desligamento do 
transformador 
 
Prover o equipamento de dispositivo 
de contenção de óleo. 

 

  

I - 2 

Saúde e 
Segurança 

Sem danos I A   

Imagem Sem danos I A   

Operação Sem danos I A   
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APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Empresa:Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I-X Etapa: Implantação (I) Planilha: 9/14 

Referência: Memorial Descritivo-Complexo Fotovoltaico Alex / Layout Geral – UFV Alex I, III até X (Des.nº  Alex 01/18) Revisão: 0 

Equipe: Marcos Portela (AGR Engenharia), Adriana Vida (AGR Engenharia), Adriana Bertozzi (AGR Engenharia) e Tiago Lagoa (AGR Engenharia) Data: Dez/2018 

Área / Atividade 
Hipótese 
Acidental 

Causas 
Meio de 
Detecção 

Salvaguardas/Medidas de 
Proteção  

(Previstas ou Instaladas) 

Consequências Avaliação 
Recomendações 

Reavaliação 
Cenário 

Receptor Danos F S R F S R 

Abertura de valas 
para 

encaminhamento 
dos condutores 

CC: cabos CC 
secundários 

Vazamento de 
óleo combustível 

da 
retroescavadeira 

 

 Desnível do piso; 

 Tombamento 
durante a 
movimentação; 

 Desnível da base 
do inversor 

Visual 
Ruído 

Checagem do 
nivelamento do piso 
antes da instalação dos 
equipamentos. 
 
Sinalização da área de 
instalação. 
 

Meio 
Ambiente 

Sem danos 

D 

I A 

  

  

I - 15 

Saúde e 
Segurança 

Sem danos I A   

Imagem Sem danos I A   

Operação 

Possibilidade de 
interdição 

temporária da 
instalação do 

inversor 

I A   

Montagem dos 
Transformadores 

Vazamento de 
óleo combustível 
do transformador 

 Furo ou fissura no 
reservatório de 
óleo do 
transformador. 
 

 Desconexão ou 
ruptura da 
mangueira de óleo, 
durante a 
movimentação 
 

Visual  

Meio 
Ambiente 

Contaminação do 
solo ou de corpos 

d’água 

D 

I A 

Prover o desligamento do 
transformador 
 
Prover o equipamento de dispositivo 
de contenção de óleo. 

   

I - 3 

Saúde e 
Segurança 

Sem danos I A    

Imagem Sem danos I A    

Operação 

Possibilidade de 
interdição 

temporária da 
instalação do 

inversor 

I A    
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APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Empresa:Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I-X Etapa: Operação (O) Planilha:10/14 

Referência: Memorial Descritivo-Complexo Fotovoltaico Alex / Layout Geral – UFV Alex I, III até X (Des.nº  Alex 01/18) Revisão: 0 

Equipe: Marcos Portela (AGR Engenharia), Adriana Vida (AGR Engenharia), Adriana Bertozzi (AGR Engenharia) e Tiago Lagoa (AGR Engenharia) Data:Dez/2018 

Área / Atividade 
Hipótese 
Acidental 

Causas 
Meio de 
Detecção 

Salvaguardas/Medidas de 
Proteção  

(Previstas ou Instaladas) 

Consequências Avaliação 
Recomendações 

Reavaliação 
Cenário 

Receptor Danos F S R F S R 

Operação dos 
Inversores 

Incêndio 

 

 Falha na instalação: 
- Inversão dos 
cabos; 
 

 Inversores 
montados em 
superfícies 
combustíveis 
(madeira, plástico, 
etc.) 
 

 Fogo no isolador; 
 

 Aterramento 
inadequado; 

 

 

Alarmes 
Indicadores 

Visual 
 

Os inversores são 
providos de circuitos de 
detecção de falhas e 
geram alarmes. 
 
 
 
 

Meio 
Ambiente 

Possibilidade de 
queima de 

vegetação e 
geração de 

fumaça (poluição 
atmosférica) 

devido a incêndios 

C 

I A 
Utilizar superfícies retardadoras de 
fogo. 
 
Realizar testes, inspeções e 
manutenções periodicamente. 
 
Desenvolver procedimento específico 
para combate a incêndio nos 
sistemas fotovoltaicos. 
 
Elaborar Plano de Ação de 
Emergência (PAE) 

 

  

O - 4 

Saúde e 
Segurança 

Possibilidade de 
acidentes 

ocupacionais leves 
a moderados 

II M   

Imagem Impacto local I A   

Operação 

Possibilidade de 
interdição 

temporária das 
operações 

II M   
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APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Empresa:Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I-X Etapa: Operação (O) Planilha: 11/14 

Referência: Memorial Descritivo-Complexo Fotovoltaico Alex / Layout Geral – UFV Alex I, III até X (Des.nº  Alex 01/18) Revisão: 0 

Equipe: Marcos Portela (AGR Engenharia), Adriana Vida (AGR Engenharia), Adriana Bertozzi (AGR Engenharia) e Tiago Lagoa (AGR Engenharia) Data:Dez2018 

Área / Atividade 
Hipótese 
Acidental 

Causas 
Meio de 
Detecção 

Salvaguardas/Medidas de 
Proteção  

(Previstas ou Instaladas) 

Consequências Avaliação 
Recomendações 

Reavaliação 
Cenário 

Receptor Danos F S R F S R 

Área dos 
Transformadores 

Vazamento de 
óleo combustível 
do transformador 

 Furo ou fissura no 
reservatório de 
óleo do 
transformador; 
 

 Desconexão ou 
ruptura da 
mangueira de óleo 

 

 Excesso de óleo no 
reservatório 

 

 

Visual Indicador de nível de óleo 

Meio 
Ambiente 

Contaminação do 
solo ou de corpos 

d’água 

D 

I A 

Prover o desligamento do 
transformador 
 
Prover o equipamento de dispositivo 
de contenção de óleo. 

 

  

O - 5 

Saúde e 
Segurança 

Sem danos I A   

Imagem Sem danos I A   

Operação 

Possibilidade de 
interdição 

temporária em 
área. 

I A   
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APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Empresa:Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I-X Etapa: Operação (O) Planilha: 12/14 

Referência: Memorial Descritivo-Complexo Fotovoltaico Alex / Layout Geral – UFV Alex I, III até X (Des.nº  Alex 01/18) Revisão: 0 

Equipe: Marcos Portela (AGR Engenharia), Adriana Vida (AGR Engenharia), Adriana Bertozzi (AGR Engenharia) e Tiago Lagoa (AGR Engenharia) Data:Dez/2018 

Área / Atividade 
Hipótese 
Acidental 

Causas 
Meio de 
Detecção 

Salvaguardas/Medidas de 
Proteção  

(Previstas ou Instaladas) 

Consequências Avaliação 
Recomendações 

Reavaliação 
Cenário 

Receptor Danos F S R F S R 

Operação das 
linhas de corrente 

contínua (CC) 

Formação de arco 
elétrico 

 

 Cabos e conexões 
corroídas; 
 

 Fiação solda entre 
caixas de 
junção/emenda; 
 

 Suporte de cabo 
inadequado; 
 

 Animais 
mastigando fios; 
 

 Aterramento 
inadequado; 

 

 Falta à terra “ponto 
cego”  
 

Visual 
Ruído 

 
Os cabos CC primários 
são resistentes às 
temperaturas entre -5oC a 
120oC. 
 
Os cabos serão 
encaminhados por 
eletrocalhas de ação 
galvanizado 
 
Entre a caixa de junção e 
o final da eletrocalha os 
cabos serão protegidos 
contra impactos 
mecânicos por dutos de 
proteção que resistam à 
alta compressão e médio 
estresse de impacto, 
resistentes a raios UV e às 
intempéries. 
 
 
 
 

Meio 
Ambiente 

Possibilidade de 
queima de 

vegetação e 
geração de 

fumaça (poluição 
atmosférica) 

devido a incêndios 

C 

I A 

Realizar testes, inspeções e 
manutenções periodicamente. 
 
Desenvolver procedimento específico 
para combate a incêndio nos 
sistemas fotovoltaicos. 

 

  

O – 6 

Saúde e 
Segurança 

Possibilidade de 
incêndio 

Possibilidade de 
acidentes 

ocupacionais leves 
a moderados 

Possibilidade de 
eletrocução do 

inspetor 

II M   

Imagem Impacto local I A   

Operação 

Possibilidade de 
interdição 

temporária das 
operações 

II M    
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APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Empresa:Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I-X Etapa: Operação (O) Planilha: 13/14 

Referência: Memorial Descritivo-Complexo Fotovoltaico Alex / Layout Geral – UFV Alex I, III até X (Des.nº  Alex 01/18) Revisão: 0 

Equipe: Marcos Portela (AGR Engenharia), Adriana Vida (AGR Engenharia), Adriana Bertozzi (AGR Engenharia) e Tiago Lagoa (AGR Engenharia) Data:Dez/2018 

Área / Atividade 
Hipótese 
Acidental 

Causas 
Meio de 
Detecção 

Salvaguardas/Medidas de 
Proteção  

(Previstas ou Instaladas) 

Consequências Avaliação 
Recomendações 

Reavaliação 
Cenário 

Receptor Danos F S R F S R 

Área dos painéis 
solares 

Incêndio na 
vegetação 

 

 Falta de 
manutenção para 
remoção de 
plantas invasoras e 
manutenção de 
gramíneas em 
porte baixo; 

 
 
 

Visual 
 

 
 
 
 
 

Meio 
Ambiente 

Queima de 
vegetação e 
geração de 

fumaça (poluição 
atmosférica) 

devido a incêndios 

C 

II M  

Realizar roçada periódica e lavagem 
dos painéis solares com água para 
remoção de folhas e sedimentos 
carreados pelo vento. 
 
Desenvolver procedimento específico 
para combate a incêndio nos 
sistemas fotovoltaicos. 

 

  

O - 7 
Saúde e 
Segurança 

Possibilidade de 
incêndio no 

Complexo Solar 
 

Possibilidade de 
acidentes 

ocupacionais leves 
a moderados 

 

II M   

Imagem Impacto local II M   

Operação 

Possibilidade de 
interdição 

temporária das 
operações 

II M   
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APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Empresa:Complexo de Usinas Solares Fotovoltaicas Alex I-X Etapa: Operação (O) Planilha: 14/14 

Referência: Memorial Descritivo-Projeto Básico UFV Alex I-X / Layout Geral da Unidade (Des.nºPSG-B-B-0000-LAY-DA-0001) Revisão: 0 

Equipe: Marcos Portela (AGR Engenharia), Adriana Vida (AGR Engenharia), Adriana Bertozzi (AGR Engenharia) e Tiago Lagoa (AGR Engenharia) Data:Dez/2018 

Área / Atividade 
Hipótese 
Acidental 

Causas 
Meio de 
Detecção 

Salvaguardas/Medidas de 
Proteção  

(Previstas ou Instaladas) 

Consequências Avaliação 
Recomendações 

Reavaliação 
Cenário 

Receptor Danos F S R F S R 

Subestações Incêndio 

 

 Falha no sistema 
de aterramento; 
 

 Qualidade ruim do 
solo 
comprometendo a 
ligação à terra; 

 

 Curto circuito; 
 

 
 

Visual 
 

 
 
 
 
 

Meio 
Ambiente 

Queima de 
vegetação e 

geração de fumaça 
(poluição 

atmosférica) 
devido a incêndios 

C 

II M 

 
 
Prover as subestações de sistema de 
proteção contra descargas 
atmosféricas (SPDA). 
 
 

 

  

O - 5 

Saúde e 
Seguranç
a 

 
Possibilidade de 

acidentes 
ocupacionais leves 

a moderados 
 

II M   

Imagem Impacto local II M   

Operação 

Possibilidade de 
interdição 

temporária das 
operações 

II M   
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13.5 Análise de Vulnerabilidade 

 

Considerando que a análise histórica de acidentes em planta similares ao Complexo 

de Usinas Solares Fotovoltaicas UFV Alex I, III a X, bem como os cenários 

acidentais identificados na etapa de identificação de perigos, tem-se que as 

consequências são restritas a áreas internas do empreendimento, sendo os cenários 

mais críticos os de incêndio nos equipamentos, não sendo esperados danos de 

grande magnitude ao meio ambiente e a população. 

 

A população mais próxima está inserida na área de Residências 1, conforme 

indicado na Figura 13.4, distando cerca de 50 metros dos limites do Complexo UFV 

Alex e a residência mais próxima de uma das Usinas Fotovoltaicas (Alex IV) dista 

cerca de 670 metros (Residência A).  

 

 

Figura 13.4 – Distância dos painéis fotovoltaicos à população mais próxima (Residência A). 

  



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIACSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 967 

 

13.6 Conclusões do Relatório 

 

Este estudo teve como objetivo a identificação e análise dos riscos impostos ao meio 

ambiente e à população, provenientes de atividades do Complexo de Usinas Solares 

Fotovoltaicas Alex I, III a X, localizado nos municípios de Limoeiro do Norte e 

Tabuleiro do Norte, estado do Ceará. 

 

Através da técnica de identificação de perigos APR – Análise Preliminar de Riscos 

foram levantadas 21 hipóteses acidentais. 

 

Considerando que este tipo de empreendimento não armazena e/ou manipula 

substâncias químicas perigosas com potencial para atingir áreas com a presença de 

população, seja de empresas vizinhas ou comunidades externas. Assim, com base 

nos resultados obtidos, conclui-se que o risco do empreendimento é perfeitamente 

tolerável. 

 

Apesar dos riscos do empreendimento serem perfeitamente toleráveis, durante a 

elaboração da APR - Análise Preliminar de Riscos, foram propostas algumas 

recomendações, as quais se seguidas contribuem com a minimização dos riscos, 

sendo estas: 

 

Fase de Instalação 

 

 Implementar informativo sobre regras gerais de segurança para acesso a 

obra/site; 

 Elaborar Instrução de Trabalho para o Transporte, Movimentação e Manuseio 

de Materiais; 

 Dispor kits ambientais em área, de preferência nas proximidades das redes 

de coleta pluvial e locais com possibilidade de atingir cursos d’água; 

 Os kits ambientais deverão ser compostos de material absorvente, pá em 

material anti-faiscante/plástico e bags ou tambor para disposição dos 

resíduos pelo recolhimento; 
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 Realizar o isolamento da área onde será realizada a movimentação da carga, 

somente utilizar equipamentos e acessórios inspecionados e capacidade 

adequada para a carga; 

 O operador deve ser devidamente habilitado e autorizado; 

 Para movimentações de cargas cujo o peso seja igual ou superior da 8 ton 

seguir o plano de Rigging; 

 Realizar umectação do solo; 

 Estabelecer procedimento para inspeções / checagem das condições dos 

caminhões-tanque que circulam em área; 

 Prover o desligamento do transformador; 

 Prover o equipamento de dispositivo de contenção de óleo; 

 Prover o desligamento do transformador; 

 Prover o equipamento de dispositivo de contenção de óleo. 

 

Fase Operação 

  

 Utilizar superfícies retardadoras de fogo; 

 Realizar testes, inspeções e manutenções periodicamente; 

 Desenvolver procedimento específico para combate a incêndio nos sistemas 

fotovoltaicos; 

 Elaborar Plano de Ação de Emergência (PAE); 

 Prover o desligamento do transformador; 

 Prover o equipamento de dispositivo de contenção de óleo; 

 Realizar testes, inspeções e manutenções periodicamente; 

 Desenvolver procedimento específico para combate a incêndio nos sistemas 

fotovoltaicos; 

 Realizar roçada periódica e lavagem dos painéis solares com água para 

remoção de folhas e sedimentos carreados pelo vento; 

 Desenvolver procedimento específico para combate a incêndio nos sistemas 

fotovoltaicos; 
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 Prover as subestações de sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

(SPDA). 

 Elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e o 

Plano de Ação de Emergências (PAE) para o Complexo UFV Alex. 

 

 

 

14. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

O Prognóstico Ambiental leva em consideração as condições ambientais e sociais 

emergentes, com e sem a implantação do projeto, e conduz à proposição de 

medidas destinadas ao equacionamento dos potenciais impactos. Entende-se que 

somente após a elaboração dos diagnósticos, avaliação de impactos e proposição 

de programas e medidas mitigadoras é possível elaborar o prognóstico. Após a 

realização desses capítulos, serãoanalisados dois cenários básicos: 

 

 Cenário 1: hipótese de não implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 
(CSFA) e Linha de Transmissão 
 

 Cenário 2: hipótese de implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 
(CSFA) e Linha de Transmissão 

 
 

Para cada cenário serão analisados os principais componentes ambientais de cada 

meio estudado, considerando-se as alterações previstas nas áreas de influência do 

empreendimento (Quadros 14.1 a 14.3). 
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Quadro 14.1 – Prognóstico Ambiental – Meio Físico. 

FATOR AMBIENTAL ANÁLISE INTEGRADA 
CENÁRIO 1 - SEM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 

e LT 
 

CENÁRIO 2 - COM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 
e LT 

 

Clima e 

Condições 

Meteorológicas  
 

De acordo com os dados das normais climatológicas a 

região se caracteriza, por elevadas temperaturas, baixos 

índices de nebulosidade, forte insolação, taxas elevadas 

evaporação, além da forte irregularidade das chuvas ao 

longo do ano. 

 

A temperatura máxima anual é de 36,1°C, no mês de 

outubro e a mínima de 20,6 em agosto. Os menores 

valores de temperatura ocorrem no quadrimestre junho-

setembro. 

 

A umidade relativa do ar varia entre 57,5% no mês de 

setembro e 80,3 % no mês de março, com valor médio 

anual é de 67,5%. 

 

A insolação total é a duração do período do dia com o 

brilho da luz do sol. O total anual é de 3002,5 horas. O 

maior período de insolação acontece no mês de outubro 

com 297,0 horas. 

 

O regime de chuvas nesta região se caracteriza por uma 

forte variabilidade espacial e temporal, registrando 90,3% 

das precipitações no semestre dezembro -maio, ficando o 

restante do ano com 10,7% das chuvas. No trimestre mais 

As condições futuras sem a implantação do 

empreendimento em análise dependerão dos usos 

alternativos que possam vir a se instalar na área. 

Caso ocorra a continuidade das atividades já 

existentes, a perspectiva é que não haja alteração 

neste fator ambiental. 

Ressalta-se a escolha de módulos solares com 

células de silício Mono-Crystalline por detrás de 

vidro anti-refletor, os quais converterão a irradiação 

solar em energia elétrica, sem passar pela fase de 

energia térmica. Assim, não são previstas 

alterações climáticas decorrentes da instalação do 

complexo solar e sua linha de transmissão. 

 

Para este fator ambiental, tendo em vista as 

características de instalação e operação do 

complexo não são esperadas alterações. 
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FATOR AMBIENTAL ANÁLISE INTEGRADA 
CENÁRIO 1 - SEM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 

e LT 
 

CENÁRIO 2 - COM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 
e LT 

 

seco, de setembro a dezembro, o índice médio de 

precipitação é de 4,3 mm, representando apenas 0,57% 

das precipitações anuais. 

 

Os maiores valores de precipitação ocorrem em março, 

quando há reposição de água no solo. A partir do mês de 

maio, com a redução das precipitações, ocorre déficit 

hídrico que se prolonga até fevereiro do ano seguinte. 

Geologia/ 

Geomorfologia/ 

Pedologia 

A área diretamente afetada do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex e sua Linha de Transmissão, situa-se na 

borda oeste da chapada capeada pelos calcários da 

Formação Jandaíra. As condições climáticas de baixa 

precipitação e umidade e a atuação incipiente dos 

processos de carstificação condicionou a essa área, uma 

dinâmica fraca e permitiu a conservação do relevo, 

caracterizando-se como uma área que não ocorre 

propensão natural a processos de erosão e de 

assoreamento, no topo da Chapada do Apodi. 

 

Por outro lado, a área é objeto de interesse do setor 

mineral para exploração de calcário, tendo sido identificado 

em campo, algumas ações de exploração mineral na área 

de interesse do empreendimento. Não foram identificadas 

ações de recuperação das áreas já intervidas. Além disso, 

o processo acarreta uma grande dispersão de material 

Sem a implantação do empreendimento essas 

características serão mantidas as condições de 

relevo e características de ausência de processos 

erosivos e assoreamento. 

 

Com relação à alteração do solo e exploração 

minerária é possível que tais áreas continuem 

sofrendo as pressões para exploração de calcário. 

Na área de influência direta e indireta do 

empreendimento não ocorrerão modificações 

decorrentes da implantação do CSFA e LT.  

 

Na área do CSFA e LT o uso do solo será 

destinado a geração e transmissão da energia 

solar, cessando-se as explorações de calcário, 

enquanto durar a operação do empreendimento. 

