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  Apresentação 

Abril 2021   

 

O documento apresentado compõe o Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA das Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio 

II, III, IV, V, VI, VII e VIII, denominado COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO 

DO MEIO. Empresa do grupo Brilhante Projetos Spe LTDA. O estudo foi elaborado 

com base no Termo de Referência de Ofício Nº SUD-OFI-2021/00288, emitido pela 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA). Este documento, 

apresenta-se como uma importante ferramenta de gestão do empreendimento, cum-

prindo com as deliberações da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Nº 6.938/81) 

e demais legislações em vigor nas esferas municipal, estadual e federal.  

É importante ressaltar que o conteúdo deste estudo segue precisamente os 

preceitos impostos pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SU-

DEMA, pela Resolução CONAMA Nº 001/86 que dispõe sobre as definições, respon-

sabilidades, critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Ava-

liação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente. Além disso, segue a Resolução CONAMA nº 237/97 que dispõe sobre o 

licenciamento ambiental, estabelece, em consonância com o Decreto Nº 99.274/90 

(que regulamenta a Lei Nº 6.938/81), três etapas ou fases, definidas conforme a emis-

são das seguintes licenças: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 

de Operação (LO). O projeto abrange uma área total de 419,65 ha, onde serão gera-

dos 172,14 MW.  

As Usinas irão gerar as seguintes potências: Taboleiro do Meio II – 20 MW, 

Taboleiro do Meio III – 18 MW, Taboleiro do Meio IV – 18 MW, Taboleiro do Meio V – 

30 MW, Taboleiro do Meio VI – 21,96 MW, Taboleiro do Meio VII – 27,02, Taboleiro 

do Meio VIII – 37,16 MW. O empreendimento será implantado em zona rural no mu-

nicípio de Coremas-PB, precisamente nas Fazenda Taboleiro do Meio, UFV Taboleiro 

do Meio II, III, IV e V; Sítio Major Celso, UFV Taboleiro do Meio VI e VII; Sítio Salviano, 

UFV Taboleiro do Meio VIII. Por fim, não menos importante, o desenvolvimento de tal 

estudo foi realizado por uma equipe multidisciplinar composta por Engenheiros, Geó-

grafos, Assistentes Sociais, Biólogos e demais profissionais orientados pela empresa 

HELP Engenharia e Soluções Ambientais. 
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ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas  

ADA – Área Diretamente Afetada 

AID – Área de Influência Direta  

AII – Área de Influência Indireta 

APP – Área de Preservação Permanente 

CAEIA – Comissão de Análise de Estudo de Impacto Ambiental 

CLT – Consolidação das Leis de Trabalho 

CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

LI – Licença de Instalação  

MTR – Manifesto de transporte de resíduos 

MW – Megawatt 

NPS – Nível de Pressão Sonora  

PBA – Plano Básico Ambiental  

PCMOS – Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços 

PCS – Programa de Comunicação Social 

PEA – Programa de Educação Ambiental  

PEA – Programa de Educação Ambiental 

PEP – Programa de Educação Patrimonial 

PGAO – Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra 

PGEA – Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas 

PGRCC – Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

PGRS – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

PGRV – Programa de Gerenciamento de Ruídos e Vibrações 

PMAM – Programa de Monitoramento das Alterações Microclimáticas 

PMF – Programa de Manejo de Flora 

PMNRV – Plano de Monitoramento do Nível de Ruídos e Vibrações  

PMPE – Programa de Monitoramento de Processos Erosivos  

PMQA – Plano de Monitoramento da Qualidade da Água (Águas Superficiais e sub-

terrâneas)  



 

  

5 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

  Siglas e Abreviações 

Abril 2021   

 

PMQE – Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes 

PMRRF – Programa de Monitoramento, Resgate e Relocação de Fauna 

PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental 

PNMA – Política Nacional do Meio Ambiente  

PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos  

PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas  

PRAD – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

PTS – Partículas Totais e Suspensão  

RAS – Relatório Ambiental Simplificado 

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental 

SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente 

SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente
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 Dados do Empreendimento e do Empreendedor 

1.1.1. Identificação do Empreendedor  

O empreendimento denominado Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio é 

composto pelas Usinas Fotovoltaicas (UFV) Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e 

VIII, caracterizadas no Quadro 1.  

Quadro 1 – Dados do Empreendimento 

Empreendimento 
UFV/Estrutura 

Razão Social CNPJ 

UFV TM II 
Geradora Brasileira De Energia Re-
novável Joint Venture 2 LTDA (Ge-
radora 2) 

39.252.065/0001-60 

UFV TM III 
Geradora Brasileira De Energia Re-
novável Joint Venture 3 LTDA (Ge-
radora 3) 

39.252.194/0001-58 

UFV TM IV 
Geradora Brasileira De Energia Re-
novável Joint Venture 4 LTDA (Ge-
radora 4) 

38.611.337/0001-08 

UFV TM V 
Geradora Brasileira De Energia Re-
novável Joint Venture 5 LTDA (Ge-
radora 5) 

39.252.252/0001-43 

UFV TM VI Enercom Energias Renováveis 27.167.636/0001-89 

UFV TM VII Enercom Energias Renováveis 27.167.636/0001-89 

UFV TM VIII Enercom Energias Renováveis 27.167.636/0001-89 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2021). 

O Quadro 1 apresenta os dados do empreendimento, cujas informações são 

comuns as Razões Sociais/CNPJs. Salienta-se que as UFVs são de responsabilidade 

de uma Sociedade Empresária Limitada. Desta forma, o Quadro 2 apresenta a Razão 

Social e o CNPJ do empreendedor.  

Quadro 2 – Dados do Empreendedor (dados comuns aos CNPJs vinculados) 

Dados Básicos 

Razão Social Brilhante Projetos Spe LTDA 

Endereço  
Avenida do Batel nº 1230, edifício bloco 5. An-
dar-sala 507, Curitiba - PR, CEP: 80.4200-90 

Telefone  (81) 3467-1508 

Representante Legal  
Manoel de Lira Barros 
(Sócio administrador) 
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Dados Básicos 

CPF/CNPJ 17.015.903/0001-49 

E-mail para Contato  manoel@enercom-energias.com 

Pessoa de Contato  

Cassiano Murilo Costa Garcia  
Guido Murilo do Amaral Garcia  
Roberto Navarro Lins de Souza  
Alexandre Murilo Costa Garcia  

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2021). 

1.1.2. Identificação da Empresa Responsável pelo Estudo  

Quadro 3 – Consultoria Técnica 

Dados Básicos 

Razão Social Help Engenharia e Soluções Ambientais 

CNPJ  31.487.878/0001-27 

Endereço  Rua Amauri Pinto, nº 66, sala 2, Boa Ventura, Pa-
raíba, CEP: 58.993-970 

Telefone  (83) 3421-3966 

E-mail para contato:  contato@mmge.com.br 

Responsável legal  Marília Gabriela Caldas Pinto 

Telefone  (83) 99867-3338 

E-mail para contato:  mariliapinto8@gmail.com 

Fonte: HELP (2021). 

 Equipe Técnica 

As informações relacionadas a indicação da equipe técnica para elaboração do 

Estudo Ambiental do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio são apresentadas a 

seguir. 

1.2.1. Coordenadora Geral do Estudo de Impacto Ambiental 

Marília Gabriela Caldas Pinto 

Formação\Especialidade: 

Bacharelado em Engenheira Florestal com 

ênfase em recuperação de áreas degradadas, 

especialização em engenharia de segurança 

do trabalho e mestre em ciências florestais 
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Marília Gabriela Caldas Pinto 

Função desempenhada na 

elaboração do EIA:  

Coordenadora, Inventário Florestal, Caracteri-

zação do Meio Físico. 

Nº do Registro Profissional: 161660123-0 

Fone: (83) 99867-3338 

E-mail: mariliapinto8@gmail.com 

CPF: 068.564.194-57 

Nº do Registro no Cadastro 

Técnico Federal de Ativida-

des e Instrumentos de De-

fesa Ambiental (IBAMA): 

7526242 

Assinatura do profissional: 

 

 

1.2.2. Diagnóstico Meio Físico, Biótico e Socioeconômico 

Maria Beatriz Ferreira 

Formação\Especialidade: 
Bacharelado Engenheira Florestal e Mestre 

em Ciências Florestais 

Função desempenhada na 

elaboração do EIA:  
Diagnóstico do meio biótico - Flora 

Nº do Registro Profissional:  

Fone: (87) 99125-8869 

E-mail: beatriz.177@outlook.com 

CPF: 111.608.724-30 

Número do Registro no Ca-

dastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos 

de Defesa Ambiental 

(IBAMA): 
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Maria Beatriz Ferreira 

Assinatura do profissional: 
 

 

Vinícius Staynne Gomes Ferreira 

Formação\Especialidade: Engenheiro Florestal 

Função desempenhada na 

elaboração do EIA:  

Diagnóstico do Meio Socioeconômico e Diag-

nóstico do Meio Biótico - Flora 

Nº do Registro Profissional: CREA-PB nº 161941475-9 

Fone: (83) 99802-5776 

E-mail: vinnciustaynne@gmail.com 

CPF: 085.616.634-05 

Número do Registro no Ca-

dastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos 

de Defesa Ambiental 

(IBAMA): 

 

Assinatura do profissional: 

 

 

 

Francisco Vilar de Araújo Segundo Neto  

Formação\Especialidade: Geógrafo 

Função desempenhada na 

elaboração do EIA:  

Diagnóstico do meio físico (Climatologia, Ge-

ologia, Geomorfologia, Pedologia e Recursos 

Hídricos) 

Nº do Registro Profissional: 161437144-0 (CREA-PB) 

Fone: (83) 99974-3589 

E-mail: fsegundoneto.geo@gmail.com 

CPF: 088.867.984-07 
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Francisco Vilar de Araújo Segundo Neto  

Número do Registro no Ca-

dastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos 

de Defesa Ambiental 

(IBAMA): 

 

Assinatura do profissional: 
 

 

Geovana Gomes De Sousa 

Formação\Especialidade: 
Engenheira Florestal e Mestranda em Ciên-

cias Florestais 

Função desempenhada na 

elaboração do EIA:  
Diagnóstico Meio Biótico - Flora 

Nº do Registro Profissional:  

Fone: (83) 99970-8476 

E-mail: geovanagomes_2806@hotmail.com 

CPF: 093.294.544-96 

Número do Registro no Ca-

dastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos 

de Defesa Ambiental 

(IBAMA): 

 

Assinatura do profissional: 
 

 

Matilde Vasconcelos Ernesto 

Formação\Especialidade: Bióloga e Especialista de Entomofauna 

Função desempenhada na 

elaboração do EIA:  
Diagnóstico do meio biótico 

Nº do Registro Profissional: CRBio 114.760/05-D 
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Matilde Vasconcelos Ernesto 

Fone: (83) 99958-9018 

E-mail: matildeernesto@gmail.com 

CPF: 060.263.144-07 

Número do Registro no Ca-

dastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos 

de Defesa Ambiental 

(IBAMA): 

5406378 

Assinatura do profissional:  

 

Marina Falcão Rodrigues 

Formação\Especialidade: 

Bióloga, especialista em Gestão e Políticas 

Ambientais e Mestra em Ecologia – Especiali-

dade: Mastofauna 

Função desempenhada na 

elaboração do EIA:  

Levantamento da Fauna de mamíferos não 

alados – mastofauna terrestre 

Nº do Registro Profissional: 67.113/05-D 

Fone: (81) 9 9421 8258 

E-mail: 
doce_falcao@yahoo.com.br – marinafal-

caor@gmail.com 

CPF: 045.964.624-96 

Número do Registro no Ca-

dastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos 

de Defesa Ambiental 

(IBAMA): 

1951560 

Assinatura do profissional: 
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Nome: Jonathan Ramos Ribeiro 

Formação\Especialidade:  Biólogo/Ornitólogo 

Função desempenhada na 
elaboração do EIA: 

Diagnóstico e elaboração de relatório téc-
nico de fauna terrestre referente à ornito-
fauna 

Nº do Registro Profissio-
nal:  

CRBio:114.280/05-D 

Fone:  (81) 99888-9817 

E-mail:  jonathan.ramos@ufpe.br 

CPF:  082.799.794-92 

Número do Registro no Ca-
dastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos 
de Defesa Ambiental 
(IBAMA): 

6063525 

 

Assinatura do profissional:  

 

 

 

Nome:  Emerson Gonçalves Dias 

Formação\Especialidade:  

Licenciado em Ciências Biológicas; 
Mestrado em Biodiversidade e Con-
servação e Doutorando em Biologia 
Animal. 

Função desempenhada na elabora-
ção do EIA: 

Diagnóstico da ictiofauna em reserva-
tórios presentes na área de implanta-
ção do Complexo Solar Taboleiro do 
Meio – Usinas II, III, IV, V, VI, VII E 
VIII. 

Nº do Registro Profissional:  CRBio 114.595/05-D 

Fone:  (81) 9.9681-8531 

E-mail:  emersonherpeto@gmail.com 

Assinatura do profissional:   

 

mailto:emersonherpeto@gmail.com
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Nome:  Adriano Leles Souza 

Formação\Especialidade:  Biólogo 

Função desempenhada na elabora-
ção do EIA: 

Diagnóstico da ictiofauna em reserva-
tórios presentes na área de implanta-
ção do Complexo Solar Taboleiro do 
Meio – Usinas II, III, IV, V, VI, VII E 
VIII. 

Nº do Registro Profissional:  114.089/05-D 

Fone:  (87)981645225 

E-mail:  Souza.adrianoleles@gmail.com 

CPF:  088.145.514-80 

Número do Registro no Cadastro 
Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental 
(IBAMA): 

 

 

Assinatura do profissional:   

 

Nome:  Maria do Socorro Oton Pereira 

Formação\Especialidade:  Assistente Social 

Função desempenhada na elabora-
ção do EIA: 

Diagnóstico do Meio Socioeconômico 
. 

Nº do Registro Profissional:  6633 

Fone:  (87)98731-5868 

E-mail:  socorro.oton@gmail.com 

CPF:  184.686.038-56 

Assinatura do profissional:   

 

1.2.3. Legislação Ambiental, Caracterização e Prognóstico 

Janacinta Nogueira de Souza 

Formação\Especialidade: 
Engenheira Sanitarista e Ambiental e Mestra 

em Energias Renováveis 

mailto:Souza.adrianoleles@gmail.com
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Janacinta Nogueira de Souza 

Função desempenhada na 

elaboração do EIA:  

Legislação Ambiental, Caracterização do Em-

preendimento, PBAs, Avaliação dos Impactos 

Ambientais e Prognóstico 

Nº do Registro Profissional: CREA 061732102-7 

Fone: (85) 99689-9927 

E-mail: janacinta.nogueira@gmail.com 

CPF: 041.684.053-11 

Número do Registro no Ca-

dastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos 

de Defesa Ambiental 

(IBAMA): 

7315853 

 

Assinatura do profissional:  

 

Nome: Pierre Alexandre de Oliveira  

Formação\Especialidade:  
Engenheiro de Alimentos, Engenheiro 
de Segurança do Trabalho 

Função desempenhada na elabora-
ção do EIA: 

Avaliação de Ruido e Vibração 

Nº do Registro Profissional:  161.475.432-2 

Fone:  (83) 9 9927-3207 

E-mail:  pierretravasso10@gmail.com 

CPF:  071.977.324-50 

Assinatura do profissional:  
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1.2.4. Avaliação dos Impactos Ambientais 

Amanda Ferreira Dias 

Formação\Especialidade: Engenheira Sanitarista e Ambiental 

Função desempenhada na 

elaboração do EIA:  
Avaliação dos Impactos Ambientais 

Nº do Registro Profissional: 0614702771 

Fone: (85) 99674-1873 

E-mail: fdiasamanda@gmail.com 

CPF: 027.407.203-35 

Número do Registro no Ca-

dastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos 

de Defesa Ambiental 

(IBAMA): 

7268180 

Assinatura do profissional: 

 

 

Antônia Tatiana Pinheiro do Nascimento 

Formação\Especialidade: 
Engenheira Sanitarista e Ambiental e Mestra 

em Energias Renováveis 

Função desempenhada na 

elaboração do EIA:  

Avaliação dos Impactos Ambientais e Revi-

são. 

Nº do Registro Profissional: 0615446973 

Fone: (85) 99689-9927 

E-mail: tatianapinheiroambiental@gmail.com 

CPF: 035.462.293-55 

Número do Registro no Ca-

dastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos 

7129669 
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Antônia Tatiana Pinheiro do Nascimento 

de Defesa Ambiental 

(IBAMA): 

Assinatura do profissional: 

 

 

1.2.5. Elaboração dos PBAs e RIMA 

Allison Gurgel Macambira 

Formação\Especialidade: Engenheiro Ambiental e Sanitarista e Enge-
nheiro de Segurança do Trabalho 

Função desempenhada na 

elaboração do EIA:  
PBAs e RIMA  

Nº do Registro Profissional: 061650183-8 

Fone: (85) 99695-6905 

E-mail: allison.macambira@outlook.com 

CPF: 044.498.673-19 

Número do Registro no Ca-

dastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos 

de Defesa Ambiental 

(IBAMA): 

6949389 

Assinatura do profissional: 

 

 

1.2.6. Equipe de Apoio 

Willams Diogo Barbosa Lins 

Formação\Especialidade: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Função desempenhada na 

elaboração do EIA:  
Auxiliar de manejo de fauna 
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Willams Diogo Barbosa Lins 

Nº do Registro Profissional:  

Fone: (81) 99716-0698 

E-mail: willamsdiogo.wd@gmail.com 

CPF: 092.343.694-40 

Número do Registro no Ca-

dastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos 

de Defesa Ambiental 

(IBAMA): 

 

Assinatura do profissional: 

 

 

 

 Introdução 

O presente capítulo apresenta a caracterização do Complexo Fotovoltaico Ta-

boleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII. A descrição, consiste na identificação das 

áreas de influências diretas e indiretas do empreendimento, avaliação dos planos, 

programas e políticas dos governos existentes e a compatibilidade com o projeto. 

Além disso, disserta sobre a importância técnica, econômica, social e ambiental que 

as usinas poderão fornecer para a região. 

O Complexo é composto por sete Usinas Fotovoltaicas (UFVs), suas respecti-

vas potências e áreas estão devidamente apresentadas no Quadro 4 a seguir. 

Quadro 4 – Configuração das Usinas Fotovoltaicas. 

Usina Fotovoltaica (UFV) Potência (MW) Área (ha) 

Taboleiro do Meio II 20,00 43,44 

Taboleiro do Meio III 18,00 37,66 

Taboleiro do Meio IV 18,00 43,44 

Taboleiro do Meio V 30,00 68,74 
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Usina Fotovoltaica (UFV) Potência (MW) Área (ha) 

Taboleiro do Meio VI 21,96 58,63 

Taboleiro do Meio VII 27,02 72,10 

Taboleiro do Meio VIII 37,16 95,64 

TOTAL 172,14 419,65 

Fonte: Brilhante (2020). 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) são norteados pelo Termo de Referência (TR) orientado pelo Ofício nº SUD-

OFI-2021/00288 (ANEXO I). Os processos junto a Superintendência de Administração 

do Meio Ambiente (SUDEMA), estão apresentados no Quadro 5. 

Quadro 5 – Números dos processos junto a SUDEMA. 

Empreendimento Nº do Processo SUDEMA  

Taboleiro do Meio II 2021-000672/TEC/LI-7698 

Taboleiro do Meio III e IV 2021-000674/TEC/LI-7699 

Taboleiro do Meio V 2021-000669/TEC/LI-7697 

Taboleiro do Meio VI e VII 2021-000708/TEC/LI-7700 

Taboleiro do Meio VIII 2021-000779/TEC/LI-7702 

 Objetivo e Justificativa do Empreendimento 

Em resposta à demanda mundial pela redução da dependência de fontes ener-

géticas fósseis, buscando a diversificação da matriz energética, e por uma política 

global expressa em metas de redução das emissões de gases do efeito estufa (GEEs), 

houve a expansão das energias renováveis, como a de origem solar (PETRY et al., 

2020; NETO, 2018). 

Atualmente, 26,5% da eletricidade gerada no mundo vêm de fontes renováveis, 

sendo que o aproveitamento da energia solar nesse contexto representa 1,9% disso, 

marcada por uma participação crescente ao longo da última década (PETRY et al., 

2020). O ano de 2017 marcou o setor de energia solar fotovoltaica, pois a capacidade 

de geração elétrica R. dessa fonte aumentou mais que todas as outras tecnologias. 

China, Estados Unidos, Índia, Japão e Turquia foram os países que, nessa ordem, 

mais aumentaram a capacidade de geração da fonte solar fotovoltaica nesse ano e 
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em termos de capacidade instalada per capta, são os líderes (REN 21, 2018). A figura 

abaixo demonstra as informações supracitadas. 

Figura 1 – Evolução da capacidade mundial de geração elétrica solar fotovoltaica de 2007 a 

2017. 

 
Fonte: REN 21 (2018). 

Nesse cenário, o Brasil aumentou sua contribuição de 0,2 GW, ao final de 2016, 

para 1,1 GW em 2017 (REN 21, 2018). Isso se deu principalmente pois as primeiras 

usinas fotovoltaicas contratadas em leilão entraram em operação no ano de 2017 

(Ponte, 2018). A geração solar fotovoltaica teve um total de 143 projetos contratados 

em 5 leilões até o ano de 2018 (EPE, 2018a), apresentando um forte crescimento na 

participação das fontes renováveis, impulsionado pelo fortalecimento dos mecanis-

mos globais de regulação ambiental, principalmente a partir da segunda década do 

século (EPN, 2018). 

O Brasil conta com uma capacidade instalada atual de 1,3 GW em usinas e 

sistemas solares fotovoltaicas de médio a grande porte, o que representa 0,8% da 

matriz elétrica nacional (BARROS, 2018). Diante da busca por uma matriz energética 

mais renovável e da redução dos custos da tecnologia fotovoltaica, o Brasil tende a 

aumentar a participação dessa fonte nos próximos anos. O país conta com uma loca-

lização geográfica favorável, onde a radiação do sol incidente tem ótimas condições 

durante praticamente todo o ano, como é o caso da região Nordeste (ADECE, 2008). 
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A Figura 2 apresenta a escala em toda sua extensão, contemplando os mapas 

de irradiação global horizontal, direta normal e no plano inclinado na latitude, mos-

trando o enorme potencial da região semiárida brasileira para geração de energia fo-

tovoltaica. 

Figura 2 – a) Média anual do total diário da irradiação global horizontal; b) Média anual do total 

diário da irradiação direta normal e c) Média anual do total diário da irradiação no plano verti-
cal. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fonte: ATLAS, 2017. 

O estado da Paraíba, inserido no semiárido nordestino, figura entre os estados 

com maior incidência solar do Brasil, pois possui uma posição privilegiada para a cap-

tação de energia solar, uma vez que se localiza em latitudes próximas ao Equador, 
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região geográfica da Terra que recebe maiores quantidades de radiação solar. E além 

disso, o regime energético solar é mais homogêneo ao longo dos ciclos sazonais. 

Essas características o tornam um lugar ideal para instalação de sistemas fotovoltai-

cos – FV (SIMIONI, 2017). 

Apesar do enorme potencial de geração fotovoltaica no nordeste brasileiro, a 

quantidade de energia produzida dessa forma ainda não é significativa (IPEA, 2020). 

O país conta com cerca de 176 MW de potência centralizada instalada, totalizando 

0,1% da potência total (ANEEL, 2018). Esse valor é bem inferior ao dos países líderes 

do ranking de produção, como Estados Unidos, China e Alemanha (SPE, 2018). 

Desse modo, uma matriz energética extremamente dependente do potencial 

hidrelétrico pode não ser mais capaz de atender à demanda por energia no futuro, em 

que se essas mudanças não forem incluídas no planejamento elétrico futuro, pode-se 

esperar uma possível crise energética, com aumento de tarifas, escassez e apagões.  

(IPEA, 2020). O Plano Decenal de Expansão (PDE) de 2028 indica que devem ser 

adicionadas 10 mil MW de energia eólica e 5 mil MW de energia fotovoltaica à potência 

instalada do SIN. 

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (2017), a produção de ener-

gia elétrica através de usinas fotovoltaicas ocorre de forma renovável, limpa e viável 

comparado a outras fontes de energia, pois essa tecnologia produz em menor escala, 

poluentes atmosféricos, contaminação no solo e baixa geração de resíduos sólidos e 

líquidos, ou seja, um empreendimento de baixo impacto ambiental.  

Também são baixos os volumes de emissão nas etapas de fabricação dos equi-

pamentos utilizados no setor fotovoltaico. A quantidade de energia gerada ao longo 

da vida útil dos sistemas fotovoltaicos é de oito a dezessete vezes maior que a energia 

consumida em sua fabricação. No final do ciclo de vida de um sistema fotovoltaico, 

mais de 85% de seus componentes podem ser reciclados e reaproveitados, de forma 

que os impactos ambientais, já bastante reduzidos, tendem a se tornar ainda menores 

no longo prazo (WWF, 2015).  

Do ponto de vista econômico e, consequentemente social, desde 2012 a fonte 

solar já trouxe R$ 31 bilhões em novos investimentos privados ao país, tendo gerado 

mais de 180 mil empregos acumulados. Somente nos primeiros seis meses de 2020, 

o setor solar fotovoltaico foi responsável pela geração aos brasileiros de mais de 41 
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mil empregos, mesmo com a queda da atividade econômica decorrente da pandemia 

da COVID -19 (ABESF, 2019). 

Diante ao exposto, a implantação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio 

irá contribuir com o desenvolvimento do setor econômico e energético dentro do es-

tado da Paraíba. Segundo o governo estadual, em 2019 a região ocupava o sétimo 

lugar no ranking das usinas de grande porte, com 135 megawatts já contratados, 

sendo uma parcela dessa potência já operante e outra em construção. 

O objetivo da implantação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio é a 

exploração e produção de energia solar fotovoltaica. Ademais, os objetivos específi-

cos do complexo serão: 

→ Implantação de um sistema de geração de energia limpa e renovável; 

→ Maior suprimento energético renovável na demanda nacional, com maior di-

versificação da matriz elétrica brasileira; 

→ Maior segurança no fornecimento nacional de energia elétrica; 

→ Diminuição das emissões de gases do efeito estufa (GEE); 

→Funcionamento de um sistema energético com fácil instalação e manuten-

ção, além de vida útil prolongada.
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 Planos, Programas e Projetos Colocalizados 

A compreensão dos planos, programas e projetos governamentais colocaliza-

dos nas áreas de influência do empreendimento, permite identificar as especificidades 

locais, bem como a dinâmica política, econômica, social e ambiental local, favore-

cendo informações e conhecimentos auxiliares às fases de implementação das usinas 

fotovoltaicas. O levantamento desses dados servirá de empoderamento às ações do 

empreendimento, uma vez que poderão oferecer investimentos e trazer melhor con-

solidação aos projetos já em andamento nos municípios.  

Neste tópico são descritos planos, programas e projetos governamentais fede-

rais, estaduais e municipais, assim como projetos públicos e privados propostos e em 

implantação no município. De forma complementar, são descritos os empreendimen-

tos de geração de energia fotovoltaica delimitados pela área de influência indireta - AII 

em fases de operação e instalação, bem como suas principais características, como 

potência outorgada e o município na qual está localizado, apresentando as relações 

conflitantes, cumulativas ou sinérgicas. 

O levantamento de dados foi realizado mediante consultas a órgãos do poder 

público, nas secretarias e autarquias municipais e em sites oficiais. Além de notícias 

de jornais eletrônicos, páginas e redes sociais oficiais de projetos diversos. 

1.5.1. Projetos correlacionados 

Este tópico traz o levantamento de outros empreendimentos de produção de 

energia solar, afunilando os conhecimentos locais e explicitando a capacidade de ins-

talação e operação energética nas áreas de influências do empreendimento. 

1.5.1.1. Âmbito Nacional 
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Quadro 6 – Planos, programas e projetos  governamentais federais. 

Planos, Programas e 

Projetos 
Responsável Legislação Relacionada Descrição 

Água para todos 

Ministério do Desenvol-

vimento Regional 

(MDR) 

Decreto nº 7 535, de 

26 de julho de 2011. 

O Programa está integra ao Plano Brasil Sem Mi-

séria, administrado pelo Governo Federal no sen-

tido de distribuir a água para as populações ca-

rentes e rurais que não são atendidas de maneira 

qualificada para se desenvolverem. 

O principal objetivo consiste em garantir acesso 

seja por consumo próprio, dos animais ou à pro-

dução de alimentos que permitem gerar exceden-

tes em níveis comerciais para ampliar a renda de 

produtores rurais. 

As ações ocorrem através de implantação/cons-

truções de tecnologias sociais para captação e ar-

mazenamento de água de chuva para produção. 

Tais ações proporcionam o acesso à água para a 

produção agroalimentar e animal às famílias de 

baixa renda, aumentam a capacidade produtiva 
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Planos, Programas e 

Projetos 
Responsável Legislação Relacionada Descrição 

voltada para a segurança alimentar e nutricional 

potencializando desde a produção de frutas e hor-

taliças à criação de pequenos animais. 

Bolsa Família 
Ministério da Cidadania 

(MC) 

Lei nº 10.836, de 9 de 

janeiro de 2004. 

O Bolsa Família é um programa do MC, que con-

tribui para o combate à pobreza e à desigualdade 

no Brasil. 

O Programa atende às famílias que vivem em si-

tuação de pobreza e de extrema pobreza e foi cri-

ado em janeiro de 2004 e possui três eixos princi-

pais: 

1. Complemento da renda, que garante o alívio 

mais imediato da pobreza; 

2. Acesso a direitos, oferecendo condições para 

as futuras gerações quebrarem o ciclo da po-

breza, graças a melhores oportunidades de inclu-

são social; e 
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Planos, Programas e 

Projetos 
Responsável Legislação Relacionada Descrição 

3. Articulação com outras ações a fim de estimular 

o desenvolvimento das famílias. 

A gestão do Bolsa Família é descentralizada, ou 

seja, tanto a União, quanto os estados, o Distrito 

Federal e os municípios têm atribuições em sua 

execução. Em nível federal, o Ministério da Cida-

dania é o responsável pelo Programa, e a Caixa 

Econômica Federal é o agente que executa os pa-

gamentos. 

Plano Nacional de Ener-

gia 

Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) e Mi-

nistério de Minas e 

Energia (MME) 

- 

O Plano Nacional de Energia (PNE) é uma série 

de estudos realizados pela EPE em consonância 

com o MME, visando o planejamento integrado, a 

longo prazo, dos recursos energéticos realizado 

em âmbito Federal. 

Nos Planos são observados os possíveis cenários 

de evolução da economia brasileira: 
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Planos, Programas e 

Projetos 
Responsável Legislação Relacionada Descrição 

1. A evolução da demanda de energia; o potencial 

dos recursos energéticos; 

2. Os cenários de oferta de energia elétrica; os ce-

nários de oferta de combustíveis. 

Sendo apresentados como resultados: a Matriz 

Energética Nacional, a Perspectiva Energética e 

o Relatório Executivo do PNE. 

Programa de Apoio à 

Conservação Ambiental 

(Bolsa Verde) 

Ministério do Meio Am-

biente (MMA) 

Lei nº 12.512 de 14 de 

outubro de 2011. De-

creto nº 9.221, de 6 de 

dezembro de 2017 

O Programa de Apoio à Conservação Ambiental, 

conhecido como Bolsa Verde, é um programa de 

transferência de renda do Governo Federal. 

O Bolsa Verde é um programa que visa ajudar as 

famílias em situação de extrema pobreza incenti-

vando práticas de proteção à natureza. 

A execução do Programa é de responsabilidade 

do MMA, a quem cabe definir as condições e as 

normas complementares do programa: situação 
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do benefício, alteração de valor, concessão e can-

celamento. 

Plano Nacional de Edu-

cação (PNE) 

Ministério da Educação 

(MEC) 

 

Lei nº 13.005, de 25 de 

julho de 2014 

O PNE visa o planejamento estratégico da política 

educacional durante o período de 2014 a 2024, 

possuindo as seguintes diretrizes: 

"I - Erradicação do analfabetismo; 

II - Universalização do atendimento escolar; 

III - Superação das desigualdades educacionais, 

com ênfase na promoção da cidadania e na erra-

dicação de todas as formas de discriminação; 

IV - Melhoria da qualidade da educação; 

V - Formação para o trabalho e para a cidadania, 

com ênfase nos valores morais e éticos em que 

se fundamenta a sociedade; 

VI - Promoção do princípio da gestão democrática 

da educação pública; 
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VII - Promoção humanística, científica, cultural e 

tecnológica do País; 

VIII - Estabelecimento de meta de aplicação de 

recursos públicos em educação como proporção 

do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com 

padrão de qualidade e equidade; 

IX - Valorização dos (as) profissionais da educa-

ção; 

X - Promoção dos princípios do respeito aos direi-

tos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental. ” 

Programa Brasil Alfabeti-

zado (PBA) 

Ministério da Educação 

(MEC) 

 

Lei n° 10.880, de 09 de 

junho 2004; Decreto nº 

6.093, de 24/04/2007; 

e Resolução n° 9, de 

O PBA promove a superação do analfabetismo e 

contribui para a universalização do ensino funda-

mental no Brasil. O programa é desenvolvido em 

todo o território nacional, em regime de colabora-

ção com o Distrito Federal e com cada um dos es-

tados e dos municípios – com atendimento 
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16 de dezembro de 

2016. 

prioritário a municípios que apresentam alta taxa 

de analfabetismo. Para a alfabetização dos jo-

vens, adultos e idosos, o programa conta com a 

ajuda de voluntários, preferencialmente professo-

res da rede pública, que atuam como alfabetiza-

dores, coordenadores de turmas ou tradutores-in-

térpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e 

recebem bolsas mensais, como um estímulo à 

sua ação alfabetizadora. 

Plano Nacional de Assis-

tência Estudantil 

(PNAES) 

Ministério da Educação 

(MEC) 

 

Decreto nº 7.234, de 

19 de julho de 2010; 

O PNAES visa ampliar as condições de perma-

nência dos jovens na educação superior pública 

federal. 

Possui os objetivos de "democratizar as condi-

ções de permanência dos jovens na educação su-

perior pública federal; minimizar os efeitos das de-

sigualdades sociais e regionais na permanência e 

conclusão da educação superior; reduzir as taxas 
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de retenção e evasão; e contribuir para a promo-

ção da inclusão social pela educação." 

As ações de assistência estudantil deste Pro-

grama são voltadas para as áreas de moradia, ali-

mentação, transporte, saúde, inclusão digital, cul-

tura, esporte, apoio pedagógico e acesso, partici-

pação e aprendizagem de estudantes com defici-

ência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades e superdotação. 

Plano Brasil sem Miséria 

Governo Federal 

(Ação coordenada entre 

18 Ministérios) 

 

Decreto nº 7.492, de 2 

de junho de 2011. 

O Plano Brasil sem Miséria foi criado pelo Go-

verno Federal com a proposta de erradicar a ex-

trema pobreza, em quase todo o território brasi-

leiro. O projeto consiste em identificar e inscrever 

pessoas que não estejam inscritas no Bolsa Fa-

mília. Além disso, eles incentivam a busca por ou-

tras formas de renda e melhores condições de 

vida. 
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Esse programa tem o intuito de dar condições 

mais dignas àqueles que sofrem com situações 

indignas. O plano prevê a transferência de renda, 

o acesso aos serviços públicos: saúde, assistên-

cia social, trabalho, educação e afins para gerar 

qualidade de vida. 

Serão incluídos no programa a documentação, 

energia elétrica, combate ao trabalho infantil, se-

gurança alimentar, educação infantil, saúde, dis-

tribuição de medicamentos para hipertensos e di-

abéticos, tratamento dentário, exame de vista e 

assistência social. 

O Brasil Sem Miséria também garante o acesso 

dos cidadãos em risco social a todos os serviços 

públicos do País em diversas áreas: 

Educação: Mais Educação e Brasil Alfabetizado; 

Saúde: Unidades Básicas de Saúde, Olhar Brasil, 

Saúde na Escola, Saúde da Família, Rede 
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Cegonha, Brasil Sorridente e Distribuição de Me-

dicamentos Assistência social e segurança ali-

mentar: Centro de Referência da Assistência So-

cial, Centro de Referência Especializado da As-

sistência Social, Banco de Alimentos e Cozinhas 

Comunitárias. 

OBS: Algum desses programas não foram aderi-

dos pelo governo local, logo não há menção deles 

nesse tópico. 

Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Téc-

nico e Emprego (PRO-

NATEC) 

Ministério da Educação 

(MEC) 

 

Lei nº 12.513, de 26 de 

outubro de 2011 

O PRONATEC visa ampliar a oferta de educação 

profissional e tecnológica, por meio de progra-

mas, projetos e ações de assistência técnica e fi-

nanceira. 

São objetivos do Pronatec: "expandir, interiorizar 

e democratizar a oferta de cursos de educação 

profissional técnica de nível médio presencial e a 

distância e de cursos e programas de formação 

inicial e continuada ou qualificação profissional; 
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fomentar e apoiar a expansão da rede física de 

atendimento da educação profissional e tecnoló-

gica; contribuir para a melhoria da qualidade do 

ensino médio público, por meio da articulação 

com a educação profissional; ampliar as oportuni-

dades educacionais dos trabalhadores, por meio 

do incremento da formação e qualificação profis-

sional; estimular a difusão de recursos pedagógi-

cos para apoiar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica; e estimular a articula-

ção entre a política de educação profissional e 

tecnológica e as políticas de geração de trabalho, 

emprego e renda". 

Programa Nacional de 

Universalização do 

Acesso e Uso da Energia 

Elétrica (Luz para Todos) 

Ministério de Minas e 

Energia (MME) 

 

Decreto nº 7.520, de 8 

de julho de 2011. 

 

O Luz para Todos é um conjunto de medidas pú-

blicas do Brasil, que visa levar eletrificação a 

áreas remotas e com tarifas subsidiadas pelo Go-

verno Federal, governos estaduais e distribuido-

ras. 
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Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens (Pro-

jovem) 

Ministério da Educação 

(MEC) 

Lei nº 11.692, de 10 de 

julho de 2008 

O Projovem visa promover a reintegração destes 

jovens ao processo educacional, assim como a 

sua qualificação profissional e seu desenvolvi-

mento humano. 

Programa de Apoio aos 

Sistemas de Ensino para 

Atendimento à Educação 

de Jovens e Adultos 

(PEJA) 

Ministério da Educação 

(MEC) 

 

Lei nº 10.880, de 09 de 

junho de 2004; Reso-

lução nº 48, de 02 de 

outubro de 2012; Re-

solução n° 05, de 31 

de março de 2017. 

O PEJA: “visa ampliar a oferta de vagas na edu-

cação fundamental pública de jovens e adultos, 

em cursos presenciais com avaliação no pro-

cesso, por meio de assistência financeira, em ca-

ráter suplementar, aos sistemas de ensino esta-

duais, municipais e do Distrito Federal.” 

Minha Casa, Minha Vida 

Ministério do Desenvol-

vimento Regional 

(MDR) 

 

Lei nº 11.977, de 7 de 

julho de 2009. 

 

O Minha Casa Minha Vida é o Programa do Go-

verno Federal que tem como objetivo proporcio-

nar ao cidadão brasileiro, através da parceria com 

empresas, estados, municípios e entidades o 

acesso ao financiamento da sua moradia com 

condições especiais. 

O programa foi lançado, com a iniciativa do Go-

verno Federal, para possibilitar o acesso à casa 



 

  

72 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 1 Caracterização do Empreendimento   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Planos, Programas e 

Projetos 
Responsável Legislação Relacionada Descrição 

própria através da concessão de descontos e fa-

cilidades para as pessoas que recebem até R$ 

5.000,00 poderem adquirir seu imóvel e dessa 

forma, realizar o sonho de grande parte da popu-

lação brasileira possui, que é ter sua casa própria. 

Programa para Desen-

volvimento em Energias 

Renováveis e Eficiência 

Energética na Rede Fe-

deral (EnergIF) 

Ministério da Educação 

(MEC) 

 

- 

O EnergIF é um projeto do MEC, por meio do 

MEC, através da Secretaria de Educação Profis-

sional e Tecnológica (SETEC), que busca induzir 

a cultura do desenvolvimento de Energias Reno-

váveis e Eficiência Energética na Rede Federal de 

Educação. 

O Programa torna possível a aplicação de medi-

das de melhoria no desempenho energético da 

Rede Federal, a fim de reduzir as despesas de 

custeio com energia elétrica; impulsionar a aquisi-

ção de equipamentos de geração de energia e 

para centros de treinamento nas áreas de energia 

eólica, solar, biogás e eficiência energética; 
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impulsionar a formação profissional e tecnológica 

em energias renováveis e eficiência energética 

com novos cursos; e fomentar pesquisa, desen-

volvimento, inovação e empreendedorismo em 

energias renováveis e eficiência energética na 

Rede Federal. 

Programa Nacional de 

Alimentação Escolar 

(PNAE) 

Ministério da Educação 

(MEC) 

 

Lei nº 11.947, de 16 de 

junho de 2009; Reso-

lução FNDE nº 

26/2013. 

 

O PNAE visa contribuir para o crescimento e o de-

senvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, 

o rendimento escolar e a formação de hábitos ali-

mentares saudáveis dos alunos, por meio de 

ações de educação alimentar e nutricional e da 

oferta de refeições que cubram as suas necessi-

dades nutricionais durante o período letivo. Além 

disso, a Resolução FNDE nº 26/2013 apresenta 

as diretrizes que regem o PNAE. 

Programa de 
Ministério da 

Cidadania (MC) 

Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993. 

O PETI é uma iniciativa que visa proteger crianças 

e adolescentes, menores de 16 anos, contra 
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Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI) 

 qualquer forma de trabalho, garantindo que fre-

quentem a escola e atividades socioeducativas. 

Seu objetivo principal é erradicar todas as formas 

de trabalho infantil no país, em um processo de 

resgate da cidadania e inclusão social de seus be-

neficiários. O programa oferece auxílio financeiro, 

pago mensalmente pela Caixa, à mãe ou ao res-

ponsável legal do menor, por meio de cartão mag-

nético. 

O PETI é destinado às famílias com renda per ca-

pita mensal superior a R$ 170,00 e que possuam 

filhos com idade inferior a 16 anos em situação de 

trabalho infantil. 

Para receber o benefício, as famílias devem estar 

inscritas no Cadastro Únicos para Programas So-

ciais do Governo Federal. Também devem retirar 

todas as crianças de atividades laborais e/ou de 

exploração, e garantir que a criança tenha 
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frequência mínima de 85% nas atividades de en-

sino regular e nas ações socioeducativas e de 

convivência promovidas pelo programa. 

Programa de Fomento às 

Atividades Produtivas 

Rurais (Programa Fo-

mento Rural) 

Ministério da Cidadania 

(MC) 

 

Lei nº 12.512, de 14 de 

outubro de 2011. De-

creto nº 9.221, de 6 de 

dezembro de 2017 

 

O Programa de Fomento às Atividades Produtivas 

Rurais é um programa de transferência de renda 

do Governo Federal, instituído pela Lei no 12.512, 

de 14 de outubro de 2011, e regulamentado pelo 

Decreto nº. 7.644, de 16 de dezembro de 2011. 

Os gestores do Programa são: Ministério do De-

senvolvimento Social e Agrário – MDSA e Secre-

taria Especial de Agricultura Familiar e Desenvol-

vimento Agrário – SEAD, aos quais cabe definir 

as normas complementares do Programa. 

O programa conta também com um sistema de 

acompanhamento, o que é imprescindível para 

um bom funcionamento do programa. O acompa-

nhamento consiste na visita periódica dos técni-

cos às famílias participantes do programa. 
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Cadastro Único 
Ministério da Cidadania 

(MC) 

Decreto nº 6.135, de 

26 de junho de 2007. 

O Cadastro Único é um conjunto de informações 

sobre as famílias brasileiras em situação de po-

breza e extrema pobreza. 

Essas informações são utilizadas pelo Governo 

Federal, pelos Estados e pelos municípios para 

implementação de políticas públicas capazes de 

promover a melhoria da vida dessas famílias. 

Programa Criança Feliz 
Ministério da Cidadania 

(MC) 

Decreto nº 8.869, de 5 

de outubro de 2016. 

Programa intersetorial, voltado pra crianças (de 0 

a 3 anos e, crianças com deficiência de 0 a 6 

anos) e gestantes, tendo por objetivo promover o 

desenvolvimento humano. 

Proteção e Atenção Inte-

gral à Família (PAIF) 

Ministério da Cidadania 

(MC) 

Decreto nº 5.085 de 19 

de maio de 2004. 

O Programa realiza trabalhos sociais junto às fa-

mílias a fim de prevenir a ruptura de laços. O ser-

viço é ofertado pelos Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS). 
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Estratégia em Saúde da 

Família 

Ministério da Saúde 

(MS) 

Portaria nº 2.436, de 

21 de setembro de 

2017. 

Programa que se constitui como porta de entrada 

do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo por ob-

jetivo promover a qualidade de vida da população 

por meio da prevenção de doenças e da promo-

ção à saúde. 
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1.5.1.2. Âmbito Estadual 

Conforme dados fornecidos pelo Sistema de Informações de Geração da 

ANEEL – SIGA (2020) o Estado da Paraíba possui 3 empreendimentos fotovoltaicos 

em operação gerando 81.000,00 kW de potência outorgada, com previsão de aumento 

para 307.140,00 kW na capacidade de geração estadual, considerando, também, os 

3 empreendimentos que estão em fase de construção e os outros 9 com construção 

ainda não iniciadas. 

No Quadro 7 é possível verificar os empreendimentos fotovoltaicos no Estado, 

assim como os outros empreendimentos de geração de energia localizados na Área 

de Influência Direta – AID. Logo após, também é possível verificar as Linhas de Trans-

missão – LT que farão a distribuição da energia produzida para o Sistema Interligado 

Nacional – SIN. 

Quadro 7 – Empreendimentos Fotovoltáicos estaduais (Paraíba). 

Empreendimento 

Potência 
Outor-
gada 
(kW) 

Município Fase 

Angico I 27.200,00 Condado - PB Operação 

Coremas I 27.000,00 Coremas - PB Operação 

Coremas II 27.000,00 Coremas - PB Operação 

Coremas III 27.000,00 Coremas - PB Operação 

Coremas IV 27.000,00 Coremas - PB Construção 

Coremas V 27.000,00 Coremas - PB Construção 

Coremas VI 27.000,00 Coremas - PB Construção não iniciada 

Coremas VII 27.000,00 Coremas - PB Construção 

Coremas VIII 27.000,00 Coremas - PB Construção não iniciada 

Esmeralda 2 14.000,00 Malta - PB Construção não iniciada 

Ferreira Costa João 
Pessoa 

540,00 
João Pessoa - 
PB 

Operação 

Lagoa 1 32.890,00 
São José da La-
goa Tapada - 
PB 

Construção não iniciada 
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Empreendimento 

Potência 
Outor-
gada 
(kW) 

Município Fase 

Lagoa 2 32.890,00 
São José da La-
goa Tapada - 
PB 

Construção não iniciada 

Luzia 2 59.868,00 
Santa Luzia - 
PB 

Construção não iniciada 

Luzia 3 59.868,00 
Santa Luzia - 
PB 

Construção não iniciada 

Malta 27.200,00 Malta - PB Operação 

Rio do Peixe I 32.740,00 
São João do 
Rio do Peixe - 
PB 

Construção não iniciada 

Rio do Peixe II 36.014,00 
São João do 
Rio do Peixe - 
PB 

Construção não iniciada 

Taboleiro do Meio II 20.000,00 Coremas - PB Construção não iniciada 

Taboleiro do Meio III 18.000,00 Coremas - PB Construção não iniciada 

Taboleiro do Meio IV 18.000,00 Coremas - PB Construção não iniciada 

Taboleiro do Meio V 30.000,00 Coremas - PB Construção não iniciada 

Taboleiro do Meio VI 21.960,00 Coremas - PB Construção não iniciada 

Taboleiro do Meio VII 27.020,00 Coremas - PB Construção não iniciada 

Taboleiro do Meio VIII 37.160,00 Coremas - PB Construção não iniciada 

Outros Empreendimentos de Geração de Energia - Usinas Eólicas 

Albatroz 4.800,00 Mataraca - PB Operação 

Atlântica 4.800,00 Mataraca - PB Operação 

Camurim 4.800,00 Mataraca - PB Operação 

Canoas 31.500,00 
São José do 
Sabugi - PB 

Operação 

Canoas 2 34.650,00 
Santa Luzia - 
PB 

Construção 

Canoas 3 34.650,00 
Santa Luzia - 
PB, São José 
do Sabugi - PB 

Construção 

Canoas 4 34.650,00 
São José do 
Sabugi - PB 

Construção 

Caravela 4.800,00 Mataraca - PB Operação 
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Empreendimento 

Potência 
Outor-
gada 
(kW) 

Município Fase 

Chafariz 1 34.650,00 
Santa Luzia - 
PB 

Construção 

Chafariz 2 34.650,00 
Santa Luzia - 
PB 

Construção 

Chafariz 3 34.650,00 
Santa Luzia - 
PB 

Construção 

Chafariz 4 34.650,00 
Areia de Baraú-
nas - PB, Santa 
Luzia - PB 

Construção 

Chafariz 5 34.650,00 
Santa Luzia - 
PB 

Construção 

Chafariz 6 31.185,00 
Santa Luzia - 
PB 

Construção 

Chafariz 7 34.650,00 
Santa Luzia - 
PB 

Construção 

Coelhos I 4.800,00 Mataraca - PB Operação 

Coelhos II 4.800,00 Mataraca - PB Operação 

Coelhos III 4.800,00 Mataraca - PB Operação 

Coelhos IV 4.800,00 Mataraca - PB Operação 

Lagoa 1 31.500,00 
Santa Luzia - 
PB 

Operação 

Lagoa 2 31.500,00 
São José do 
Sabugi - PB 

Operação 

Lagoa 3 34.650,00 
São José do 
Sabugi - PB 

Construção 

Lagoa 4 20.790,00 
Santa Luzia - 
PB 

Construção 

Mataraca 4.800,00 Mataraca - PB Operação 

Millennium 10.200,00 Mataraca - PB Operação 

Presidente 4.800,00 Mataraca - PB Operação 

Serra do Seridó II 17.325,00 
Santa Luzia - 
PB 

Construção não iniciada 

Serra do Seridó III 45.045,00 
Junco do Seridó 
- PB 

Construção não iniciada 

Serra do Seridó IV 34.650,00 
Junco do Seridó 
- PB 

Construção não iniciada 

Serra do Seridó IX 45.045,00 
Santa Luzia - 
PB 

Construção não iniciada 
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Empreendimento 

Potência 
Outor-
gada 
(kW) 

Município Fase 

Serra do Seridó VI 24.255,00 
Junco do Seridó 
- PB 

Construção não iniciada 

Serra do Seridó VII 48.510,00 
Junco do Seridó 
- PB 

Construção não iniciada 

Serra do Seridó XI 34.650,00 
Junco do Seridó 
- PB 

Construção não iniciada 

Serra do Seridó XII 41.580,00 
Junco do Seridó 
- PB 

Construção não iniciada 

Serra do Seridó XIV 38.115,00 
Junco do Seridó 
- PB 

Construção não iniciada 

Ventos de Arapuá 1 24.255,00 
Areia de Baraú-
nas - PB, Santa 
Luzia - PB 

Construção 

Ventos de Arapuá 2 34.650,00 

Areia de Baraú-
nas - PB, Santa 
Luzia - PB, São 
Mamede - PB 

Construção 

Ventos de Arapuá 3 13.860,00 
Areia de Baraú-
nas - PB, São 
Mamede - PB 

Construção 

Vitória 4.500,00 Mataraca - PB Operação 

Central Hidrelétrica 

Boqueirão 1.000,00 Boqueirão - PB Operação 

Curemas 3.520,00 Coremas - PB Operação 

Fonte: ANEEL (2021). 