 

A topografia plana da área do CSFA e LT, em 

condições naturais não favorece o escoamento 

superficial das águas de chuva e a erosão dos 

solos, entretanto, as atividades de supressão da 

vegetação e a conformação topográfica da 

superfície do terreno promoverão a desagregação 

mecânica dos solos que, associada a falta de 

proteção devido a supressão da cobertura vegetal, 
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FATOR AMBIENTAL ANÁLISE INTEGRADA 
CENÁRIO 1 - SEM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 

e LT 
 

CENÁRIO 2 - COM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 
e LT 

 

particulado que pode causar danos à saúde da população.  deixa esses materiais expostos diretamente a ação 

erosiva das chuvas.Para evitar e mitigar tais 

ocorrências serão implementadas as seguintes 

medidas: 

 

 Conformação topográfica de forma a evitar 
a formação de qualquer inclinação de 
talude ou rampa; 

 Implantação de sistemas de drenagem 
eficiente aliado a execução de estruturas 
para infiltração das águas pluviométricas 
captadas nos módulos fotovoltaicos e nas 
vias de acesso e de serviços; 

 Ausência de impermeabilização de 
pavimentos e pátios de estocagem, exceto 
aqueles destinados a armazenamento e 
manuseio de óleos e combustíveis; 

 Execução do Plano de Recuperação de 
Área Degradada – PRAD; 

 Execução do Plano de Controle de 
Processos Erosivos. 

 

Com tais medidas é esperada a garantia e 

manutenção da qualidade ambiental durante a 

implantação e operação do empreendimento. 
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FATOR AMBIENTAL ANÁLISE INTEGRADA 
CENÁRIO 1 - SEM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 

e LT 
 

CENÁRIO 2 - COM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 
e LT 

 

 

Geomorfologia / 

Feições Cársticas 

Durante os trabalhos de campo não foi registrada a 

existência de cavernas na área de estudo, contudo 

constatou-se a existência de pelo menos sete dolinas de 

tamanhos variados dentro da área. 

 

As dolinas são as formas mais amplamente disseminadas 

na região próxima à borda ocidental da Chapada do Apodi, 

em torno da localidade de Lagoinha, no município de 

Quixeré e secundariamente na região ao sul da localidade 

de Tomé, no município de Limoeiro do Norte.  

 

Dolinas são depressões fechadas que se formam em 

rochas solúveis, tendo várias formas em sua abertura, 

podendo variar de poucos centímetros a dezenas de 

metros, em geral, mais largas que profundas. 

 

As dolinas são formas exocársticas que 

permitem/favorecem a infiltração de água superficial, 

atuando como áreas de alta contribuição para a recarga do 

aquífero Jandaíra. 

Na área do empreendimento destaca-se a função 

importante que elas desenvolvem no processo de recarga 

do aquífero e no desenvolvimento do sistema cársticos da 

região. 

Sem a construção do empreendimento, as 

condições atuais para o fator ambiental analisado 

serão mantidas. 

Tendo em vista a função ambiental dessas 

formações, com a implantação do empreendimento 

não são previstas alterações sobre as dolinas 

identificadas. Essas áreas serão mantidas, sendo 

estabelecida uma área de preservação permanente 

no entorno das mesmas. 
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FATOR AMBIENTAL ANÁLISE INTEGRADA 
CENÁRIO 1 - SEM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 

e LT 
 

CENÁRIO 2 - COM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 
e LT 

 

 

Recursos Hídricos/ 

Águas Superficiais 

e Subterrâneas 

O empreendimento será situado no sobre o Aquífero 

Jandaíra, que se constitui na segunda maior reserva de 

água subterrânea do estado e se situa a 200 km de 

Fortaleza na Chapada do Apodi, porção leste do estado do 

Ceará, na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte. Ele 

pertence aos municípios de Limoeiro do Norte, Quixeré, 

Tabuleiro do Norte e Alto Santo no estado do Ceará, e aos 

municípios de Baraúna, Rosado, Felipe Guerra e Apodi no 

Rio Grande do Norte. 

 

Ressalta-se a ausência de cursos d´água, no interior da 

planta e seu entorno direto 

 

As águas subterrâneas são fundamentais para o 

fornecimento de águas de corpos hídricos superficiais (rios 

e lagoas...) durante as estiagens nas regiões semiáridas, 

suas águas são fundamentais para os usos múltiplos 

(abastecimento humano, produção agrícola, uso industrial, 

aquicultura...) e crescentes dessa água. 

Atualmente em função da elevada exploração das 

águas do aquífero Jandaíra pelo agronegócio, 

associada a escassez de chuvas na região, foi 

constatado que o aquífero passou a apresentar 

problemas de recarga. A Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos-COGERH, em relatórios anuais, 

demonstra o rebaixamento do aquífero, diante 

desse fato, os poços dos pequenos produtores 

começaram a secar provocando a perda da 

produção em curso e a perda de renda e 

consequentemente o empobrecimento da 

população. Tal situação deve continuar sendo 

observada, mesmo sem a implantação do 

empreendimento 

O empreendimento prevê a captação de água por 

meio de poços tubulares, bem como a aquisição do 

recurso para abastecimento por carro-pipa, de 

modo a minimizar as interferências sobre o 

aquífero. Ressalta-se que a implantação dessa 

tipologia de empreendimento não requer grande 

quantidade de água para obras civis e para 

operação. 

 

Assim, conclui-se por uma baixa interferência do 

empreendimento sobre as condições desse fator 

ambiental. 
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Quadro 14.2 – Prognóstico Ambiental – Meio Biótico. 

FATOR AMBIENTAL ANÁLISE INTEGRADA 
CENÁRIO 1 – SEM IMPLANTAÇÃO DO CSFA e 

LT 
 

CENÁRIO 2 - COM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 
e LT 

 

Cobertura Vegetal 

A área do empreendimento apresenta as formações de 

caatinga arbórea e arbustiva, mas que vem sofrendo 

pressões antrópicas referente ao corte clandestino de 

madeira. Com isso, já se observa uma baixa na 

diversidade de espécies da caatinga na área.  

Sem a implantação do empreendimento a área é 

provável que continuem as pressões sobre o recurso 

florestal. Sendo necessária uma elevada fiscalização 

por parte do poder público municipal e estadual para 

coibir a degradação ambiental. 

Com a instalação do empreendimento faz-se 

necessário proceder a supressão de vegetação 

dessas áreas visando à instalação dos módulos 

voltaicos, acessos viários, canteiro de obras e 

demais estruturas auxiliares etc. Para minimizar os 

efeitos de tais impactos são previstas medidas 

como: 

 Limitar o corte da vegetação ao 
estritamente necessário nas áreas 
destinadas a construção do 
empreendimento; 

 Proteger a vegetação em torno das 
dolinas/ áreas das lagoas temporárias. 

 Implementaçãodo Plano de Resgate da 
Flora Nativa. 

 Conservar e monitorar as áreas com 
cobertura vegetal remanescente na nos 
limites da Fazenda Alex, principalmente as 
Áreas de Reserva Legal. 

 Executar o Plano de Desmatamento e o 
Programa de Salvamento e Monitoramento 
da Flora. 

 Implantação do Plano de Educação 
Ambiental com as comunidades entorno 
do empreendimento, com vistas a 
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FATOR AMBIENTAL ANÁLISE INTEGRADA 
CENÁRIO 1 – SEM IMPLANTAÇÃO DO CSFA e 

LT 
 

CENÁRIO 2 - COM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 
e LT 

 

demostrar a importância de conservação 
do recurso florestal. 

Com tais medidas é esperada a garantia e 

manutenção da qualidade ambiental durante a 

implantação e operação do empreendimento em 

torno do empreendimento. 

 

Fauna Silvestre 

De acordo com os levantamentos de campo foram 

encontradas um total de 11 espécies para 

herpetofauna, dentre elas quatro anfíbios e sete 

lagartos.  

 

Quanto aos mamíferos não voadores foram 

encontrados 43 táxons (pequenos mamíferos não-

voadores e mamíferos de médio e grande porte).  

 

No que se refere as avifauna foi encontrada 67 

espécies de aves na área onde se pretende instalar o 

CSFA e LT. A maioria das espécies são comumente 

registradas em área de vegetação aberta e ou em 

regeneração.  

 

Algumas espécies são alvo de caça por possuírem bela 

plumagem e canto melodioso e outras como recurso 

alimentar para a população do entorno. 

Sem a implantação do empreendimento a área onde 

se pretende instalar a CSFA e LT continuará sobre 

pressão antrópica com as ações de caça. Sendo 

necessária uma elevada fiscalização por parte do 

poder público municipal e estadual para coibir a 

degradação ambiental. 

Com a supressão da vegetação é esperada a 

diminuição de habitats e a redução de áreas de 

abrigo ou refúgio, nidificação (dos roedores) e 

diversos nichos ecológicos, disponíveis em 

pequenas manchas de vegetação. 

 

Para minimizar os efeitos sobre a fauna silvestre 

deverão ser implantados as seguintes medidas: 

 

 Implantação do Plano de Resgate e 
Afugentamento da Fauna Silvestre, 
visando a recolocação de indivíduos da 
fauna para remanescentes da vegetação 
em torno do empreendimento. 

 Implantação do Plano de Monitoramento 
da Fauna Silvestre visando a avaliação 
sistemática das populações faunísticas na 
área de influência direta do 
empreendimento, identificando quaisquer 
alterações que venham a ser decorrentes 
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FATOR AMBIENTAL ANÁLISE INTEGRADA 
CENÁRIO 1 – SEM IMPLANTAÇÃO DO CSFA e 

LT 
 

CENÁRIO 2 - COM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 
e LT 

 

 

Nas áreas sob influência da UFV existem algumas 

lagoas formadas por Dolinas (depressão no solo 

característica de relevos cársticos, com algumas 

variações). Esses locais podem servir de áreas de 

dessedentação para a fauna, principalmente dos 

mamíferos de médio e grande porte que apresentam 

grande área de uso, como os carnívoros, assim como 

também sítio reprodutivo para espécies de anfíbios, 

local de forrageamento para serpentes e lagartos, além 

de habitat da giminophiona Chthonerpeton arii que 

habitas águas rasas temporárias. 

da implantação e operação do 
empreendimento. 

 Implantação do Plano de Educação 
Ambiental com vistas a conscientizar a 
população em torno do empreendimento 
sobre a conservação do recurso faunístico. 

 Preservar as áreas entorno das lagoas 
temporárias/dolinas, como ambientes de 
reprodução e dessedentação da fauna no 
período chuvoso. 
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Quadro 14.3 – Prognóstico Ambiental – Meio Socioeconômico. 

FATOR AMBIENTAL ANÁLISE INTEGRADA 
CENÁRIO 1 - SEM IMPLANTAÇÃO DO CSFA e 

LT 
 

CENÁRIO 2 - COM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 
 

Uso do Solo 

Atualmente a área do empreendimento não tem um 

uso de solo definido economicamente. No terreno 

percebe-se a exploração clandestina de madeira, caça 

predatória e exploração pontuais de recursos 

minerários. 

Em seu entorno direto, observa-se área destinada a 

agricultura, atividade minerária de exploração de 

calcário e roças domésticas.  

Sem a implantação do empreendimento não deverá 

alterações significativas de uso do solo a curto/médio 

prazo. 

Com a implantação do CSFA ocorrerá uma 

modificação do uso do solo atual com o incremento 

econômico da geração de energia renovável solar. 

 

Em torno do empreendimento não deverá 

alterações significativas de uso do solo a 

curto/médio prazo. 

Demografia e 

Comunidades 

Locais 

No entorno do CSFA existem algumas comunidades, 

das quais as mais próximas são: Cabeça de Ladeira 

(Santo Antônio), Lagoa Escondia, Poços dos Pintos, 

Pedra Preta, Sítio São Raimundo e Sítio Saco Verde 

em Tabuleiro do Norte; e, Santa Maria e Sítio Baixa 

Grande em Limoeiro do Norte. 

 

As estradas não são asfaltas e o comércio é incipiente.  

Sem a implantação do empreendimento não deverá 

alterações significativas nas dinâmicas dessas 

comunidades a curto/médio prazo. 

 

No caso da não implantação do empreendimento, as 

roças e comunidades circunvizinhas não passariam 

pelos incômodos referentes às obras civis, como 

aumento da geração de material particulado, ruído, 

trânsito mais intenso de veículos, máquinas e 

equipamentos, bem como a alteração de suas rotinas 

na fase de implantação do empreendimento. 

Com a implantação da CSFA ocorrerá um aumento 

da circulação de veículos e mão de obra entorno 

das comunidades.  

 

Além disso, os novos habitantes, ainda que 

temporários, poderão causar expectativas negativas 

quanto à segurança e a pressão sobre os serviços 

sociais, que passarão a ser compartilhados com a 

população local.  

 

Para mitigar os impactos oriundos da implantação 

do empreendimento serão necessárias ações 

como: 

 Executar o Programa de Comunicação 
Social. 

 Executar o Programa de Educação 
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FATOR AMBIENTAL ANÁLISE INTEGRADA 
CENÁRIO 1 - SEM IMPLANTAÇÃO DO CSFA e 

LT 
 

CENÁRIO 2 - COM IMPLANTAÇÃO DO CSFA 
 

Ambiental. 

 Executar o Programa de Monitoramento de 
Ruídos. 

 Executar o Programa de Monitoramento de 
Material Particulado. 

 Executar o Plano de Sinalização e 
Controle de Tráfego.  

Atividades 

Produtivas / 

Economia 

A economia dos municípios de Tabluleiro do Norte e 

Limoeiro do Norte são caracterizados pela agricultura, 

pecuária, comércio varejista e atacadista e indústria, 

onde se destaca a mineração. O PIB per capita de 

Tabuleiro do Norte e Limoeiro do Norte gira em torno 

de R$8.820,26 e R$14.026,08, respectivamente. 

 

As atividades de plantio/projetos de agricultura irrigada 

são as que mais absorvem a mão de obra oriunda das 

comunidades locais. Adicionalmente, observou-se em 

campo que a fabrica da Delmote e a Carbomil também 

oferecem postos de trabalho, com menos 

disponibilidade. Deste modo, o a taxa de desemprego é 

elevada, ocorrendo uma absorção da mão de obra nos 

períodos chuvosos e de alta na agricultura. A evolução 

desse setor está intimamente relacionada a capacidade 

de recarga dos aquíferos e retomada da irrigação. 

As condições futuras sem a implantação do 

empreendimento em análise dependerão dos usos 

alternativos que possam vir a se instalar na área. E 

caso ocorra continuação das atividades já existentes, 

a perspectiva é que não haja alteração significativa 

neste fator ambiental.  

 

Por outro lado, deve-se destacar que se o 

empreendimento não for implantado não haverá a 

complementação de geração de energia no sistema 

integrado nacional, com previsão de 273.618,00 kW, 

podendo este montante ser suprido por fonte de 

energia não renovável, porém mais cara e 

potencialmente mais degradante ao meio ambiente. 

 

Sem a implantação do empreendimento não seria 

potencializado o desenvolvimento econômico e 

O empreendimento trará impactos positivos para a 

região onde será inserido. A maior contribuição do 

empreendimento é o fornecimento de energia, pelo 

aproveitamento de um recurso ambiental disponível 

e ainda não utilizado, que é a transformação do 

potencial de radiação solar existente na região em 

energia elétrica.  

 

Estima-se que serão disponibilizados ao Sistema 

Interligado Nacional (SIN) 273.618,00 kWnominais, 

podendo contribuir para os programas de 

distribuição de energia do governo federal, Luz 

Para Todos. Nesse contexto, a operação do CSFA 

irá beneficiar a região local e o Estado no que diz 

respeito ao fornecimento de energia elétrica. 

 

Além disso, o empreendimento contribuirá para um 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIACSFA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 980 

 

FATOR AMBIENTAL ANÁLISE INTEGRADA 
CENÁRIO 1 - SEM IMPLANTAÇÃO DO CSFA e 

LT 
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Nas comunidades locais não se observa o 

desenvolvimento de um comércio. Sendo bem 

incipientes a ocorrência de estabelecimentos de 

produtos para atendimento aos itens mais importantes 

de alimentação 

 

Algumas famílias também se mantêm do comércio do 
cal virgem (refugo da Carbomil), com o funcionamento 
de caueiras em seus quintais. 

 

É expressiva a contribuição de programas federais de 
bolsa família e aposentadorias nas rendas das famílias. 

social, criando novas oportunidades de emprego e 

renda, retirando a população local da situação 

precária em que se encontra. Também não deverá 

ocorrer a qualificação da mão-de-obra local, deixando 

de criar oportunidades para a profissionalização e 

habilitação dos trabalhadores. O incremento da renda 

local, devido a um potencial aumento do consumo no 

setor de serviços, como o comércio, também deixaria 

de existir. Outro item é que não ocorrerá a indução de 

empregos indiretos e decorrentes da implantação do 

empreendimento. 

Da mesma forma, não haverá qualquer estímulo para 

aumento da oferta de bens de consumo e de 

serviços, e para o desenvolvimento e fortalecimento 

da rede local de estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços. 

 

Convém destacar, ainda, que a não implantação do 

empreendimento evitará os significativos aumentos 

reais (valores) das receitas de ICMS, ISS e outros 

impostos e taxas no estado do Ceará e, de certa 

forma, também nos municípios de Tabuleiro do Norte 

e Limoeiro do Norte, que não teriam nenhum 

acréscimo de suas contas públicas, em função do 

incremento do ISS durante o período de obras civis. 

fomento no aumento de renda local/regional e 

reconhecimento da região como indutor do 

desenvolvimento sustentável, trazendo novos 

investimentos para os municípios de Tabuleiro do 

Norte e Limoeiro do Norte. 

 

Quando da implantação e operação do 

empreendimento haverá também o aumento da 

geração de renda local, devido principalmente à 

geração de empregos tanto direta quanto 

indiretamente, pela contratação de serviços na 

região, impacto este que também contribuirá para o 

aumento da arrecadação de impostos. 

 

A inserção do empreendimento nos municípios de 

de Tabuleiro do Norte e Limoeiro do Norte 

ocasionará o aumento da arrecadação de impostos 

como o ISS (Imposto Sobre Serviços) que 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. Além 

deste, haverá o incremento na arrecadação do 

ICMS imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias. 
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Essas perdas seriam ainda mais significativas pelo 

impedimento do crescimento de receita fiscal indireta, 

decorrente da aquisição, pelo empreendimento, de 

bens e serviços nos municípios de Tabuleiro do Norte 

e Limoeiro do Norte e no estado do Ceará. 

 

Para potencializar tais efeitos positivos somam-se 

os seguintes programas a serem implantados: 

 

 Programa de Comunicação Social 

 Programa de Monitoramento de Indicadores 
Socioeconômicos 

 Programa de Capacitação e Integração da Mão-
de-obra. 
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15. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O EIA do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha Transmissão foi elaborado com 

o principal objetivo de compor um instrumento técnico destinado a subsidiar a 

análise e decisões, por parte do órgão ambiental estadual, a SEMACE, acerca da 

viabilidade ambiental do empreendimento. O EIA atendeu as premissas do Termo de 

Referência Nº 208/2018 – DICOP / GECON. 

 

Os aspectos ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico diagnosticados; 

a identificação e avaliação de impactos nas fases do empreendimento; o prognóstico 

da implantação ou não do empreendimento; e o compromisso de execução dos 

programas ambientais, medidas de compensação, minimização e potencialização 

que possibilitem a conservação de recursos nas áreas de influência, demonstram 

que não há restrições ambientais que possam implicar na inviabilização locacional 

do projeto. 

 

Com os resultados apresentados no EIA, conclui-se que os benefícios, diretos e 

indiretos, do empreendimento, alcançarão não apenas a economia municipal, mas 

também a estadual e a nacional, com o aproveitamento de um recurso que até então 

inexplorado na região. A principal vantagem, não obstante, será a oferta de uma 

fonte energética limpa e sustentável, contribuindo para a diversificação e 

modernização da matriz energética nacional como um todo, promovendo a geração 

de empregos e a capacitação de profissionais para a evolução do setor de energias 

renováveis.  

 

Para a plena viabilidade ambiental do empreendimento recomenda-se que sejam 

implementados os planos de ações de controle e monitoramento socioambiental 

durante as fases de implantação e operação do empreendimento, devendo estes 

planos integrar parte do processo produtivo do empreendimento garantindo assim a 

sua eficiência técnica e ambiental. 
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Finalizando, por todo o exposto, o parecer da equipe técnica responsável pela 

elaboração do presente EIA atesta a viabilidade ambiental do empreendimento, 

tendo em vista que as prováveis alterações que ocorrerão em suas áreas de 

influência não comprometerão a qualidade ambiental, desde que efetivadas as 

ações de gestão previstas para controle, mitigação e monitoramento dos 

impactos identificados no estudo. 
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ANEXO 1 – ESTUDOS E DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 

 Relatório Partículas Totais em Suspensão (PTS) - SENAI 

 

 Diagnóstico Espeleológico Prospectivo 

 

 Ofício de encaminhamento da Ficha de Caracterização da Atividade (FCA) – 
Empreendimento Complexo Solar Fotovoltaico Alex – UFVs Alex I, III a X 
(Processo IPHAN Nº 01496.000028/2019-01). 