1.5.1.3. Âmbito local 

Quadro 8 – Planos, Projetos e Programas municipais. 

SECRETARIAS  PROGRAMAS 

SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL 

- Cadastro único/programa bolsa 
família; 
- Benefícios assistenciais; 
- Vigilância socioassistencial; 
- Secretaria financeira; 
- Programa de aquisição de ali-
mentos; 
- Sede dos conselhos setoriais 
afins. 
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SECRETARIAS  PROGRAMAS 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTEN-
CIA SOCIAL ANTONIO DE OLIVEIRA CA-
LADO – CRAS I 

- Serviço de proteção e atendi-
mento integral à família – PAIF; 
- Serviço de convivência e fortale-
cimento de vínculos para crianças 
3 a 6 anos; 
- Serviço de convivência e fortale-
cimento de vínculos para idosos. 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTEN-
CIA SOCIAL JOSÉ ALVES FEITOSA – 
CRAS II 

- Serviço de proteção e atendi-
mento integral à família – PAIF; 
- Serviço de convivência e fortale-
cimento de vínculos para crianças 
3 a 6 anos; 
Serviço de convivência e fortaleci-
mento de vínculos para idosos. 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
Serviço de convivência e fortaleci-
mento de vínculos para crianças 
e adolescentes de 7 a 17 anos. 

PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE 2.0 
Programa de atendimento a jo-
vens de 15 a 29 anos. 

CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SO-
CIAIS - CIPS 

- Programa primeira infância no 
suas – criança feliz; 
- Coordenadoria da juventude; 
- Coordenadoria da mulher; 
- Central de interpretação de li-
bras – CIL. 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALI-
ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS 

- Serviço de proteção e atendi-
mento especializado a famílias e 
indivíduos – PAEFI; 
- Serviço especializado em abor-
dagem social; 
- Serviço de proteção social a 
adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa de Liber-
dade Assistida – LA e de Presta-
ção de Serviços à Comunidade – 
PSC. 

NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE DE POMBAL – NACAP 

Unidade municipal de acolhi-
mento institucional para crianças 
e adolescentes 
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 Alcance Socioeconômico e Previsão da Evolução do Empreendimento 

O desenvolvimento sustentável é uma temática bastante discutida nas últimas 

décadas, tanto no setor público quanto no privado. Para o desenvolvimento econô-

mico e social de qualquer sociedade, a energia, é uma peça fundamental nesse con-

texto, relacionada, muitas vezes, com ações que impactam o meio ambiente. Desse 

modo, a utilização de tecnologias de energias limpas e renováveis vem ganhando 

destaque e aceitabilidade, principalmente por parte de políticas públicas e incentivos.  

No contexto da lógica de mercado e de competitividade das fontes de energia 

renováveis, a busca por reduzir cada vez mais os custos dessas tecnologias geram a 

preocupação com a apropriação dos recursos naturais e os impactos nas comunida-

des. Assim é de suma importância que esse desenvolvimento ocorra de forma paralela 

ao crescimento da população local e do município de Coremas, recompensado por 

ser um espaço favorável a esses novos investimentos fotovoltaicos. 

Considerando-se esses aspectos, a instalação do Complexo Fotovoltaico Ta-

boleiro do Meio possibilitará diversos benefícios socioeconômicos de forma direta e 

indireta, tanto para o município de Coremas, quanto para o estado da Paraíba. 

De acordo com esse estudo de impacto ambiental, as Áreas Diretamente Afe-

tadas (ADA) serão áreas rurais arrendadas, cujas terras serão atingidas provisória ou 

definitivamente pela implantação e operação do Complexo. As Áreas de Influência 

Direta (AID) são as comunidades situadas em um raio de 5 (cinco) quilômetros para o 

meio socioeconômico e os municípios de Coremas, Pombal, Cajazeirinhas e São João 

da Lagoa Tapada fazem parte da Área de Influência Indireta (AII). 

A partir do diagnóstico socioeconômico levantado para as áreas de influências 

definidas é possível prevê os impactos que afetarão a comunidade durante as fases 

de implantação e operação. 

1.6.1. Fase de Implantação 

De acordo com a ficha de dados das Usinas Fotovoltaicas de Taboleiro do Meio 

II, III, IV, V, VI, VII e VIII, atestada pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE, a ser 

implantada em Coremas-PB, serão mobilizados com a implantação do complexo um 

total de 2219 empregos diretos, como mostra o Quadro 9. Ademais, vale salientar, 
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que esse número poderá ser bem maior ao estimado, considerando ainda os empre-

gos temporários.  

Como base comparativa, para implantação da Usina Fotovoltaica COREMAS I 

e II, empreendimentos adjacentes e com potências similares, especialmente as obras 

civis previstas, foram mobilizados no pico das atividades, aproximadamente 2.000 tra-

balhadores, destes 1.600 alocados da comunidade local durante um período de apro-

ximadamente 10 meses. 

Quadro 9 – Estimativa de Geração de Empregos Diretos Durante a Fase de Construção. 

 Nº de empregos 

UFV Taboleiro do meio II 500 

UFV Taboleiro do meio III 500 

UFV Taboleiro do meio IV 500 

UFV Taboleiro do meio V 500 

UFV Taboleiro do meio VI 54 

UFV Taboleiro do meio VII 70 

UFV Taboleiro do meio VIII 95 

Total 2219 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 

Diante da informação, presume-se aumento na contratação local, uma vez que 

a renda e a quantidade de empregados crescerão nos municípios e nas adjacências. 

De forma complementar, aumentará a dinâmica econômica da região impulsionando 

uma maior demanda de bens e serviços, especialmente do setor terciário. Aumento 

este que, consequentemente, demandarão ampliação dos serviços públicos, especi-

almente nos serviços educacionais, de saúde e infraestrutura. 

De forma paralela, a arrecadação de impostos aumentará e, consequente-

mente, haverá melhores condições de investimentos sobre os serviços básicos no 

município. Esse crescimento, envolto por um processo cíclico, por sua vez, tenderá a 

criar um cenário mais promissor de desenvolvimento para os municípios envoltos.  
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De forma complementar, pode-se presumir que o empreendimento poderá ser 

um fator propulsivo ao estímulo de geração de emprego, renda e pesquisa, pois po-

derá gerar projetos para o desenvolvimento local como por exemplo: 

1. A construção de uma fábrica para montagem dos painéis fotovoltaicos, o que 

criaria novos postos de trabalho no município e adjacências.  

2. A criação de uma linha de financiamento para instalação de painéis fotovol-

taicos em edifícios particulares, dinamizando empresas de instalação elétricas e per-

mitindo que moradores economizem na conta de luz.  

3. A criação de uma empresa municipal com prestação de serviço em Pesquisa 

e Inovação para empresas de energia solar e com certificação de módulos fotovoltai-

cos. Essa empresa deveria manter parceria com universidades e institutos de pesqui-

sas do país.  

Contudo, apesar da prospecção benéfica, também existirão, ainda que de 

forma pontual, incômodos, perturbações e alteração da qualidade de vida comunitária, 

seja pela maior competitividade à prestação dos serviços públicos, seja por passivos 

ambientais como emissão de ruídos, particulados, e qualquer outra alteração nos re-

cursos naturais. 

A expansão da energia solar pelas Usinas Fotovoltaicas de Taboleiro do meio 

II-VIII gerará concentração de terra e, consequentemente, conflitos ambientais, uma 

vez que para implantação do empreendimento ocorrerá desapropriações e alteração 

no uso e ocupação do solo. 

1.6.2. Fase de Operação 

Com o aumento da oferta de energia gerada pelas Usina Fotovoltaica Taboleiro 

do meio II-VIII, haverá maior injeção ao sistema integrado nacional, ocasionando 

maior diversificação da matriz energética brasileira, garantindo maior estabilidade ao 

sistema de transmissão e distribuição, uma vez que se trata da exploração de uma 

fonte renovável. 

A geração de emprego e renda, considerada um dos principais impactos bené-

ficos do empreendimento, continuará a ocorrer, porém em menor escala e com mais 

qualificação na mão de obra. 



 

  

86 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 1 Caracterização do Empreendimento   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Arrecadação dos impostos beneficiará o município de Coremas de forma direta 

com o início da produção e comercialização de energia, através da arrecadação do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).  

Adicionalmente, o município será contemplado com a implantação de progra-

mas e projetos na área, assim como o fomento de pesquisas e atividades de monito-

ramento dos recursos naturais.  
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 Descrição do Empreendimento 

Neste capítulo, serão abordadas as informações relacionadas ao projeto, nas 

fases de planejamento, implantação e operação, onde será possível verificar dados 

gerais, como: a identificação de áreas com restrições ambientais de uso; valor do in-

vestimento; características gerais da área de inserção do empreendimento; mapas de 

localização das usinas fotovoltaicas, cronograma de atividades, alternativas locacio-

nais e tecnológicas e o enquadramento das áreas de influências do empreendimento. 

1.7.1. Informações Gerais 

O Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio – composto pelas Usinas Fotovol-

taicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII – será localizado em zona rural do 

município de Coremas-PB, descritas a seguir: 

• UFV Taboleiro do Meio II, III, IV e V – Fazenda Taboleiro do Meio;  

• UFV Taboleiro do Meio VI e VII – Sítio Major Celso;  

• UFV Taboleiro do Meio VIII – Sítio Salviano;  

O complexo será implantado em propriedades arrendadas em zona rural, cujo 

imóveis de matrícula 1.293, 1.578, 2.191 e 2.216, conforme observados no Quadro 

10, ademais os documentos fundiários estão no ANEXO II, assim como as outorgas 

de concessão e autorização de geração de energia do empreendimento emitidas pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ANEXO III. 

Quadro 10 – Imóveis utilizados na implantação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio II 
– VIII. 

Empreendimento Matrícula Imóvel Área (ha) 

UFV Taboleiro do meio II 2.191  Sítio Taboleiro do Meio 97,85 

UFV Taboleiro do meio III  1.578  Taboleiro do Meio 167,24 

UFV Taboleiro do meio IV 1.578  Taboleiro do Meio 167,24 

UFV Taboleiro do meio V 2.191  Sítio Taboleiro do Meio 97,85 

UFV Taboleiro do meio VI 1.293  Major Celso 248,43 

UFV Taboleiro do meio VII 1.293  Major Celso 248,43 

UFV Taboleiro do meio VIII 2.216  Joana Soares 166,41 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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Através da avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico1 na área de im-

plantação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio, o empreendimento foi enqua-

drado como nível III, ou seja, de média e/ou alta interferência sobre as condições vi-

gentes do solo, grandes áreas de intervenção, com limitada ou inexistente flexibilidade 

para alterações de localização e traçado. 

O Complexo será composto por sete Usinas Fotovoltaicas (UFVs), o Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), as áreas construídas e as potências outorgadas 

estão descritas no Quadro 11. 

Quadro 11 – Descrição do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. 

Empreendimento CNPJ 
Área cons-
truída (há) 

Potência ou-
torgada (kW) 

UFV Taboleiro do meio II 39.252.065/0001-6 43,44 20.000,00 

UFV Taboleiro do meio III 39.252.194/0001-58 37,66 18.000,00 

UFV Taboleiro do meio IV 38.611.337/0001-08 43,44 18.000,00 

UFV Taboleiro do meio V 39.252.252/0001-4 68,74 30.000,00 

UFV Taboleiro do meio VI 27.167.636/0001-89 58,63 21.960,00 

UFV Taboleiro do meio VII 27.167.636/0001-89 72,1 27.020,00 

UFV Taboleiro do meio VIII 27.167.636/0001-89 95,64 37.160,00 

Total - 419,65 172.140,00 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 

Este empreendimento, por apresentar áreas de supressão vegetal superiores 

a 100 (cem) hectares, perpassa por um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), em atendimento ao inciso XIV do 

Artigo 2º da Resolução CONAMA nº 001/1986 e o Decreto Estadual nº. 24.417/2003, 

em seu Art. 2º item i. É objeto de licenciamento ambiental junto à Superintendência 

de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA), pelos processos apresentados 

abaixo: 

Quadro 12 – Números dos processos junto a SUDEMA. 

 
1ANEXO 3 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de implanta-

ção do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. 
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Empreendimento Nº do processo 

UFV Taboleiro do meio II 2021-000672/TEC/LI-7698 

UFV Taboleiro do meio III e IV 2021-000674/TEC/LI-7699 

UFV Taboleiro do meio V 2021-000669/TEC/LI-7697 

UFV Taboleiro do meio VI e VII 2021-000708/TEC/LI-7700 

UFV Taboleiro do meio VIII 2021-000779/TEC/LI-7702 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 

Quanto ao uso e ocupação do solo foram identificadas as áreas com restrições 

ambientais de uso, como: Unidades de Conservação (UCs), Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), áreas indígenas, comunidades tradicionais, áreas urbanas, po-

voados, unidades de serviços básicos e comunitários. 

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), exis-

tem 8 unidades de conservação no Estado da Paraíba. O papel principal dessas uni-

dades é a proteção de áreas ambientais ecologicamente significativas, além de impe-

dir a presença de atividades degradantes neste local. O Quadro 13 apresenta a infor-

mações de todas as UCs existentes no Estado.
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Quadro 13 – Unidades de Conservação (UCs) no Estado da Paraíba. 

Nome Área (ha) Doc. Criação Município Bioma 

Parque Estadual Mata do Pau Ferro  607,00  Decreto N.º 26.098 04/08/2005 Areia Mata Atlântica 

Parque Estadual da Mata do Xém‐Xém  182,00  Decreto N.º 21.262 28/08/2000 Bayeux Mata Atlântica 

Parque Estadual Pico do Jabre  851,00  Decreto N.º 23.060 19/10/2002 
Maturéia e Mãe 

D’água 
Mata Atlântica 

Parque Estadual Pedra da Boca  157,26  Decreto N.º 20.889 07/02/2000 Araruna  Caatinga 

Parque Estadual Marinho de Areia Ver-
melha  

230,91  Decreto N.º 21.263 28/08/2000  Cabedelo  Corais 

Parque Estadual Mata de Jacarapé  380,00  

Decreto N.º 23.836 ‐ Obs.: Al-

teração da delimitação ‐Dec. 
Nº 28.087 – 30/03/2007 criado 
em 27/12/2002 e alterado em 

30/03/2007  

João Pessoa  Mata Atlântica 

Parque Estadual Mata do Aratú  341,00  

Decreto N.º 23.838 ‐ Obs.: Al-

teração da delimitação ‐Dec. 
Nº 28.086 – 30/03/2007 criado 
em 27/12/2002 e alterado em 

30/03/2007  

João Pessoa  Mata Atlântica 

Parque Estadual do Poeta e Repen-
tista Juvenal de Oliveira  

419,51  Decreto Nº 31.126 03/03/2010  
Campina 
Grande  

Florestal Semi‐Desi-
dual 

Monumento Natural Vale dos Dinos-
sauros  

40,00  Decreto N.º 23.832 27/12/2002  Souza  Caatinga 

Estação Ecológica Pau Brasil  82,00  Decreto N.º 22.881 25/03/2002  Mamanguape  Mata Atlântica 
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Nome Área (ha) Doc. Criação Município Bioma 

ÁRIE‐ Área de Relevante Interesse 
Ecológico Mata Goiamunduba  

67,00  Decreto N.º 23.833 27/12/2002  Bananeiras  Mata Atlântica 

APA ‐ Área de Proteção Ambiental das 
Onças  

36.000,00  Decreto N.º 22.880 25/03/2002  
São João do Ti-

gre  
Caatinga 

APA‐ Área de Proteção Ambiental de 
Tambaba  

11.320,00  

Criada pelo Decreto 
22.882/2002 e ampliada pelo 

Decreto N.º 26.296/2005 
23/09/2005  

Conde, Alhan-
dra e Pitimbu  

Mata Atlântica 

APA‐ Área Proteção Ambiental Ronca-
dor  

6.113,00  Decreto Nº 27.204 06/06/2006  
Bananeiras/ Pir-

pitituba  
Semi‐Desidual 

APA‐ Área de Proteção Ambiental do 
Cariri  

18.560,00  
Decreto Nº 25.083 ‐ Obs.: 

Sectma 08/06/2004  

Cabaceiras / 
Boas Vista / 
São João do 

Cariri  

Caatinga 

Refúgio de Vida Silvestre da Mata do 
Buraquinho  

517,80  Decreto N° 35.195 23/07/2014  João Pessoa  Mata Atlântica 
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Apesar de não existir unidades de conservação na área em que será inserido 

o empreendimento, a unidade mais próxima, Monumento Natural Vale dos Dinossau-

ros, dista 40 Km do empreendimento (Figura 3).  

Entretanto, enfatiza-se que será alocado em Áreas Prioritárias para Conserva-

ção da Caatinga, em que a Área de Influência Direta - AID e a Área Diretamente Afe-

tada - ADA do complexo afetarão diretamente a serra de Santa Catarina e a Área de 

Influência Indireta - AII afetará a Serra da Mina, conforme demonstrado na Figura 4. 

Denota-se que essas áreas prioritárias apresentam altíssima importância biológica, 

aludindo um olhar ainda mais criterioso quanto à avaliação dos impactos ambientais 

e preconizando a obrigatoriedade da implementação e monitoramento das medidas 

mitigadoras sugeridas em estudo. 

Na Área de Influência Direta - AID do empreendimento foi observada a pre-

sença de comunidade Quilombola, demonstrada na Figura 5, que poderá sofrer inter-

ferência direta quanto à instalação e operação do Complexo. Destarte, ressalta-se que 

a comunidade foi incluída ao levantamento de dados do diagnóstico socioeconômico.  

De acordo com a avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico na área de 

implantação do complexo, realizada pelo IPHAN, não foram identificadas terras indí-

genas cadastradas na base de dados da Fundação Nacional do Índio – FUNAI para o 

município de Coremas ou áreas próximas.  

Apesar da grande quantidade de sítios arqueológicos encontrados na Paraíba, 

em especial na área do Seridó e o Parque Nacional da Serra da Capivara, sendo uma 

das áreas de maior importância na arqueologia pré-histórica nacional, para a área 

abrangida pelo empreendimento, no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

(CNSA/IPHAN), o município de Coremas não apresenta registro de sítio arqueológico. 

Foram consultados os municípios vizinhos e apenas em Pombal (ao Norte) foi regis-

trado o total de 01 (um) sítio arqueológico.  

A projeção da área de implantação do complexo, em especial nas UFV V, VI e 

VII, consta recursos hídricos superficiais artificiais e naturais, repercutindo, dessa 

forma, nas Áreas de Preservação Permanente envoltas, como demonstrado na Figura 

6. 
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A situação geográfica das usinas fotovoltaicas de Taboleiro do Meio é favore-

cida pelas condições climáticas, de períodos de seca longos, temperaturas elevadas, 

baixa nebulosidade, insolação e luminosidade elevadas. Além disso, o empreendi-

mento contará com a existência de infraestrutura básica na região de entorno, para 

suporte e mão de obra na implantação e operação das usinas, assim como a existên-

cia de malha rodoviária próxima e estradas de acesso facilitadas para transporte de 

insumos e equipamentos, demonstrado na Figura 7.  

O complexo também tem localização favorecida pela proximidade de subesta-

ção de Coremas, distando aproximadamente 6 km em linha reta, reforçada do sistema 

elétrico para suportar a conexão e escoamento da energia produzida pelo empreen-

dimento, como pode ser observado na Figura 8.



 

  

94 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 1 Caracterização do Empreendimento   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Figura 3 – Localização das Unidades de Conservação próximas as UFV TABOLEIRO DO MEIO II - VIII 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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Figura 4 – Localização das Áreas Prioritárias próximas as UFV TABOLEIRO DO MEIO II - VIII 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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Figura 5 – Localização das Áreas de Restrições de Uso próximas as UFV TABOLEIRO DO MEIO II - VIII 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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Figura 6 – Localização das Áreas de Restrições de Uso próximas as UFV TABOLEIRO DO MEIO II - VIII 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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Figura 7 – Localização das linhas de transmissão próximas as UFV TABOLEIRO DO MEIO II - VIII 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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1.7.2. Localização do Empreendimento 

O Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio será instalado no município de Co-

remas e distam aproximadamente 405 km da capital do Estado, João Pessoa. O 

acesso ao CFV Taboleiro do Meio II – VIII a partir da sede do município de Coremas 

se dá através da BR-426 até PB-366, na direção oeste, sentido PB-348, percorrendo 

aproximadamente 4,9 km até Mão d’Água, por onde se percorre mais 7,9 km na dire-

ção esquerda até o limite da propriedade em uma estrada de chão. O percurso total 

tem 12,8 km.  

Já o acesso a partir do centro do município de São José da Lagoa Tapada, 

deve-se tomar a PB-348 sentido Coremas, percorrendo por aproximadamente 15,2 

km até a bifurcação com a PB-366, onde irá percorrer 8,9 km até chegar a uma estrada 

de chão que dá acesso a propriedade, percorrendo por ela 6,3 km até o limite da 

propriedade. O percurso total tem 30,4 km, destacado na Figura 7.  

O detalhamento de localização e layout das Usinas Fotovoltaicas II, III, IV e V, 

VI, VII e VIII estão expostas da Figura 8 à Figura 14. 
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Figura 8 – Localização do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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Figura 9 – Layout geral das Usinas Solares Fotovoltaicas TABOLEIRO DO MEIO II, III, IV e V, VI, VII e VIII. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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Figura 10 – Mapa de localização e layout da Usina Solar Fotovoltaica TABOLEIRO DO MEIO II. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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Figura 11 – Mapa de localização e layout da Usina Solar Fotovoltaica TABOLEIRO DO MEIO III. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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Figura 12 – Mapa de localização e layout da Usina Solar Fotovoltaica TABOLEIRO DO MEIO IV. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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Figura 13 – Mapa de localização e layout da Usina Solar Fotovoltaica TABOLEIRO DO MEIO V. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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Figura 14 – Mapa de localização e layout da Usina Solar Fotovoltaica TABOLEIRO DO MEIO VI-VIII. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021.
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1.7.3. Investimentos 

O valor total dos investimentos necessários para implantação do empreendi-

mento, na qual encontram-se mais detalhados em ANEXO IV, será aplicado para a 

aquisição dos equipamentos fotovoltaicos e seus acessórios, bem como as obras ci-

vis, está descrito no Quadro 14 – Investimentos para geração de energia das UFV 

Taboleiro do Meio II-VIII., fornecendo um montante final de R$ 711.865.800,00. Não 

obstante, os investimentos de um empreendimento estão diretamente relacionados 

com o cronograma/fluxograma de atividade, apresentados no item 1.5.1 - Cronograma 

das atividades. 

Salienta-se que não são incluídos os investimentos referentes à transmissão e 

conexão, assim como os planos, projetos e programas exigidos no procedimento de 

licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo empreendimento, 

bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendi-

mento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de se-

guros pessoais e reais. 
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Quadro 14 – Investimentos para geração de energia das UFV Taboleiro do Meio II-VIII. 

 UFV Taboleiro do meio 

Custos Diretos (R$ mil) II III IV V VI VII VIII 

Aquisição do Terreno: 436,36 392,73 392,73 654,55 0,00 0,00 0,00 

Ações Socioambientais: 893,94 804,55 804,55 1.340,91 422,16 542,78 743,81 

Obras Civis: 16.398,00 14.758,20 14.758,20 24.597,00 2.641,92 3.396,75 4.654,81 

Equipamentos - Módulos: 40.240,00 36.216,00 36.216,00 60.360,00 31.537,41 40.548,10 55.565,91 

Equipamentos - Inversores: 6.740,00 6.066,00 6.066,00 10.110,00 17.007,21 21.866,42 29.965,09 

Equipamentos - Estruturas: 16.700,00 15.030,00 15.030,00 25.050,00 11.195,13 14.393,74 19.724,75 

Equipamentos - Outros: 2.380,00 2.142,00 2.142,00 3.570,00 5.812,08 7.472,67 10.240,33 

Equipamentos - Total: 66.060,00 59.454,00 59.454,00 99.090,00 65.551,83 84.280,93 115.496,08 

Sistemas Auxiliares: 2.380,00 2.142,00 2.142,00 3.570,00 2.870,71 3.690,91 5.057,91 

Transporte e Seguro: 45,46 40,91 40,91 68,18 1.200,03 1.542,90 2.114,34 

Montagem e Testes: 3.570,00 3.213,00 3.213,00 5.355,00 3.785,85 4.867,52 6.670,28 

Custo Direto Total: 89.783,76 80.805,39 80.805,39 134.675,64 76.472,50 98.321,79 134.737,23 

Custos Indiretos: 654,55 589,09 589,09 981,82 3.322,83 4.272,21 5.854,51 

Custo Total de Geração: 90.438,31 81.394,48 81.394,48 135.657,46 79.795,33 102.594,00 140.591,74 

Valores declarados em R$ mil, sem os juros durante a construção, referidos a dezembro do ano anterior ao do leilão. Empreendimento existente, os 
valores declarados referentes apenas à ampliação e/ou repotenciação. 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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1.7.4. Cronograma das Atividades 

Uma importante ferramenta para desenvolvimento das atividades, obra, empre-

endimento, dentre outras, é o cronograma de atividades2 para implantação das UF de 

Taboleiro do Meio II-VIII, observado na Figura 15. 

 
2 ANEXO 2 - Cronograma de atividades das Usinas Solares Fotovoltaicas TABOLEIRO DO 

MEIO II, III, IV e V, VI, VII e VIII. 
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Figura 15 – Cronograma de atividades do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. 

 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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 Alternativas Locacionais e Tecnológicas 

1.8.1. Alternativas Locacionais 

As alternativas locacionais de um Estudo Ambiental - EIA ainda são retratadas 

como uma das principais fragilidades de um estudo (POPE et al., 2013). Estas, muitas 

vezes, são desenvolvidas de modo a aprovar a instalação de empreendimentos em 

locais inadequados preconizados pelos aspectos econômicos e marginalizados do 

ponto de vista ambiental (ALMEIDA, 2013). 

O estudo de alternativas garante à AIA significado importante, uma vez que 

permite questionamentos dos projetos desconsiderados pelos meios tradicionais 

(SÁNCHEZ, 2008). Assim, a proposição de alternativas locacionais é uma das melho-

res práticas da AIA, visto que considera os aspectos técnicos, ambientais e socioeco-

nômicos de forma a reduzir os impactos negativos ao meio ambiente. 

A legislação brasileira, por meio do artigo 5º inciso I da resolução CONAMA, 

exige que sejam consideradas todas as alternativas locacionais do projeto dentro do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Dessa forma, para a implantação do Complexo 

Fotovoltaico Taboleiro do Meio, o atendimento a esses critérios significa avaliar todo 

o território disponível quanto à existência de sítios aptos a acomodar tal atividade. 

Assim, para o presente capítulo foram estudadas as alternativas de áreas, des-

critas de forma sucinta na sequência, sendo essas: 

→ Alternativa 1: alternativa inicial considerada no processo de licenciamento 

do complexo fotovoltaico, sendo composta pelas Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do 

Meio II - VIII dentro das propriedades: Fazenda Taboleiro do Meio, Sítio Major Celso 

e Sítio Salviano. 

→ Alternativa 2: alternativa do complexo fotovoltaico dentro das propriedades: 

Fazenda Taboleiro do Meio, Sítio Major Celso e Sítio Salviano, proposta pela equipe 

multidisciplinar de profissionais que buscou otimização na escolha da área, tendo 

como base o detalhamento das informações socioambientais preliminares e levanta-

mentos em campo visando uma integração entre os aspectos socioambientais, custo 

e especificações técnicas do empreendimento. 

→ Alternativa 3: alternativa do complexo fotovoltaico na região adjacente ao 

arranjo proposto na alternativa 2. 
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1.8.1.1. Procedimentos e critérios 

Dada a relevância assumpta, serão contemplados os estudos de alternativas 

locacionais para o Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio dentro dos processos de 

licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental no Estado da Paraíba, focando 

em descrever a metodologia empregada e para a seleção de áreas para a construção 

do empreendimento. 

A avaliação das alternativas locacionais foi realizada a partir da análise de in-

formações regionais, obtidas por meio de dados secundários de fontes oficiais, con-

frontadas com dados de campo, a fim de se determinar o seu grau de interferência 

sobre o meio ambiente, considerando-se hipoteticamente a instalação do empreendi-

mento.  

A integração dos dados e informações associadas, assim como a viabilização 

da análise desses a partir dos critérios definidos foram valorados de acordo com sua 

influência sob a localização espacial do terreno da alternativa avaliada e a natureza 

do empreendimento, observando inúmeros aspectos técnicos, sociais, ambientais e 

econômicos pré-definidos abaixo: 

Figura 16 – Aspectos considerados na escolha da área. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 

 

Para a tomada de decisão quanto as melhores alternativas locacionais para o 

empreendimento foram consideradas os aspectos apresentados no Quadro 15. 

 

Aspectos Sociais e Ambientais:

Quando implicar em fragilidade 
socioambiental na área de estudo; 

Aspectos Econômicos: 

Quando a variável analisada resulta em 
potencial impacto no custo do projeto, 
e; 

Aspectos Técnicos:

Quando interferir nas questões 
construtivas do empreendimento, 
ensejando em possíveis adequações no 
projeto de engenharia;

Aspectos Legais: 

Quando a variável é respaldada por 
legislações ambientais vigentes, com 
influência sobre o empreendimento e o 
corredor de estudo.
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Quadro 15 – Descrição dos critérios para escolha das áreas alternativas do Complexo Fotovol-

taico Taboleiro do Meio. 

ASPECTO DESCRIÇÃO SITUAÇÃO FAVORÁVEL 

Técnico 

Área de Interferência do 
Empreendimento  

Área Diretamente Afetada 
(ADA) das alternativas.  

Rodovias Interceptadas 
Rodovias interceptadas pela 
ADA do empreendimento  

Acessibilidade e necessi-
dade de abertura de estra-
das de acessos 

Abertura de estradas de aces-
sos interceptadas pela ADA do 
empreendimento 

Ambientais 

Interferência em Áreas Pri-
oritárias para a Conserva-
ção - APCBs   

Área de sobreposição da ADA 
do empreendimento com as po-
ligonais das APCBs.  

Interferência em Unidades 
de Conservação - UCs   

Área de sobreposição da ADA 
do empreendimento com as po-
ligonais das Unidades de Con-
servação (UCs).  

Estimativa de Supressão 
de Vegetação  

Área de sobreposição da ADA 
do empreendimento com as po-
ligonais dos fragmentos de ve-
getação mapeados.  

Área de Sobreposição da 
ADA em APP  

Área de sobreposição da ADA 
do empreendimento com as po-
ligonais das Áreas de Preser-
vação Permanente (APPs).  

Interferência em Cursos 
D’água  

Cursos d’água interceptados 
pela ADA do empreendimento.  

Socioeconômico 

Interferência em Comuni-
dades Quilombolas  

Área de sobreposição da ADA 
do empreendimento com as po-
ligonais de Comunidades Qui-
lombolas (CQs).  

Interferência em Terras In-
dígenas 

 

Área de sobreposição da ADA 
do empreendimento com as po-
ligonais de Terras Indígenas 
(TIs).  

Interferência em Projetos 
de Assentamentos  

Área de sobreposição da ADA 
do empreendimento com as po-
ligonais de Projetos de Assen-
tamentos.  

Interferência com Patrimô-
nio Imaterial  

Elementos de Patrimônio Ima-
terial mapeados localizados na 
ADA do empreendimento.  

Interferência em Processos 
Minerários3 

Área de sobreposição da ADA 
do empreendimento com as po-
ligonais de Processos Minerá-
rios.  

 
3 Os processos minerários em fase de pesquisa não foram considerados nesta análise.   
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ASPECTO DESCRIÇÃO SITUAÇÃO FAVORÁVEL 

Localidades Interceptadas 
pela ADA 

Localidades interceptadas pela 
ADA do empreendimento.  

Interferência em Benfeito-
rias nas Propriedades  

 

Área de sobreposição da ADA 
do empreendimento com as 
benfeitorias mapeadas dentro 
das propriedades – Fazenda 
Taboleiro do Meio, Sítio Major 
Celso e Sítio Salviano. 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 

Os critérios considerados na análise comparativa foram levantados em conso-

nância com os indicados no termo de referência alusivo à implantação do complexo, 

definidas a partir de informações disponíveis na fase de planejamento do empreendi-

mento e por meio da compilação de dados secundários e primários. 

1.8.1.2. Avaliação das Alternativas Locacionais 

1.8.1.2.1. Alternativa 1 

As propriedades (Fazenda Taboleiro do Meio, Sítio Major Celso e Sítio Salvi-

ano) apresentam localização com condições viáveis de insolação, dispõem de terre-

nos para arrendamento que facilitam os contratos dos bens imóveis.  

A área diretamente afetada pelo complexo apresenta intervenção antrópica, 

com presença de moradores no entorno, com possibilidades de desapropriações e, 

consequentemente, aumenta a inviabilização nesta fase preliminar de avaliação. 

Apesar de ser favorecida pela proximidade com vias de acesso consolidadas, 

uma vez que o empreendimento será instalado próximo ao complexo fotovoltaico de 

Coremas, a área dessa alternativa engloba áreas em vias de acessos existentes, im-

possibilitando o acesso de moradores.  

Em relação às variáveis relacionadas ao uso do solo, ressalta-se que o empre-

endimento se encontra inserido na serra de Santa Catarina - área prioritária para con-

servação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade. Esta 

por sua vez apresenta uma alta importância biológica e contempla a criação de uma 

unidade de conservação de proteção integral.  

No arranjo das usinas fotovoltaicas de Taboleiro do Meio, há interferências den-

tro das APPs dos pequenos reservatórios existentes na área, especificamente nas 
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usinas V, VI e VII, o que o torna uma alternativa inviável. Visto que, conforme o art. 3° 

inciso II da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, as APPs têm 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. 

O detalhamento do layout da alternativa locacional 1 é demonstrado na Figura 

17. 

Figura 17 – Arranjo das Usinas Solares Fotovoltaicas TABOLEIRO DO MEIO II - VIII para alter-
nativa 1. 

 

Do ponto de vista técnico e operacional o empreendimento encontra-se próximo 

a subestação de Coremas o que facilita o escoamento enérgico do complexo.  

1.8.1.2.2. Alternativa 2 

A alternativa locacional 2 insere o complexo fotovoltaico dentro das proprieda-

des: Fazenda Taboleiro do Meio, Sítio Major Celso e Sítio Salviano, contudo a pro-

posta buscou o detalhamento das informações socioambientais preliminares e de uso 

e ocupação do solo visando a integração entre os aspectos econômicos e especifica-

ções técnicas do empreendimento. 
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Em relação às variáveis relacionadas ao uso do solo, a alternativa distribui as 

Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio II - VIII atendendo a Lei Federal nº 12.651, de 

25 de maio de 2012, onde incube a proteção das Áreas de Preservação Permanentes 

- APP, coberta ou não por vegetação nativa. 

Do ponto de vista social, procurou-se uma área onde os impactos negativos 

para as populações sejam mínimos, preservando ao máximo as comunidades exis-

tentes no entorno do empreendimento. Ademais, ressalta-se que a proposta envolve 

em seu layout o aproveitamento de acessos existentes, visto que as condições de 

acesso são de grande importância, devido a não interferência à população da região, 

tanto da sede do município quanto as adjacentes ao empreendimento.  

A área proposta já possui vias internas construídas e adequadas devido a ope-

ração das usinas Coremas I, II e III, tornando viável a movimentação de veículos e 

equipamentos até o local e ainda evitando a supressão vegetal e custos com constru-

ção de novas vias. 

O desmatamento deverá ser realizado de forma segura e de acordo com as 

necessidades do projeto. Da mesma forma, haverá um espaço dentro do sítio para 

destinação do passivo ambiental gerado pela supressão vegetal, de modo a não im-

pactar as áreas de preservação ambiental e/ou das atividades futuras. 

Do ponto de vista da viabilidade técnica e energética, a área encontra-se pró-

xima à subestação de Coremas o que facilita o escoamento enérgico do complexo e 

apresenta um grande potencial visto a implantação de outros empreendimentos fo-

tovoltaicos instalados no município de Coremas. Esses, por sua vez, alavancam o 

desenvolvimento socioeconômico através das usinas instaladas já em operação - Co-

remas I, II e III que geram 81 MW com investimentos de até R$ 426 milhões (ANAEL, 

2018). O Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio gerará 172,14 MW com investi-

mentos de geração em torno de R$ 712 milhões.  

A área destinada à implantação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio 

reúne condições positivas quando analisada o impacto socioeconômico, além das po-

tencialidades naturais ao tipo de empreendimento a ser construído. A Figura 18 mos-

tra o layout da alternativa locacional 2, bem como o ANEXO V – Mapas do EIA. Os 

layouts das usinas fotovoltaicas do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio estão 

detalhados separadamente no item Figura 10 a Figura 14.
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Figura 18 – Arranjo das Usinas Fotovoltaicas do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio para alternativa 2. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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1.8.1.2.3. Alternativa 3 

A alternativa locacional 3 insere o complexo fotovoltaico Taboleiro do Meio em 

uma região adjacente à alternativa locacional 2. 

Esta alternativa não contempla requisitos fundiários dos imóveis de modo a fa-

cilitar o processo de arrendamento ou ações congêneres do empreendimento. Por 

estar próximo as propriedades das alternativas 1 e 2, a alternativa 3 também conta 

com as vantagens quanto às condições de insolação e localização favorecida pela 

proximidade com vias de acesso consolidadas. Contudo, a ADA do complexo apre-

senta intensa intervenção antrópica, com maiores possibilidades de desapropriações, 

comparada as alternativas anteriores, uma vez envolve comunidades lindeiras ao em-

preendimento. 

Nessa alternativa locacional, apesar do empreendimento ser inserido em uma 

menor área prioritária para conservação da caatinga e respeitar as APPs dos peque-

nos recursos hídricos existentes na área, a citar o trecho do riacho intermitente Capim 

Verde, conforme a Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012, o mais agravante é 

a presença de Comunidades de Remanescentes de Quilombos na área, em específico 

a comunidade Mãe D'água. 

A Comunidade Mãe D’Água, localizada próxima à barragem em Coremas-PB, 

é uma das três comunidades remanescente de quilombos (CRQ’s) do município, com 

certificação pela Fundação Cultural Palmares, na qual são uma das categorias das 

“Comunidades Tradicionais”, definidas pelo Decreto Federal de nº 6.040/07, em seu 

art. 3º, inciso I. 

Segundo a agente comunitária de saúde local há 14 anos e líder da Comuni-

dade Mãe D’Água, 192 famílias (aproximadamente 600 moradores) compõem a po-

pulação residente na Comunidade. Dentre as principais atividades econômicas nela 

desenvolvidas cita a agricultura irrigada (cerca de 7 hectares) e a piscicultura (em 

torno de 83 viveiros para cultivo de peixes), atividades que, notoriamente, exigem uma 

alta demanda por água. Portanto, diferentemente de outras CRQ’s, a Comunidade 

Mãe D’Água é agraciada com o abastecimento de água por meio de tubulações, as 

quais recebem o nome de barriletes, com água proveniente diretamente do reserva-

tório Mãe D’Água (MOREIRA et al., 2018).  
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De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 68 do Ato das Disposi-

ções Constitucionais Transitórias consta que aos remanescentes das comunidades 

dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade defi-

nitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos. A prerrogativa é também am-

parada pela Instrução Normativa Nº 1, de 31 de outubro de 2018, que estabelece 

procedimentos administrativos a serem observados pela Fundação Cultural Palmares 

nos processos de licenciamento ambiental de obras, atividades ou empreendimentos 

que impactem comunidades quilombolas. Dessa forma, essa prerrogativa inviabiliza a 

implantação do empreendimento em questão. 

Do ponto de vista da viabilidade técnica e energética, a área geral encontra-se 

ainda mais próxima à subestação de Coremas o que facilita o escoamento enérgico 

do complexo e apresenta um grande potencial visto a implantação de outros empre-

endimentos fotovoltaicos instalados no município de Coremas. Contudo, o empreen-

dimento encontra-se ainda mais próximos das aglomerações urbanas e dos corpos 

hídricos Mãe d'água e Coremas.  

A área destinada à implantação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio 

reúne condições adversas quando analisada o impacto socioeconômico, uma vez que 

afeta comunidades quilombolas. A Figura 19 mostra o layout da alternativa locacional 

3. 
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Figura 19 – Arranjo das Usinas Fotovoltaicas do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio para alternativa 3. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
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1.8.1.3. Alternativa Locacional Escolhida 

A Alternativa 2 apresentou o melhor desempenho em relação aos critérios ana-

lisados, com o menor grau de impacto para implantação do empreendimento.  

  



 

  

122 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 1 Caracterização do Empreendimento   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

1.8.2. Alternativas Tecnológicas 

Em 1954 o químico norte-americano, Calvin Fuller, desenvolveu o processo de 

dopagem do silício (ELYSIA, 2020), denotando-se como um processo relativamente 

recente. A energia solar fotovoltaica, hodiernamente, se apresenta como uma alterna-

tiva viável tanto sob a ótica ecológica quanto socioeconômica. Além disso, as tecno-

logias fotovoltaicas vêm tornando-se cada vez mais eficientes.  

Neste tópico será apresentado a descrição técnica do empreendimento elabo-

rado pela BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2020) com as características dos prin-

cipais elementos, a solução típica dos arranjos e layout para as Usinas Fotovoltaicas 

em estudo, com Potência Nominal de 172,14 MW (CA). Adicionalmente, o memorial 

descritivo das máquinas contendo as especificações elétricas, medidas de segurança, 

informações técnicas e operacionais, possíveis riscos, etc. estarão no ANEXO VI. 

1.8.2.1. Resumo Executivo 

O tópico retrata o projeto do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio II - VIII, 

suas características técnicas e de desempenho apresentadas através dos estudos, 

especificações e descrição dos principais equipamentos considerados, como os equi-

pamentos e dispositivos, bem como as soluções estruturais de suporte.  

1.8.2.1.1. Características Gerais 

Quadro 16 – Características gerais da UFV Taboleiro do meio II – VIII  

Características  

Potência nominal / Potência pico: 172,14 MW / 200,84 MWp 

Módulos de Silício Policristalino PERC Bifaciais 
de 435 Wp: 

461.700 unidades 

Estruturas com seguidor: 5.130 unidades 

Inversores de 1.689 kW (30°C): 51 unidades 

Inversores de 1.000kW (30°C): 86 unidades 

Fator de Capacidade Máxima: 100% 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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1.8.2.1.2. Módulos Fotovoltaicos 

O Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio II - VIII utilizarão módulos fotovol-

taicos de silício mono cristalino, devido à sua alta eficiência, é a tecnologia mais pro-

missora para a data em que as usinas serão construídas. Cabe ressaltar que a esco-

lha do fabricante do módulo, bem como de suas características elétricas e mecânicas 

estão sujeitas a alterações em função da disponibilidade de fornecedores. As especi-

ficações técnicas estão dispostas nos quadros abaixo:  

Quadro 17 – Características dos módulos fotovoltaicos do CFV Taboleiro do Meio II a VIII. 

 

Fabricante  Canadian Solar 

Modelo  CS3W-435PB-AG 

Tipo de célula  Silício Policristalino PERC Bifacial 

Número de células  144 [2 x (12 x 6)] 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 

Quadro 18 – Características elétricas dos módulos fotovoltaicos. 

Condições STC 

Potência nominal  [Wp]  435 

Tensão nominal  [V]  40,10 

Corrente nominal  [A]  10,85 

Tensão em circuito aberto  [V]  48,60 

Corrente em curto-circuito  [A]  11,35 

Coeficiente de temperatura Pmpp  [%/°C]  -0,37 

Tolerância da potência  [W]  0~+5 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 

Quadro 19 – Características mecânicas dos módulos fotovoltaicos. 

 

Dimensões do módulo  [mm]  2.132 x 1019 x 30 

Peso  [kg]  28,5 

Moldura  Mat.  Liga de alumínio anodizado 
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Seção do cabo  [mm²]  4 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 

1.8.2.1.3. Inversores 

O inversor é o equipamento eletrônico que converte a energia gerada pelos 

módulos em corrente contínua (CC), para corrente alternada (CA). A topologia ado-

tada para o Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio II - VIII foi de inversores fabri-

cados pela Ingeteam cujo modelo é o Ingecon Sun 1690 TL B650 GE com eficiência 

máxima de 98,9%. O detalhamento das informações técnicas dos inversores encon-

tra-se no ANEXO VI e as informações gerais dos inversores a serem adotados pelo 

empreendimento estão no quadro abaixo: 

Quadro 20 – Características gerais dos inversores. 

 

Dimensões  [a x l x p] [mm]  2270 x 2820 x 825 

Peso  [kg]  1.710 

Temperatura de operação  [°C]  20°C até +60°C 

Consumo de potência (Standby) [W] <160 

Nível de Proteção  IP  IP 55 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 

1.8.2.1.4. Configurações dos Arranjos 

A configuração módulo/inversor ou dos arranjos é resultado do estudo que con-

cilia os padrões elétricos dos módulos e as características de operação do inversor, 

definindo a solução do sistema em corrente contínua. 

De maneira geral as conexões começam na ligação em série entre os módulos 

fotovoltaicos, formam-se assim as strings (ou séries de módulos) que serão agrupados 

nas caixas de junção, formando um circuito paralelizado que será encaminhado aos 

inversores para conversão CC/CA. Dos inversores a energia será conduzida para os 

transformadores elevadores para então ser transmitida para a subestação coletora. 

As respectivas configurações técnicas dos arranjos das usinas de geradoras 

do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio II - VIII como quantidade e potência das 
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Usinas Geradoras encontra-se no ANEXO VI. As características gerais seguem no 

quadro abaixo. 

Quadro 21 – Características gerais dos arranjos das usinas geradoras  

Usinas Geradoras – CFV Taboleiro do meio II - VIII 

Módulo fotovoltaico  Canadian Solar 

Tipo de estrutura de suporte  Rastreamento 1 eixo 

Número de módulos por série  30 

Inclinação das fileiras / ângulo de giro  ± 60° 

Número de séries em paralelo  600 

Potência CC do arranjo  6.756,0 kWp 

Número de módulos por arranjo  18.000 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 

1.8.2.1.5. Estrutura mecânica de suporte dos módulos e suas fundações 

Os módulos fotovoltaicos serão montados em estruturas metálicas (“mesas fo-

tovoltaicas”) compostas por perfis de aço e/ou alumínio. A estrutura de suporte dos 

módulos será do tipo móvel com sistema de seguimento do sol em um eixo orientado 

N-S, cuja distância Norte-Sul entre eixos de seguidores adjacentes é de 1 m.  

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

módulos, conforme Figura 20. Os módulos serão montados de forma vertical (em re-

lação ao eixo), sendo 2 linhas e 45 colunas. 

Figura 20 – Disposição dos módulos fotovoltaicos sobre o eixo do seguidor com 3 séries de 30 
módulos – vista superior  

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 

O acionamento será independente para cada seguidor e será feito por meio de 

uma alavanca que move todo o eixo, conforme a Figura 21. 

 



 

  

126 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 1 Caracterização do Empreendimento   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Figura 21 – Corte transversal pelo eixo do sistema seguidor. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 

O conjunto de 50 seguidores associados a 1 inversor formará um arranjo fo-

tovoltaico. A distância de fileira para fileira dos seguidores será de 13 m, e o ângulo 

de rotação de cada eixo será de ±60° Leste-Oeste. O sistema de seguimento será 

orientado ao Norte (ângulo de azimute de 0°). O controle do sistema de rastreamento 

será completamente automatizado por um PLC e o acionamento correto das mesas 

será monitorado. O sistema possuirá controle do tipo “backtracking” para evitar som-

breamento dos módulos.  

A fundação das estruturas deverá ser realizada por perfis de aço cravados em 

solo e o dimensionamento deverá 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 deverão 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 deverá ser realizado por um 

equipamento bate-estacas, desenvolvido especificamente para a construção de plan-

tas fotovoltaicas em solo. O tipo de equipamento de bate-estacas escolhido para o 

projeto será de um fornecedor alemão com centenas de máquinas entregues em di-

versos mercados internacionais e apresenta a capacidade de inserir estacas de com-

primento total de até 4m. 
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Figura 22 – Fundação com estacas metálicas batidas. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 

Salienta-se que a operação dos equipamentos deverá ser realizada por uma 

equipe capacitada e com experiência no cravamento de postes/estacas para sistemas 

fotovoltaicos.  

1.8.2.1.6. Subestações Unitárias ou Centros de Transformação 

Cada subestação unitária englobará um, dois, três ou até quatro inversores, um 

transformador de elevação e as proteções para a conexão ao sistema de distribuição 

em MT. As características técnicas dos transformadores da Subestação Unitária en-

contram-se no ANEXO VI do referido Memorial Descritivo. 

1.8.2.1.6.1. Painéis de MT 

São dispositivos de detecção de tensão que detectam a presença ou ausência 

de tensão nas três fases da rede MT de 34,5 kV. Cada Subestação Unitária do ramal 

média tensão possuirá dois painéis de linha (1 x saída com disjuntor/seccionador em 

carga e 1 x entrada com disjuntor / seccionador em carga) e um painel de transforma-

dor com interruptor-fusível de saída. Os painéis possuirão dimensões reduzidas e 

baixo peso, facilitando o manuseio e tornando a instalação rápida e fácil.  
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1.8.2.1.6.2. Cabos CC Primários 

Para a conexão de uma série de módulos fotovoltaicos à caixa de junção de 

séries, utiliza-se um cabo especial, com isolamento duplo, unipolar e resistente aos 

raios ultravioletas (UV) e às intempéries. Este tipo de cabo resiste às temperaturas 

entre -5 °C a 120 °C, conforme especificações da norma UL47032 e requisitos do TÜV 

2 Pfg 1169/08.20073. A seção transversal é de 4 mm², conforme a queda de tensão e 

as perdas ôhmicas projetadas.  

Estes cabos serão de cobre e encaminhados por eletrocalhas de aço galvani-

zado a fogo, perfuradas e fixadas adequadamente sob as mesas. As eletrocalhas se-

rão instaladas na direção Leste-Oeste no espaço próximo ao motor de acionamento 

dos seguidores. Entre a caixa de junção e o final da eletrocalha, os cabos serão pro-

tegidos contra impactos mecânicos por dutos de proteção que resistam à alta com-

pressão e médio estresse de impacto, resistentes a raios UV e às intempéries.  