 

 Ofício de encaminhamento da Ficha de Caracterização da Atividade (FCA) – 
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1. EMPRESA CONTRATANTE 

Nome CNPJ 

PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 03.649.036/0001-99 

Endereço Bairro 

AVENIDA SANTOS DUMONT – 4487 / Sala. 223 Estrada do Coco 
CEP Cidade Estado Tel/Fax Contato email 

42700000 Lauro de Freitas Bahia (71) 3379-1413 Ernane ernane@preservambiental.com.br 
 
 

2. INTRODUÇÃO 
 

Atendendo a solicitação da empresa cliente acima indicada, o SENAI-CE realizou a medição da concentração de partículas 
totais em suspensão presentes na atmosfera considerando a qualidade do ar.  
 
 

3. OBJETIVO(S) 
 

De acordo com a proposta de serviço anteriormente encaminhada à contratante, estamos emitindo o Relatório da 
amostragem e análise da qualidade do ar em pontos específicos, tendo em vista a determinação dos parâmetros 
estipulados pelas legislações específicas de Qualidade do ar. Os pontos / locais de amostragens (Ponto 1, Ponto 2 e Ponto 
3), foram estipulados pelos técnicos do SENAI, levando em consideração a direção dos ventos predominantes na área da 
amostragem. 
Para tanto, foram determinadas as concentrações dos seguintes poluentes: 

a) Partículas Totais em Suspensão (PTS); 
 

 

4. GENERALIDADES 

2.1 (Ponto 1 – À MONTANTE) 
 
2.1.1 Localização:  

 Coordenadas Geográficas: 
  5°15'4.30"S 
  37°57'39.94"O 

 
2.2.2 (Ponto 2 – Localidade Poço dos Pintos) 

 Coordenadas Geográficas: 
5°15'32.83"S 
37°59'58.28"O 

 
2.2.3 (Ponto 3 – Estrada para Santa Maria) 

 Coordenadas Geográficas: 
  5°14'10.70"S 
  38° 0'19.97"O 
 



 
 

 

 
 
 

5. PADRÕES LEGAIS E/OU TÉCNICOS PARA PADRÕES DE QUALIDADE DO AR 
 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução No. 491 de 19/11/2018 
estabelece padrões de qualidade do ar, apresentados na forma de concentrações de poluentes 
atmosféricos que, se excedidos, podem afetar a saúde, segurança e bem-estar da população, bem 
como, causar danos a fauna, flora, materiais e ao meio ambiente como um todo. Esta resolução 
estabelece:  

 No Art. 2, os seguintes conceitos: 

 III - padrões de qualidade do ar intermediários - PI: padrões estabelecidos como valores 
temporários a serem cumpridos em etapas; 

 IV - padrão de qualidade do ar final - PF: valores guia definidos pela Organização Mundial da 
Saúde - OMS em 2005; 

 IX - Partículas Totais em Suspensão - PTS: partículas de material sólido ou líquido suspensas 
no ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, fuligem, entre outros, com diâmetro aerodinâmico 
equivalente de corte de 50 micrômetros; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

A Tabela 1 apresenta, em resumo, os padrões nacionais de qualidade do ar e para os tempos de 
coleta utilizada. 
 

Tabela 1 – Padrões Nacionais de Qualidade do Ar 
 

Poluente Concentrações médias 
 (a 25oC e 1 atm) 

Período de Amostragem 

Partículas Totais em Suspensão 
(PTS) 

120 mg/m3 24 horas 

 

Obs.: (*) estes limites não podem ser ultrapassados mais de uma vez por ano. 

 
 

6. METODOLOGIA APLICADA PARA AMOSTRAGEM E ANÁLISES 
 

Para uma correta metodologia de amostragem e análises, foi tomada como base a Norma Técnica da 
ABNT , citadas a seguir: 

 NBR 9547 SET/97: Partículas Totais em Suspensão (PTS) por Amostragem de Grande Volume 
(AGV); 

 
Para a realização das análises foi utilizado o equipamento (AGV), devidamente calibrado e aferido: 

 Calibrador Padrão de Vazão para Grande Volume (tipo orifício): Modelo: CPVGV – Identificação: 
CPV – 0483– Número do Certificado: CPV-GV-0483/12 – Data de calibração: 18/01/2012. 
OBS: Locais para as amostragens 
As amostragens foram realizadas próximo ao nível do solo em três pontos distribuídos na área de 
influência direta do empreendimento  
A Tabela 2 estão apresentados e determinados os três pontos de amostragem: 

 
Tabela 2 – Pontos de Amostragem 

 

Ponto Descrição Referências geográficas (UTM) 

Latitude (S) Longitude (W) 

1 Área à montante 5°15'4.30" 37°57'39.94" 

2 Área Localidade Poço dos Pintos 5°15'32.83" 37°59'58.28" 

3 Área Estrada para Santa Maria 5°14'10.70" 38° 0'19.97" 

 
 

 

7. RESULTADOS OBTIDOS 
 

As amostragens foram realizadas nos dois pontos escolhidos apresentados na tabela 2. 
A Tabela 3 apresenta os valores obtidos para os parâmetros ambientais nos respectivos pontos, sendo 
que, os valores são calculados e expressos nas Condições Padrões de Temperatura e Pressão (CPTP 
= 250C e 1 atm), conforme as normas das legislações ambientais pertinentes. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tabela 3 – PARÂMETROS AMBIENTAIS AMOSTRADOS: QUALIDADE DO AR 
 

 
Ponto 

 
Data 

Condições Atmosféricas médias Valores 
Encontrados  

(mg/m3) 

T  
oC 

P  
mmHg 

OBS.: PTS 

1 05.02.19 29 759 Operando com 
chuva 

21,94 

2 06.02.19 29 761 Operando com 
chuva 

21,11 

3 07.02.19 32 760 Operando sem 
chuva 

69,38 

Padrões de Qualidade da Legislação: 
Resolução No. 491 de 19/11/2018 – CONAMA 

120 

Legenda: PTS – Partículas Totais em Suspensão; 
 
 

8. CONCLUSÃO 
 

De acordo com a tabela 3, temos que os resultados apresentados encontram-se dentro do parâmetro da legislação. 
 
 

 

9. EMPRESA CONTRATADA 

Nome CNPJ 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-CE 03.768.202/0001-76 

Endereço Bairro 

Av. Barão de Studart, 1980, 1º Andar Aldeota 

CEP Cidade Estado Tel Fax CNAE 

60.120-001 Fortaleza CE (85) 3293-5058 ---- ---- 
 
 

10. RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA ANÁLISE DO RELATÓRIO  

Nome Função Matrícula 

José Nogueira Granja Diógenes 
Filho 

 
Assistente Técnico 

(Área de atuação em Metrologia) 
 

4272 

Fortaleza, 15 de fevereiro de 2019. 
 

________________________________ 
Assinatura 

PONTOS 1, 2 e 3 

Cândido H. de Aguiar Bezerra 

 
Consultor 

(Área de atuação em Meio ambiente) 
 

02119 

Fortaleza, 15 de fevereiro de 2019. 
 

________________________________ 
Assinatura 

PONTOS 1, 2 e 3 

 
 

11. RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS 

SEM RECOMENDAÇÕES. 
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Planilha de Amostragem - AGV PTS (1) 

 
        Dados da Amostragem 

N° da Amostragem: 01   Período: 05/02/19 a 06/02/19 

N° do Amostrador: HPV 0709   Hora: 15:30 a 15:30 

Local: Res .Sr.Francisco Duração: 24 horas (nominal) 

  N° Filtro: 1   Tipo: FIBRA DE VIDRO   

                  

Dados da Calibração do AGV PTS 
  

       
  

Calibrado c/ CPV 
N°: 0483 Última calibração do AGV PTS: 15/08/18     

Inclinação (a2): 1,6301 Intercepto (b2): 1,1531 Correlação (r2): 0,9894 

                  

ANOTAÇÕES DE CAMPO 
  

       
  

Temperatura ambiente média (T3): 31,5 °C 304,5 K Tp= 298 K 

Pressão barométrica média (P3): 761 mm Hg 
  

Pp= 760 mmHg 

Leitura inicial horâmetro: 808,42 horas        
 Leitura final 

horâmetro: 832,42 horas 

Diferença de leituras do horâmetro: 24,00 horas        Diferença em minutos: 1.440,0 minutos 

  
  

  
  

  
  

         

Dados do Volume 
  

       
  

  Número   Vazão Intervalo Volume   
 

  

  Intervalo Deflexão (m3/min) (min) (m3)   
 

  

  1 7,8 0,9886 120 118,64   
 

  

  2 8 1,0103 120 121,23   
 

  

  3 8 1,0103 120 121,23   
 

  

  4 7,8 0,9886 120 118,64   
 

  

  5 7,6 0,9668 120 116,01   
 

  

  6 7,6 0,9668 120 116,01   
 

  

  7 7,6 0,9668 120 116,01   
 

  

  8 7,4 0,9446 120 113,35   
 

  

  9 7,6 0,9668 120 116,01   
 

  

  10 8 1,0103 120 121,23   
 

  

  11 7,8 0,9886 120 118,64   
 

  

  12 7,6 0,9668 120,0 116,01   
 

  

  Volume total de ar em condições padrão = 1.413,01 m3 
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Dados da Pesagem 
  

       

  

  
 

Peso inicial (Mi): 2,7790 g 
  

  

  
 

Peso final (Mf): 2,8100 g 
  

  

  
 

Peso líquido (Ml): 0,0310 g 
  

  

                  

         Dados da Concentração de Partículas Totas em Suspensão (PTS) 
  

 

      
  

  Concentração (PTS): 21,94 µg/m3 
  

  

  
  

 

   
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  
                  

         OBSERVAÇÕES (anormalidades durante a amostragem) 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

                  

                           

Responsável:       Data:       
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Planilha de Amostragem - AGV PTS (1) 

 
        Dados da Amostragem 

N° da Amostragem: 02   Período: 06/02/19 a 07/02/19 

N° do Amostrador: HPV 0709   Hora: 15:45 a 15:45 

Local: Res .Sr.Francisco Duração: 24 horas (nominal) 

  N° Filtro: 1   Tipo: FIBRA DE VIDRO   

                  

Dados da Calibração do AGV PTS 
  

       
  

Calibrado c/ CPV 
N°: 0483 Última calibração do AGV PTS: 15/08/18     

Inclinação (a2): 1,6301 Intercepto (b2): 1,1531 Correlação (r2): 0,9894 

                  

ANOTAÇÕES DE CAMPO 
  

       
  

Temperatura ambiente média (T3): 31,5 °C 304,5 K Tp= 298 K 

Pressão barométrica média (P3): 761 mm Hg 
  

Pp= 760 mmHg 

Leitura inicial horâmetro: 832,42 horas        
 Leitura final 

horâmetro: 856,42 horas 

Diferença de leituras do horâmetro: 24,00 horas        Diferença em minutos: 1.440,0 minutos 

  
  

  
  

  
  

Dados do Volume 
  

       
  

  Número   Vazão Intervalo Volume   
 

  

  Intervalo Deflexão (m3/min) (min) (m3)   
 

  

  1 8,2 1,0316 120 123,79   
 

  

  2 8 1,0103 120 121,23   
 

  

  3 8,2 1,0316 120 123,79   
 

  

  4 8,2 1,0316 120 123,79   
 

  

  5 8,4 1,0527 120 126,32   
 

  

  6 8,4 1,0527 120 126,32   
 

  

  7 8,2 1,0316 120 123,79   
 

  

  8 8,4 1,0527 120 126,32   
 

  

  9 8,2 1,0316 120 123,79   
 

  

  10 8,2 1,0316 120 123,79   
 

  

  11 8 1,0103 120 121,23   
 

  

  12 7,8 0,9886 120,0 118,64   
 

  

  Volume total de ar em condições padrão = 1.482,81 m3 
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Dados da Pesagem 
  

       

  

  
 

Peso inicial (Mi): 2,7467 g 
  

  

  
 

Peso final (Mf): 2,7780 g 
  

  

  
 

Peso líquido (Ml): 0,0313 g 
  

  

                  

         Dados da Concentração de Partículas Totas em Suspensão (PTS) 
  

 

      
  

  Concentração (PTS): 21,11 µg/m3 
  

  

  
  

 

   
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  
                  

         OBSERVAÇÕES (anormalidades durante a amostragem) 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

                  

                           

Responsável:       Data:       
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Planilha de Amostragem - AGV PTS (1) 

 
        Dados da Amostragem 

N° da Amostragem: 03   Período: 07/02/19 a 08/02/19 

N° do Amostrador: HPV 0709   Hora: 15:50 a 15:50 

Local: Res .Sr.Francisco Duração: 24 horas (nominal) 

  N° Filtro: 1   Tipo: FIBRA DE VIDRO   

                  

Dados da Calibração do AGV PTS 
  

       
  

Calibrado c/ CPV 
N°: 0483 Última calibração do AGV PTS: 15/08/18     

Inclinação (a2): 2,0092 Intercepto (b2): 0,4772 Correlação (r2): 0,9996 

                  

ANOTAÇÕES DE CAMPO 
  

       
  

Temperatura ambiente média (T3): 32,5 °C 305,5 K Tp= 298 K 

Pressão barométrica média (P3): 762 mm Hg 
  

Pp= 760 mmHg 

Leitura inicial horâmetro: 856,42 horas        
 Leitura final 

horâmetro: 880,42 horas 

Diferença de leituras do horâmetro: 24,00 horas        Diferença em minutos: 1.440,0 minutos 

  
  

  
  

  
  

Dados do Volume 
  

       
  

  Número   Vazão Intervalo Volume   
 

  

  Intervalo Deflexão (m3/min) (min) (m3)   
 

  

  1 8 1,1547 120 138,56   
 

  

  2 8 1,1547 120 138,56   
 

  

  3 8 1,1547 120 138,56   
 

  

  4 7,6 1,1194 120 134,33   
 

  

  5 7,4 1,1014 120 132,17   
 

  

  6 7,4 1,1014 120 132,17   
 

  

  7 7,2 1,0832 120 129,99   
 

  

  8 7,2 1,0832 120 129,99   
 

  

  9 7,2 1,0832 120 129,99   
 

  

  10 7 1,0648 120 127,77   
 

  

  11 7 1,0648 120 127,77   
 

  

  12 6,8 1,0460 120,0 125,52   
 

  

  Volume total de ar em condições padrão = 1.585,39 m3 
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Dados da Pesagem 
  

       

  

  
 

Peso inicial (Mi): 2,7776 g 
  

  

  
 

Peso final (Mf): 2,8876 g 
  

  

  
 

Peso líquido (Ml): 0,1100 g 
  

  

                  

         Dados da Concentração de Partículas Totas em Suspensão (PTS) 
  

 

      
  

  Concentração (PTS): 69,38 µg/m3 
  

  

  
  

 

   
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  
                  

         OBSERVAÇÕES (anormalidades durante a amostragem) 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

                  

                           

Responsável:       Data:       
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Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190447613

INICIAL

1. Responsável Técnico

CANDIDO HENRIQUE DE AGUIAR BEZERRA

Título profissional: GEOGRAFO, MESTRADO EM GEOLOGIA RNP: 0601085175

Registro: 0601085175

Empresa contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI Registro: 0010359540-CE

2. Contratante

Contratante: PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA CPF/CNPJ: 03.649.036/0001-99

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 4487

Complemento: SHOPPING PASSEIO NORTE - SL 223 Bairro: ESTRADA DO COCO

Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700000

País: Brasil

Telefone: (71) 3379-1413 Email: ERNANE@PRESERVAMBIENTAL.COM.BR

Contrato: 175/2018 Celebrado em: 20/11/2018

Valor: R$ 6.850,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA CPF/CNPJ: 03.649.036/0001-99

FAZENDA FAZENDA ALEX Nº: S/N

Complemento: COMUNIDADE CABEÇA DE LADEIRA Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TABULEIRO DO NORTE UF: CE CEP: 62960000

Telefone: (71) 3379-1413 Email: ERNANE@PRESERVAMBIENTAL.COM.BR

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 03/01/2019 Previsão de término: 18/02/2019

Finalidade: Ambiental 

4. Atividade Técnica

17 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

20 - AVALIAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> HIGIENE DO
AMBIENTE -> #2530 - CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E QUALIDADE DO AR

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 491 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GEÓGRAFOS DO ESTADO DO CEARÁ (APROGEO)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

CANDIDO HENRIQUE DE AGUIAR BEZERRA - CPF: 780.053.293-34

PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 03.649.036/0001-99

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R$ 85,96 Registrada em: 19/02/2019 Valor pago: R$ 85,96 Nosso Número: 8213109841

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: yb41D
Impresso em: 27/02/2019 às 15:57:46 por: , ip: 177.130.223.160

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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1 INTRODUÇÃO 

As cavidades naturais subterrâneas são protegidas em âmbito federal por 

diferentes normativas. A Constituição Federal de 1988 as aponta como bens da 

União (artigo 20 inciso X), sendo o Centro Nacional de Estudo, Proteção e 

Manejo de Cavernas (CECAV), do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), o órgão responsável pela proteção e manejo das 

cavernas, conforme Portaria IBAMA nº 57 de 1997. Os órgãos estaduais 

responsáveis pelo licenciamento ambiental têm competência concorrente com 

a esfera federal na apreciação de relatórios espeleológicos. 

 

Em coerência com o exposto na Carta Magma, a Portaria IBAMA nº 887 de 

1990 e a Resolução CONAMA n° 347 de 2004 (que atualiza e revoga a 

Resolução CONAMA nº 05 de 1987) tornam obrigatória à elaboração de 

estudos para atividades locadas em áreas de potencial espeleológico. 

Enquanto que o Decreto Federal n° 99.556 de 1990, alterado pelo Decreto 

Federal n° 6.640 de 2008, aponta que as cavernas existentes no território 

nacional devem ser protegidas e determina os critérios de classificação destas 

em graus de relevância, cuja metodologia é estabelecida pela Instrução 

Normativa do Ministério do Meio Ambiente IN/MMA nº 2 de 2017. 

 

Cavernas e feições cársticas podem ser encontradas em diferentes litologias. 

As rochas mais propícias à carstificação são as carbonáticas em função do alto 

grau de solubilidade e acentuada resistência mecânica, garantindo a 

manutenção dos vazios. 

 

Ocorrências em litologias siliciclásticas, como arenitos e quartzitos, e em menor 

escala em granitos, gnaisses, solos e rochas metamórficas variadas como 

micaxistos e filitos também são encontradas. Feições cársticas desenvolvidas 

em áreas de litologias não solúveis têm sido denominadas de pseudocarste. 

Nessas áreas, a ação mecânica da água que desagrega os grãos compreende 

o agente modelador das feições. 
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Para a execução da análise da potencialidade espeleológica foram 

desenvolvidas atividades de prospecção, que compreendem o caminhamento 

em campo nas áreas de influência do empreendimento (ADA e AE), com o 

intuito de identificar feições cársticas e registrar sua localização, além de 

caracterizar preliminarmente tais feições.  

 

Assim, para a composição do estudo foram desenvolvidas atividades de 

escritório e de campo, nas quais foram empregados as técnicas, materiais e 

métodos apresentados a seguir.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1 Atividades de Escritório 

Nas atividades de escritório, anteriores a fase de campo, foram realizadas 

pesquisas bibliográficas, visando avaliar o conhecimento preexistente das 

áreas de trabalho. Também, foram consideradas informações preliminares de 

pesquisadores que já haviam estudado esta região, no que diz respeito ao 

patrimônio espeleológico.  

 

Inicialmente, realizou-se interpretação de imagens de satélite e mapas 

topográficos com a finalidade de identificar, caracterizar e interpretar indícios 

espeleológicos e/ou feições cársticas, rede hidrográfica, divisores de águas, 

padrões estruturais e geomorfológicos, contextos geológicos, além de se 

verificar estradas e caminhos existentes na região.  

 

Foram realizadas análises comparativas entre os dados obtidos nas bases 

cartográficas, nas imagens de satélite e nos mapas geológicos disponíveis. A 

finalidade foi de delimitar a área de trabalho específica, além de permitir uma 

otimização do planejamento e execução dos trabalhos de campo. Em todo o 

processo realizado, utilizou-se ferramentas de geoprocessamento com 

integração de mapas geológicos, geomorfológicos, topográficos e imagens de 

satélite. 

 

Também foi elaborado o ortomosaico e modelados 3D, com base nos dados do 

mapeamento de restrições ambientais. Este material foi produzido com 

definição de 5cm/pixel, o qual possibilitou a aplicação de óculos VR (Realidade 

Virtual) e assim, pode serrealizada uma inspeção prévia em ambiente virtual. 

Foram simulados voos à 5 metros do solo. 

 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DIAGNÓSTICO ESPELEOLÓGICO PROSPECTIVO – REV 00 10 

 

2.2 Atividades de Campo 

 

O trabalho de campo foi realizado entre os dias 11 e 16 de outubro de 2018 por 

equipe especializada em prospecção espeleológica. Essas atividades foram 

baseadas nos levantamentos de dados executados previamente, e apoiados 

por informações de moradores da região.  

 

As atividades de campo contaram com o apoio de mapas para auxiliar no 

reconhecimento da área, identificação e localização dos acidentes geográficos, 

quebras de relevo, elementos estruturais, litologias, paredões, entre outras 

informações obtidas em escritório.  

 

Durante o caminhamento procurou-se verificar a ocorrência de feições que 

indicassem a presença de cavidades. Inicialmente foram realizados voos de 

drone, com trajetória em zigue-zague, a altitudes entre 20 e 60m, buscando 

feições e acessos. Posteriormente, todas as feições e acessos foram 

caminhados, bem como, trilhas e áreas de vegetação mais densa. 

 

Para a plotagem na base cartográfica, do caminhamento realizado em campo, 

e dos pontos de controle, utilizou-se um GPS 64 Map. Os resultados obtidos 

pelos caminhamentos e pontos foram descritos e catalogados para utilização 

na caracterização da área. 

 

Durante o campo, foram realizadas averiguações de todos os potenciais 

indícios geológicos e geomorfológicos que poderiam estar associados à 

presença de feições espeleológicas, além de proceder à caracterização da 

área. Quando estas feições são encontradas, seguem-se as etapas de 

identificação, localização e caracterização. 
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2.3 Consolidação do Relatório 

 

Neta etapa foi produzido o relatório descritivo, e os mapas temáticos. 

 

2.3.1 Relatório descritivo 

 

Este relatório é composto pela compilação dos dados regionais e locais 

geológico, geomorfológico nos âmbitos gerais e locais, bem como pela 

descrição das feições cársticas e cavidades encontradas e cadastradas.  

 

2.3.2 Mapas temáticos 

 

Os mapas temáticos elaborados foram: 

 

 Mapa geomorfológico, com plotagem de todas as feições exo e 

endocársticas, caminhamento da prospecção espeleológica (mapa 

geomorfológico, e mapa de unidades de relevo) 

 Mapa de hipsometria, com as variações de cotas altimétricas do 

contexto regional; 

 Mapa de sombreamento de relevo, com a finalidade de identificação 

das formas geoformas regionais; 

 Mapa geológico apresenta as litologias e estruturas do contexto 

regional; 

 Mapa de potencial espeleológico apresenta a potencialidade de 

ocorrência de cavidades das litologias do contexto regional. 
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3 LEGISLAÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO 

 

Entre instrumentos legais vigentes, relacionados ao patrimônio espeleológico, 

destacam-se a Portaria IBAMA nº 887, de 15 de junho de 1990, o Decreto 

Federal nº 99.556, de 10 de outubro de 1990, a Resolução do CONAMA nº 

347, de 10 de setembro de 2004, o Decreto Federal nº 6.640 de 07 de 

novembro de 2008 e mais recentemente a IN2/2017. A seguir, são 

reproduzidos alguns dos tópicos mais importantes dessas normas legais.  

 

3.1 PORTARIA IBAMA Nº 887 - DE 15 DE JUNHO DE 1990 

 

Nessa portaria, o Artigo 3º limitou o uso das cavidades naturais subterrâneas 

apenas a estudos de ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho 

espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo. Neste, no 

parágrafo 1º, afirma-se:  

 

“as atividades ou pesquisas que possam ser lesivas às cavidades 

naturais subterrâneas, ou que impliquem em coleta de vegetais, 

captura de animais e/ou apanha de material natural das mesmas, 

dependerão de prévia autorização do IBAMA, ou de instituição por ele 

credenciada, nos termos da legislação em vigor, devendo o pedido de 

autorização receber resposta formal no prazo máximo de noventa 

dias, a partir da data de entrada do processo”. E no parágrafo 2º: 

“qualquer uso das cavidades naturais subterrâneas, poderá ser 

suspenso, restringido ou proibido, a qualquer tempo no seu todo ou 

em parte, naquelas em que se verificar alterações não autorizadas à 

sua integridade física ou a seu equilíbrio ecológico, ou estarem estes 

sob risco de degradação em decorrência dessas atividades”. 

 

O artigo 5º, proibiu desmatamentos, queimadas, uso de solo e subsolo ou 

ações de qualquer natureza que coloquem em risco as cavidades naturais 

subterrâneas e sua área de influência, a qual compreenda os recursos 

ambientais e subterrâneos dos quais dependem sua integridade física ou seu 

equilíbrio ecológico.  
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Ressalta-se que, todas as ações ou omissões consideradas nocivas ao 

patrimônio espeleológico constituem-se em atividades potencialmente 

degradadoras do meio ambiente, sujeitando os infratores às penalidades 

previstas na legislação administrativa, civil e penal, sem prejuízo do dever de 

reparação do dano (Artigo 5º, parágrafo primeiro).  

 

3.2 DECRETO Nº 99.556 - DE 10 DE OUTUBRO DE 1990 

 

Este decreto dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas 

existentes no Território Nacional, e dá outras providências.  

 

No Artigo 1º estabelece que as cavidades naturais subterrâneas existentes no 

Território Nacional constituem patrimônio cultural brasileiro e, como tal serão 

preservadas e conservadas de modo a permitir estudos e pesquisa de ordem 

técnico-científica, bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, 

turístico, recreativo e educativo.  

 

A utilização das cavidades naturais subterrâneas e de sua área de influência 

deve fazer-se consoante a legislação específica, e somente dentro de 

condições que assegurem sua integridade física e a manutenção do respectivo 

equilíbrio ecológico (Art. 2º).  

 

No Artigo 4º, afirma que cabe ao Poder Público, inclusive à União, esta por 

intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, preservar, conservar, fiscalizar e controlar o uso do 

patrimônio espeleológico brasileiro bem como fomentar levantamentos, estudos 

e pesquisas, que possibilitem ampliar o conhecimento sobre as cavidades 

naturais subterrâneas existentes no Território Nacional.  
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3.3 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 347 - DE 10 DE SETEMBRO DE 2004 

 

O Art. 4° diz respeito à localização, construção, instalação, ampliação, 

modificação e operação de empreendimentos e atividades, considerados 

efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do patrimônio 

espeleológico ou de sua área de influência dependerão de prévio licenciamento 

pelo órgão ambiental competente, nos termos da legislação vigente.  

 

As autorizações ou licenças ambientais, na hipótese de cavidade natural 

subterrânea relevante ou de sua área de influência, na forma do art. 2o inciso II, 

dependerão no processo de licenciamento, de anuência prévia do IBAMA, que 

deverá se manifestar no prazo máximo de noventa dias, sem prejuízo de outras 

manifestações exigíveis (parágrafo 1°).  

 

No parágrafo 2°, indica-se que a área de influência sobre o patrimônio 

espeleológico será definida pelo órgão ambiental competente que poderá, para 

tanto, exigir estudos específicos, às expensas do empreendedor. Até que se 

efetive o previsto no parágrafo anterior, a área de influência das cavidades 

naturais subterrâneas será a projeção horizontal da caverna acrescida de um 

entorno de duzentos e cinquenta metros, em forma de poligonal convexa 

(parágrafo 3º).  

 

A pesquisa mineral com guia de utilização em área de influência sobre o 

patrimônio espeleológico deverá se submeter ao licenciamento ambiental 

(parágrafo 4º).  

 

O Art. 5° aborda que na análise do grau de impacto, o órgão licenciador 

considerará, entre outros aspectos, a intensidade, a temporalidade, a 

reversibilidade e a sinergia dos referidos impactos. Na avaliação dos impactos 

ao patrimônio espeleológico afetado, o órgão licenciador deverá considerar, 

entre outros aspectos (parágrafo único): 
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I. Suas dimensões, morfologia e valores paisagísticos;  

II. Suas peculiaridades geológicas, geomorfológicas e mineralógicas;  

III. A ocorrência de vestígios arqueológicos e paleontológicos;  

IV. Recursos hídricos. 

 

3.4 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nºººº 030, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012 

DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

 

Um dos maiores desafios, em relação aos processos de compensação 

ambiental é a ocorrência de sítios para compensar localizados dentro da área 

do empreendimento, e na mesma litologia. A forma encontrada foi através da 

IN – 30/12 autorizar, em casos específicos, formas alternativas de 

compensação. 

“Considerando que, conforme o disposto no art. 4º, § 3º, do Decreto 

nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, alterado pelo Decreto nº 6.640, 

de 7 de novembro de 2008, não havendo, na área do 

empreendimento, outras cavidades representativas que possam ser 

preservadas sob a forma de cavidades testemunho, compete ao 

Instituto Chico Mendes definir, de comum acordo com o 

empreendedor, outras formas de compensação”. 

 

3.5 DECRETO Nº 6.640, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2008 

 

Dá nova redação aos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao 

Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, que dispõe sobre a proteção das 

cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional. 

O art.1º define que:  

“Entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço 

subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura 

identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, 

abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e 

hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os 

mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos 
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naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha 

encaixante."  

 

Já o art. 2º define que:  

“A cavidade natural subterrânea será classificada de acordo com seu 

grau de relevância em máximo, alto, médio ou baixo, determinado 

pela análise de atributos ecológicos, biológicos, geológicos, 

hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico- culturais e 

socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local.” 

 

Com a alteração deste artigo passou-se a diferenciar as cavidades por grau de 

relevância. 

O art. 3º veta possibilidade de impactos em cavidades de relevância máxima. 

“A cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo e 

sua área de influência não podem ser objeto de impactos negativos 

irreversíveis, sendo que sua utilização deve fazer-se somente dentro 

de condições que assegurem sua integridade física e a manutenção 

do seu equilíbrio ecológico." 

Já o artigo 4º define a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para 
empreendimentos que gerem impactos ambientais permanentes em cavidades 
de alta a baixa relevância: 

“A cavidade natural subterrânea classificada com grau de relevância 

alto, médio ou baixo poderá ser objeto de impactos negativos 

irreversíveis, mediante licenciamento ambiental.” 

O Artigo 5º Determina a criação de uma metodologia de classificação do grau 
de relevância das cavidades: 

“A metodologia para a classificação do grau de relevância das 

cavidades naturais subterrâneas, considerando o disposto no art. 2o, 

será estabelecida em ato normativo do Ministro de Estado do Meio 

Ambiente, ouvidos o Instituto Chico Mendes, o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e 

demais setores governamentais afetos ao tema, no prazo de 

sessenta dias, contados da data de publicação deste Decreto."  

Em atendimento a este artigo foi criada a Instrução Normativa Nº 002. 
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3.6 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nºººº 2, DE 30 DE AGOSTO DE 2017 DO 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

 

A IN/MMA 02/2017 apresenta uma metodologia de valoração das cavidades elaborada 

sobre atributos chave, relacionados ao meio físico, biótico e socioeconômico.Esta 

normativa revoga e substituiu a Instrução Normativa Nº 002, de 20 de agosto de 2009 

do Ministério do Meio Ambiente.  

 

Para a avaliação dos critérios locais a IN 02/2009 usava tabelas simples de atributos, 

onde a presença de apenas um dos atributos descritos era suficiente para atribuir um 

determinado nível de relevância a uma cavidade. 

 

A partir da IN 02/2017 os mesmos atributos passam a ser avaliados através de um 

modelo de pesos e contribuições, onde os atributos precisam atingir um índice mínimo 

de 30% do valor máximo do grupo para serem considerados no cálculo do nível de 

importância local ou regional, segundo anexo II da normativa. 

 

Este nível de importância é dado pelo número de grupos minimamente relevantes de 

cada enfoque, segundo anexo III (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Atributos de valoração espeleométrica. 

Importância 
Número de grupos de atributos considerados minimamente significativos 

para a classificação do grau de relevância 

Enfoque local Enfoque regional 

Acentuada 4 a 8 2 a 4 

Significativa 1 a 3 1 

Baixa 0 0 
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Definido o nível de importância, a relevância será definida a partir do 

fluxograma abaixo (Fluxograma 1):  

 

Fluxograma 1 - Esquema de valoração das cavidades. 

 

Fonte: CECAV. 
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4 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

4.1 GEOLOGIA 

4.1.1 Contexto geológico regional 

 

Os municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, no estado do Ceará 

estão localizados na borda oeste da bacia Potiguar (Figura 1), formada a partir 

da fragmentação do paleo continente Gondwana, que resultou num rift de 

direção NE-SW preenchido por sedimentos neocretácicos e terciários. A maior 

porção da bacia Potiguar está contida no estado do Rio Grande do Norte. No 

Ceará distribui-se na porção nordeste do estado, compreendendo terrenos da 

chapada do Apodi e superfícies aplainadas a suavemente onduladas que 

bordejam o vale do rio Jaguaribe. Esta bacia cobre uma área de 

aproximadamente 48.000km2, sendo 21.500km2 pertencentes as áreas 

emersas e o restante pertencente a plataforma e ao talude continentais até a 

isóbata de 2.000m. 

 
Figura 1 - Localização geográfica da Bacia Potiguar, nos estados do Ceará e Rio Grande do 

Norte Fonte: modificado de MORAIS et al. (2005). 
 

Geologicamente, a Bacia Potiguar é limitada a sul pelas rochas pré-cambrianas 

do embasamento cristalino (Figura 2).  
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A plataforma de Touros define seu limite a leste com a Bacia Pernambuco-

Paraíba, enquanto a plataforma de Aracati define seu limite a oeste com a 

Bacia do Ceará (Sub-bacia de Mundaú) e por fim, a norte a bacia encontra-se 

limitada pelo oceano Atlântico, até a isóbata de 2000 m (Soares et al., 2003) 

(Figura 3). 

 

 

Figura 2 - Mapa geológico simplificado da Bacia Potiguar. SPA, sedimentos de praia e aluviais. 

(Modificado de Dantas, 1998). 

 

A Bacia Potiguar faz parte do Sistema de Riftes Cretáceos do Nordeste 

Brasileiro. Sua formação relaciona-se ao processo de estiramento crustal que 

resultou no rompimento do Supercontinente Gondwana, a partir do Mesozoico, 

e que culminou com a separação das placas Sul-Americana e Africana e a 

formação do Oceano Atlântico (Bertani et al., 1990; Soares et al., 2003).  
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A porção emersa do Rifte Potiguar alonga-se segundo a direção ENE-WSW e é 

limitado a leste e a oeste pelas falhas de Carnaubais e de Areia Branca, 

respectivamente. Esta estruturação compreende três unidades básicas: 

grábens, altos internos e plataformas do embasamento, conforme ilustrado na 

Figura 3 e na Figura 4 e no Anexo 2 - Mapa Geológico Regional. 

 

Os Grábens do Apodi, Umbuzeiro, Guamaré e Boa Vista correspondem a 

feições lineares de direção NE-SW que apresentam forma assimétrica e são 

limitados a sudeste e sudoeste por falhas que podem ultrapassar 5.000 metros 

de rejeito. 

 

Os altos internos, representados pelos Altos de Quixaba, Serra do Carmo e 

Macau, correspondem às cristas alongadas do embasamento que se 

apresentam dispostas paralelamente à direção do eixo-principal do rifte e 

separam os principais grábens.  

 

As plataformas rasas do embasamento, Aracati e Touros, bordejam, 

respectivamente as porções, oeste e leste do Rifte Potiguar. Nessas porções o 

embasamento é pouco afetado por falhas e é geralmente recoberto por 

sedimentos do Aptiano e Cretáceo Superior. 
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Figura 3 - Arcabouço tectônico da Bacia Potiguar (modificado de Cremonini et al., 
 

 

Figura 4 - Perfil esquemático parte emersa da Bacia Potiguar (Bertani et al, 1990).
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Arcabouço tectônico da Bacia Potiguar (modificado de Cremonini et al., 1996). 

 
Perfil esquemático parte emersa da Bacia Potiguar (Bertani et al, 1990). 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DIAGNÓSTICO ESPELEOLÓGICO PROSPECTIVO – REV 00 23 

 

 

O embasamento da bacia é formado por rochas pré-cambrianas da Província 

Borborema, constituída pelo amalgamento de blocos crustais arqueanos e 

proterozoicos compostos por sequências litoestratigráficas de rochas ígneas e 

metamórficas (Pedrosa Junior et al., 2010). 

 

De acordo com Araripe & Feijó (1994) as sequências sedimentares da Bacia 

Potiguar subdividem-se em três grupos: Areia Branca, Apodi e Agulha.  

 

   O grupo Areia Branca é composto pelas formações Pendência, 

Pescada e Alagamar, detentoras de conteúdo essencialmente clástico; 

 

   O grupo Apodi engloba as formações Açú, Ponta do Mel, Quebradas e 

Jandaíra (Araripe & Feijó, op.cit.), composta por sedimentos clásticos e 

mostrando-se com conteúdo de rochas carbonáticas consideravelmente 

superior ao anterior; 

 

   O grupo Agulha congrega as formações Ubarana, Guamaré e Tibau, 

basicamente formadas por clásticos e carbonatos de alta e baixa energia 

(Figura 5). 
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Figura 5 - Diagrama estratigráfico da Bacia Potiguar (Pessoa Neto et al., 2007).
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4.1.2  Contexto geológico local 

 

Dentro do contexto geológico da Bacia Potiguar a área de estudo está 

integralmente inserida na porção emersa, Plataforma Aracati, e abrange a 

Supersequência Drift que é caracterizada pelos sedimentos flúvio-marinhos 

transgressivos do Grupo Apodi, mais especificamente, na unidade 

litroestratigráfica denominada Formação Jandaíra (Figura 6 e Figura 7 e 

Anexo 2 - Mapa Geológico Regional). 

 

A Formação Jandaíra é caracterizada pela sedimentação em plataforma/rampa 

carbonática de mar raso, depositadas entre o período Turoniano e 

Eocampaniano, já no final da sequência Transgressiva Marinha, em condições 

de deriva continental e mar aberto. Nessas condições, estão envolvidos os 

sistemas deposicionais de planície de maré, laguna rasa, plataforma rasa e 

mar aberto. A Formação Jandaíra exibe ainda a maior quantidade de fósseis da 

Bacia Potiguar, sejam eles macrofósseis ou microfósseis. Por isso, apresenta 

inúmeros trabalhos de cunho paleontológico e bioestratigráfico. 

 

Esta Formação se encontra intensamente carstificada e erodida. As rochas 

carbonáticas dessa formação dispõem-se concordantemente sobre as rochas 

siliciclásticas das formações Açu/Quebradas e encontram-se parcialmente 

recobertas pelos depósitos coluvias e eluvias do Neógeno. A Formação 

Jandaíra congrega mudstones a grainstones bioclásticos e intraclásticos, com 

eventuais intercalações de arenitos, folhelhos, margas e evaporitos. 

Representa o principal aquífero da área de estudo, de natureza cárstico-fissural 

livre. Em muitos afloramentos o calcário Jandaíra ocorre como extensos 

lajedos com espetaculares formas cársticas controladas por fraturas 

extensivas. Nas zonas sem afloramento, como por exemplo, nas regiões oeste 

e sudoeste da área, na Chapada do Apodi, entre as cidades de Quixeré, 

Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, ocorre solo espesso residual do 

calcário, que é geralmente aproveitado para agricultura e campos de pasto 

para animais. 
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Figura 6 - Calcarenitos, Formação Jandaíra- 24M 615564 E/ 9416256 S; 134m. 
 

 

Figura 7 - Afloramentos rochosos da Formação Jandaíra (Grupo Apodi), dentro da área de 
estudo - estudo - 24M 615559 E/ 9416252 S; 134m. 
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4.2 Contexto Hidrogeológico 

A região de interesse é caracterizada pelo sistema aquífero Apodi (MANOEL 

FILHO & MIRANDA, 2009). Este sistema é formado por três unidades 

aquíferas. No topo ocorre o aquífero livre Jandaíra, na porção central, o 

aquitard Quebradas e na base o aquífero semi-confinado Açu. 

 

Aquífero Jandaíra 

 

É a principal unidade hidrogeológica da área. É classificado como aquífero 

livre, cárstico-fissural. Encontra-se atualmente em fase de intensa explotação, 

através de poços tubulares e cacimbas, tanto para uso agrícola (fruticultura 

irrigada) como o uso animal. Este aquífero repousa sobre arenitos finos, siltitos 

e folhelhos, da Formação Quebradas ou dela correlatos. A transmissividade 

mediana é da ordem de 3,0E-3 m²/s e a porosidade efetiva, para fins de 

cálculo, é estimada em 5% (MANOEL FILHO et al., 2003). 