Todas as conexões elétricas entre os módulos e a caixa de junção serão feitas 

por conectores do tipo Multicontact MC4 ou conector de módulos similar de outro fa-

bricante, com encaixe e trava e de classe IP 67. Os conectores utilizados são sempre 

do mesmo modelo e fabricante. Para as quedas de tensão nas condições STC adotou-

se um valor realista para o layout da planta (1,0%). As perdas de energia na média 

anual resultaram em um valor pouco inferior. 

1.8.2.1.6.3. Estação Meteorológica 

O complexo em estudo já se beneficia de uma estação solarimétrica, com os 

seguintes equipamentos: 

→ Termômetro – 2m: modelo Higro - DB  

→ Higrômetro – 2m: modelo Higro - DB  

→ Barômetro: modelo Setra – 276  

→ Piranômetro: modelo Kipp & Zonnen  

→ Pluviômetro: modelo PLUV – DB  

→ Anemômetro: modelo WindSetry  
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Vale salientar que além de permitir uma estimativa da distribuição da energia 

solar por programas computacionais, são imprescindíveis, principalmente para cali-

bração dos modelos de simulação.  

Devido à sua condição geográfica, o monitoramento da radiação solar em solo 

no Brasil é essencial para o desenvolvimento de estudos sobre interações entre oce-

ano e atmosfera, química da atmosfera, evolução da camada de ozônio, saúde pú-

blica, balanço de energia, qualidade do ar e problemas do semiárido, entre outros.  

1.8.2.1.6.4. Caixa de Junção 

As caixas de junção das séries fotovoltaicas deverão ser equipadas com sis-

tema de monitoramento das séries fotovoltaicas, i.e., deverão medir a corrente em 

cada série fotovoltaica e registrar a tensão no barramento de corrente contínua. Além 

disso, falhas em equipamentos de proteção na caixa de junção das séries fotovoltai-

cas deverão ser registradas. 

As caixas de junção possuirão dois tipos:  

→ 21 entradas: associadas à 6 seguidores. 

→18 entradas: associadas à 7 seguidores. 

Serão necessárias 3 caixas de junção de 18 entradas e 2 caixas de junção de 

21 entradas por arranjo fotovoltaico, totalizando 150 séries fotovoltaicas por inversor.  

1.8.2.1.6.5. Cabos CC Secundários 

Os cabos de CC que conectam a caixa de junção de séries fotovoltaicas aos 

inversores serão unipolares, isolação XLPE 1kV, com isolamento duplo, condutor de 

alumínio de 185 mm² e de 240 mm² de seção. Serão utilizadas três seções de cabea-

mento diferentes, pois as distâncias das caixas de junção em relação ao inversor irão 

variar.  

O encaminhamento dos cabos será feito quase que totalmente por eletrocalhas, 

sendo o menor trecho por valas. Quando houver travessias de acessos (espaços entre 

as fileiras de módulos), o encaminhamento dos cabos será feito através de valas sub-

terrâneas. No cálculo das perdas no cabeamento secundário das séries fotovoltaicas 

(entre a caixa de junção e o inversor) foram considerados três casos diferentes, pois 

as caixas de junção possuem diferentes distâncias relativas ao inversor. O caso 1 
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equivale à caixa mais distante, o caso 2 corresponde à caixa intermediária e o caso 3 

corresponde à caixa mais próxima do inversor, conforme especificado no ANEXO VI 

do referido Memorial Descritivo. 

1.8.2.1.6.6. Condutores CA: Baixa Tensão 

Estes conectarão o inversor ao transformador. Como a distância entre inversor 

e transformador é muito pequena, não serão consideradas perdas no cabeamento CA 

de baixa tensão. Em geral, os cabos devem ser resistentes à absorção de água, ao 

frio, à radiação ultravioleta, agentes químicos, gorduras ou óleos vegetais, a abrasão 

e ao impacto. A seção será de 400 mm² com isolante XLPE/EPR e o material será 

alumínio. 

1.8.2.1.6.7. Condutores CA: Média Tensão 

A energia será transportada dos eletrocentros até a subestação elevadora por 

duas redes de média tensão de 34,5 kV para cada UFV. Os ramais poderão interligar 

um número diferente de eletrocentros. Os cabos serão de alumínio, mono núcleo, para 

um nível de tensão de 20/35 kV, não propagadores de chama e livres de halogênio. 

Terão flexibilidade classe II e isolamento tipo XLPE/EPR. As seções dos cabos dos 

circuitos MT indicadas para os trechos de cada UFV encontram-se no ANEXO VI. 

1.8.2.1.6.8. Serviços Auxiliares 

Cada 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 com-

posto por:  

→ Sistema de aquisição de dados / Data Logger.  

→ Unidade Central de Processamento (UCP) do SCADA.  

1.8.2.1.6.9. 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 os seguidores fotovoltaicos. 

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 
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(SPDA) para o arranjo fotovoltaico. As subestações unitárias e a subestação eleva-

dora receberão SPDA como dispõe as normas ABNT-NBR aplicáveis.  

A proteção interna da planta será composta por DPS do tipo 2 correntes contí-

nua instalado na caixa de junção das séries fotovoltaicas e na entrada CC do inversor 

(integrado no inversor centralizado). A saída CA dos inversores terá um DPS combi-

nado tipo 1+2 corrente alternada. Na entrada MT da SE unitária serão previstos DPS 

tipo 1. Os níveis de proteção (Up) e as demais caraterísticas dos DPS serão definidos 

no projeto executivo. 

1.8.2.1.6.10. Malha de Aterramento  

A malha de aterramento será constituída por condutores de cobre nu 50 mm² 

diretamente enterrados, formando uma malha reticulada de 20 m x 20 m até 40 m x 

40 m. O encaminhamento dos condutores será pelas valas de condutores de CC sem-

pre 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.  

1.8.2.1.6.11. Ligação Equipotencial do Gerador Fotovoltaico 

Será realizada através da interligação aérea por condutor de 16 mm² cobre de 

todos os seguidores fotovoltaicos. Cada seguidor será interligado com a malha de 

aterramento por condutor de cobre 50 mm². 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. 

1.8.2.1.6.12. Sistemas de Controle e Equipamentos Elétricos 

O sistema das Usinas Solares Fotovoltaicas de Taboleiro do Meio II, III, IV e V 

será composto por uma estação solarimétrica, dataloggers, switches, sensores, cabos 

e outros componentes acessórios configurados para registrar dados elétricos e ambi-

entais. Tem-se como finalidade o monitoramento do desempenho da planta, especifi-

camente do arranjo fotovoltaico, garantir a segurança e integração do controle da 

planta com a subestação.  

A principal fonte de paradas do CFV para manutenção são os inversores. Se-

gundo o fabricante ABB e o catálogo do inversor utilizado nos projetos, as atividades 
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de manutenção preventiva, frequência e tempo estimado encontram-se no memorial 

descritivo no ANEXO VI. 

As atividades de manutenção anual são: troca de filtros, entradas de ar, verifi-

cação das conexões/terminais e inspeção visual. O tempo estimado para execução 

destas atividades é de 1 a 2 horas. 

As manutenções a cada 6 anos envolvem a troca de partes móveis, como ven-

tiladores; inspeção visual, backup da memória do datalogger, além de outras ativida-

des fora do inversor. Estas atividades duram de 4 a 6 horas por inversor. Já nas ma-

nutenções a cada 12 anos ocorrem a troca de flat cables, cabos de comunicação res-

secados, ou que perderam a isolação, e duram de 4 a 6 horas. Esta manutenção pode 

coincidir com a manutenção a cada 6 anos e o tempo é suficiente para a execução de 

ambas.  

Observa-se que 6 horas contínuas no período noturno são suficientes para exe-

cutar todas as atividades. Portanto, a indisponibilidade programada dos inversores é 

de 0%. Entretanto, existem manutenções no transformador da subestação unitária, 

cubículo de MT, linha MT e subestação elevadora. Considerando um cenário conser-

vador, estima-se uma parada diurna de 6h/ano para cada grupo de inversores (SE 

unitária ou eletrocentro), considerando que a grande parte das manutenções é reali-

zada fora do horário de produção de energia (i.e. no período noturno). 

1.8.2.1.7. Custo Fixo Anual de Operação e Manutenção 

Para o programa de manutenção preventiva avalia-se o custo de O&M, para 

uma UFV de 30 MW e de 40 MW, em torno de 1,74 milhões reais e 1,83 milhões de 

reais ao ano respectivamente. Não estão sendo consideradas neste valor as taxas 

TUST e TUSD (Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição). O memorial descritivo 

financeiro do empreendimento, no ANEXO IV, apresenta os custos das principais ati-

vidades de manutenção, exigidas para cada UFV, para as diferentes potências. 
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 Áreas de Influência 

A definição das áreas de influência do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do 

Meio considerou a suscetibilidade dos impactos derivados das atividades de planeja-

mento, implantação e operação do empreendimento, considerando os meios físico, 

biótico e socioeconômico.  

A delimitação das áreas de influência, assim como a demarcação dos limites 

geográficos diretos ou indiretamente afetados pelos impactos ambientais é uma das 

diretrizes estabelecidas pela CONAMA nº 001/1986, em que pela resolução, no item 

III do Art. 5º contempla:  

“Art. 5º O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em 
especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do 
Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:  

...  

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 
pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza” 

 

Ademais, em decorrência dos resultados do diagnóstico ambiental deste EIA, 

da avaliação dos impactos ambientais e, ainda, dos planos, projetos e programas co-

localizados, ocorreu a delimitação das áreas geográficas a serem direta e indireta-

mente afetadas pelos impactos provocados pelo empreendimento. Foram definidas 

três áreas de influência: Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta 

(AID) e Área Diretamente Afetada (ADA).  

A Área de Influência Indireta (AII) é definida como a área onde as ações do 

empreendimento incidem de forma secundária e onde os impactos se fazem sentir de 

maneira indireta e, geralmente, com menor intensidade, em relação à Área de Influên-

cia Direta (AID). Sánchez (2013), Menin et al. (2017) e Carvalho et al. (2018) afirmam 

que essa área é: 

“...região sujeita aos impactos indiretos do empreendimento ou afetados por 
impactos de segunda ordem, englobando as demais áreas de influência, nas 
quais as consequências dos impactos gerados pela atividade apresentam, 
em geral, efeito cumulativo e sinérgico, além das inter-relações complexas 
que provocam no meio”. 

 

A Área de Influência Direta (AID) sofre interferências de maneira primária, visto 

que suas características são alteradas de forma imediata. Esta engloba a ADA e suas 



 

  

134 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 1 Caracterização do Empreendimento   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

proximidades e nela estão inseridas as relações sociais, econômicas, culturais e os 

aspectos físicos e biológicos, como mostra o estudo realizado por Menin et al. (2017) 

que além de contemplar toda a área de implantação do empreendimento e seu en-

torno, envolve as áreas relacionadas às atividades de infraestrutura, distribuição e 

logísticas.  

A ADA é a área que sofre diretamente as intervenções de todas as fases do 

empreendimento. Definida por Rocha e Wilken (2020) como: 

...Área que sofre a ação direta do planejamento, da implantação, da operação 
e/ou da desativação do empreendimento, incluindo as faixas de servidão e/ou 
áreas de apoio, sendo a área que apresentará as consequências mais signi-
ficativas dos impactos diretos ou de primeira ordem. 

 

De acordo com a CONAMA nº 001/1986, devem ser analisados, minimamente, 

os meios físico, biótico e socioeconômico. Cada meio é definido pela resolução como 

demonstrado abaixo: 

• MEIO FÍSICO: “o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 

minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidro-

lógico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas”; 

• MEIO BIÓTICO: “a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da 

qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção 

e as Áreas de Preservação Permanente (APP)”; 

• MEIO SOCIOECONÔMICO: “o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 

sócio economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e cul-

turais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recur-

sos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos”. 

Em concordância com as recomendações normativas segue abaixo as delimi-

tações das áreas de influências considerando os meios supraditos para a AII, AID e 

ADA das UFV TABOLEIRO DO MEIO II-VIII: 
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1.9.1. Área de Influência Indireta (AII) 

1.9.1.1. Área de Influência Indireta (AII) dos Meios Físico e Biótico  

A AII das UFV TABOLEIRO DO MEIO II-VIII, para os meios físico e biótico con-

siderou o conjunto das Ottobacias próximas ao complexo, que podem sofrer efeitos 

indiretos, uma vez que de acordo com a Agência Nacional das Águas – ANA, a repre-

sentação correta do fluxo hidrológico dos recursos hídricos, por meio de trechos co-

nectados e com sentido de fluxo semelhantes é característica primordial dessa deli-

mitação (BRASIL, 2012). 

Assim sendo, considerou a bacia do Rio Piancó, localizado no município de 

Coremas tributária da Bacia do Rio Piranhas, considerada a de maior potencial hídrico 

do Estado, drena toda a região sertaneja e tendo sua nascente principal no Alto Sertão 

da Paraíba. Adicionalmente, contempla um dos maiores açudes do Nordeste, deno-

minado Estevam Marinho, com capacidade de 1.358.000.000 m³, localizado no muni-

cípio de Coremas, no médio curso do Rio Piancó. 

Deste modo, a AII dos Meios Físico e Biótico é demonstrada na Figura 23. 

1.9.1.2. Área de Influência Indireta (AII) do Meio Socioeconômico 

A AII do Meio Socioeconômico compreende os municípios de Coremas, Pom-

bal, São José da lagoa Tapada e Cajazeirinhas, pertencentes ao estado da Paraíba, 

onde será localizado as UFV TABOLEIRO DO MEIO II-VIII. A área foi delimitada a 

partir da área para implantação das usinas e totaliza 43.694,00 ha. Compreendendo 

destarte que o empreendimento refletirá, de forma positiva ou negativa, nos aspectos 

sociais, econômicos e ambientais destes municípios. As áreas supracitadas são mos-

tradas na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

1.9.2. Área de Influência Direta (AID) 

1.9.2.1. Área de Influência Direta (AID) dos Meios Físico e Biótico  

A AID para o meio físico e biótico estende-se por um raio de 2 Km compreen-

dendo uma área total de 5.172,00ha a partir da poligonal da ADA. Essa área compre-

enderá a área do terreno arrendado para implantação as UFV TABOLEIRO DO MEIO 

II-VIII, localizada no município de Coremas - PB.  
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Nessa área haverá o enfoque maior para identificação, mitigação e controle dos 

impactos previstos nos componentes físicos e biológicos, uma vez que considerando 

a continuidade dos ecossistemas haverá maior probabilidade de ocorrência de poten-

ciais impactos diretos com a implantação do empreendimento.  

Ressalta-se, ainda, que o meio biótico englobou os corpos hídricos mais próxi-

mos do Complexo, a fim de diagnosticar as possíveis interferências que os mesmos 

venham a sofrer, bem como as possíveis rotas de fuga da fauna local. 

Deste modo, a AID dos Meios Físico e Biótico é demonstrada na Figura 23. 

1.9.2.2. Área de Influência Direta (AID) do Meio Socioeconômico  

Diferentemente do meio físico e biótico, a AID para o meio socioeconômico 

compreende um buffer de 5 Km, cuja área total é de 15.903,00ha a partir da poligonal 

da ADA do empreendimento. Dentro desta área foi contemplado os municípios: Core-

mas, Pombal, São José da Lagoa Tapada e Cajazeirinhas.  

De acordo com levantamento em campo e em consonância com dados secun-

dários do IBGE e da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), não foi identificado comu-

nidades indígenas e Comunidades Remanescentes de Quilombolas (CRQs) na área, 

no entanto, as usinas serão implementadas em área prioritária de caatinga. 

A AID do Meio Socioeconômico é demonstrada na Figura 24. 

1.9.3. Área Diretamente Afetada (ADA) 

A ADA das UFV TABOLEIRO DO MEIO II-VIII corresponde aos locais que se-

rão afetados pela diretamente pela implantação e operação do empreendimento, 

sendo a mesma constituída pelas áreas de aberturas de vias de acesso, implantação 

das placas solares, canteiro de obras, pátio de armazenamento de equipamentos, que 

corresponde a uma área total de 687 ha. 

O Quadro 22 a seguir apresenta de forma resumida as definições das áreas de 

influência do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. 
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Quadro 22 – Áreas de Influência do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. 

Áreas de influências Meio Físico e Biótico Meio Socioeconômico 

AII 

Limites de Bacias Hidrográ-
ficas  

Limites municipais de Core-
mas, Pombal, São José da 
Lagoa Tapada e Cajazeiri-
nhas 

AID 
Buffer de 2 km a partir da 
ADA 

Buffer de 5 km a partir da 
ADA 

ADA 

Poligonal das usinas fotovoltaicas, Canteiros, áreas de 
aberturas de vias de acesso, implantação das placas so-
lares, canteiro de obras, pátio de armazenamento de 
equipamentos, etc. 
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Figura 23 – Áreas de influências dos meios físico e biótico das UFV TABOLEIRO DO MEIO II-VIII. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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Figura 24 – Áreas de influências do meio socioeconômico das UFV TABOLEIRO DO MEIO II-VIII. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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 Federal 

O licenciamento do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio – composto pelas 

Unidades Fotovoltaicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII – no Município de 

Coremas, Estado da Paraíba, será realizado pela Superintendência de Administração 

de Meio Ambiente – SUDEMA.  

Os processos de licenciamento ambiental e a obrigatoriedade de avaliações 

prévias de impacto ambiental para a concessão de licenças podem ser considerados 

avanços legislativos no intuito de instrumentalizar e dar efetividade para as normas 

que tutelam o meio ambiente (MELO e VIEIRA, 2020). Os instrumentos legais se mos-

tram importantes, pois podem ser utilizados como elementos articuladores para as 

entidades ambientais, assim como para o empreendimento em estudo, tendo em vista 

que este necessita ser compatível com a proposição da legislação que tutela o meio 

ambiente a fim de garantir a viabilidade ambiental das atividades.  

Da mesma maneira, existem como materialização da essência preventiva do 

Direito Ambiental, que visa orientar as atividades humanas no sentido de reduzir os 

riscos e evitar os danos ao invés de buscar repará-los, quando possível, ou de con-

denar a humanidade a conviver com os efeitos da degradação do meio ambiente 

(MELO e VIEIRA, 2020). Assim, a possibilidade de diagnosticar, estudar e mitigar os 

possíveis danos ao meio ambiente de acordo com as fases prévias de instalação e de 

operação do complexo torna-se essencial. 

Sabendo que o empreendimento apresenta enquadramento de média e/ou alta 

interferência sobre as condições do meio, ou seja, tendo ciência que as atividades são 

potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, é essencial identi-

ficar 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 

empreendimento.  

Salienta-se que o estudo tem embasado primordial na Constituição Federal, 

respeitando concomitantemente os ditames da Carta Constitucional. Em reconheci-

mento ao amplo e complexo arcabouço da legislação ambiental brasileira, nem todas 

as normas, neste hodierno estudo, estão comentadas minuciosamente, especial-

mente se forem consideradas todas as normas de natureza infralegal (portarias, reso-

luções etc.) bem como suas redundâncias.  
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Como fator agravante, o Brasil, lida com a ausência de uma legislação unificada 

e clara no que se refere ao licenciamento ambiental de usinas fotovoltaicas, com ine-

xistência de padronização de requisitos legais mínimos a nível federal. Isso repercute 

na forma em que os estados licenciam esses empreendimentos, podendo facilitar de-

masiadamente as exigências do licenciamento para atrair investidores do setor.  

Diante do exposto, este capítulo mostra de forma detalhada, o levantamento 

dos aspectos legais de natureza ambiental, em que se inclui a legislação nos três 

níveis do ente público: federal, estadual e municipais. Adicionalmente, foi levado 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 ge-

ração de energia solar fotovoltaica. 

2.1.1. Constituição Federal 

A Constituição Federal, no art. 170, VI, estabelece como um dos princípios ge-

rais da atividade econômica, no cumprimento de sua finalidade de assegurar a todos 

uma existência digna, a “defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento di-

ferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus proces-

sos de elaboração e prestação”. Devendo, todo estudo jurídico ser consoante aos as-

pectos constitucionais.  

Previsto ainda em outros dispositivos constitucionais, o princípio da proteção 

ao meio ambiente está consolidado principalmente pelo artigo 225, definindo a propo-

sição das diretrizes fundamentais para proteção ao meio ambiente, determinando as 

suas linhas básicas e delegando ao legislador ordinário a sua regulamentação. No 

capítulo VI, do Meio Ambiente, o Art. 225 define: 

“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 presen-
tes e futuras gerações. 

§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover 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 ge-
nético; 
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III - definir em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a su-
pressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencial-
mente causadora de significativa degradação 

do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publi-
cidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, méto-
dos e substâncias que comportem riscos para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a cons-
cientização 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 extinção de espécies 
ou submetam os animais à crueldade. 

De forma complementar, no capítulo VI em seu parágrafo 2º, a PNMA incube 

obrigação dos exploradores dos recursos minerais na recuperação do meio ambiente 

degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente. 

A Constituição Federal, em seu Art. 23, menciona responsabilidades para os 

três entes federativos (municipal, estadual e federal) com vistas à proteção do acervo 

histórico e cultural, bem como dos monumentos e paisagens naturais e dos sítios ar-

queológicos; a proteção ao meio ambiente e combate à poluição em quaisquer de 

suas formas; e, preservação das florestas, da fauna e da flora. No Art. 24 engloba a 

legislação sobre: floresta, pesca, fauna, conservação da natureza, proteção ao patri-

mônio histórico, artístico, turístico, cultural e paisagístico; e, responsabilidade por da-

nos ao meio ambiente e a bens de valor artístico, estético, histórico e paisagístico. 

O ordenamento social também é apontado pela constituição, em seu capítulo 

III, onde o Art. 216 trata da definição do patrimônio cultural do país, destacando os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, pa-

leontológico, ecológico e científico. 

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e ima-
terial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da socie-
dade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 
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V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, ar-
queológico, paleontológico, ecológico e científico.” 

 

A Constituição Federal garante a responsabilidade do Poder Público e da cole-

tividade de preservar e defender o meio ambiente para as presentes e futuras gera-

ções, pautado no princípio do desenvolvimento sustentável. Dentre os deveres públi-

cos, a CF nos incisos do Parágrafo 1º do mesmo Artigo, inciso IV destaca: “exigir, na 

forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de signi-

ficativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se 

dará publicidade”.  

O estudo ambiental, primordialmente por meio do diagnóstico e da realização 

da Avaliação de Impacto Ambiental – AIA, prevê e reprimi atividades prejudiciais ao 

meio e, portanto, é essencial para a manutenção de um meio ambiente saudável. A 

AIA é considerada uma concretização da interação entre o direito econômico e a utili-

zação sustentável dos recursos naturais, em favor de sua consonância e da promoção 

do direito ao desenvolvimento sustentável (DERANI, 2008). 

Ressalta-se que condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções de responsabilidade 

tripla na esfera ambiental: criminal, administrativa e civil, independentemente da obri-

gação de reparar os danos causados, amparado no § 3º do Art. 225.   

2.1.2. Política Nacional do Meio Ambiente  

A elaboração de um estudo ambiental, perpassa, prioritariamente, pelos pre-

ceitos básicos, concebidos como peças fundamentais na busca ao equilíbrio ecoló-

gico, da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, Lei nº 6.938, 1981.  

A PNMA trouxe como principais inovações a criação do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA, propiciando a participação pública nas decisões relacio-

nadas à temática ambiental e a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SIS-

NAMA com a função de articular o conjunto de instituições cujas atividades se relaci-

onam com a proteção e melhoria da qualidade ambiental nas três esferas de governo.  

Em seu Art. 9º, a PNMA inova na apropriação dos recursos naturais para ativi-

dade produtiva, prevendo a utilização de instrumentos de gestão ambiental (Art. 9º da 
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PNMA) de alcance nacional. Dentre eles, destacam-se: o estabelecimento de padrões 

de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambien-

tais, e o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

A Lei, a contento, define expressamente os princípios da PNMA no Art.2º e 

seus objetivos no Art. 4º, tendo por objetivo principal a preservação, melhoria e recu-

peração da qualidade ambiental propícia à vida, atendidos os seguintes princípios: 

“I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando 
o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente asse-
gurado 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 poluido-
ras; 

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o raci-
onal 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; 

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 preserva-
ção da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;  

II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à quali-
dade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Es-
tados, 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 tecnologias 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 manu-
tenção 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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Como instrumento mencionado na política, o licenciamento ambiental, é posto 

como forma de controle e a gestão ambiental, desempenhando atividades de coorde-

nação e de polícia às atividades potencialmente poluidoras, por meio do monitora-

mento ambiental. 

Considerando o meio ambiente um bem de natureza difuso, seus impactos e 

alterações ocorrem de forma coletiva e/ou indivisível. Assim sendo, a Política Nacional 

do Meio Ambiente amparada na Constituição Federal trouxe relevância às questões 

ambientais e despertou olhares para a sociedade, pois a tutela jurídica não visa so-

mente o meio ambiente em si, mas a qualidade de vida humana. 

2.1.3. Licenciamento Ambiental 

O licenciamento ambiental surgiu como um instrumento disposto pelo Estado 

para o cumprimento do seu encargo dentro da Política de Proteção Ambiental (Art. 9º, 

IV), para conciliar interesses com a preservação do meio ambiente. É definido pela 

Resolução 237/97 do CONAMA como o procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de em-

preendimentos e atividades que utilizem recursos ambientais, que sejam efetivas ou 

potencialmente poluidoras ou que possam de alguma maneira causar degradação 

ambiental. Para Édis Milaré (2015):  

“Como ação típica e indelegável do Poder Executivo, o licenciamento constitui 
importante instrumento de gestão do ambiente, na medida em que, por meio 
dele, a Administração Pública busca exercer o necessário controle sobre as 
atividades humanas que interferem nas condições ambientais, de forma a 
compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação do equilíbrio 
ecológico. Isto é, como prática do poder de polícia administrativa, não deve 
ser considerado um obstáculo teimoso ao desenvolvimento, como, infeliz-
mente, muitos assim o enxergam“. 