 

Aquífero Quebradas 

 

A Formação Quebradas posicionada na transição entre as Formações Açu e 

Jandaíra é composta por sedimentos pelíticos, pouco permeáveis, que incluem 

argilitos avermelhados e arenitos caulínicos, formando uma camada 

intermediária semipermeável, caracterizando-se como aquitard (MANOEL 

FILHO& MIRANDA, op. cit.). 

 

Aquífero Açu 

 

Trata-se de um arenito médio a grosso com níveis conglomeráticos, que 

corresponde ao membro inferior da Formação Açu. Dentro da área de estudo é 

explorado para consumo humano nas cidades de Baraúna e Mossoró. Suas 

águas são minerais e térmicas. Quanto aos parâmetros hidráulicos medianos, 

tem-se uma transmissividade de 3,8E-3 m²/s, uma porosidade efetiva na zona 

livre de 8% e um coeficiente de armazenamento de 1,7E-4 (Manoel Filho et al. 

op. cit.). 
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4.3 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO 

 

4.3.1 Geomorfologia Regional  

Os municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte/Cearáno contexto 

geomorfológico regional são caracterizados por três unidades geomorfológicas: 

 

  Chapada do Apodi 

 

Chapada do Apodi que é caracterizada pelo seu relevo plano que contrasta 

com o encontrado normalmente na depressão sertaneja (oeste), na qual se 

apresenta de ondulado a forte ondulado. A Chapada é uma forma de relevo 

com altitude intermediárias, variando de 80 à 150 m (PEULVAST; SALES, 

2004). Na face voltada para o estado do Ceará localiza-se uma cuesta com 

altitude de até 200m, enquanto na direção do estado do Rio Grande do Norte, 

desce com uma inclinação suave (SALES; PEULVAST, 2007).  

 

Geomorfologicamente, a Chapada do Apodi se enquadra na unidade de 

“Cuestas e Chapadas”. (Souza et al. 1979). Sua extensa superfície, com uma 

área total de 2.146,00 km2, no que se refere à porção de terras sob os 

domínios do estado do Ceará, totalizando 1,45 % do estado (SOUZA, et al. 

1979), apresenta-se escarpada na porção ocidental, e suavemente inclinada na 

direção norte e noroeste. Caracteriza-se por uma superfície plana e sem 

qualquer indício dos processos de dissecação do relevo, o que se deve à 

permeabilidade apresentada pelos terrenos calcários e areníticos, (BEURLEN, 

1967; SOUZA et al., 1979; ERNESTO SOBRINHO, 1980; GATO, 1999). A 

Chapada é dominada na parte superior por calcários da Formação Jandaíra e 

caracteriza-se em alguns pontos por apresentar superfície de carstificação 

(CASSAB, 2003) ) (Anexo 2 - Mapa de Declividade Regional). 
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 Planícies e terraços fluviais 

 

As Planícies Fluviais representam típicas formas de deposição fluvial.Os 

aluviões atuais e sub-atuais, constituem a maior parte do baixo Jaguaribe, 

alargando seus depósitos a partir da cidade de Tabuleiro do Norte (), formando 

uma planície de cerca de 10 km de largura por 100 km de comprimento onde 

os principais rios (Jaguaribe e Banabuiú) delimitam seu curso. 

 

Marcada por um intenso processo de deposição sobre o embasamento 

cristalino, a planície fluvial do rio Jaguaribe, assim como as demais áreas de 

deposição, foi formada pela interação conjunta de processos geomorfológicos e 

climáticos dados a partir do desgaste de rochas do embasamento e pela ação 

de mudanças climáticas ocorridas a partir do Cenozóico. 

 

 Depressão Sertaneja 

 

Formas suaves e pouco dissecadas no setor oeste dos municípios, marcada 

pela topografia plana ou levemente ondulada. Está situada em níveis 

altimétricos inferiores a 450 m. Esta unidade se notabiliza por um conjunto de 

superfícies de aplainamento, que truncam e obliteram um complexo e 

diversificado conjunto de rochas ígneo-metamórficas, invariavelmente 

recobertas por caatinga. Este domínio é constituído por vastos pediplanos 

incipientemente dissecados por uma rede de drenagem de baixa densidade e 

por extensos pedimentos posicionados no sopé de maciços montanhosos ou 

da borda de cuestas e escarpas de chapadas. Estes pediplanos encontram-se, 

frequentemente, pontilhados por inselbergse agrupamentos de inselbergs 

(muitos dos quais, sustentados por rochas graníticas resistentes) que, 

invariavelmente, destacam-se na paisagem monótona das superfícies 

aplainadas. 
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Figura 8 - Mapa da compartimentação do relevo. 
 

 

4.4 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO LOCAL 

 

No contexto geomorfológico local, a área de estudo situa-se integralmente da 

Chapada do Apodi (Figura 9), que se configura num extenso baixo platô 

sustentado por rochas sedimentares litificadas da bacia Potiguar, posicionado 

na porção oriental do território cearense, junto à divisa com o estado do Rio 

Grande do Norte.  
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Figura 9 - Perfil topográfico da área de estudo. Seta vermelha incida o centro da ADA. 
 

O topo da chapada possui cotas que variam entre 80 e 160 metros. Trata-se de 

ampla forma de relevo dissimétrica com mergulho muito suave para NNE 

(SOUZA et al., 1979), apresentando uma face íngreme, francamente erodida 

sob forma de um abrupto rebordo erosivo, com 50 a 100 metros de 

desnivelamento, voltado para sul e sudoeste, em direção ao amplo vale do rio 

Jaguaribe (Figura 10). Este rebordo erosivo denuncia um episódio moderno de 

erosão regressiva, exumando uma antiga superfície de aplainamento mais 

antiga que as rochas sedimentares sobrepostas sendo, portanto, de idade 

cretácica, supostamente, pré- albiana (CLAUDINO SALES; PEULVAST, 2007; 

PEULVAST et al., 2008). Esta unidade está delimitada, a sul e a oeste, pela 

Depressão Sertaneja e pelo vale do rio Jaguaribe e consiste numa superfície 

de topos planos e solos pouco profundos e de elevada fertilidade natural, 

desenvolvidos sobre rochas calcárias.  

 

Trata-se de uma área com predomínio de processo de percolação e infiltração 

da água no solo em detrimento ao escoamento superficial, com baixa 

suscetibilidade à erosão. assim sendo, a densidade de drenagem no topo da 

chapada é muito baixa, entretanto, apresenta um alto potencial hidrogeológico. 

Importantes projetos de fruticultura irrigada são implementados na Chapada do 

Apodi com utilização de água subterrânea, em especial, em sua porção 

potiguar. Os baixos platôs estão invariavelmente embasados por calcários, 
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calcarenitos, folhelhos e calcilutitos da Formação Jandaíra. Os rebordos 

erosivos e os pediplanos subjacentes, por sua vez, estão sendo escavados sob 

arenitos e siltitos da Formação açu, unidade está sotoposta à Formação 

Jandaíra.Nas áreas ocorrem os sedimentos carbonáticos, da Formação 

Jandaíra, podem ocorrer cavidades superficiais e subterrâneas dentre outras 

feições cársticas. (dolinas, sumidouros e lapiás), formadas/condicionadas pela 

dissoluçãodo carbonato de cálcio, por águas pluviais, que causam abatimentos 

e colapsos na superfície do terreno. Na Figura 11 observa-se uma sequência 

de 3 dolinas na área de estudo.  

 

 
Figura 10 - Rebordo erosivo da Chapado do Apodi - área da Formação Jandaíra - 24M 607458 

E/ 9430263 S; 185m 
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Figura 11 - Dolinas localizadas na área de estudo.Típica feição cárstica na área da Formação Jandaíra- 24M 

611386 E/ 9418762 S; 190m.  
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4.5 CONTEXTO HIDROGRÁFICO 

Os municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte estão inseridos nas 

Bacias Hidrográficas do Banabuiú e do Baixo Jaguaribe. As principais 

drenagens presentes são o rio Banabuiú na primeira bacia e os rios Jaguaribe 

e Quixeré na segunda.  

 

Não existem na região, açudes de grande porte, entretanto podem ser citados 

os açudes Gado Bravo e da Ingarana (Bacia do Banabuiú) e Barracão e Santa 

Fé (Bacia do Baixo Jaguaribe)Bacia do rio Jaguaribe: a oeste, drena os cursos 

d´água originados nas vertentes ocidentais da cuesta da Chapada do Apodi. 

São riachos temporários, de pequena extensão e forte declividade cujas 

nascentes são condicionadas por fontes que emergem nas encostas a partir 

dos calcários Jandaíra, nos períodos de recarga. Muitos desses riachos 

formam lagoas na sua parte terminal, antes de alcançar o rio Jaguaribe. 

 

Cabe ressaltar que na área de estudo, não existem rios perenes (Figura 12). 

 

 
Figura 12 - Bacia do baixo Jaguaribe. Fonte:http://portal.cogerh.com.br. 
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5 PROCESSOS DE ESPELEOGÊNESE 

 

Espeleogênese é o processo de formação das cavidades. Varia muito de 

litologia para litologia ou mesmo de ambiente para ambiente. São descritos 

diversos mecanismos de degradação e de transporte de material para fora dos 

maciços, formando as cavidades (CECAV, 2012). 

 

Os principais processos que são descritos são os de dissolução e o arraste 

mecânico. Estes processos são potencializados por características químicas, 

tectônicas, texturais, mecânicas e morfológicas de cada rocha. 

 

As características químicas estão relacionadas à presença de carbonatos, que 

são solubilizados pela ação da água das chuvas, que possuem um fator ácido, 

adquirido da dissolução do gás carbônico atmosférico.  

 

As características tectônicas estão associadas à presença de descontinuidades 

nas rochas, tais como fendas e falhas, ou a planos de fraqueza tais como 

foliações. Geralmente estas características tectônicas ditam a morfologia das 

cavidades. 

 

As características texturais são de maior interferência em rochas siliciclásticas, 

tais como quartzitos. Quanto maior a variação textural de uma rocha, maior 

será a porosidade e a circulação de água e de detritos pelas porosidades e 

descontinuidades, mas a presença de clastos de grande porte na matriz pode 

comprometer a resistência estrutural, dificultando a manutenção dos vazios. 

 

As características mecânicas estão relacionadas à capacidade física de cada 

rocha de manter os vazios criados no interior da rocha. Rochas de dureza mais 

baixa, de elevado grau de faturamento, ou rochas conglomeráticas, com maior 

porcentagem de seixos em relação à matriz são menos viáveis a 

espeleogênese que rochas mais duras, ou de matriz mais homogênea. 

 

As características  morfológicas estão ligadas diretamente à forma do relevo, 

quanto maior for à energia cinética dos fluxos hídricos pelas fendas, mais 
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rápido será o desmonte e araste de material, escarpas, drenagem, e grandes 

afloramentos com fraturas favorecem o processo.

 

5.1 Espeleogênese em 

 

Calcários, dolomítos e mármores são rochas carbonáticas, estas rochas são 

compostas basicamente por carbonato de cálcio CaCO

susceptíveis a dissolução. A água de chuva absorve dióxido de carbono (CO

na atmosfera e se torna ácida devido à formação de ácido carbônico (H

Esta água ao entrar em contato com a rocha já é capaz de dissolver o calcário

H₂O + CO

Estas rochas possuem a propriedade de serem solúveis ao ataque de águas 

ácidas. Conforme esperado concentram a maior parte das cavernas existentes 

no planeta. O dolomito e o mármore são menos solúveis que os calcários. Isto 

não impede, no entanto, que longas e amplas 

rochas. 

 

Figura 13 - Modelo siplificado da gênese de cavidades em calcários
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rápido será o desmonte e araste de material, escarpas, drenagem, e grandes 

afloramentos com fraturas favorecem o processo. 

Espeleogênese em rochas carbonáticias 

Calcários, dolomítos e mármores são rochas carbonáticas, estas rochas são 

compostas basicamente por carbonato de cálcio CaCO3, o que as torna 

susceptíveis a dissolução. A água de chuva absorve dióxido de carbono (CO

na atmosfera e se torna ácida devido à formação de ácido carbônico (H

Esta água ao entrar em contato com a rocha já é capaz de dissolver o calcário

O + CO₂ + CaCO₃ 2HCO₃- + Ca2 +

possuem a propriedade de serem solúveis ao ataque de águas 

ácidas. Conforme esperado concentram a maior parte das cavernas existentes 

no planeta. O dolomito e o mármore são menos solúveis que os calcários. Isto 

não impede, no entanto, que longas e amplas cavernas se formem nestas 

Modelo siplificado da gênese de cavidades em calcários
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rápido será o desmonte e araste de material, escarpas, drenagem, e grandes 

Calcários, dolomítos e mármores são rochas carbonáticas, estas rochas são 

, o que as torna 

susceptíveis a dissolução. A água de chuva absorve dióxido de carbono (CO₂) 

na atmosfera e se torna ácida devido à formação de ácido carbônico (H₂CO₃). 

Esta água ao entrar em contato com a rocha já é capaz de dissolver o calcário: 

+ Ca2 + 

possuem a propriedade de serem solúveis ao ataque de águas 

ácidas. Conforme esperado concentram a maior parte das cavernas existentes 

no planeta. O dolomito e o mármore são menos solúveis que os calcários. Isto 

cavernas se formem nestas 

 

Modelo siplificado da gênese de cavidades em calcários. 
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Planos de fraqueza tais como juntas, fraturas, eixos de dobras são planos 

presenciais para a formação de cavidades. 

 

5.2 ESPELEOGÊNESE NO CONTEXTO LOCAL 

 

O contexto local de instalação dos parques solares e da linha de transmissão é 

composto pela formação Jandaira. Esta formação é composta por um 

calcarenito, de formação marinha, suas estruturas tectônicas são raras, sendo 

que suas camadas são horizontais e tem elevado teor de sílica, comumente 

encontramos alinhamentos de dolinas associados as fraturas existentes.  

 

Estas áreas são as áreas preferências para a circulação de água sendo estas 

áreas as áreas preferenciais para a formação de cavidades. Em inspeção aos 

dados do CEACAV/ICMbio, de 2017, de 550 cavidades da chapada do Apodi, 

apenas 9 cavidades não estão associadas a dolinas, drenagens e bordas. 
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6 POTENCIAL ESPELEOLÓGICO 

O critério de potencial espeleológico visa determinar a possibilidade estatística 

que uma determinada área possui para a formação de cavernas. É um conceito 

comparativo, baseado em dados estatísticos regionais e locais. Através dele se 

pode determinar regiões onde há maior chance de se encontrar cavidades, 

bem como determinar áreas prioritárias para o levantamento espeleológico. 

 

Por parte do CECAV, em 2009, Débora Janssen avaliou as ocorrências de 

cavidades em relação às litologias. Nesta metodologia foram avaliadas as 

litologias e a quantidade de ocorrências em cada classe. 

 

A partir desta metodologia foram determinadas 05 classes de potencial 

espeleológico relacionadas as características litológicas e gerada uma base a 

partir do mapa geológico nacional em escala 1:2.500.000 (CPRM) (Anexo - 

Mapa de Potencial Espeleológico Regional).. 

 

Tabela 2: Grau de potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil, de acordo com a litologia. 
Potencial Litotipo 

Calcário, Dolomito, Evaporito, Metacalcário, Formação ferrífera 

bandada, Itabirito e Jaspilito, Canga 
Muito Alto 

Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga. Alto 

Arenito, Conglomerado, Filito, Folhelho, Fosforito, Grauvaca, 

Metaconglomerado, Metapelito, Metassiltito, Micaxisto, Milonito, 

Quartzito, Pelito, Riolito, Ritmito, Rocha calci-silicática, Siltito. 

Médio 

Anortosito, Arcóseo, Augengnaisse, Basalto, Charnockito, Diabasio, 

Diamictito, Enderbito, Gabro, Gnaisse, Granito, Granitóide, 

Granodiorito, Hornfels, Kinzigito, Komatito, Laterita, Metachert, 

Migmatito, Monzogranito, Oliva gabro, Ortoanfibolito, Sienito, 

Sienogranito, Tonalito, Trondhjemito, Xisto, entre outros litotipos. 

Baixo 

Aluvião, Areia, Argila, Cascalho, Lamito, Linhito, Turfa e outros 

sedimentos. 
Ocorrência Improvável 

 

No entanto, segundo o CECAV/ ICMBio, para fins de levantamento local, a 

escala do mapa de potencial espeleológico do adotada não é adequada, sendo 

necessária uma avaliação das caraterísticas locais, em escala compatível as 
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dimensões de cada empreendimento. Para isto é necessária a aplicação de 

métodos estatísticos locais para a avaliação do potencial espeleológico. 

 

Foram propostas algumas metodologias para definição do potencial 

espeleológico; já em 2001 Xavier e Zaidan, aplicaram através do software 

SAGA (UFRJ), análises de multicritérios para o zoneamento de áreas no 

parque do Ibitipoca, localizado em Minas Gerais. Em 2012, Allan Calux propôs 

um modelo de análise envolvendo arquivos vetoriais, imagens multiespectrais e 

imagens de radar. Dessa forma, obteve-se um mapa detalhado do potencial 

espeleológico do Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais), em escala 1/250.000, 

também através a aplicação de Pesos, relacionados a ocorrências em cada 

unidade de análise. 

 

Para a área de estudo estão disponíveis: os dados geomorfológicos e 

geológicos em escala 1/25.000; a topografia em escala vertical de 1m e 

horizontal 1/1000; e o ortomosaico, em escala1/1000. 

 

Estes dados foram tratados, e foi possível observar todas as cavidades do 

estado do Ceará, bem como as cavidades da porção Potiguar da chapada do 

Apodi. Estas foram analisadas do ponto de vista Geológico, geomorfológico e 

fitogeográfico.  

 

6.1 PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO DO ESTADO DO CEARÁ 

Os dados do CANIE apontam, para o estado do Ceará, a ocorrência de 283 

cavidades conhecidas até dezembro de 2017, estas estão divididas em 09 

Províncias Espeleológica (Monteiro et al, 2017): 

1. Província Espeleológica de Ubajara  

2. Província Espeleológica da Chapada do Apodi  

3. Província Espeleológica Arenítica da Chapada do Araripe  

4. Área Espeleológica de Redenção e Acarape  

5. Área Espeleológica de Aiuaba 

6. Área Espeleológica de Tejuçuoca 

7. Área Espeleológica Arenítica da Chapada da Ibiapaba  
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8. Área Cárstica de Quixeramobim  

9. Área Cárstica de Itatira 

 

Também vale a pena citar as cavidades associadas aos calcários da Unidade 

Independência, distribuídas entre os municípios de Madalena, Santa Quitéria, e 

Boa Viagem. 

 

As unidades Ubajara, Chapada da Ibiapaba, Chapada do Araripe, Chapada do 

Apodi e a unidade independência abrangem mais de 90%. 

 

6.1.1  Província Espeleológica de Ubajara 

 

Esta unidade possui 16 cavidades, apontadas, estão associadas a chapada do 

Ibiapaba, porém estas ocorrem em calcários da Unidade Frecheirinha. Do 

ponto de vista da paisagem, estas cavidades são associadas a borda da 

chapada ou a maciços isolados na baixada. É uma das mais conhecidas do 

ponto de vista turístico. 

 

6.1.2  Província Espeleológica Chapada da Ibiapaba 

 

Esta unidade é composta por arenitos da Formação Serra Grande, distribuídos 

ao longo da chapada do Ubajara, possui 55 cavidades apontadas, todas em 

rochas areníticas. Do ponto de vista geomorfológico, estas cavidades estão 

distribuídas em 15, associadas as vertentes e cabeceiras de drenagens, e 40 

associadas as bordas da chapada.  

 

6.1.3  Unidade independência 

 

Esta unidade está distribuída ao longo da área central do estado, possui 90 

cavidades apontadas, 89 em calcários e apenas 01 em gnaisse. Do ponto de 
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vista geomorfológico, 74 destas cavidades estão localizadas ao longo das 

vertentes de um rio, ao sul do município de Santa Quitéria e as demais estão 

nas bordas de grandes maciços. 

 

6.1.4  Chapada do Araripe 

 

Esta unidade é associada aos arenitos da Formação Exu, distribuídas ao longo 

da Chapada do Araripe. São descritas 30 cavernas, todas em arenitos. Do 

ponto de vista geomorfológico, estas cavidades estão associadas a borda da 

chapada. 