Por exigir formas de uso racionais, respeitando a capacidade de recomposição 

do meio ambiente em sintonia com o desenvolvimento econômico, o licenciamento 

ambiental é tido com uma importante ferramenta de gestão sustentável, sendo delimi-

tado, do ponto de vista legal, principalmente pela (s): 
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É importante compreender a diferença entre licenciamento ambiental e licença 

ambiental, que é o ato administrativo concluinte de cada etapa do processo de licen-

ciamento. A Resolução CONAMA nº 237/1997 define que a licença “estabelece as 

condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas 

pelo empreendedor”, podendo ser uma Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 

ou Licença de Operação (LO). 

A primeira etapa do processo de licenciamento, ocorre por uma avaliação do 

órgão licenciador da localização e da concepção do empreendimento, atestando a 

viabilidade ambiental baseado no Zoneamento Municipal e estabelecendo os requisi-

tos básicos seguintes. Na Licença Prévia (LP), podem ser requeridos estudos ambi-

entais complementares, tais como EIA/RIMA, quando necessários. Sendo regulariza-

dos pela Resolução nº 001/86 do CONAMA e, complementarmente, pela Resolução 

nº 237/97. 

Uma vez analisada e autorizada, torna-se necessário a apresentação dos pla-

nos, programas e projetos, em que devem ser requeridos a Licença de Instalação (LI), 

cuja concessão autoriza o início da construção do empreendimento e a instalação dos 

equipamentos.  

Assim, o funcionamento do empreendimento será autorizado por meio da Li-

cença de Operação (LO). Essa deve ser requerida quando a empresa estiver edificada 

e após a verificação da eficácia das medidas de controle ambiental estabelecidas nas 

condicionantes das licenças anteriores, determinados nas condicionantes de opera-

ção da LO. 

Lei 6.938/81 

Política Nacional do 
Meio Ambiente

CONAMA 001/86 e 
237/97

Procedimentos para o 
licenciamento 

ambiental

Lei Complementar 
140/11

Orienta as normas de 
colaboração 

administrativas em 
âmbito federal, 

estadual e municipal, 
no que concerne o 

meio ambiente.
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Todavia, apesar de todo o fluxograma do processo de licenciamento apresen-

tado, algumas licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, 

a depender da natureza, características e fase do empreendimento ou atividade, como 

cita o parágrafo único do Art. 8º da CONAMA 237/1997. O artigo seguinte comple-

menta que ainda poderá haver licenças ambientais específicas, observadas a natu-

reza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a 

compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, im-

plantação e operação. 

2.1.4. Estudo de Impacto Ambiental 

O estudo ambiental, ora apresentado, comporta-se como uma espécie de ins-

trumento legal e infralegal de gestão, amparado na Política Nacional do Meio Ambi-

ente e, consequentemente, compatível ao desenvolvimento econômico social à pre-

servação da qualidade do meio ambiente e ao equilíbrio ecológico, cuja responsabili-

dade fica ao Poder Público.  

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 CONAMA 

237/1997 define os estudos ambientais como: 

“Todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados 
à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empre-
endimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, 
tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório 
ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recu-
peração de área degradada e análise preliminar de risco”. 

 

O EIA consiste em um dos mais importantes instrumentos criados para a pro-

teção do meio ambiente, visto que está intrinsicamente ligado ao princípio da preven-

ção do dano ambiental pautado no Art. 225 em seu inciso § 3º. É, portanto, um instru-

mento que otimiza a análise de viabilidade do projeto em relação ao meio ambiente.  

O artigo 1º da Resolução CONAMA 001/86 retrata o impacto ambiental como 

as transformações sobre a população, a fauna, a flora, as características geológicas 

e hídricas da região de influência do empreendimento. Nesse raciocínio o conceito de 

impacto ambiental revela-se como a diferença entre a realidade anterior e posterior à 

implementação do empreendimento. 
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Ainda em relação ao levantamento dos parâmetros legais necessários à instru-

ção do estudo ambiental, devem-se observar as exigências e recomendações previs-

tas na própria Resolução CONAMA Nº 001/86, em seu Art. 6º, Inciso I, Alínea c, onde 

estabelece que, quando da elaboração do diagnóstico ambiental da área do empre-

endimento, sejam observados os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e cul-

turais da comunidade. Para tanto o empreendedor deverá seguir os procedimentos 

estabelecidos na Instrução Normativa Nº 001/2015 do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional – IPHAN. 

Devido à ausência de legislação específica para o licenciamento ambiental de 

empreendimentos de energia solar fotovoltaica a nível federal, ou para a maioria dos 

Estados brasileiros, a incidência do princípio da prevenção é fortalecida, tomando-se 

as normas gerais como diretrizes básicas. Destarte, as normas existentes na legisla-

ção ambiental atualmente, referentes aos empreendimentos de energia elétrica ge-

rada por fonte eólica são as que mais se aproximam dos empreendimentos de energia 

fotovoltaica.  

Adicionalmente ao Estudo do Impacto Ambiental – EIA, a resolução CONAMA 

n° 01/86, prevê o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA como instrumentos para a 

avaliação dos impactos ambientais com medidas mitigadoras aos impactos negativos 

e medidas potencializadoras aos impactos positivos inerentes ao empreendimento.  

O relatório refletirá as conclusões do EIA e deve ser apresentado de forma ob-

jetiva e adequada à sua compreensão. Assim, suas informações são acessíveis e 

ilustrativas (mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação vi-

sual), de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, 

bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. 

2.1.5. Preservação do Bioma Caatinga 

Diante da perda progressiva da cobertura vegetal do semiárido brasileiro, cau-

sada por fatores naturais e principalmente antrópicos, como desmatamentos desor-

denados, principalmente para fins energéticos e agrícolas, estes são os maiores res-

ponsáveis pela alteração do bioma, que diminuem a biodiversidade da caatinga e in-

tensificam o processo de desertificação do bioma (PARAÍBA, 2008).  
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As principais legislações que amparam essa temática a nível federal são: a 

Constituição Federal de 1988, o Código Florestal, a Medida Provisória que regula-

menta o ß 4º, do art. 225, da Constituição Federal, os Decretos que criam as Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural e o que estabelece o Programa Nacional de Flo-

restas, a lei que cuida da Política Nacional do Meio Ambiente, a lei que cria o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, as Políticas Estaduais de Florestas dos Esta-

dos situados na região semiárida brasileira, entre outras. 

Calcula-se que 42,3% da cobertura vegetal original do bioma já sofreu algum 

tipo de modificação e 52% do bioma sofre com problemas de degradação (MMA, 

2010). Outro dado crítico são as poucas áreas de proteção que cobrem pouco mais 

de 4% do Bioma (MMA, 2010). 

Dito posto, salienta-se que o Projeto de Lei 4623/19 na qual institui uma lei de 

proteção da Caatinga, com restrição a desmatamento de vegetação nativa, Zonea-

mento Ecológico-Econômico (ZEE) e uma política de extrativismo sustentável. Ade-

mais, institui ainda uma meta de preservação da Caatinga, que será de pelo menos 

17% do bioma, por meio de unidades de conservação de proteção integral, a ser al-

cançada em cinco anos. Por ser o maior ecossistema da Paraíba, a preservação do 

bioma caatinga remonta atenção para a viabilidade do empreendimento em estudo, 

com ênfase as propostas preventivas e mitigadoras da implantação e operação das 

usinas, tendo em vista que a área de supressão vegetal será maior que 100 hectares.  

2.1.6. Normas Federais 

As legislações, normas, resoluções, decretos, normas de cunho Federal são 

observadas nas tabelas abaixo: 

Tabela 1 – Legislação Ambiental Federal 

 Temática 

Lei nº 3.924, de 1961 Monumentos arqueológicos e pré-históricos 

Lei nº 5.197, de 1967 Proteção à fauna 

Lei 6.938, de 1981 Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e dá ou-

tras providências 
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Lei nº 9.433, de 1997 Política Nacional de Recursos Hídricos 

Lei nº 9.605, de 1998 Sanções penais derivadas de condutas e atividades le-

sivas ao meio ambiente 

Lei nº 9.795, de 1999 Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências 

Lei nº 9.985, de 2000 Criação e categorias das Unidades de Conservação. 

Lei nº 11.428, de 

2006 

Utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica 

Lei nº 11.445, de 

2007 

Política Nacional de Saneamento Básico: aborda as nor-

mas e exigências acerca do abastecimento de água, as-

sim como as diretrizes específicas sobre coleta e trata-

mento de esgoto e efluentes líquidos industriais 

Lei nº 12.187, de 

2009 

Política Nacional sobre Mudança do Clima 

Lei n° 12.305, de 

2010 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Lei Complementar 

nº 140, de 2011 

Normas do artigo 23 da Constituição Federal, para a co-

operação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios nas ações administrativas decorrentes do 

exercício da competência comum relativas à proteção 

das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 

ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas 

formas e à preservação das florestas, da fauna e da 

flora. *Altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 

Lei nº 12.651, de 

2012 

Normas gerais de proteção da vegetação, áreas de Pre-

servação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a 

exploração florestal, o suprimento de matéria-prima flo-

restal, o controle da origem dos produtos florestais e o 

controle e prevenção dos incêndios florestais, além de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.428-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.428-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
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prever instrumentos econômicos e financeiros para o al-

cance de seus objetivos. *Revoga o Código Florestal 

Brasileiro de 1965 

Decreto Federal nº 

4.340, de 2002 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Na-

tureza - SNUC e dá outras providências 

Decreto Federal nº 

6514, de 2008 

Sanções administrativas derivadas de condutas e ativi-

dades lesivas ao meio ambiente 

Decreto Federal nº 

6.848, de 2009 

Compensação ambiental. * Altera e acrescenta disposi-

tivos ao Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 In-

clusão de dotação de 1% (um por cento), no orçamento 

dos projetos e obras de médio e grande porte, de recur-

sos destinados a prevenir ou corrigir os prejuízos de na-

tureza ambiental, cultural e social decorrentes desses 

projetos e obras executados totais ou parcialmente com 

recursos federais 

Decreto n° 7.029, de 

2009 

Programa Federal de Apoio à Regularização Ambiental 

de Imóveis Rurais, denominado “Programa Mais Ambi-

ente” e dá outras providências 

Decreto nº 8.437, de 

de 2015  

Regulamenta o disposto no art. 7º, caput, inciso XIV, alí-

nea "h", e parágrafo único, da Lei Complementar nº 140, 

de 08 de dezembro de 2011, para estabelecer as tipolo-

gias de empreendimentos e atividades cujo licencia-

mento ambiental será de competência da União.  

CONAMA 001/86 Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 

disciplina o regime das concessões de serviços públicos 

de energia elétrica e dá outras providências.  

CONAMA 006/86 Institui e aprova modelos para publicação de pedidos de 

licenciamento 

CONAMA 006/87 Regras gerais para o licenciamento ambiental de empre-

endimento de geração de energia 
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CONAMA 01/90 Critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes 

de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais 

ou recreativas 

CONAMA 237/97 Revisão e complementação dos procedimentos e crité-

rios utilizados para o licenciamento ambiental 

CONAMA 281/01 Modelos simplificados de publicação dos pedidos de li-

cenciamento ambiental, de sua renovação e concessão 

CONAMA 279/01 Procedimento simplificado para o licenciamento ambien-

tal, com prazo máximo de sessenta dias de tramitação, 

dos empreendimentos com impacto ambiental de pe-

queno porte, necessários ao incremento da oferta de 

energia elétrica no País, nos termos do Art. 8º, § 3º, da 

Medida Provisória nº 2.152-2, de 1º de junho de 2001. 

CONAMA 300/02 Casos passíveis de autorização de corte previstos no 

art. 2º da Resolução nº 278, de 24 de maio de 2001 

CONAMA 303/02 Parâmetros, definições e limites da Área de Preservação 

Permanente – APP 

CONAMA 347/04 Proteção do patrimônio espeleológico 

CONAMA 357/05 Classificação e diretrizes ambientais para o enquadra-

mento dos corpos de água superficiais, bem como esta-

belece as condições e padrões de lançamento de eflu-

entes. (Atualizada pela 430/2011) 

CONAMA 371/06 Diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, co-

brança, aplicação, aprovação e controle de gastos de re-

cursos advindos de compensação ambiental, conforme 

a Lei nº 9.985/2000, que institui o SNUC e dá outras pro-

vidências 

CONAMA 369/06 Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pú-

blica, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 
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possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação 

em Área de Preservação Permanente-APP 

CONAMA 396/08 Classificação e diretrizes ambientais para o enquadra-

mento das águas subterrâneas e dá outras providências 

Portaria 3.214, de 

1978 MT 

Normas Regulamentadoras do Cap. V, Título II, da Con-

solidação das Leis do Trabalho, relativas à segurança e 

medicina do trabalho 

Portaria 07, de 1988 

– IPHAN 

Procedimentos necessários à comunicação prévia, às 

permissões e às autorizações para pesquisas e escava-

ções arqueológicas em sítios arqueológicos previstas na 

Lei nº 3.924/61 

Resolução 034, de 

2003 – SMA 

Medidas necessárias à proteção do patrimônio arqueo-

lógico e pré-histórico quando do licenciamento ambien-

tal de empreendimentos e atividades potencialmente 

causadores de significativo impacto ambiental, sujeitos 

à apresentação de EIA/RIMA 

Instrução Normativa 

nº 1, de 2015  

Procedimentos administrativos a serem observados 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

nos processos de licenciamento ambiental  

Lei Complementar 

nº 140, de 8 de de-

zembro de 2011  

 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput 

e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, 

para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios nas ações administrativas de-

correntes do exercício da competência comum relativas 

à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção 

do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer 

de suas formas e à preservação das florestas, da fauna 

e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 

1981.  
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Portaria MMA 421, 

de 26 de outubro de 

2011  

Dispõe sobre o licenciamento e a regularização ambien-

tal federal de sistemas de transmissão de energia elé-

trica e dá outras providências.  

Instrução Normativa 

IBAMA nº 06, de 15 

de março de 2013 

Regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 

Ambientais - CTF/APP  

Instrução Normativa 

IBAMA nº 10, de 27 

de maio de 2013  

Regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA).  

 

Tabela 2 – Legislação Ambiental do Setor Elétrico 

 Temática 

Lei nº 9.427, de 1996 Atividades em que ocorrem supressão vegetal em áreas 

acima de 100 hectares, quando atingir áreas significati-

vas em termos percentuais ou de importância do ponto 

de vista ambiental e ainda usinas de geração de energia 

elétrica com potência acima de 10 MW 

Lei nº 9.478, de 1997 Política Energética Nacional, as atividades relativas ao 

monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de 

Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e 

dá outras providências 

Lei nº 10.438, de 

2002 

Expansão da energia elétrica emergencial, recomposi-

ção tarifária extraordinária e universalização do Serviço 

Público de Energia Elétrica – PROINFA, a Conta de De-

senvolvimento Energético – CDE, e dá outras providên-

cias 

Decreto nº 5.163, de 

2004 

Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o 

processo de outorga de concessões e de autorizações 

de geração de energia elétrica, e dá outras providências 
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Lei nº 10.848, de 

2004 

Comercialização de energia elétrica. *Altera as Leis nos 

5.655 de 20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 

1993, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de de-

zembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, 

de 27 de maio de 1998, 9.991, de 24 de julho de 2000, 

10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências 

Lei nº 12.111, de 

2009 

Serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados e dá 

outras providências 

Lei nº 12.783, de 

2013 

Concessões de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais 

e sobre a modicidade tarifária e dá outras providências 

Decreto nº 4.541, de 

2002 

Expansão da oferta de energia elétrica emergencial, re-

composição tarifária extraordinária, cria o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – 

PROINFA e a Conta de Desenvolvimento Energético – 

CDE, e dá outras providências 

Lei nº 10.762, de 

2003 

Criação do Programa Emergencial e Excepcional de 

apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Dis-

tribuição de Energia Elétrica. * Altera as Leis nº 8.631, 

de 4 de março de 1993, 9.427 de 26 de dezembro de 

1996, 10.438, 26 de abril de 2002, e dá providências 

Decreto nº 6.048, de 

2007 

Comercialização de energia elétrica, o processo de ou-

torga de concessões e de autorizações de geração de 

energia elétrica 

Decreto nº 8.203, de 

2014 

Concessões de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais 

e sobre a modicidade tarifária 

Decreto nº 8.379, de 

2014 

Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o 

processo de outorga de concessões e de autorizações 

de geração de energia elétrica 
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Portaria MME nº 91, 

de 2007 

Diretrizes para os Leilões de Energia Proveniente de No-

vos Empreendimentos de Geração, a serem promovidos 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e 

dá outras providências 

Portaria MME nº 325, 

de 2013 

Diretrizes da Sistemática para Leilões de Compra de 

Energia Elétrica Proveniente de Novos Empreendimen-

tos de Geração, denominados Leilões "A-3" e inclui os 

empreendimentos de geração de energia solar 

Resolução Norma-

tiva ANEEL nº 112, 

de 1999 

Requisitos necessários à obtenção de Registro ou Auto-

rização para a implantação, ampliação ou repotenciação 

de centrais geradoras termelétricas, solares, eólicas e 

de outras fontes alternativas de energia 

Resolução Norma-

tiva ANEEL nº 260, 

de 2007 

Altera dispositivos da Convenção de Comercialização 

de Energia Elétrica 

Resolução Norma-

tiva ANEEL nº 367, 

de 2009 

Aprova o Manual de Controle Patrimonial do Setor Elé-

trico – MCPSE e dá outras providências 

Resolução Norma-

tiva ANEEL Nº 390, 

de 2009 

Requisitos necessários à outorga de autorização para 

exploração e alteração da capacidade instalada de usi-

nas termelétricas e de outras fontes alternativas de ener-

gia, os procedimentos para registro de centrais gerado-

ras com capacidade instalada reduzida e dá outras pro-

vidências 

Resolução Norma-

tiva ANEEL nº 417, 

de 2010 

Procedimentos para a delegação de competências da 

ANEEL aos Estados e ao Distrito Federal, para a execu-

ção de atividades descentralizadas em regime de gestão 

associada de serviços públicos 



 

  

158 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 2 Legislação Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Resolução Norma-

tiva ANEEL nº 506, 

de 2012 

Condições de acesso ao sistema de distribuição por 

meio de conexão a instalações de propriedade de distri-

buidora e dá outras providências 

Resolução Norma-

tiva ANEEL nº 616, 

de 2014 

Altera a Resolução Normativa ANEEL nº 398/10, que re-

gulamenta a Lei 11.934/09, no que se refere aos limites 

à exposição humana a campos elétricos e magnéticos 

originários de instalações de geração, transmissão e dis-

tribuição de energia elétrica, na frequência de 60 Hz 

 Estadual 

O estado da Paraíba ainda não contempla legislação voltado às usinas solares 

fotovoltaicas. Assim, fica sob responsabilidade da Superintendência do Meio Ambi-

ente da Paraíba – SUDEMA a concessão das licenças prévias consultadas, na qual 

evoca a Lei 6.757/99 (artigo 2º, inciso VI), o Sistema Estadual de Licenciamento de 

Atividades Poluidoras (SELAP), que foi instituído através do Decreto Estadual 21.120 

de 2000. 

A SUDEMA executa a política de proteção e preservação do meio ambiente e 

suas atividades voltadas ao licenciamento ambiental se coloca em conformidade com 

o que estabelece a deliberação Conselho de Proteção Ambiental – COPAM, nº 3.245 

de fevereiro de 2003, que utiliza o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades 

Poluidoras – SELAP e normas administrativas próprias. 

2.2.1. Áreas prioritárias de Caatinga 

Um ponto a salientar no premente estudo é os impactos ambientais relaciona-

dos às áreas de caatinga transcorridos em virtude da implantação do empreendimento 

no estado, demandando maior cautela e atenção quanto a forma de condução das 

etapas construtivas e suas respectivas medidas mitigadoras. Não obstante, o estado 

da Paraíba, a contento da importância da conservação desse bioma, faz-se saber da 

Lei nº 9.599 de 16/12/2011, onde declara imune ao corte as árvores nativas situadas 

dentro do domínio do Bioma Caatinga inseridas no Estado da Paraíba. Adicional-

mente, em 2013, o estado acrescentou a Lei Nº 9950, na qual institui a Política 
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Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, com vistas à 

preservação e conservação do Bioma Caatinga. 

2.2.2. Geração de energia elétrica por fonte solar 

Quanto aos empreendimentos de geração de energia elétrica por fonte solar, 

foi aprovada recentemente no Estado da Paraíba, a Lei nº 10720, de 22 de junho de 

2016. Esta institui a Política Estadual de Incentivo à Geração e Aproveitamento da 

Energia Solar e Eólica no Estado, de forma a racionalizar o consumo de energia elé-

trica e outras fontes de energia.  

A Deliberação do COPAM nº 3.274, de abril de 2005, traz em seu Anexo 1 a 

classificação do potencial poluidor, intervalos e classes de cobrança de empreendi-

mentos ou atividades objeto de licenciamento, de acordo com a tipologia do empre-

endimento ou atividade. Essa deliberação alude um diferencial com relação à classi-

ficação do porte dos empreendimentos se comparado a outros órgãos ambientais por 

incluir como critérios o investimento total e o número de funcionários.  

Entretanto, no Anexo 1 da deliberação, não há menção à geração solar, sendo 

contemplados como grande potencial poluidor os empreendimentos e atividades rela-

cionados à energia elétrica (Empresa geradora de energia elétrica - hidrelétrica – eó-

lica), e como médio ou grande potencial poluidor as empresas distribuidoras de ener-

gia elétrica (linha de transmissão, subestações, etc). 

2.2.3. Normas Estaduais 

A seguir serão apresentadas normas legais aplicáveis ao empreendimento, de 

vigência estadual, a saber:  

Tabela 3 – Legislação Ambiental Estadual 

 Temática 

Lei estadual nº 

4.033, de 1978 

Cria a Superintendência de Administração do Meio Am-

biente e dos Recursos Hídricos da Paraíba (SUDEMA-

PB) e dá outras providências. 



 

  

160 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 2 Legislação Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Promoção de ações de prevenção, o controle e 

monitoramento ambiental, consoantes à política ambi-

ental estadual  

Lei Estadual nº 

4.335, de 1981 

Cria o Conselho de Proteção Ambiental – COPAM e dis-

põe sobre a prevenção e controle da poluição ambiental, 

estabelece normas disciplinadoras da espécie e dá ou-

tras providências. 

Lei Estadual nº 

6.002, de 1994 

Institui o Código Florestal Estadual, rege os aspectos re-

lativos à atividade florestal, cria o Fundo Estadual de 

Proteção ao Meio Ambiente – FEPAMA e dá outras pro-

vidências. 

Lei Estadual nº 

6.308, de 1994 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, suas 

diretrizes e dá outras providências.  

Lei Estadual nº 

6.544, de 1997 

Cria a Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e Minerais; dá nova redação e revoga 

dispositivos da Lei n.º 6.308, de 02/07/1996, que institui 

a Política Estadual de Recursos Hídricos, e dá outras 

providências. 

Lei Estadual nº 

6.757, de 1999 

Transformação da SUDEMA em autarquia e dá outras 

providências.  

Lei Estadual nº 

7.033, de 2001 

Cria a Agência de Águas, Irrigação e Saneamento e dá 

outras providências. 

Lei n.º 7.502, de 2003 Programa de Resgate Histórico e Valorização das Co-

munidades Remanescentes de Quilombos na Paraíba, 

tendo como base o art. 68 das Disposições Transitórias 

da Constituição da República, e dá outras providências. 

Lei n.º 8.993, de 2009 Autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Estadual 

de Promoção da Igualdade Racial - CEPIR, e dá outras 

providências 
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Lei nº 9.599 de 2011 Declara imune ao corte as árvores nativas situadas den-

tro do domínio do Bioma Caatinga inseridas no Estado 

da Paraíba. 

Lei Nº 9950 de 2013 Institui a Política Estadual de Combate à Desertificação 

e Mitigação dos Efeitos da Seca, e dá outras providên-

cias. 

Lei nº 10.320, de 

2014 

Expedição de títulos de propriedade de terra aos rema-

nescentes de Comunidades Quilombolas no território do 

Estado da Paraíba e dá outras providências 

Lei nº 10.720, de 

2016 

 

Atualiza e amplia a legislação sobre a “política estadual 

de incentivo à geração e aproveitamento de energia so-

lar e eólica” no estado da Paraíba por meio de créditos 

de ICMS para estabelecimento industrial que utilize essa 

fonte. 

Decreto Estadual nº 

12.360, de 1988 

Estrutura organizacional da Estrutura Organizacional 

Básica e o Regulamento da Superintendência de Admi-

nistração do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos da 

Paraíba – SUDEMA/PB (Lei estadual nº 4.033, de 20 de 

dezembro de 1978) 

Constituição do Es-

tado da Paraíba, de 

1989 

Proteção do meio ambiente e do solo. 

Decreto nº 12.965, 

de 1989 

 

Regimento Interno da Comissão Estadual de Gerencia-

mento Costeiro (COMEG/PB) 

Decreto nº 13.622, 

de 1990 

 

Transfere a Comissão Estadual de Gerenciamento Cos-

teiro da Paraíba (COMEG-PB) e sua Secretaria Execu-

tiva para a Superintendência de Administração do Meio 

Ambiente, e dá outras providências. 

http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec12965.php
http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec12965.php
http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec13622.php
http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec13622.php
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Decreto nº 13.529, 

de 1990 

 

Transfere a Presidência da Comissão Estadual de Ge-

renciamento Costeiro da Paraíba para à Superintendên-

cia de Administração do Meio Ambiente, e dá outras pro-

vidências. 