 

6.1.5  Chapada do Apodi 

 

Para esta Unidade estão descritas, no estado do Ceará 11 cavidades, em 

calcários da Formação Jadaíra, todas associadas ao platô da chapada. No 

entanto, esta unidade tem boa parte de sua extensão no estado do Rio Grande 

do Norte. Desse modo a unidade toda possui 555 cavidades, sendo 553 

associadas a calcários, e 02 a tufas calcárias cenozóicas. Do ponto de vista 

geomorfológico, 294 cavidades estão associadas ao platô da chapada e 261 as 

bordas da chapada.  

 

6.2 AVALIAÇÃO DO CONTEXTO REGIONAL E LOCAL 

 

Para as unidades existentes no estado do Ceará, há um predomínio das 

cavidades em rochas calcárias, bem como uma forte associação das mesmas, 

a Feições como Maciços e Chapadas. 
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6.2.1 Potencial Regional

 

Há 660 cavidades em Calcários, 85 em arenitos e quartzitos e apenas 1 em 

gnaisses.  

 

As principais feições geomorfológicas portadoras de cavidades são sem 

dúvidas as chapadas, estas possuem

bordas e 294 ao topo da chapada, 

a drenagens e 06 a maciços da baixada

 

Figura 
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Regional 

Há 660 cavidades em Calcários, 85 em arenitos e quartzitos e apenas 1 em 

As principais feições geomorfológicas portadoras de cavidades são sem 

, estas possuem 660 cavidades, 366 associadas a suas 

bordas e 294 ao topo da chapada, porém há também 80 cavidades associadas 

6 a maciços da baixada. 

Figura 14 - Cavidades por litologia, no estado do Ceará.

 Cavidades por feição paisagística, no estado do Ceará.

Arenitos Gnaisse

Cavidades

Borda de chapada Drenagens Platô baixada

Cavidades
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Há 660 cavidades em Calcários, 85 em arenitos e quartzitos e apenas 1 em 

As principais feições geomorfológicas portadoras de cavidades são sem 

660 cavidades, 366 associadas a suas 

há também 80 cavidades associadas 

 
, no estado do Ceará. 

 
, no estado do Ceará. 

baixada
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6.2.2  Potencial Local 

 

A Chapada do Apodi possui mais de 555 cavidades registradas. Este 

número é quase o dobro do descrito para todo o estado do Ceará. Há um 

predomínio de cavidades associadas ao platô da chapada, sendo que boa 

parte delas em feições como dolinas, Poljes e drenagens. 

 

Esta província é uma das de maior potencial espeleológico do estado, sendo 

que a presença de feições exocársticas é determinante para a ocorrência de 

cavidades. 

 

Toda a área de estudo possui elevado potencial para a ocorrência de 

cavidades, durante o caminhamento espeleológico foi dada especial atenção 

a feições exocársticas que foram localizadas (Anexo 2 - Mapa de Potencial 

Espeleológico Local). 
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7 AVALIAÇÃO DE CAMPO 

 

Para a avaliação de foram adotados 03 procedimentos: 

 

 Avaliação de Ortomosaico e modelo 3D de alta definição; 

 Voos de inspeção e; 

 Caminhamento Espeleológico. 

 

7.1 AVALIAÇÃO DE ORTOMOSAICO E MODELO 3D 

 

Nesta etapa foi realizada a varredura visual de toda a área, em imagens de alta 

definição, visando a identificação de feições, acessos e afloramentos rochosos 

com maior potencial espeleológico. Nesta etapa foram identificadas 12 dolinas 

e 03 pontos de extração de rochas. 

 

 

Figura 16 - Dolina, na porção central sul da propriedade- 24M 611254 E/ 9419096 S; 165m. 
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Figura 17 - Pequeno ponto de extração, próximo ao distrito de Saco VerdeVerde - 24M 
608557 E/ 9420465 S; 192m. 

 

 

Figura 18 - Extração mineral e afloramentos rochosos, próxima a dolina na porção central 
da propriedade- 24M 611079 E/ 9419561 S; 155m. 
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No modelo 3D foram realizados caminhamentos em ambiente virtual, 

observando rebaixos, vales, drenagens e áreas de mata com potencial de 

ocorrência de cavidades. Nesta modalidade é possível fazer um sobrevoo 

virtual a até 5m do solo. Dessa forma foi inspecionado e determinado áreas 

prioritárias e áreas de difícil acesso. 

 

 

Figura 19 - Modelo 3D, da futura área de instalação dos parques Fotovoltaicos - 24M 
613698 E/ 9419086 S; 287m. 

 
 

 

7.2 VOOS DE INSPEÇÃO 

 

Nesta etapa foram feitos voos de inspeção na área, foi realizado um voo, 

com a câmera em posição oblíqua (priorizou-se a visualização do relevo e 

do solo) com trajetória em zigue-zague e altura de 20 metros até 50 

metros. Buscou-se registrar por meio de fotos, todas as feições 

identificadas anteriormente, bem como fornecer detalhes a equipe de 

campo. 
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Imagem 01: Área localizada a noroeste da locação dos parques, área de 

caatinga arbórea, com 3 metros de altura. Foi possível vistoriar o solo e 

todas as áreas de acesso, não foram identificadas feições espeleológicas, 

nesta área. 
 

 
Figura 20 - Vértice a noroeste da área de instalação do parque- 24M 614418 E/ 9420266 S; 209m. 

 

Imagem 02: Ponto no vértice a sudeste da área de instalação dos parques, 

caatinga arbustiva, inferior a 3 m de altura com acessos a antigo ponto de 

extração de calcário, ocorrência de afloramentos espaçados, sem ocorrência 

de feições. 

 
Figura 21 - Caatinga Arbustiva próxima a antiga extração visada oeste - 24M 614412 E/ 9420267 S; 207m. 
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Figura 22 - Área de instalação dos parques, vértice sudeste, visada a leste - 24M 612517 E/ 
9421437 S; 200m 

 

Imagem 03: Antiga área de extração de calcário, área de 80m por 20m, com 

profundidade máxima de 3m, atualmente inativa. Apresenta afloramentos 

rochosos e blocos, bem como partes da litologia, com cortes que podem 

exumar cavidades oclusas. 

 
Figura 23 - Antiga área de extração de Calcário- 24M 612518 E/ 9421403 S; 185m. 
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Imagem 04: Alinhamento de dolinas na porção central da propriedade, feições 

de maior potencial espeleológico da área de estudo, estas feições estão 

alinhadas, indicando um controle estrutural. 
 

 
Figura 24 - Alinhamento de dolinas - 24M 614416 E/ 9420267 S; 204m. 

 

Imagem 05: Faixa central da linha de transmissão, verrugas e blocos isolados, 

sem feições de maior potencial espeleológico. 
 

 
Figura 25 - Futura faixa central da linha de Transmissão - 24M 614416 E/ 9420267 S; 204m. 
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Imagem 06: Faixa final da Linha de Transmissão, área de Caatinga 

arbustiva, sem ocorrência de afloramentos ou blocos. 

 

 
Figura 26 - Área futura do final da Linha de transmissão - 24M 612533 E/ 9421433 S; 208m. 

 

Imagem 07: Área rebaixa da na porção central da área de estudo, sem 

acúmulo de água, porém com retirada da mata. 

 

 
Figura 27 - Área Rebaixada - 24M 612518 E/ 9421437 S; 200m. 
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A partir dos dados obtidos nesta etapa (inspeção aérea) foram estabelecidas 

as prioridades para o caminhamento espeleológico, estas ocorreram através 

dos acessos e trilhas da área de estudo, e de maneira mais detalhada nas 

dolinas, pontos de extração e áreas rebaixadas da região. 

 

7.3 CAMINHAMENTO ESPELEOLÓGICO 

 

Neste item serão descritos os pontos representativos, ou pontos de controle 

(PC’s) do caminhamento espeleológico. Nas descrições destes foram utilizados 

dados coletados na campanha de campo, realizada entre 11 e 16 de outubro 

de 2018. Foram vistoriados todos os pontos acesso e trilhas, bem como todas 

as feições identificadas, em etapas anteriores. 

 

O mapa de caminhamentos, por sua vez, traz a indicação de todos os pontos 

registrados e trajetos percorridos, bem como a indicação dos PC’s. Estes se 

encontram representados, no (Anexo 2 - Mapa de Potencial Espeleológico). 

 

Ponto FV - 01 (24M 610823 E, 9420923 N, 136m): Este ponto se localiza 

próximo a uma pequena lagoa seca, foi visualizada algumas espécies 

arbustivas. Não foram observados afloramentos rochosos 

 

  
Figura 288 - Área de lagoa seca. Sem 

cavidades. 
 

Figura 29 - Área de lagoa seca, com 
pequenos afloramentos rochosos. 
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Ponto FV - 02 – (24M 611067 E, 9419543 N, 133m): Este como o ponto 

anterior, também se encontra em área de lagoa seca, em área de relevo muito 

plano. Não foram visualizadas cavidades, em suas proximidades. 

 

 

Figura 30 - Área de relevo plano e lagoa seca. Sem cavidades. 

 

 

Ponto FV - 03 – (24M 611428 E, 9419543 N, 144m): Ponto localizado em área 

de lagoa seca, com vários pontos de fendas no solo e com presença de 

afloramentos rochosos. Não foram visualizadas cavidades, no entorno imediato 

deste ponto. 

 

  
Figura 31 - Área de lagoa seca. Sem cavidades. 

 
Figura 32 - Área de lagoa seca com pequenos 

afloramentos rochosos. 
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Ponto FV - 04 – (24M 611428 E, 9419543 N, 144m): Ponto localizado em área 

de lagoa seca, em área de baixada e relevo plano. Não foram visualizadas 

cavidades, abatimentos e afloramentos rochosos, no entorno imediato deste 

ponto. 

 

  
Figura 30 - Lagoa seca, em área de baixada 

e relevo plano. Sem cavidades. 
 

Figura 31 - Relevo plano, sem afloramentos 
rochosos. 

 

Ponto FV - 05 – (24M610823 E, 9420923 N, 136m): Ponto localizado em área 

de dolina pouco profunda, com quantidade de vegetação maior em 

consideração ao ponto anterior. Sem cavidades. 

 

  
Figura 32 - Área de dolina, pouco profunda, 

em relevo plano. Sem cavidades. 
 

Figura 33 - Área de dolina, com vegetação de 

Caatinga. 
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Ponto FV - 06 – (24M611067 E, 9419543 N, 133m): Ponto localizado em 

pequena lavra abandonada, próximo à dolina. Não foram visualizadas 

cavidades, abrigos e abismos em suas proximidades. 

 

 

Figura 34 - Área em pequena lavra abandonada. Sem cavidades. 

 

 

Ponto FV -  07 – (24M611428 E, 9419543 N, 144m): Ponto localizado em 

dolina de menor dimensão e vegetação em crescimento. Não foram 

visualizados afloramentos rochosos e cavidades, em suas proximidades. 

 

  
Figura 35 - Pequena dolina, em relevo plano. 

Sem cavidades. 
 

Figura 36 - Dolina e detalhes da vegetação. 
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Ponto FV - 08 – (24M611428 E, 9418794 N, 130m): Ponto localizado em área 

de descarte de ossada, em pequena dolina. Não foram visualizadas feições 

com potencial espeleológico, em suas proximidades. 

 

  
Figura 40 - Área descarte de ossada, em 

pequena dolina. Sem cavidades. 
 

Figura 4137 - Área sem feições 
espeleológicas. 

 

 

Ponto FV - 09 – (24M612541 E, 9419959 N, 142m): Área em relevo rebaixado, 

com vegetação arbórea e sinais de desmatamento. Não foram visualizadas 

cavidades, em suas proximidades. 

 

  
Figura 42 - Área de relevo plano rebaixado. 

Sem cavidades. 
 

Figura 43 - Área com sinais de 
desmatamento. 
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Ponto FV - 10 – (24M612544 E, 9418575 N, 141m): Ponto localizado em 

sondagem em área plana, vegetação de Caatinga e solo argilo-arenoso. Sem 

muita variação da paisagem, em alguns lugares há presença de pequeno 

talvegue. Não foram localizadas feições com potencial espeleológico, em suas 

proximidades. 

 

  
Figura 38 - Área de solo agilo-arenoso, em 

relevo plano. Sem cavidades. 
 

Figura 39 - Pequeno talvegue. Sem potencial 
espeleológico. 

 

Ponto FV - 11 – (24M613175 E, 9421690 N, 137m): Ponto localizado em área 

de bota- fora com solo, pequenos e grandes blocos empilhados no meio da 

Caatinga, parte do tronco das árvores estão enterrados. Não foram 

visualizadas cavidades, em suas proximidades. 

 

  
Figura 40 - Área de bota-fora, em relevo 

plano. Sem cavidades. 
 

Figura 41 - Área sem feição espeleológica. 
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Ponto FV - 12 - (24M613479 E, 9420857 N, 141m): Ponto localizado em dolina 

de abatimento, com 7 a 8 metros de profundidade em solo instável e acesso de 

risco. Sem afloramentos rochosos. 

 

  
Figura 42 - Dolina de abatimento. Sem 

afloramentos rochosos. 
 

Figura 43 - Solo instável. 

 

Ponto FV - 13 – (24M613538 E, 9420437 N, 135m): Ponto localizado em área 

de desmatamento, com madeira separada para transporte e áreas de 

queimada. O entorno possui ótima visibilidade e é composto por solo.  Não 

foram visualizadas cavidades, em suas proximidades. 

 

  
Figura 50 - Retirada e empilhamento de 

madeira, em relevo plano. Sem cavidades. 

 

Figura 51 - Extração de vegetação. Sem 
cavidades. 
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Ponto FV - 14 – (24M614724 E, 9419703 N, 140m. Ponto localizado no alto da 

chapada, em área plana com vegetação muito baixa e boa parte desmatada. 

Não foram visualizadas cavidades, em suas proximidades. 

 

  
Figura 52 - Área de chapada, em relevo 

plano. Sem cavidades. 
 

Figura 44 - Área de vegetação baixa. Sem 
feições espeleológicas. 

 

 

Ponto FV - 15 – (24M612544 E, 9421476 N, 133m): Ponto localizado em 

antiga lavra de Calcário, com comprimento de 80 metros por 20 de largura, 

apresenta reentrâncias e áreas com afloramentos rochosos. 

 

  
Figura 45 - Área em antiga lavra de Calcário, 

em relevo plano. 
 

Figura 46 - Área com reentrâncias e 
afloramentos rochosos. 
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Ponto FV - 16 - (24M612556 E, 9421459 N, 132m): Pequena reentrância, sem 

espeleotemas com 5 metros de desenvolvimento e 0,5 metros de altura do teto, 

localizada na borda da área de extração. 

 

  
Figura 47 - Pequena reentrância, em área de 

extração de Calcário. 

 

Figura 48 - Detalhes da reentrância, sem 
espeleotemas. 

 

 

Ponto FV - 17 - (24M612564 E, 9417504N, 139m): Ponto localizado em 

baixada, sem concentração de água, com várias vias de acesso que cruzam 

em vários sentidos. Não foram visualizadas cavidades, em suas proximidades. 

 

  
Figura 49 - Área de baixada, em relevo plano. 

Sem cavidades. 

 

Figura 50 - Vias de acesso, sem feições 
espeleológicas. 
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Ponto FV - 18 - (24M613446 E, 9417706N, 135m): Ponto Localizado em ampla 

área plana, com vegetação baixa que aparenta desmatamento recente. Não 

foram visualizadas cavidades, em suas proximidades. 

 

  
Figura 60 - Área em relevo plano. Sem 

cavidades. 

 

Figura 61 - Área com recente desmatamento, 
sem cavidades. 

 

 

Ponto FV - 20 - (24M615868 E, 9419688N, 133m): Ponto localizado próximo à 

mina com presença de descarte de cal em sacas de linho e blocos rochosos 

acumulados. Não foram visualizadas cavidades, em suas proximidades. 

 

  
Figura 62 - Área de mina. Sem cavidades. 

 
Figura 51 - Área de descarte de cal. Sem 

cavidades. 
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Ponto FV - 21 - (24M611489 E, 9420888N, 139m): Alinhamento de dolinas de 

pequeno porte, com cerca de 1,5m de raio, com formatos característicos. Não 

foram visualizadas cavidades, em suas proximidades. 

 

  
Figura 52 - Dolina. Sem cavidades. 

 
Figura 53 - Dolina, com vegetação. 

 

 

Ponto FV - 22 – (24M611519 E, 9420569N, 143m):  Este se encontra em área 

de lagoa seca, com grande número de árvores de Carnaúba. Não foram 

visualizadas cavidades, em suas proximidades. 

 

 
Figura 54 - Área de lagoa seca, com Carnaúba. Sem cavidades. 
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Ponto FV - 23 - (24M611794 E, 9420909N, 141m): Ponto localizado em área 

plana de Caatinga, com seixos vermelhos silicáticos e vegetação muito 

homogênea. Este como o ponto anterior também se encontra em área de 

lagoa seca, com relevo plano. Não foram visualizadas feições com potencial 

espeleológico. 

 

  
Figura 55 - Área em relevo plano, com 

vegetação típica de Caatinga. Sem cavidades. 
 

Figura 56 - Área com seixos vermelhos 
silicáticos. 

 

Ponto FV - 24 - (24M613736 E, 9418273N, 140m): Ponto localizado em área 

de sondagem de petróleo, em área plana, coberta de Caatinga. Não foram 

visualizados afloramentos rochosos e cavidades, em suas proximidades. 

 

 
Figura 57 - Área em relevo plano. Sem cavidades. 

 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA  

Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

PRESERV AMBIENTAL – EIA CSFA - DIAGNÓSTICO ESPELEOLÓGICO PROSPECTIVO – REV 00 63 

 

 

Ponto LT - 01 – (24M615608 E, 9417514N, 145m): Este ponto se encontra 

em área que faz parte da mineração Carbomil, apresenta Calcário exposto, 

com algum acúmulo de água. Não foram visualizadas cavidades, em suas 

proximidades. 

 

 
Figura 58 - Área de extração de Calcário, em relevo plano. Sem cavidades. 

 

 

Ponto LT - 02 – (24M616608 E, 9415072N, 138m): Próximo à futura área 

destinada ao término da linha de transmissão, vegetação de Caatinga. 

Apresenta relevo plano, com solo com variações de cores avermelhada à 

amarela, com pequenos seixos ferruginosos arredondados. Sem feições 

com potencial espeleológico. 
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Figura 59 - Vegetação típica de Caatinga, em relevo plano. Sem cavidades. 

 

Ponto LT - 03 – (24M615558 E, 9416246N, 139m): Ponto Localizado em área 

plana, com algumas pequenas verrugas com marcas cársticas, blocos 

provavelmente descartados, estes não possuem características de serem do 

local. Não foram visualizadas cavidades, em suas proximidades.  

 

  
Figura 60 - Área em relevo plano, com 

algumas verrugas. 

 

Figura 61 - Detalhes da rocha. Sem 
cavidades. 

 

Ponto LT - 04 – (24M614693 E, 9416988N, 134m): Este como o ponto anterior 

também, se encontra em área plana coberta por Caatinga, à margem da via de 

acesso, com algumas pequenas verrugas. Não foram visualizadas feições com 

potencial espeleológico. 
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Figura 62 - Relevo plano e afloramentos 
rochosos com pequenas verrugas. Sem 

cavidades. 
 

Figura 63 - Vegetação típica de Caatinga. 
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O contexto regional do empreendimento se constitui em um dos maiores 

potenciais de ocorrência de cavidades, de todo o estado do Estado do Ceará. A 

chapada do Apodi possui 555 cavidades, distribuídas ao longo de dois estados 

(Ceará e Rio Grande do Norte). Há uma forte ligação entre a formação destas 

cavidades e feições exocársticas, a maioria destas se associam a bordas de 

chapadas, dolinas, platôs e drenagens. 

 

Ocorrem 12 dolinas na área de estudo, todas foram prospectadas, tanto em 

seu interior quanto em seu entorno. Foram realizados mais de 100km de malha 

de caminhamentos. Ao longo destes, não foram localizadas cavidades, 

somente pequenas reentrâncias (ponto 12) oclusas, que foram exumadas pela 

extração de calcário. Esta feição possui menos de 5m de Desenvolvimento 

Linear, não apresenta zona afótica, e não é penetrável por uma pessoa. 