Decreto nº 15.102, 

de 1992 

 

Regulamenta os artigos 242, 246, 250 e 251 da Lei 

3.654 de 10 fevereiro de1971, que estabelecem normas 

de Controle Interno para os órgãos e entidades da Ad-

ministração Indireta e Fundacional do Estado, e dá ou-

tras providências. 

Decreto nº 14.835, nº 

14.834, nº 14.833, de 

19.10.92 

Declara de interesse Social para fins de desapropriação 

as áreas de terras que indica e dá outras providências. 

 

Decreto N.º 14.832, 

de 1992  

Cria a Reserva Ecológica da "MATA DO PAU FERRO" 

e dá outras providências. 

Decreto N.º 14.835, 

de 1992 

Cria a Reserva Ecológica Mata do Rio Vermelho e dá 

outras providências. 

Decreto N.º 14.834, 

de 1992  

Cria o Parque Pico do Jabre e dá outras providências. 

 

Decreto N.º 14.833, 

de 1992  

Cria o Monumento Natural Vale dos Dinossauros e dá 

outras providências. 

Decreto Estadual nº 

15.149, de 1993 

Cria o Projeto Zoneamento Ecológico-Econômico do Es-

tado da Paraíba, institui a Comissão Estadual do Zone-

amento Ecológico-Econômico e dá outras providências.  

Decreto Estadual nº 

15.357, de 1993 

Padrões de emissões de ruídos e vibrações bem como 

outros condicionantes ambientais e dá outras providên-

cias. 

Decreto nº 19.259, 

de 1997 

Regulamento e a Estrutura Básica da Secretaria Extra-

ordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 

Minerais, e dá outras providências. 

http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec13529.php
http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec13529.php
http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec15102.php
http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec15102.php
http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec14835.php
http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec14834.php
http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec14834.php
http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec14833.php
http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec14833.php
http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec15357.php
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Decreto Estadual nº 

18.823, de 1997  

Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 

FERH, e dá outras providências. 

Decreto nº 19.256, 

de 1997 

Dá nova redação e revoga dispositivos do Decreto nº 

18.823, de 1997, e dá outras providências.  

Decreto Estadual nº 

19.258, de 1997 

Controle técnico das obras e serviços de oferta hídrica e 

dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 

19.260, de 1997  

Outorga do direito de uso dos recursos hídricos e dá ou-

tras providências. 

Decreto Estadual nº 

21.120, de 2000 

Prevenção e controle da poluição ambiental, estabelece 

normas disciplinadoras da espécie e dá outras providên-

cias.  

Decreto N.º 14.889, 

de 2000 

Cria o Parque Estadual Pedra da Boca e dá outras pro-

vidências. 

Decreto N.º 21.263, 

de 2000 

Cria o Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha e dá 

outras providências. 

Decreto N.º 21.264, 

de 2000 

Cria o Jardim Botânico Benjamim Maranhão e dá outras 

providências. 

Decreto N.º 21.262, 

de 2000 

Cria o Parque Estadual da Mata do Xém-Xém e dá ou-

tras providências. 

Decreto Estadual nº 

13.798, de 2000 

Prevenção e controle da poluição ambiental, estabelece 

normas disciplinadoras da espécie e dá outras providên-

cias. 

Decreto Estadual n.º 

22.880, de 2002 

Criou a APA das Onças tomando como base os critérios 

e normas estabelecidos pelo SNUC 

Decreto Estadual nº 

23.837, de 2002 

Aplicação dos recursos obrigatórios decorrentes de li-

cenciamento ambiental, e dá outras providências.  

Decreto Estadual nº 

24.414, de 2003 

Exploração Florestal no Estado da Paraíba e dá outras 

providências. 
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Decreto Estadual nº 

24.416, de 2003 

Reposição Florestal obrigatória no Estado da Paraíba e 

dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 

24.417, de 2003 

Uso Alternativo do Solo e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 

28.951, de 2007 

Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades Polui-

doras – SELAP e dos tipos de Licenças Ambientais emi-

tidos pela SUDEMA. 

Emenda Constituci-

onal n.º 19, de 2006 

Acrescenta o Capítulo VIII ao Título VIII da Constituição 

do Estado da Paraíba. 

Decreto n.º 33.370, 

de 2012 

Institui o Grupo Intersetorial do Programa Brasil Quilom-

bola na Paraíba e dá outras providências. 

Decreto n.º 34.542, 

de 2013 

Institui o Comitê de Ações Integradas da Agenda Social 

Quilombola no Estado da Paraíba, e dá outras providên-

cias. 
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 Municipal 

As usinas solares fotovoltaicas TABOLEIRO DO MEIO II, III, IV, V, VI, VII e VIII 

serão localizadas no município de Coremas - PB, especificamente na propriedade ru-

ral denominadas de Fazenda Taboleiro do Meio, conforme apresentado na caracteri-

zação do empreendimento.  

2.3.1. Lei orgânica 

O Município de Coremas está inserida na microrregião – Piancó e apesar 

dos espaços rurais pobres, a cidade apresenta alto dinamismo (BRASIL, 2010). A Lei 

Orgânica Municipal é estabelecida em harmonia com o Art. 29 da Constituição Federal 

em 2009, em que além de prescrever assuntos de interesse local, promove a prote-

ção, a preservação e a recuperação do meio ambiente, do patrimônio cultural, histó-

rico, artístico, paisagístico e arqueológico, com destaque para APA de preservação 

das águas do açude Coremas e suas matas adjacentes. 

Destaca-se ainda, como atribuições do Município, a proteção da flora, da fauna, 

do combate a pesca predatória e da poluição em qualquer de suas formas e a criação 

de espaços territoriais protegidos, e determina que as atividades lesivas ao meio am-

biente sujeitam os infratores às sanções penais, sem prejuízo das ações de recompo-

sição. Fazendo-se estritamente importante a prevenção e conservação das áreas pri-

oritárias de caatinga, compreendidas pela área de influência direta do empreendi-

mento. 

A lei orgânica, em seu Art. 162, defende a participação efetiva da população às 

peculiaridades regionais e locais. Adicionalmente, o artigo citado em seu inciso § 2° 

parágrafo IV incumbe exigência de Estudo Prévio de Impacto Ambiental por parte do 

poder público, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente. Ressalta-se, todavia, que o 

município ainda não apresenta Lei de Uso e Ocupação do Solo vigente. 

2.3.2. Licenciamento municipal 

Embora contemplado com um Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

– COMDEMA, concebido pela Lei Ordinária nº 110 de 2014, ratifica-se que o município 

http://www.portaldalegislacao.coremas.pb.gov.br/leis-ordinarias/ano-2014.html?download=1376:lei-ordinaria-110-2014
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carece de articulações voltadas ao sistema de meio ambiente, fato este, comprovado 

pela situação de inviabilidade dos processos de licenciamento em âmbito municipal. 

2.3.3. Normas municipais 

As legislações, normas, resoluções, decretos, normas de cunho municipal são 

observadas na tabela abaixo: 

Tabela 4 – Legislação Ambiental Municipal 

 Temática 

Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Coremas 

Norteia todos os atos administrativos e atribuições com-
petentes, conforme amparo legal previsto no Art. 29 da 
CF/88 

Leis Orçamentárias 
Anuais 

Estabelece as Leis Orçamentárias Anuais (LOA) que o 
Município de Coremas define como prioridades contidas 
no Planos Plurianuais e metas que deverão ser atingidas 
naquele ano 

Decreto nº 21, de 
2013 

Acesso à informação previsto na Constituição Federal 

Lei Ordinária Nº 110, 
de 2014 

Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
– COMDEMA e dá outras providências. 

Decreto nº 9/2017, 
de 2018 

Proibição de colocar e manter resíduos sólidos utilizados 
na construção civil ou derivados dela em logradouros 
públicos e dá outras providências 

Lei Complementar 
Nº 110, de 2019 

Disciplina a dedução de materiais na base de cálculo do 
ISSQN e dá outras providências 

 

http://www.portaldalegislacao.coremas.pb.gov.br/leis-ordinarias/ano-2014.html?download=1376:lei-ordinaria-110-2014
http://www.portaldalegislacao.coremas.pb.gov.br/leis-ordinarias/ano-2014.html?download=1376:lei-ordinaria-110-2014
http://www.portaldalegislacao.coremas.pb.gov.br/decretos/ano-2018.html?download=1538:decreto_09_2018
http://www.portaldalegislacao.coremas.pb.gov.br/decretos/ano-2018.html?download=1538:decreto_09_2018
http://www.portaldalegislacao.coremas.pb.gov.br/leis-complementares/category/349-ano-2019.html?download=1528:lei_complementar_110_2019
http://www.portaldalegislacao.coremas.pb.gov.br/leis-complementares/category/349-ano-2019.html?download=1528:lei_complementar_110_2019
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 Meio Físico 

3.1.1. Considerações Iniciais 

O diagnóstico ambiental das áreas de influência (ADA, AID e AII) do empreen-

dimento é um elemento fundamental para a concretização do Estudo de Impacto Am-

biental – EIA. Consiste no levantamento e análise dos elementos que compõem o 

meio ambiente e suas interações nas áreas de influência, sendo estas afetadas pelos 

seus impactos. 

Para a sua realização, o diagnóstico ambiental leva em consideração os ele-

mentos que compõe o meio físico, o meio biológico e o meio socioeconômico. De 

acordo com o artigo 6° da Resolução n° 001/86 do Conselho Nacional de Meio Ambi-

ente (CONAMA), o meio físico visa caracterizar os elementos da geologia, destacando 

os recursos minerais, o subsolo, o ar e o clima, a topografia, os tipos e aptidões do 

solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas e as correntes 

atmosféricas. 

Buscando atender as diretrizes especificadas, e cumprindo o Termo de Refe-

rência estabelecido pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SU-

DEMA, o presente diagnóstico ambiental do meio físico foi subdividido em cinco tópi-

cos principais, a saber: 

• Climatologia; 

• Geologia; 

• Geomorfologia; 

• Pedologia; 

• Recursos Hídricos. 

Tais parâmetros representam uma parte importante do suporte para instalação 

e operação do Complexo de Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

3.1.2. Metodologia 

O desenvolvimento do diagnóstico do meio físico foi baseado em três etapas 

fundamentais, tais como: o levantamento de dados bibliográficos, o levantamento de 

dados cartográficos (ambos correspondem aos dados secundários), e os levantamen-

tos de campo (dados primários). 
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O diagnóstico do meio físico das áreas diretamente afetada e de influência di-

reta foi baseado na coleta de dados “in loco” e das bases de dados relativos aos com-

ponentes da climatologia, geologia, geomorfologia, pedologia e dos recursos hídricos 

levantados na área do empreendimento. Também foram utilizadas como embasa-

mento teórico e aporte metodológico para o desenvolvimento desse estudo diversas 

fontes bibliográficas, tais como artigos científicos, relatórios técnicos, teses e disser-

tações, envolvendo cada um dos itens apresentados. Para a área de influência indireta 

foram utilizados bases de dados secundários dos mais diversos órgãos ambientais, a 

nível federal e estadual. 

Inicialmente foi feito um levantamento de dados secundários para todos os tó-

picos abordados, a partir da obtenção de fontes bibliográficas e de bases tabulares e 

cartográficas de diversos órgãos federais como o INMET (Instituto Nacional de Mete-

orologia), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), DNPM (Departamento 

Nacional de Pesquisas Minerais), CRPM (Companhia de Pesquisa de Recursos Mi-

nerais), EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), ANA (Agência 

Nacional de Águas); e estaduais como a AESA (Agência Executiva de Gestão das 

Águas do Estado da Paraíba), SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio 

Ambiente) e CAGEPA (Companhia de Água e Esgoto da Paraíba). Todos os dados 

cartográficos foram disponibilizados em formato shapefile (*shp) sendo tratados e ma-

nipulados em ambiente SIG com datum SIRGAS 2000. 

Para a caracterização dos aspectos ligados a climatologia foram utilizadas as 

normais climatológicas dos dados obtidos a partir do banco de dados BDMEP (Banco 

de Dados Meteorológicos) do INMET. Foram processados e analisados os dados 

mensais coletados pela Estação Meteorológica Convencional São Gonçalo, registro 

INMET n° 82689, localizada no município de Sousa/PB, durante o período de 

01/01/1980 a 31/12/2020. 

No entanto, devido a alguns problemas técnicos na estação, alguns dados men-

sais e anuais acabaram sendo perdidos. Nesse caso, para os dados de precipitação, 

a normalização foi feita pelo método da ponderação regional utilizando os dados plu-

viométricos dos municípios de Pombal, São José da Lagoa Tapada e Coremas, du-

rante os anos de 1994/2020 disponibilizados pela AESA. 
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O tópico referente a geologia foi desenvolvido por meio de levantamentos bibli-

ográficos referentes a temática a partir de livros, artigos e relatórios técnicos. Os rela-

tórios do “Projeto de Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea” 

(2005), através do diagnóstico dos municípios de Coremas, Pombal, São José da La-

goa Tapada e Cajazeirinhas, além do Manual Técnico de Geologia (IBGE, 1998) foram 

utilizados como base para o desenvolvimento deste tópico. 

As bases cartográficas relacionadas as unidades litoestratigráficas foram ad-

quiridas do INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais), do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), do Sistema de Informações sobre Águas Subterrâ-

neas (SIAGAS) e do Departamento de Gestão Territorial (DEGET) da CPRM. Para os 

processos minerários, os dados foram do portal “Sistema de Informações Geográficas 

da Mineração – SIGME”, desenvolvido pela Coordenação de Geoprocessamento 

(CGEO/CGTIG) do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais (DNPM). 

A metodologia utilizada para o tópico da geomorfologia foi baseada nos estudos 

de Ross (1992) que caracteriza o ambiente por meio de unidades geomorfológicas. 

Este método foi desenvolvido por meio de procedimentos ligados a cartografia, atra-

vés da utilização dos Sistemas de Informação Geográfica e levantamentos de campo. 

Foram estabelecidos 4 níveis taxonômicos para a caracterização geomorfológica, a 

saber: morfoestrutura; morfoescultura; padrões de formas de relevo; e tipos de formas 

de relevo. 

As bases de dados cartográficas e as imagens de resolução espacial de 12 

metros do sensor Palsar do satélite ALOS (Agência Espacial Japonesa - JAXA) foram 

disponibilizadas pelo portal GeoBank da CPRM, e pelo portal Earth Explorer da NASA. 

As cotas altimétricas do mapeamento hipsométrico foi ajustado a partir das informa-

ções de referências de nível de estações geodésicas nos municípios de Coremas e 

São José da Lagoa Tapada, além das informações das cartas topográficas da SU-

DENE na região. Todos os mapas relacionados a geomorfologia e as características 

do relevo das Áreas de Influência estão no ANEXO V. 

Para a caracterização da pedologia foi utilizado a carta de solos da EMBRAPA 

além dos dados de solo da Folha Jaguaribe SB.24 disponibilizados pelo INDE. Em 

campo, foi realizado o reconhecimento e validação das informações por meio da aná-

lise do solo in loco, tendo como base o Manual Técnico de Pedologia (IBGE, 2015).  
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Em relação aos recursos hídricos, foram obtidas as bases de dados do portal 

Geonetwork da ANA referente as massas de água, as outorgas ao longo do rio princi-

pal (domínio da União), as ottobacias e as drenagens da bacia hidrográfica onde está 

localizado o empreendimento bem como as suas áreas de influência. O Atlas de abas-

tecimento urbano municipal da ANA e o levantamento das outorgas concedidas pela 

Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA) também foram 

utilizadas na construção do tópico referente aos recursos hídricos. 

Para a determinação do balanço hídrico climatológico (BHC), utilizou-se o mé-

todo de Thornthwaite e Mather (1955) para estimar a evapotranspiração potencial 

(ETP), a deficiência (DEF) e o excedente hídrico (EXC), o armazenamento de água 

no solo (ARM) ao longo do ano, o índice hídrico (Ih), o índice de aridez (Ia) e do índice 

de umidade (Iu), a partir da análise da série histórica os dados da média de precipita-

ção e temperaturas mensais. 

Para a determinação das vazões de referência, foram utilizados os dados da 

série histórica (1969-2019) da estação fluviométrica Pau Ferrado (X: 619301; Y: 

9229431, fuso 24 S), localizado próximo ao curso do rio Piancó, mais especificamente 

no município de Pombal. Esta estação fluviométrica é a única que dispõe de informa-

ções com o mínimo de 30 anos na AII do empreendimento. As informações sobre 

vazões foram processadas no software SisCAH para se obter os valores das vazões 

de referência Q7,10, Q90 e Q95, além da vazão média de longa duração. 

Os levantamentos de campo para o estudo de todos os tópicos foram feitos 

com o uso de aparelhos de GPS Garmin, modelo Montana 680 e Garmin Etrex 10 

(Figura 25).  

Figura 25 – Modelos de GPS Garmin Montana 680 e Etrex 10 utilizados em campo. 
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Fonte: GarminStore, 2021. 

Foi utilizado uma máquina fotográfica digital para registros dos elementos do 

meio físico na AID. Dessa forma, buscou-se conhecer, com mais detalhes, a área 

onde serão implantados o empreendimento e o seu entorno. 

3.1.3. Climatologia 

O empreendimento a ser instalado localiza-se na região Nordeste do Brasil, 

especificamente no Semiárido Brasileiro (SAB), onde ocorrem fatores climáticos as-

sociados, em grande parte, a dois sistemas sinóticos geradores de precipitações, a 

saber: Vórtices Ciclônicos com tempo variável dentro do período de chuvas; e princi-

palmente a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), sendo esta oscilante por toda 

a faixa dos trópicos. Vale destacar também que os eventos climáticos do El Niño e La 

Niña também são bastante significativos no regime de chuvas da região. 

A seguir serão apresentadas as características dos principais sistemas que 

atuam na região do empreendimento. 

• Zona de Convergência Intertropical - ZCIT 

A Zona de Convergência Intertropical - ZCIT pode ser definida como uma faixa 

de nuvens que circunda a zona equatorial do globo terrestre, formada principalmente 

pela confluência dos ventos alísios do Hemisfério Norte (vindos de NE) com os ventos 

alísios do Hemisfério Sul (vindos de SE) em baixos níveis - o choque entre eles faz 

com que o ar quente e úmido ascenda e provoque a formação das nuvens -, baixas 

pressões, altas temperaturas da superfície do mar, intensa atividade convectiva e pre-

cipitação. 

• El Niño/La Niña 

Os resultados de várias pesquisas evidenciaram que grande parte da variabili-

dade do clima sobre o Nordeste semiárido é modulado por padrões atmosféricos e 

oceânicos de grande escala que se processam (conjuntamente ou não) sobre os Oce-

anos Pacífico e Atlântico Tropicais. O exemplo clássico de interação atmosfera/oce-

ano é o fenômeno El Niño/Oscilação Sul (ENOS) (LUCENA, 2008). 
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Quando as águas do Atlântico Norte estão mais frias que o normal, o Sistema 

de Alta Pressão do Atlântico Norte e os ventos alísios de nordeste intensificam-se. Se 

neste mesmo período o Atlântico Sul estiver mais quente que o normal, o Sistema de 

Alta Pressão do Atlântico Sul e os ventos alísios de sudeste enfraquecem. 

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anômalo da camada superficial e 

subsuperficial do Oceano Pacífico Central e Leste, podendo exceder um aumento de 

0,5° C por 6 meses ou mais (TRENBERTH, 1997). 

Por outro lado, a La Niña representa um fenômeno oceânico-atmosférico com 

atributos opostos ao El Niño e que se caracteriza por um esfriamento anormal nas 

águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical. Alguns dos impactos da La Niña ten-

dem a ser opostos aos de El Niño, mas nem sempre uma região afetada pelo El Niño 

apresenta impactos significativos no tempo e clima devido à La Niña (CPTEC/INPE, 

2021). As Figura 26 e Figura 27 mostram as variações da temperatura no Oceano 

Pacífico provocados pelo El Niño e a La Niña e as consequências das suas atuações 

em âmbito global. 

Figura 26 – Atuação do El Niño e da La Niña na temperatura do Oceano Pacífico. 

 
Fonte: FUNDAJ, 2019. 
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Figura 27 – Atuação do El Niño e da La Niña em âmbito global. 

 
Fonte: (CPTEC/INPE, 2021). 

• Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis - VCAN 

Os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) são conjuntos de nuvens que 

têm a forma aproximada de um círculo girando em sentido horário (FUNCEME, 2014). 

Na sua periferia há formação de nuvens causadoras de chuva e no centro há movi-

mentos de ar de cima para baixo (subsidência), aumentando a pressão e inibindo a 

formação de nuvens (Figura 28). Os Vórtices Ciclônicos que penetram na região Nor-

deste do Brasil formam-se no Oceano Atlântico, principalmente entre os meses de 

novembro e março, e sua trajetória normalmente é de leste a oeste, com maior fre-

quência entre os meses de janeiro e fevereiro. O tempo de vida desses sistemas varia 

em média, entre 7 e 10 dias. 
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Figura 28 – Atuação do Vórtice Ciclônico. 

 
Fonte: Kouky e Gan, 1981. 

3.1.3.1. Climatologia local 

Este tópico tem como objetivo principal apresentar dados de climatologia (pre-

cipitação, ventos, temperatura do ar, umidade relativa do ar e qualidade do ar) para a 

área de influência do empreendimento, com base em informações de estações mete-

orológicas próximas. Essas informações subsidiam a análise do meio físico, além de 

servir de base de informações para a área estudada. 

Segundo a classificação climática de Köppen, o clima do município de Core-

mas/PB é o Tropical Semiúmido (As), que também é predominante em toda a Região 

Geográfica Intermediária que inclui o município. A principal massa de ar que influencia 

o clima da maior parte do estado da Paraíba é a Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT). Normalmente, a ZCIT (Figura 29 – Posição da ZCIT no globo terrestre.) migra 

sazonalmente de sua posição mais ao norte, aproximadamente 12°N, entre agosto-

setembro, e para posições mais ao sul a aproximadamente 4°S, em março-abril 

(FRANCISCO e SANTOS, 2017). 

 

 

 



 

  

176 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

 

 

Figura 29 – Posição da ZCIT no globo terrestre. 

 
Fonte: Pereira (2018). 

3.1.3.2. Precipitação 

O estado da Paraíba, em particular, caracteriza-se como um estado altamente 

vulnerável às irregularidades climáticas reinantes. Para estudos de variações e ten-

dências climáticas são necessárias séries temporais longas, contínuas e homogê-

neas, as quais traduzam da forma mais confiável possível a realidade observada, para 

se obter de maneira mais fidedigna as estatísticas representativas que caracterizem 

os fenômenos climáticos (COSTA, BECKER e BRITO, 2013). 

A variabilidade no regime pluviométrico do estado oscila entre 300 mm e 1.900 

mm por ano, onde os menores índices pluviométricos ocorrem na região central e 

oeste da Paraíba, e os maiores índices ocorrendo na região litorânea (leste). Obser-

vam-se valores mais elevados em áreas isoladas, e tais elevações devem-se aos fa-

tores atuantes na atmosfera, como baixa intensidade dos raios solares, alta cobertura 

de nuvens, flutuações irregulares da umidade relativa do ar e oscilação da pressão 

atmosférica provocam valores elevados de precipitação em áreas isoladas regiões 

com baixos índices (FRANCISCO e SANTOS, 2017). 
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Para determinar os índices pluviométricos das áreas de influência do empreen-

dimento, foi necessária uma análise da série histórica que compreendeu o período de 

1980 a 2020, onde foi possível observar que o período chuvoso da área ocorre entre 

os meses de fevereiro e maio, sendo o mês de março considerado como o de maiores 

valores registrados. Por outro lado, destaca-se o mês de setembro como o de menor 

índice pluviométrico na região (Figura 30). 

Figura 30 – Precipitação Média Mensal. 

 
Fonte: INMET 2020; AESA, 2020. 

 

Em suma, tem-se no trimestre que compreende os meses de fevereiro, março 

e abril como o mais chuvoso e o trimestre que corresponde aos meses de agosto, 

setembro e outubro como o período menos chuvoso (Quadro 23). 

Quadro 23 – Período chuvoso e seco (trimestres). 

 
Fonte: INMET (2020) e AESA (2020). 

 

Ao analisar os dados tabulares (Quadro 24), pode-se atentar para os eventos 

que fogem da regularidade, que ocorreram em março de 2008, quando a precipitação 
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ultrapassou os limiares ao atingir a marca de 657,9 mm de chuva, levando em consi-

deração que o regime médio de precipitação anual é de 903,6 mm de chuva. Atenta-

se também para os acumulados anuais mais elevados e mais baixos ocorridos em 

2008, com total acumulado de 1.851,4 mm, e em 1998, com precipitação total de 

pouco mais de 400 mm, respectivamente. 

Quadro 24 – Série Histórica de Precipitação Normalizada (mm). 

 
Fonte: INMET (2020) e AESA (2020). 
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O Quadro 25 apresenta uma síntese do regime pluviométrico na região que 

compreende a área de influência indireta do empreendimento. 

 

 

Quadro 25 – Síntese dos dados anuais de precitpitação. 

 
Fonte: INMET (2020) e AESA (2020). 

3.1.3.3. Temperatura do ar 

A partir da análise dos dados de temperatura, foi observado que o período que 

apresenta as mais elevadas temperaturas ocorre, geralmente, entre os meses de 

agosto e dezembro, sendo o mês de outubro considerado como o de maiores valores 

registrados. Não obstante, as temperaturas médias oscilam com valores mais altos 

entre os meses de agosto e dezembro, sendo o mês de novembro, com 28,3° C, con-

siderado como o de maior valor médio registrado. Já as temperaturas médias mais 

baixas ocorrem no mês de junho, com 25,5°C. Os valores máximos de temperatura 

foram registrados nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, sendo 

este o período mais quente. Por outro lado, as temperaturas mínimas registradas ocor-

rem nos meses de junho, julho e agosto, correspondendo a estação do inverno, sendo 

este o período mais frio da região, com mínimas pouco abaixo dos 20°C (Figura 31). 