 

De maneira geral, a área de estudo apresenta relevo muito homogêneo, grande 

quantidade de acessos e vegetação muito alterada. A ausência de acidentes 

de relevo (paredões, diaclases ou bordas) dificulta a formação de cavidades.  
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sedimentar, solos, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, para compor estudos de licenciamento ambiental do Complexo Solar Fotovoltaico
Alex, municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ISAAC GÓES DE QUEIROZ - CPF: 464.659.365-34

PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 03.649.036/0001-99

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 82,94 Registrada em: 22/11/2018 Nosso Número: 49269123

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2a4a0
Impresso em: 29/11/2018 às 12:55:58 por: , ip: 179.181.11.6

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20180180406

INICIAL

1. Responsável Técnico

ADALTRO TORRES DE AZEVEDO JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO AGRÔNOMO, MESTRADO EM GEOQUÍMICA E MEIO AMBIENTE,
AUDITORIA E PERÍCIA AMBIENTAL

RNP: 2202776893-BA

2. Contratante

Contratante: PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA CPF/CNPJ: 03.649.036/0001-99

AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO PONTES Nº: 1754

Complemento: SL111 Bairro: Pitangueiras

Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700000

País: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: Não especificado Celebrado em: 01/10/2018

Valor: R$ 7.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Steelcons Empreiteira Ltda CPF/CNPJ: 02.346.527/0002-89

FAZENDA Alex Nº: s/n

Complemento: Bairro: Zona rural

Cidade: LIMOEIRO DO NORTE UF: CE CEP: 62930000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: -5.238289   Longitude: -37.993864

Data de Início: 09/10/2018 Previsão de término: 09/06/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

4 - Consultoria Quantidade Unidade

313 - Ambiental > CREA-BA-1025 -> MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> #334 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

1,9500 ha

313 - Ambiental > CREA-BA-1025 -> MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> ATIVIDADES GERAIS -> #457 - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

1,9500 ha

313 - Ambiental > CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO
FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA -> ATIVIDADES FLORESTAIS -> #508 - INVENTARIO
FLORESTAL

1,9500 ha

313 - Ambiental > CREA-BA-1025 -> MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> ATIVIDADES ESPECÍFICAS EM MEIO AMBIENTE -> #641 -
ESTUDO DE FLORA

1,9500 ha

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de estudos de impacto ambiental (meio biótico-flora/inventário florestal) referentes ao EIA RIMA para licenciamento ambiental do
Complexo Solar Fotovoltaico Alex em Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, Ceará.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEABA - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ADALTRO TORRES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 776.478.405-25

PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 03.649.036/0001-99

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 82,94 Registrada em: 31/10/2018 Nosso Número: 49173335
A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: a07dx

Impresso em: 31/10/2018 às 14:15:25 por: , ip: 177.73.80.243
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190447613

INICIAL

1. Responsável Técnico

CANDIDO HENRIQUE DE AGUIAR BEZERRA

Título profissional: GEOGRAFO, MESTRADO EM GEOLOGIA RNP: 0601085175

Registro: 0601085175

Empresa contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI Registro: 0010359540-CE

2. Contratante

Contratante: PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA CPF/CNPJ: 03.649.036/0001-99

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 4487

Complemento: SHOPPING PASSEIO NORTE - SL 223 Bairro: ESTRADA DO COCO

Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700000

País: Brasil

Telefone: (71) 3379-1413 Email: ERNANE@PRESERVAMBIENTAL.COM.BR

Contrato: 175/2018 Celebrado em: 20/11/2018

Valor: R$ 6.850,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA CPF/CNPJ: 03.649.036/0001-99

FAZENDA FAZENDA ALEX Nº: S/N

Complemento: COMUNIDADE CABEÇA DE LADEIRA Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TABULEIRO DO NORTE UF: CE CEP: 62960000

Telefone: (71) 3379-1413 Email: ERNANE@PRESERVAMBIENTAL.COM.BR

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 03/01/2019 Previsão de término: 18/02/2019

Finalidade: Ambiental 

4. Atividade Técnica

17 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

20 - AVALIAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> HIGIENE DO
AMBIENTE -> #2530 - CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E QUALIDADE DO AR

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 491 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GEÓGRAFOS DO ESTADO DO CEARÁ (APROGEO)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

CANDIDO HENRIQUE DE AGUIAR BEZERRA - CPF: 780.053.293-34

PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 03.649.036/0001-99

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R$ 85,96 Registrada em: 19/02/2019 Valor pago: R$ 85,96 Nosso Número: 8213109841

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: yb41D
Impresso em: 27/02/2019 às 15:57:46 por: , ip: 177.130.223.160

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART C RE A- C E
lei nO6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO
N° CE20190437709

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

___ 1. Responsável TécnIco

MARCOS DOS SANTOS MIRANDA

Titulo profissional: MESTRE EM ENGENHARIA ELETRICA, DOUTOMftl.l'NGENHARIA ELETRICA
,DOUTOR EM ENGENHARIA ELETRICA, ÉNGENHEIRO ELETRICISTA

Empresa contratada: INOVA ENERGY ENGENHARIA LTOA

RNP: 0601600894

Registro: 40483

Registro: 0010386360-CE

___ 2.Contramnre ~--------------------------------------------------
Contratante: ALEX X ENERGIA SPE LTOA
RODOVIA BR 405

Complemento:

Cidade: LIMOEIRO DO NORTE

Pais: Brasil

Telefone:

CPF/CNPJ: 30.567.559/0001-69

N°: S/N

Bairro: ZONA RURAL

UF:CE CEP: 62930000

Email:

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 55.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

___ 3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: ALEX X ENERGIA SPE LTOA

RODOVIA BR 405

Complemento:

Cidade: LIMOEIRO DO NORTE

Telefone:

CPF/CNPJ: 30.567.559/0001-69

N°: S/N

Bairro: ZONA RURAL

UF:CE CEPo 62930000

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: O Longitude: O í"
Data de lnlclo: 03/12/2018 Previsão de término: 04l02~019

~Finalidade: SEM DEFINiÇÃO

___ 4. AtiVidade Técnica

16 - DIREÇÃO DE SERViÇO TÉCNICO

6 - PROJETO BÁSICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERViÇOS - ELÉTRICA ->
ElETROTÉCNICA APLICADA -> #1789 - L1NHI\ 'D'E TRANSMISSÃO 'D'E ENERGIA ELÉTRICA

6 - PROJETO BÁSICO > RESOLUÇAo 1025 -> OBRAS E SERViÇOS - ELÉTRICA ->
ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1799 - ELEVADORA

Quantidade

5,00

Unidade

km

1,00 un

Após a ooOOusão das .atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

___ 5. Observações

Projeto básico de infraestrutura elétrica do Complexo Fotovoltaico Alex incluindo linha de transmissão de 230kV, subestação (230kV) e rede de média
tensão .

de ?~/7

___ 6. Declarações

___ 7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPT ANTE

___ 9. Informações _

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sile do Crea .

• Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.
___ 10.Valor _

Valor da ART: R$ 226,50 Registrada em: 16/01/2019 Valor pago: R$ 226,50 Nosso Número: 8213037541

www.creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br

Fruc (85) 3453-5804
CREA-CE
Con5~ Regiamll de En!lootlanll

o Agronorrj •• do CearA •.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: httpsv/crea-ce.sitac.com.bspublico/, com a chave: wYc19

Impresso em: 1710112019 as 09:15:55 por: • ip: 189.36.199.70

http://www.creace.org.br
mailto:faleconosco@creace.org.br


GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 208 / 2018 – DICOP / GECON

ASSUNTO:  Termo de Referência para elaboração de  Estudo de Impacto Ambiental  – EIA /

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA

ETAPA DE LICENCIAMENTO: Análise de Licença Prévia – LP, participação em leilão de energias.

INTERESSADO: ENERGIAS RENOVÁVEIS DO APODI LTDA.

C.N.P.J: 22576002000166

LOCAL DO EMPREENDIMENTO: Município de Limoeiro do Norte.

PROCESSOS No: 6216173/2018 – 6219423/2018 – 6216181/2018 – 6217943/2018 – 6214332/2018 –

6945809/2018 – 6943725/2018 – 6945779/2018 – 6945787/2018 – 6945795/2018

1. OBJETIVO

Este  Termo  de  Referência  tem  como  objetivo  estabelecer  diretrizes  e  normas  a  serem

adotadas  na elaboração  do Estudo  de Impacto  Ambiental   -  EIA  e  seu respectivo  Relatório  de

Impacto  Ambiental  –  RIMA,  para  a  implantação  de  um Complexo  de  Usina  Solar  Fotovoltaica,

composto por 10 (dez) usinas, denominadas de: UFV ALEX I, UFV ALEX II, UFV ALEX III,  UFV

ALEX IV, UFV ALEX V, UFV ALEX VI, UFV ALEX VII, UFV ALEX VIII, UFV ALEX IX, UFV ALEX X;

cada projeto com 30,0 MW de potência nominal e serão instalados numa área de 1948,40 hectares,

na zona rural do município de Limoeiro do Norte, estado do Ceará.

A energia a ser produzida será comercializada no mercado regulado de energia, através de

contratos de comercialização de energia elétrica com as distribuidoras. A vida útil de uma UFV será

de no mínimo 25 anos, e, portanto, há a oportunidade de vender a energia, após o período contratual

do mercado regulado, no mercado livre.  

Este Termo de Referência estabelece os requisitos mínimos para o levantamento e análise

dos  componentes  ambientais  existentes  na  área  de  influência  do  empreendimento,  tornando-se

assim,  um  instrumento  orientador,  que  a  equipe  executora  deverá  utilizar  como  base  para  a

realização dos estudos sem, contudo, excluir a sua capacidade de inovação e otimização, devendo

atender, ainda as normas e procedimentos preconizados pela Resolução CONAMA Nº 01/86 e de

outros dispositivos legais que analisam a temática.

Esse  Termo  de  Referência  tem  validade  de  02  (dois)  ano,  a  contar  da  data  de  seu

recebimento por parte do empreendedor, podendo ser renovado a critério da SEMACE.

1
Rua Jaime Benévolo, 1400 – Bairro de Fátima CEP: 60050-081
Fortaleza-CE, Brasil Fone: (85) 3101-5570 Fax: (85) 3101-5511
www.semace.ce.gov.br - semace@semace.ce.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 208 / 2018 – DICOP / GECON

2. CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO

Os estudos  deverão  compor  processo  digital  analisado  por  este  órgão,  bem como deverão  ser

apresentadas 05 (cinco) vias do EIA e 05 (cinco) vias do RIMA em papel em formato A-4 e meio

magnético,  individualizadas  em atendimento  a  legislação  vigente,  fato  importante  para  que  seja

consultado pela comunidade interessada, tanto na área de influência do projeto, como universidades,

instituições de pesquisas e de controle.

Anexar ao estudo, cópia desse Termo de Referência. 

O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA será acessível ao público, permanecendo uma cópia para

consulta à disposição dos interessados na Biblioteca da SEMACE.

3. CONTEÚDO DO ESTUDO 

Os estudos ambientais deverão ser elaborados de forma a atender as Resoluções Nº 01/86 e Nº

237/97, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, bem como as demais especificações e

diretrizes estabelecidas neste documento, tendo como base os aspectos ambientais das áreas de

influência direta e indireta do empreendimento e as inter-relações existentes.

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA deverá atender aos dispositivos legais em vigores referentes

ao uso e à proteção dos recursos ambientais e deverá ser elaborado tendo como base de referência

os tópicos a seguir descritos:

3.1. Identificação do empreendimento e do empreendedor

a) Denominação oficial do empreendimento.

b) Identificação do empreendedor

 Nome ou razão social;

 Número dos registros legais;

 CNPJ;

 Endereço completo, telefones, fax, e-mail;

 Representantes legais (nome, CPF, endereço, telefones, fax e e-mail);

 Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, telefones, fax e e-mail);

3.2. Identificação da empresa consultora responsável pelo Estudo Ambiental

 nome ou razão social;

 número dos registros legais;

 CNPJ;

 endereço completo, telefones, fax, e-mail;

2
Rua Jaime Benévolo, 1400 – Bairro de Fátima CEP: 60050-081
Fortaleza-CE, Brasil Fone: (85) 3101-5570 Fax: (85) 3101-5511
www.semace.ce.gov.br - semace@semace.ce.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 208 / 2018 – DICOP / GECON

 representante legal (nome, CPF, endereço, telefones, fax e e-mail);

 equipe técnica (nome, CPF, formação profissional,  registros nos respectivos Conselhos

de Classe).

OBSERVAÇÃO:  a  consultoria  ambiental  deverá  ser  cadastrada  na  SEMACE  e  apresentar  a

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do representante legal da referida consultoria. 

A  SEMACE,  a  seu  critério,  poderá  convocar  o  empreendedor  ou  a  consultoria,  caso  haja

necessidade de detalhamento e/ou retificação do Estudo.

3.3. Caracterização do Empreendimento

a) Objetivo geral: justificativa em termos de importância no contexto econômico e social dos

municípios inseridos na sua área de influência;

b) Localização georreferenciada da área selecionada para o projeto, representada em planta

planialtimétrica em escala compatível.  Apresentar as coordenadas geométricas para fins de

georreferenciamento,  no  Sistema  de  Projeção  UTM (SIRGAS 2000).  Na  incorporação  dos

dados geográficos (plantas e imagens georreferenciadas), apresentar os seguintes formatos e

extensões: Arquivo Vetorial -. SHP , .KML, .KMZ e Arquivo de Imagem – TIFF ou JPG;

c)  Descrição  do  empreendimento  compreendendo  a  indicação  dos  elementos  básicos  que

nortearão  o  mesmo nas  fases  de  projeto  executivo,  instalação  e  operação,  bem como as

diretrizes previstas para sua manutenção adequada. Deverão constar dessa caracterização as

seguintes informações:

 Elementos constituintes e principais características técnicas;

 insumos  necessários  aos  diversos  processos;  práticas  de  gerenciamento  ambiental  a

serem  adotadas  para  manuseio,  transporte  e  armazenamento  desses  insumos

(Fluxograma dos principais processos produtivos, destacando as entradas e saídas de

cada etapa);

 Detalhar todos os pontos de emissões sonoras, bem como os equipamentos/sistemas que

serão utilizados e suas respectivas eficiências esperadas  e os monitoramentos que serão

realizados;

 Detalhar  todos  os  pontos  de  geração  de  resíduos,  bem  como  os  sistemas  de

armazenamento e tratamento que serão utilizados e destinação final  de cada resíduo,

principalmente para os resíduos Classe I – Perigosos;

 Detalhar os principais aspectos e técnicas construtivas em cada etapa de implantação do

projeto;

3
Rua Jaime Benévolo, 1400 – Bairro de Fátima CEP: 60050-081
Fortaleza-CE, Brasil Fone: (85) 3101-5570 Fax: (85) 3101-5511
www.semace.ce.gov.br - semace@semace.ce.gov.br
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 Caracterizar as instalações e equipamentos;

 Descrever as rotinas operacionais, de manutenção e segurança;

 Layout  (arranjo  geral  com indicação  das áreas destinadas a  implantação  dos setores

administrativos, de utilidades, de produção, estocagens diversas, entre outros);

 Equipamentos de infraestrutura do canteiro de obras e do projeto;

 Apresentar  os  limites  da  área geográfica  a  ser  afetada direta  ou  indiretamente  pelos

impactos decorrentes das ações de desmatamento;

 Apresentar os métodos de desmatamento empregados e descrever a disposição,  bem

como o modo de aproveitamento do material lenhoso resultante da supressão efetuada, e

respectivo cronograma de execução; 

 infraestrutura de abastecimento (ramais de distribuição);

 Vias de circulação;

 vias de acesso (principal e alternativas) a partir das principais rodovias, ferrovias, entre

outras.

4. ESTUDOS DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS DO PROJETO

O estudo deverá contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, incluindo

a viabilidade da ocupação de áreas, que, mesmo possuindo níveis topográficos mais rebaixados que

o  ambiente  dunar  (como  por  exemplo,  a  superfície  dos  tabuleiros)  possam  ser  ocupadas  com

equipamentos de porte mais elevado, de forma que não haja o comprometimento do potencial de

geração de energia,  resultando ainda,  na preservação das dunas.  Essas alternativas  devem ser

confrontadas com a hipótese de não execução, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 01/86.

Deverá  ser  analisado  o  custo-benefício,  considerando  aspectos  técnicos,  econômicos,  sociais  e

ambientais, com enfoque nas restrições de uso de áreas, quanto a existência de núcleos urbanos,

cursos  d’água,  terras  indígenas,  comunidades  quilombola,  sítios  arqueológicos,  patrimônios

históricos,  áreas  de  preservação  permanente  e  de  relevante  interesse  ambiental.  Deverão  ser

utilizados dados secundários além dos levantamentos realizados em campo. Deverá ser mencionado

os possíveis conflitos com a implantação do empreendimento, envolvendo a comunidade e outros

empreendimentos de tipologias diversas.

Caso o empreendimento esteja inserido em Áreas de Preservação Permanente – APP, e tratando-se

da geração de energia, obra de interesse público, caso excepcional legal em conformidade com a

Resolução CONAMA N° 369, de 28 de março de 2006, a qual dispõe sobre os casos excepcionais,

de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou
4
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supressão  de  vegetação  em  Área  de  Preservação  Permanente  –  APP.  O  Órgão  Ambiental

competente somente poderá autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em APP, segundo o

Artigo 2°,  Inciso I  e alínea b, para as obras essenciais  de infraestrutura destinadas aos serviços

públicos de transporte, saneamento e energia. E segundo o Artigo 3°  a intervenção ou supressão de

vegetação em APP, somente poderá ser autorizada quando o requerente, entre outras exigências,

comprovar a inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, atividades ou projetos

propostos.

 5. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Apresentar a planilha de desembolso físico e financeiro total de investimentos do empreendimento,

inclusive os necessários para o cumprimento da Legislação Ambiental (Lei Nº 9985/2000, Resolução

CONAMA Nº 371/2006 e Resolução COEMA Nº 9/2003, que tratam da Compensação Ambiental),

bem como informações necessárias ao cálculo do Grau de Impacto – GI, de acordo com o Decreto

Federal Nº 6.848 de 14 de maio de 2009, para fins de cálculo do valor da compensação ambiental.

6. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

Apresentar  os  limites  da  área  geográfica  a  ser  direta  ou  indiretamente  afetada  pelos  impactos,

denominada área de influência do empreendimento. As áreas de influência deverão conter as áreas

de incidência dos impactos, nos âmbitos locais e regionais.

7. PLANOS E PROJETOS CO-LOCALIZADOS

Relacionar todos os planos e projetos co-localizados e a compatibilização com as políticas setoriais,

planos e programas de ação federal, estadual e municipal, propostos ou em execução na área de

influência  do  empreendimento,  bem  como  a  compatibilização  com  outros  projetos  de  iniciativa

privada.

8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

Deverão  ser  apresentadas  descrições  e  análises  dos  fatores  ambientais  e  das  suas  interações,

caracterizando  a  situação  ambiental  das  áreas  de  influência  antes  da  implantação  do

empreendimento. Dentre os aspectos a serem abordados deverão constar:

8.1. Meio Físico

a. Caracterização climática:

 Dados pluviométricos;

 Procedência, velocidade e direção dos ventos; e

 Dados da temperatura local (médias, máximas e mínimas anuais);
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b. Caracterização da qualidade de ar na região, apresentando as concentrações de poluentes

atmosféricos, antes da implantação do empreendimento (base line), e descrição dos métodos

adotados para sua determinação;

c.  Caracterização dos níveis  de ruído do ambiente  (ruído ambiente),  em dB(A),  na área de

influência do empreendimento e descrição dos métodos para sua determinação;

d.  Caracterização  geomorfológica  da  área  potencialmente  atingida  pelo  empreendimento,

incluindo-se:

 Caracterização  topográfica  da  área  de  influência  direta,  com  levantamento

planialtimétrico, em escala compatível; e

 Características dinâmicas do relevo (presença ou propensão a erosão e assoreamento,

áreas sujeitas à erosão eólica dentre outras);

 Informar, tendo por base o modelo atual do relevo local e as intervenções propostas pelo

projeto, o volume de solo e material terroso a ser utilizado em cortes e aterros, assim

como o destino final da serrapilheira;

e. Caracterização da dinâmica costeira e sedimentar;

f.  Caracterização dos solos da área potencialmente atingida pelo empreendimento;

g.  Apresentação  de  mapas  temáticos  em  escala  compatível  (geológico,  geomorfológico,

pedológico, entre outros);

h. Caracterização dos recursos hídricos devendo ser abordado, no mínimo:

i.  Hidrologia superficial:

 Rede hidrográfica com localização do empreendimento, características físicas da bacia

hidrográfica  incluindo  corpos  d’água  na  área  de  influência  do  empreendimento  (raio

mínimo  de  1000  m),  destacando-se  os  possíveis  mananciais  de  abastecimento  e

classificação a que pertencem;

 Fornecer  características  físico-químicas,  microbiológicas  e  classificação  dos  corpos

d’água, obrigatoriamente quando houver mananciais de abastecimento; e

 Caracterização do exutório final.

j. Hidrogeologia 

      Caracterização dos aqüíferos subterrâneos, indicando-se:

 Níveis do lençol freático com croqui dos vários pontos dentro da área do empreendimento

(mapa do nível freático);

 Localização e aspectos geológicos;
6
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 Alimentação, fluxo e recarga, podendo ser tanto natural como artificial;

 Profundidade dos níveis de água subterrânea; e

 Qualidade das águas: caracterização físico-química e microbiológica;

k. Usos da água:

Caracterização  dos  principais  usos  das  águas  na  área  potencialmente  atingida  pelo

empreendimento. Citar suas utilizações, vazões atuais e futuras, relacionando-as a:

 Abastecimento domiciliar e industrial;

 Geração de energia;

 Irrigação;

 Pesca;

 Recreação; e

 Preservação da fauna e flora.

8.2. Meio Biótico

Caracterização  e  análise  dos  ecossistemas  terrestres,  aquáticos  e  de  transição  na  área

potencialmente atingida,  direta ou indiretamente pelo empreendimento.  Para os ecossistemas

terrestres deve-se indicar em mapa planialtimétrico em escala compatível, as áreas ocupadas

pelos diferentes tipos e estágios das coberturas vegetais (campos antrópicos e naturais, matas

remanescentes,  matas ciliares e matas primitivas)  e todos os corpos d’água existentes  (rios,

lagos, nascentes e reservatórios);

 Flora – Descrição e mapeamento atualizado das formações vegetais da área de influência

direta e indireta, incluindo as espécies vegetais endêmicas e em perigo de extinção, bem

como apresentar o mapa fitoecológico;

 Inventário florestal – Este componente deverá abordar, no mínimo, o seguinte: sistema e

intensidade  de  amostragem,  tamanho  e  forma das  unidades  amostrais,  parâmetros  e

variáveis, materiais e equipamentos utilizados, cubagem e estoque atual e resultado do

Inventário Florestal (regeneração, intensidade e método de corte e rendimento lenhoso);

 Fauna – Caracterizar  a  fauna que poderá ser  afetada pela  instalação  e  operação do

empreendimento, incluindo as espécies animais endêmicas e em perigo de extinção, bem

como destacar as áreas potenciais de refúgio da fauna. Realizar estudo para identificação

de possíveis rotas de aves migratórias,  habitat dos quirópteros e sítios de desova de

quelônios.
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8.3. Meio Socioeconômico

a. Dinâmica populacional

 Caracterização da população residente e flutuante;

 Indicação  da  distribuição  populacional  nas  áreas  circunvizinhas,  inclusive  residências

mais próximas;

 Tendências de crescimento demográfico na região;

 Processo de desapropriação e/ou remoção;

 Caracterização das atividades econômicas da região, salientando os empregos diretos e

indiretos gerados pelo empreendimento;

 Qualidade de vida da população da região;

 Dados  sobre  a  infraestrutura  básica  e  serviços  prestados  à  população  das  áreas

circunvizinhas;

 Caracterização sobre a organização social da região; e

 Identificação da presença de grupos indígenas ou de outras etnias;

b. Sítios arqueológicos e pré-históricos 

Apresentar o mapeamento dos prováveis sítios arqueológicos e pré-históricos, de acordo com a Lei

Federal Nº 3.924, de 26 de julho de 1961, e sua Portaria IPHAN n° 230 de 17 de dezembro de 2002,

bem  como  das  áreas  de  interesse  científico  e  de  manifestações  culturais  das  comunidades

existentes na área;

c. Uso e ocupação do solo

Deverá vir acompanhado de mapa em escala compatível, com as seguintes informações:

 Vias e meios de acesso ao empreendimento;

 Indicações  das  áreas  rurais,  urbanas,  de  expansão  urbana  e  áreas  de  interesse

ambiental;

 Identificação  dos  usos  urbanos,  considerando  os  usos  residenciais,  comerciais,  de

serviço,  industriais,  institucionais  e  públicos;  identificação  dos  principais  usos  rurais,

culturas temporárias e permanentes, pastagens, entre outros;

 Identificação  das  Unidades  de  Conservação  e/ou  áreas  sob  proteção  especial  como

Parques, Estações Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental, entre outras; e

 Caracterização  e  dimensionamento  da  população  diretamente  atingida  e  passível  de

remanejamento.
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d. Condições de saúde

 Levantamento de dados registrados na região, com referência aos últimos 10 (dez) anos;

 Riscos  de  saúde  presentes  na  região  em  decorrência  de  instalações  industriais  já

existentes;

 Possibilidade  de  adequação  da  rede  de  saúde  existente  para  atendimento  à  nova

demanda;

 Tipo de construção dos domicílios (materiais empregados); e

 Condições sanitárias dos domicílios.

e. Caracterização da infraestrutura de saneamento

Abastecimento de água;

 Porcentagem da população atendida, por rede de distribuição;

 Qualidade de atendimento; e

 Adequabilidade do fornecimento de água.

Esgotos sanitários;

 Porcentagem da população atendida por rede coletora;

 Existência e tipo de tratamento dado aos efluentes domiciliares; e

 Localização  da  disposição  final  dos  efluentes  (tratados  ou  não),  indicando  a  possível

proximidade de áreas povoadas e o nível de comprometimento a jusante.

Efluentes industriais;

 Indústrias já existentes atendidas por rede de esgotos;

 Existência e tipo de tratamento dado aos efluentes industriais coletados; e

 Localização  do(s)  ponto(s)  de  lançamento  de  efluentes,  indicando-se  a  possível

proximidade de áreas povoadas e o nível de comprometimento a jusante.

Resíduos sólidos

 Porcentagem da população atendida pelo sistema público de coleta;

 Existência e tipo de tratamento dado aos resíduos sólidos (domiciliares, industriais e de

serviços de saúde);

 Local  do  destino  final  –  comprometimento  com  a  saúde  (presença  de  vetores,

contaminação do lençol freático, entre outros);

 Tipo e locais de coleta;

 Existência e tipo de sistema de drenagem implantado;
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 Existência de águas estagnadas; e

 Identificação  das  áreas  situadas  a  montante  de  captações  dentro  de  perímetros  de

proteção de mananciais.

8.4. Zoneamento Geoambiental 

Apresentar mapa em escala compatível e memorial descritivo da área funcional do empreendimento,

incluindo:  Áreas  de  Preservação  Permanente,  Unidades  de  Conservação,  Unidades

Geomorfológicas, recursos hídricos, setores a serem ocupados, uso e ocupação atual do solo, entre

outros.

9. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE

Descrição  e  análise  da  Legislação  Federal,  Estadual  e  Municipal,  correlacionando-a  ao

empreendimento  e  ao  tipo  de  atividade  a  ser  desenvolvida,  incluindo  as  instituições  a  serem

envolvidas  e  suas  respectivas  atribuições.  Dentre  elas,  destacamos  as  seguintes  normas

regulamentadoras:

a. Legislação Federal

 Constituição Federal

 Leis Federais

 Decretos Federais

b. Legislação Estadual

 Constituição Estadual

 Leis Estaduais

 Decretos Estaduais

 Portarias Estaduais

c. Legislação Municipal

 Lei Orgânica do Município

 Leis Municipais

 Plano Diretor (existente ou em elaboração ou ainda, outros dispositivos legais vigentes

que  indiquem  os  usos  permitidos  na  região,  especificando  a  existência  ou  não  de

restrições ao uso proposto).

10. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Descrever as ações potencialmente causadoras de impactos que serão executadas em cada etapa

de implantação do projeto, as ampliações e expansões do sistema;
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Identificar,  medir  e  valorar  os  impactos  ambientais  previsíveis,  das  ações  do  projeto  e  suas

alternativas nas etapas de construção, instalação e operação, destacando-se os aspectos benéficos

e adversos dos impactos  a  serem pesquisados  em profundidade  e  justificando  os  demais,  com

ênfase especial nos seguintes itens:

 Qualidade e fluxo dos cursos d’água de alimentação e descarte;

 Nos corpos d’água;

 Níveis de ruído;

 Flora;

 Fauna;

 Desmatamento;

 No solo;

 Drenagem natural do terreno;

 Nas Unidades de Conservação localizadas na área de entorno do empreendimento;

 Beleza cênica e paisagem;

 População;

 Mão de obra local;

 Malha ferroviária;

 Malha viária regional e na malha viária de acesso ao empreendimento;

 Nos serviços de infraestrutura.

Previsão da magnitude, considerando graus de intensidade de duração e importância dos impactos

identificados,  especificando  indicadores  de  impacto,  critérios,  métodos  e  técnicas  de  previsão

utilizadas;

Atribuição do grau de importância dos impactos, em relação ao fator ambiental afetado e aos demais

impactos, bem como a relevância conferida a cada um deles pelos grupos sociais afetados;

Avaliação da sinergia dos impactos causados pela atividade, considerando a existência das demais

atividades em operação na área de influência;

Deverão  ser  mencionados  os  métodos  de  identificação  dos  impactos,  técnicas  de  previsão  da

magnitude e os critérios adotados para interpretação e análise de suas interações.

Este item deverá ser apresentado de duas formas:
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a. Uma síntese conclusiva dos impactos relevantes de cada fase prevista para o empreendimento

(planejamento,  implantação  e  operação)  e  para  o  caso  de  acidentes,  acompanhada  da  análise

(identificação, previsão da magnitude e conseqüências) de suas interações;

b.  Uma descrição  detalhada  dos  impactos  (relação  causa  x  efeito)  sobre  cada  fator  ambiental,

conforme Resolução N° 01/86 do CONAMA, a saber:

 Impactos sobre o meio físico;

 Impactos sobre o meio biológico; e

 Impactos sobre o meio antrópico.

Vale  ressaltar  que  em  virtude  do  empreendimento  está  acoplando  várias  áreas  diversas

circunvizinhas, a avaliação dos impactos ambientais deverão observar os impactos cumulativos e

suas respectivas sinergias.

11. PROPOSIÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS

Neste tópico deverão ser apresentadas as medidas que venham a minimizar ou eliminar impactos

adversos  analisados,  abrangendo  as  áreas  de  implantação  e  influência  do  empreendimento  e

referindo  separadamente  as  fases  de  estudos,  implantação  e  operação,  as  quais  sofrerão  uma

integração posterior com os programas de controle e monitoramento dos impactos ambientais com o

respectivo cronograma de execução.

As medidas mais complexas, que envolvam uma metodologia particular de trabalho com a finalidade

de obter-se  a  mitigação  e/ou compensação  de um ou mais  impactos significativos,  deverão ser

consolidados em um “Programa de Mitigação de Impactos”.

As medidas mitigadoras deverão ser classificadas quanto:

a. Natureza – Preventiva ou corretiva (inclusive os sistemas de controle de poluição, avaliando sua

eficiência  em  relação  aos  critérios  de  qualidade  e  aos  padrões  de  disposição  de  efluentes

líquidos, emissões gasosas e resíduos sólidos);

b. Fase de empreendimento em que deverão ser adotadas – Planejamento, implantação, operação,

expansão e para o caso de acidentes;

c. Fator ambiental a que se destina – Físico, biológico e socioeconômico;

d. Prazo de permanência de sua aplicação – Curto, médio e longo;

e. Responsabilidade por sua implantação – Empreendedor e/ou Órgãos Públicos envolvidos;

f. A sua exequibilidade – em termos de meios, recursos, tecnologia entre outros.

Deverão  ser  mencionados  métodos,  tecnologias  e  ações  empregados,  justificando,  inclusive,  os

impactos adversos que não podem ser mitigados e sugeridas medidas compensatórias que possam

12
Rua Jaime Benévolo, 1400 – Bairro de Fátima CEP: 60050-081
Fortaleza-CE, Brasil Fone: (85) 3101-5570 Fax: (85) 3101-5511
www.semace.ce.gov.br - semace@semace.ce.gov.br

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
 h

ttp
://

m
ob

ile
.s

em
ac

e.
ce

.g
ov

.b
r/

co
ns

ul
ta

D
oc

 in
fo

rm
an

do
 o

 c
ód

ig
o 

ve
rif

ic
ad

or
 9

42
33

 e
 o

 c
ód

ig
o 

C
R

C
 2

6c
e0

b4
9

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or

mailto:semace@semace.ce.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 208 / 2018 – DICOP / GECON

ser adotadas na compensação ambiental, atendendo ao Decreto Federal Nº 6.848 de 14 de maio de

2009 e às Resoluções CONAMA N° 371/2006 e COEMA Nº 9/2003.

12. PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Apresentação dos programas de acompanhamento da evolução dos impactos ambientais benéficos

e adversos, causados pelo empreendimento nos sistemas terra, água e ar, considerando as fases do

planejamento, instalação e operação.

Apresentar, no mínimo, os planos e programas ambientais abaixo relacionados, cuja implementação

deverá  prescindir  de  detalhamento  dos  mesmos,  inclusive  com  cronograma  de  execução,

consolidados  no  projeto  básico  ambiental  a  ser  apresentado  na  eventual  fase  posterior  do

licenciamento ambiental:

a. Plano de monitoramento da qualidade da água (superficial e subterrânea);

b. Plano de monitoramento da qualidade de solo;

c. Plano de monitoramento do nível de ruídos e vibrações;

d. Plano de recuperação de áreas degradadas;

e. Plano de proteção ao trabalhador e segurança do ambiente de trabalho;

f. Programa de educação ambiental;

g. Programa de auditoria ambiental;

h. Programa de gerenciamento de riscos;

i. Plano de ação de emergências (PAE); 

j. Plano de comunicação para as comunidades circunvizinhas ao empreendimento; 

k. Programa de saúde das populações circunvizinhas ao empreendimento;

l. Plano  de  Desmatamento  Racional  contemplando  a  prevenção  e  riscos  de  acidentes  dessa

atividade;

m. Programa de Resgate de Achados do Patrimônio Arqueológico, Cultural e Histórico;

n. Plano de Conservação Paisagística;

o. Plano de Monitoramento da Fauna; e

p. Plano de eventual desativação do empreendimento, compreendendo a retirada das estruturas e

recuperação das áreas impactadas.

13. ESTUDO DA ANÁLISE DE RISCO

Deverá  ser  realizado  um  Estudo  de  Análise  de  Risco,  concentrando-se  nas  causas  cujas

consequências  possam  gerar  danos  às  instalações,  ao  público  (interno  e  externo)  e  ao  meio

ambiente. Deverão ser discriminados os seguintes itens:
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 Análise  histórica,  levando  em  consideração  acidentes  ocorridos  com  empreendimentos

similares dentro e fora do país, e que resultaram em danos ao homem, ao meio ambiente e às

instalações;

 Identificação  de  perigos,  com  reconhecimento  dos  sistemas  e  cenários  acidentais  mais

prováveis com seus efeitos iniciadores e consequências;

 Determinação das tipologias acidentais;

 Estimativa  dos  efeitos  físicos  e  análises  de vulnerabilidade,  incluindo  riscos  individuais  e

sociais para pessoal interno e externo e o risco total para o empreendimento.  Esta análise

deverá ser determinada utilizando-se modelos que fazem uso de funções probabilísticas;

 Estimativa de frequência e ocorrência dos cenários acidentais identificados;

 Estimativa e Análise de Risco, nas formas de Risco Social e Risco Individual e métodos de

redução de riscos, envolvendo medidas capazes de diminuir a probabilidade de ocorrência dos

cenários acidentais e/ou a magnitude de suas consequências para a comunidade e/ou  os

ecossistemas;

 Plano  de  Gerenciamento  de  Riscos  –  PGR,  contemplando  todas  as  operações  e

equipamentos, com o objetivo de prover uma sistemática voltada para o estabelecimento de

requisitos contendo orientações gerais de gestão, visando a prevenção de acidentes, razão

pela qual deverá incluir os seguintes procedimentos:

 Análise das consequências;

 Análise de vulnerabilidade; 

 Informação de segurança dos processos;

 Revisão dos riscos de processos;

 Gerenciamento de modificações;

 Manutenção e garantia de integridade de sistemas críticos;

 Procedimentos operacionais;

 Capacitação de recursos humanos; 

 Investigação de incidentes;

 Plano de Ação de Emergência – PAE; e

 Auditorias.
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14. ESTUDO DO PROGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL

Definição das diferentes situações resultantes da adoção de cada uma das alternativas tecnológicas

e locacionais, considerando a implantação ou não do empreendimento. Deverão ser contemplados,

dentre outros, o aumento do fluxo dos transportes e suas implicações na qualidade ambiental da

área de influência do empreendimento, bem como os aspectos relacionados a qualidade do ar e

influências sobre as populações residentes e flutuantes.

15. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Deverão  ser  apresentadas  as  conclusões  sobre  os  resultados  das  avaliações  dos  impactos

ambientais, incluindo:

 Avaliação prognóstica realizada na área de estudo quanto à viabilidade do empreendimento,

bem como a possibilidade de não execução do empreendimento;

 Modificações (ambientais, socioeconômicas) decorrentes da alternativa adotada;

 Benefícios  versus  adversidades  socioeconômicas,  culturais  e  ambientais  decorrentes  da

implantação e operação do empreendimento.

16. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Anuência  do  Instituto  do  Patrimônio  Histórico,  Artístico  Nacional  –  IPHAN,  quanto  aos  estudos

referentes ao patrimônio histórico-cultural, paisagístico e arqueológico, mapeando as áreas de valor

histórico, arqueológico, potencial fossilífero, cultural, paisagístico e ecológico.

Anuência  da  Fundação  Nacional  do  Índio  –  FUNAI,  em  decorrência  da  existência  de  áreas

etnográficas em estudo, identificadas, dentre outras. 

Autorização, quando couber, das Gerências das Unidades de Conservação (Federal, Estadual ou

Municipal),  quando  a  área  do  empreendimento  estiver  em  todo  ou  em  parte  em  Unidade  de

Conservação ou em suas respectivas zonas de amortecimento.

Apresentar mapa de vulnerabilidade ambiental, em escala compatível, definindo potencialidades e

limitações, quanto ao uso e ocupação de áreas a serem utilizadas pelo empreendimento, em função

das condições naturais do terreno, face às características do uso/ocupação proposto.

Apresentar  um Parecer  Técnico  conclusivo  da  Aeronáutica  do  Brasil,  referente  a  segurança  da

navegação  aérea,  considerando  o  porte  e  a  localização  dos  parques  e  usinas  eólicas,  suas

estruturas aerogeradoras e as implicações nas rotas de tráfego aéreo.
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17. ANEXOS/DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Deverá ser relacionada e apresentada toda documentação citada como anexa ao estudo, devendo

esta manter o nível gráfico (fotografias coloridas, textos e mapas legíveis e em escala compatível) e

apresentação dos outros conteúdos.

18. RIMA – RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

O Relatório  de  Impacto  Ambiental  –  RIMA deverá  refletir  as  conclusões  do  Estudo  de  Impacto

Ambiental – EIA, com linguagem acessível ao público, de modo que se possam entender claramente

as possíveis consequências ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens e

desvantagens de cada uma delas.

O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA deverá conter:

 Os  objetivos  e  justificativas  do  projeto,  suas  relações  como  os  planos  e  programas

governamentais;

 Uma síntese descritiva do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais;

 Uma síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de influência do

empreendimento;

 Análise dos impactos ambientais considerando o projeto, as alternativas, os horizontes de

tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos e técnicas adotadas para sua

identificação, quantificação e interpretação;

 Caracterização  da  qualidade  ambiental  futura  da  área  de  influência,  comparando  as

diferentes situações de adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de

sua não execução;

 Descrição  do  efeito  esperado  com  a  adoção  de  medidas  mitigadoras  previstas  para  os

impactos negativos, mencionando aqueles que não poderão ser evitados, o grau de alteração

esperado e as medidas compensatórias;

 Síntese dos programas de controle e monitoramento de impactos; e

 Conclusões e recomendações.

19. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Deverão ser relacionadas as referências bibliográficas consultadas para a realização dos estudos,

incluindo a citação das fontes pesquisadas (textos, desenhos, mapas, gráficos, tabelas, fotografias,

entre outros).
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Observações Finais

**De acordo com a PORTARIA Nº47 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012, Art.2º. Os estudos ambientais

apresentados  pelos  interessados,  no  processo  de  licenciamento  ambiental,  deverão  vir  com  as

páginas devidamente numeradas.

§1º.  As páginas deverão ser contadas sequencialmente a partir  da folha de rosto,  sendo que a

numeração impressa em algarismos arábicos (1, 2, 3) deve ser colocada no canto superior direito e

somente aparecerá a partir da introdução, indo até a última página do estudo (aí incluídos anexos,

apêndices e demais componentes).

§2º. Os elementos pré-textuais (sumário, resumo e listas) levam numeração romana minúscula (iii, iv,

v) no centro inferior da página.

§3º. As páginas de folha de rosto, não levam a numeração na folha apesar de serem contadas.

Fortaleza, 01 de outubro de 2018.
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