Figura 31 – Temperaturas mensais. 
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Fonte: INMET, 2020; AESA, 2020. 

A síntese da temperatura da estação meteorológica analisada pode ser obser-
vada no Quadro 26. 

Quadro 26 – Resumo dos dados anuais de temperaturas. 

 
Fonte: INMET (2020) e AESA (2020). 

Na análise anual (Figura 32), o ano de 1993 foi o que registrou a média de 

temperaturas máximas mais elevadas, chegando a 36,04°C, bem como registrou a 

média mais elevada de temperatura, chegando a 29,7°C. No mês de dezembro de 

2016 foi registrado o maior valor entre as temperaturas mínimas, de 24,6°C. De modo 

geral, as temperaturas máximas anuais ficam entre 30º C e 35º C, as temperaturas 

médias entre os 25º C e 30º C, e as temperaturas mínimas entre 20º C e 25º C. 

Figura 32 – Temperaturas anuais. 
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Fonte: INMET (2020) e AESA (2020). 

3.1.3.4. Umidade Relativa do Ar 

A umidade relativa do ar é uma característica climática que está diretamente 

associada com a taxa de precipitação. Considera-se como período úmido os meses 

que apresentaram umidade relativa média maior que 70% e como período seco, os 

que apresentaram umidade relativa do ar abaixo de 70%. 

Dessa forma, com base na análise dos dados mensais de umidade relativa da 

estação meteorológica analisada, foram identificados os maiores valores de umidade 

relativa do ar entre os meses de fevereiro e maio, ultrapassando a marca dos 70% de 

umidade (Figura 33). Há uma correlação direta entre a umidade e a pluviosidade, pois 

entre os meses com as maiores umidades também foram registradas as maiores pre-

cipitações. 

Figura 33 – Umidade Relativa do Ar – Média Mensal. 
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Fonte: INMET (2020) e AESA (2020). 

Por outro lado, o período mais seco, ou seja, com menores valores de umidade, 

compreende os meses de agosto e novembro. De forma geral, tem-se o Quadro 27 

uma síntese da umidade relativa do ar para a região. 

Quadro 27 – Resumo dos dados anuais de umidade relativa do ar. 

 

Em relação aos dados anuais de umidade relativa do ar, o ano de 2004 apre-

sentou a maior média de umidade para um ano completo, chegando à marca de 75%. 

Por outro lado, a menor média anual de umidade relativa do ar foi de 50,6%, ocorrido 

em 1982, conforme apresentado na Figura 34. 

 

 

Figura 34 – Umidade Relativa do Ar – Média Anual. 
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Fonte: INMET (2020) e AESA (2020). 

Como foi observado a prevalência de umidades relativas do ar menores que 

70% em alguns anos e meses, pode-se afirmar que a região possui a predominância 

de períodos secos. 

3.1.3.5. Ventos 

3.1.3.5.1. Direção 

Ao analisar os dados sobre a direção dos ventos da estação, foi possível iden-

tificar que as direções que mais se repetiram ao longo da série histórica foi 9°, que 

corresponde ao sentido Norte (N) na primeira e última quadra do ano, e a direção 14°, 

correspondente ao sentido Norte-Nordeste (NNE), na segunda quadra, conforme re-

presentado na Figura 35. 
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Figura 35 – Moda da direção dos ventos – mensal. 

 
Fonte: INMET (2020) e AESA (2020). 

Avaliando os valores de direção do vento no período chuvoso (janeiro a maio), 

o valor modal, ou seja, a que mais se repetiu, foi de 9° (N). No entanto, houve oscila-

ções ao longo dos anos, principalmente no mês de maio, que teve sua direção mudada 

para 14° (NNE). Já quando se avalia os valores de direção dos ventos no período 

mais seco (junho a dezembro), tem-se uma variação de 14° (NNE) até o mês de 

agosto, voltando novamente aos 9° (N) até o mês de dezembro. 

Nos registros anuais de direção dos ventos há uma prevalência também para 

a direção de 9° (N). A direção média anual dos ventos está concentrada entre 9° (N) 

e 14° (NNE), representado na Figura 36.  
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Figura 36 – Moda da direção dos ventos – anual. 

 
Fonte: INMET (2020) e AESA (2020). 

3.1.3.5.2. Velocidades Máxima e Média 

Em relação as velocidades máxima e média dos ventos, observou-se que no 

mês de outubro ocorrem os ventos mais rápidos, chegando a 6,6 m/s. Esse mês cor-

responde ao período de maiores valores de velocidade dos ventos registrada, que se 

inicia em agosto, indo até o mês de novembro. Por outro lado, os meses de fevereiro 

e março as velocidades baixam chegando 5,1 m/s. Na análise da média da velocidade 

dos ventos para a região, há uma variação de 1,6 m/s até 3 m/s ao longo do ano 

(Figura 37). 
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Figura 37 – Velocidades dos ventos – Mensal. 

 
Fonte: INMET, 2020; AESA 2020. 

Em suma, tem-se no Quadro 28 as principais informações sobre sobre a velo-

cidade dos ventos na área do empreendimento. 

Quadro 28 – Resumo dos dados anuais de velocidade dos ventos. 

 
Fonte: INMET, 2020; AESA 2020. 

Nos períodos mais secos e de menor umidade, os ventos tendem a se deslocar 

com maiores velocidades. Na análise das médias anuais de velocidade máxima, per-

cebe-se que foi registrado em 1993 ventos com velocidades máximas de até 9,1 m/s. 

Quando se analisa as velocidades médias, percebe-se uma estabilidade que varia de 

2 a 3 m/s, obtendo um pico de 3,3 m/s em 1993 (Figura 38). 
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Figura 38 – Velocidades dos ventos – Anual. 

 
Fonte: INMET (2020) e AESA (2020). 

3.1.3.6. Condições de qualidade do ar 

Na análise das condições de qualidade do ar, foram utilizados os dados sobre 

a concentração de material particulado inalável fino (PM2,5), para o município de Co-

remas (Figura 39), através da base de dados do SISAM (Sistema de Informações 

Ambientais Integrado a Saúde) e do INPE, utilizando dados referentes a 2019, último 

ano disponível na base de dados. Nesse sentido, foi identificado um padrão elevado 

de concentração de PM2,5 no primeiro semestre do ano.   

Figura 39 – Concentração Média de Material Particulado (2019). 

 
Fonte: INPE (2019). 
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Nos dados diários do período analisado, obteve-se o valor de 21,3 μg/m³, no 

mês de março sendo este o valor mais alto registrado na região. O Quadro 29 mostra 

os valores diários de material particulado inalável fino para o ano de 2019 no município 

de Coremas. Considerando a Resolução n° 491 de 2018, do CONAMA, que dispõe 

sobre os parâmetros de qualidade do ar, determinando o limite de 0 a 25 μg/m³ como 

bom, a região se encontra em patamares adequados em relação a qualidade do ar 

(CONAMA, 2018). 

Quadro 29 – Dados de Concentração de PM2,5 de 2019 para Coremas-PB.  

 
Fonte: INPE (2019). 
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A instalação do empreendimento, se dá em uma área predominantemente rural, 

sem presença de outras fábricas ou serviços representativos, a exceção de outras 

usinas fotovoltaicas. Durante o processo de instalação do empreendimento, os índices 

podem sofrer alterações um pouco maior do que o normal, devido a concentração e a 

movimentação de veículos e maquinários na localidade. O Quadro 30 mostra uma 

sinopse climática para a estação meteorológica analisada. 

Quadro 30 – Sinopse climática para a estação meteorológica mais próxima do empreendi-

mento.  

 

3.1.3.7. Ruídos 

A área do empreendimento é caracterizada por estar localizada no meio rural 

do município de Coremas. As emissões de ruído na área advêm, sobretudo, da circu-

lação de veículos tanto na rodovia que liga os municípios de Coremas a São José da 

Lagoa Tapada, quanto nas estradas de terra que ligam as comunidades rurais.  

Foi realizado durante período de levantamento de dados para elaboração do EIA, um 

estudo para avaliar o ruído atual da área que servirá como parâmetro para o monito-

ramento durante as fases de instalação e operação.  

Sinopse Climática 

Pluviosidade Histórica Anual................................................................. 903,6 mm 

Período mais chuvoso.................................................................. Janeiro a Março 

Período mais seco.................................................................. Agosto a Novembro 

Mês de maior pluviometria........................................................................... Março 

Mês de menor pluviometria.................................................................... Setembro 

Temperatura média anual.......................................................................... 26,9 °C 

Média das temperaturas mínimas............................................................. 21,5 °C 

Média das temperaturas máximas............................................................. 33,3 °C 

Umidade relativa do ar média anual............................................................. 64,7% 

Período de maior umidade relativa do ar..................................... Fevereiro a Maio 

Período de menor umidade relativa do ar............................... Agosto a Novembro 

Mês de maior umidade relativa do ar............................................................ Abril 

Mês de menor umidade relativa do ar................................................... Setembro 

Direção preferencial dos ventos................................................ 9° (N) e 14° (NNE) 

Velocidade média dos ventos.................................................................. 2,30 m/s 



 

  

190 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

De acordo com o estudo, foi utilizado o analisador e monitor de eventos de 

ruído marca SVANTEK - Polônia, modelo SVAN 958, número de série 02291. Certifi-

cado de Calibração Crompack nº 102.015. Bem como o calibrador/referência acústica 

marca Norsonic – Noruega, modelo 1251, nº série 02289. Certificado de Calibração 

Almont nº 3290, ambos para o desenvolvimento da metodologia proposto naquele es-

tudo. 

Os pontos analisados durante a fase de planejamento serão os mesmos moni-

torados durante as fases de implantação e operação do empreendimento. No total são 

nove pontos cujas localizações estão descritas na Tabela 2 e Figura 40. Como resul-

tado do relatório, chegou-se à conclusão que nos 09 pontos escolhidos, comparando-

se os resultados com aqueles que constam da NBR-10.151/00 da ABNT, verifica-se 

que em todos os casos não houve ultrapassagem dos limites previstos, considerando-

se área mista predominantemente de sítios e fazenda, com baixo fluxo de movimen-

tação de pessoas e carros (limite diurno 40 dB (A)). 

Pra vibrações o estudo concluiu que o limite de velocidade de vibração do solo 

pico (mm/s) para a área predominantemente de sítios e fazendas diurno (7:00h às 

17:00h) de 0.3 mm/s, não foi ultrapassado em nenhum dos 09 pontos avaliados (eixo 

vertical). Tal estudo se encontra no ANEXO VII desse EIA. 

Tabela 2 – Pontos de monitoramento de ruídos da ADA. 

Pontos de monitoramento Coordenadas UTM X Coordenadas UTM Y 

PA - 01 610845 m E 9226969 m S 

PA - 02 611320 m E 9227100 m S 

PA - 03 612694 m E 9228182 m S 

PA - 04 613450 m E 9228132 m S 

PA - 05 611193 m E 9228380 m S 

PA - 06 611108 m E 9228795 m S 

PA - 07 611266 m E 9225552 m S 

PA - 08 614249 m E 9228239 m S 

PA - 09 612016 m E 9229656 m S 

Figura 40 – Pontos de coleta de ruídos 
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Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
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Certamente que a inserção do empreendimento na região irá influenciar na qua-

lidade dos ruídos e vibrações, tanto na área diretamente afetada quanto no seu en-

torno. Estima-se que a implantação do empreendimento assim como a presença de 

outras usinas fotovoltaicas no seu entorno, deverá aumentar o fluxo e circulação de 

veículos, tendo como consequência o aumento dos ruídos e vibrações. 

3.1.4. Geologia 

3.1.4.1. Geologia da Área de Influência Direta e Indireta 

3.1.4.1.1. Geologia Regional 

As rochas pré-cambrianas compõem mais de 80% do substrato geológico do 

estado da Paraíba, sendo complementadas por rochas vulcânicas cretáceas, cober-

turas plataformas paleógenas/neógenas, formações superficiais quaternárias e bacias 

sedimentares. Essa área de domínio pré-cambriano engloba um cinturão orogênico 

meso/neoproterozóico que se estende desde Sergipe até a porção oriental do Piauí, 

denominada de Provincia da Borborema (CPRM, 2002). 

Diversos segmentos dos domínios Cearense, Rio Grande do Norte e Transver-

sal – também chamados de subprovíncias ou superterrenos – são reconhecidos no 

estado da Paraíba. Tais padrões salientam a importância do Lineamento Patos, que 

praticamente divide o estado em dois superterrenos, sendo um ao norte, envolvendo 

uma pequena porção do Domínio Cearense e o Domínio Rio Grande do Norte, e outro 

ao sul, envolvendo os Terrenos do Domínio Transversal (CPRM, 2002).  

As áreas de influência do empreendimento correspondem a compartimentação 

tectônica do Domínio Rio Grande do Norte, envolvendo os Terrenos Rio Piranhas 

(TRP) e Granjeiro (TGJ) na maior parte da área e do Domínio da Zona Transversal, 

envolvendo o Terreno Piancó-Alto Brígida (TPB), em uma pequena faixa ao sul da AII 

(Figura 41). 

A região é marcada pelo Lineamento Patos, que de acordo com Souza e Furrier 

(2014), é um extenso bloco de embasamento retrabalhado do ciclo Brasiliano-Pan-

Africano, dividindo a Paraíba em dois grandes superterrenos, sendo um a norte com 

a expressiva presença do embasamento Arqueano e Paleoproterozóico, e um ao sul, 

predominando os terrenos Meso e Neoproterozóicos. 
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Figura 41 – Mapa da compartimentação tectônica que envolve a AII. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021).
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3.1.4.1.2. Terreno Rio Piranhas (TRP) 

O Terreno Rio Piranhas (TRP) constitui uma vasta área paleoproterozóica re-

trabalhada no Brasiliano que constitui o embasamento da Faixa Seridó, caracterizado 

pela presença de rochas magnéticas, que refletem o substrato de ortognaisses tona-

líticos e frequência de rochas máficas (FERREIRA, 2000). Na AII do empreendimento, 

o TRP abrange totalmente a área dentro do município de Pombal além das porções 

centro e norte dos municípios de Coremas e São José da Lagoa Tapada, e noroeste 

do município de Cajazeirinhas. 

3.1.4.1.3. Terreno Granjeiro (TGJ) 

Compreendendo uma faixa no sentido Leste-Oeste ao sul dos municípios de 

Coremas, São José da Lagoa Tapada e Cajazeirinhas, o TGJ apresenta característi-

cas estruturais quase que praticamente modeladas pela zona de cisalhamento do Li-

neamento Patos, apresentando a predominância de fortes mergulhos das litologias 

existentes, além da presença de lineações pertencentes aos Complexos Caicó e Serra 

dos Quintos. 

3.1.4.1.4. Terreno Piancó-Alto Brígida (TPB) 

Formado por sequências e metavulcano-sedimentares, metassedimentares e 

plutônicas neoproterozóicas, o TPB compreende uma pequena porção ao sul do mu-

nicípio de Coremas, correspondente a AII do empreendimento. 

3.1.4.2. Unidades Litoestratigráficas 

As Unidades Litoestratigráficas são um conjunto de rochas individualizadas e 

delimitadas com base nos seus caracteres litológicos, independentemente da sua 

idade. As Unidades Litoestratigráficas são constituídas por rochas sedimentares, íg-

neas ou metamórficas, separadas ou intercaladas, consolidadas ou inconsolidadas, 

podendo ser distinguidas, de acordo com Alvarenga (2001) como: 

• Formação: corpo de rochas identificado pelas suas características líticas e sua 

posição estratigráfica, sendo mapeável em superfície ou em subsuperfície; 

• Membro: caracterizada por apresentar aspectos litológicos próprios que po-

dem ser individualizados das partes adjacentes da formação. 
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• Camada: é a unidade formal de menor hierarquia da nomenclatura estratigrá-

fica. Espessura e mapeabilidade não são consideradas para sua individualiza-

ção, podendo variar de centímetros a metros. 

• Grupo: é a unidade superior à formação, sendo formada por pelo menos duas 

formações. 

• Supergrupo: é formado pela associação de vários grupos que apresentem ca-

racterísticas litoestratigráficas interrelacionáveis. 

• Subgrupo: é a unidade litoestratigráfica que inclui apenas algumas das forma-

ções de um grupo. 

A AID do empreendimento é dominada por ortognaisses tonalítico-granodiorí-

tico e migmatitos da Suíte Várzea Alegre do Éon Proterozóico, Era Paleoproterozóica, 

Período Riaciano, com idade máxima de 2098 Ma, de acordo com as datações por 

urânio com chumbo (U-Pb), representando cerca de 77% da litologia da área. Em 

alguns pontos da AID é possível encontrar rochas do Grupo Seridó, composto por 

xisto, quartzito, mármore e rocha calcissilicática da Era Neoproterozóica, Período Edi-

acarano, com idade máxima de 650 Ma; do Complexo Granjeiro, composto por ortog-

naisse TTG (2541 Ma U-Pb), do Éon Arqueano, Era Neoarqueana; e Depósitos Aluvi-

onares e sedimentos inconsolidados ao longo do curso do rio Piancó, constituído por 

areia, cascalho e níveis de argila do Éon Fanerozóico, Era Cenozóica, Período Neó-

geno. 

Na AII, grande parte de sua área corresponde as associações de ortognaisses, 

originados do metamorfismo de rochas graníticas, das Suítes Poço da Cruz e Várzea 

Alegre e dos Complexos Caicó e Piancó, sendo todos da Era Paleoproterozóica, e do 

Complexo Granjeiro, da Era Neoarqueana. O Quadro 31 apresenta as Unidades Lito-

estratigráficas que compõem a AII do empreendimento. 

Quadro 31 – Caracterização litológica da AII. 

Unidades Litoestratigráficas 

Éon Era Período Nome da Unidade Litologias Idade (Ma) 

Fanero-
zóico 

Cenozóico Neógeno Depósitos aluvionares 
Areia, cascalho e 
níveis de argila 

- 

Protero-
zóico 

Neoprotero-
zóico 

Ediaca-
rano 

Granitóides de qui-
mismo indiscrimi-

nado(i) 

Granitóides di-
versos 

571 
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Unidades Litoestratigráficas 

Suíte calcialcalina de 
médio a alto potássio 

Itaporanga (cm) 

Granito e grano-
diorito porfirítico 
associado a dio-

rito 

588 

 Formação Seridó (s) 
Xisto, quartzito, 

mármore e rocha 
calcissilicática 

650 

Paleoprotero-
zóico 

Orosiriano Suíte Poço da Cruz 

Augegnaisse 
granítico, leuco-

ortognaisse 
quartzo monzo-
nitico a granito 

1900 

Riaciano 

Suíte Várzea Alegre 

Ortognaisse to-
nalítico-granodi-
orítico e migma-

tito 

2098 

Migmatitos ban-
dado e nebulítico 
com mesossoma 

granodiorítico 

2349 

Complexo Caicó 

Ortognaisse dio-
ritico a granitico 
com restos de 
supra crustrais 

2300 

Sideriano 

Complexo Piancó 

Ortognaisse to-
nalítico com in-
tercalações de 

anfibolito 

2500 

Complexo Piancó (p2) 

Ortognaisse to-
nalítico com in-
tercalações de 
cordierita xisto 

2500 

Arqueano Neoarqueano - Complexo Granjeiro Ortognaisse TTG 2541 

 

No município de São José da Lagoa Tapada as Unidades Litoestratigráficas 

correspondem, em sua maioria, aos ortognaisses do tipo TTG (tonalítico-trondjemí-

tico-granodiorito) do Complexo Granjeiro e da Suíte Várzea Alegre, composto por or-

tognaisse tonalítico-granodiorítico e migmatito. É possível identificar, ainda, a pre-

sença de diversos granitóides na porção leste do município, nos limites com os muni-

cípios de Pombal, São Domingos de Pombal e Aparecida. Na porção sudoeste, mais 

especificamente no limite com o município de Aguiar, encontra-se xisto, quartzito, már-

more e rocha calcissilicática da Formação Seridó. 

Em Pombal, os granitos e granodioritos porfiríticos associado a diorito da Suíte 

calcialcalina de médio a alto potássio Itaporanga, os ortognaisses tonalítico-granodio-

ríticos e migmatitos da Suíte Várzea Alegre, os augegnaisses graníticos, leuco-
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ortognaisses quartzo monzoniticos a granitos da Suíte Poço da Cruz, gabro, diorito e 

tonalíto da Suiíte Máfica compreendem a maior parte do território do município. Por 

outro lado, encontra-se ainda rochas do tipo sedimentar, tais como arenito fino e 

grosso, siltito e argilito da Formação Antenor Navarro (Bacia Sedimentar de Sousa) 

ao norte da cidade (fora da AII do meio físico), além de depósitos aluvionares, como 

areia, cascalho e argila, em trechos ao longo dos cursos dos rios do Peixe, Piancó e 

Piranhas. 

No município de Coremas é possível encontrar na maior parte do seu território 

litologias do Paleoproterozóico, composto por ortognaisses e suas associações cor-

respondentes ao Complexo Piancó e a Suíte Várzea Alegre. Na faixa central do mu-

nicípio estão os ortognaisses do Complexo Granjeiro e os xistos, quartzitos, mármore 

e rocha calcissilicáticas do Grupo Seridó. No trecho que compreende as várzeas do 

rio Piancó concentra-se os depósitos aluvionares composto por areia, cascalho e ar-

gila. 

Em Cajazeirinhas encontra-se litologias da Suíte Várzea Alegre, Granitóides do 

Quimismo Indiscriminado, xistos, quartzitos, mármores e rochas calcissilicáticas do 

Grupo Seridó, além dos ortognaisses do Complexo Granjeiro. No entanto, no trecho 

que corresponde a AII dentro do município, estão concentrados os ortognaisses do 

Complexo Granjeiro, já os migmatitos bandado e nebulítico com mesossoma granodi-

orítico com idade de 2349 Ma da Suíte Várzea Alegre. 

Na Área de Influência Indireta do empreendimento há uma grande presença de 

falhas e fraturas, especialmente no município de Coremas e na porção centro-sul de 

Pombal. A maioria das falhas são de rejeito direcional transcorrente dextrogiro muito 

forte e sub-verticais do Lineamento Patos, ocorrendo tanto nas proximidades do em-

preendimento quanto em todo o território dos municípios de Coremas e São José da 

Lagoa Tapada. Ao norte do município de Pombal, as falhas apresentam-se como nor-

mais ou de gravidade de movimento vertical com posicionamentos SE, S e NW, e 

oblíqua forte, de movimento sinistrogiro com posicionamento NW.  

Em todas as áreas de influência do empreendimento há presença de aflora-

mentos de rocha (Figura 42). As Figura 43 e Figura 44 correspondem aos mapas ge-

ológicos da AII e AID respectivamente. 
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Figura 42 – Afloramentos de ortognaisses da Suíte Várzea Alegre na ADA. 

 
Fonte: Levantamento de campo (2021). 
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Figura 43 – Mapa geológico da AII. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
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Figura 44 – Mapa geológico da AID. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021).
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3.1.4.3. Processos minerários 

Os processos minerários envolvem polígonos que definem as áreas que em-

presas ou interessados tem prioridade e direito de pesquisar, extrair e comercializar 

os recursos minerais de valor econômico dentro de seus limites. Essas áreas devem 

ser registradas junto a ANM (Agência Nacional de Mineração), sendo fiscalizadas e 

controladas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). O uso das 

informações disponibilizadas sobre os processos minerários é de fundamental impor-

tância para o desenvolvimento de estudos com a finalidade de instalação de empre-

endimentos, seguindo o Código de Mineração e as legislações vigentes. 

Neste estudo, foram identificadas todas as áreas requeridas junto a ANM para 

a exploração de recursos minerais tanto na área do empreendimento, quanto nas suas 

áreas de influência direta e indireta. 

Na área do empreendimento ocorrem 5 processos minerários que correspon-

dem a 6,82 Km2, envolvendo totalmente a ADA do empreendimento. Desses proces-

sos, todos são para a extração de minério de ferro com fins industriais, sendo 1 do 

ano de 2012 sob autorização de pesquisa, e 4 na fase de requerimento de pesquisa, 

requeridas no ano de 2017 (Quadro 32). 

Quadro 32 – Processos minerários da ADA. 

Processo 

Nú-

mero 
Ano Fase Andamento do processo 

Nome do ti-

tular 

Substân-

cia asso-

ciada ao 

processo 

Uso 
Área 

(Km²) 

846470/2012 846470 2012 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

224 - AUT PESQ/AUTOIN-

FRAÇÃO MULTA PUBLI-

CADA EM 01/03/2019 

Xiangse Bra-

sil Minera-

ção Ltda 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

In-

dus-

trial 

0,87 

846030/2017 846030 2017 

REQUE-

RIMENTO 

DE PES-

QUISA 

122 - REQ PESQ/INDEFE-

RIMENTO P/ NAO CUM-

PRIMENTO EXIGÊNCIA 

EM 11/07/2017 

Confer 

Construtora 

Fernandes 

Ltda 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

In-

dus-

trial 

1,22 

846030/2017 846030 2017 

REQUE-

RIMENTO 

DE PES-

QUISA 

122 - REQ PESQ/INDEFE-

RIMENTO P/ NAO CUM-

PRIMENTO EXIGÊNCIA 

EM 11/07/2017 

Confer 

Construtora 

Fernandes 

Ltda 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

In-

dus-

trial 

0,11 
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Processo 

Nú-

mero 
Ano Fase Andamento do processo 

Nome do ti-

tular 

Substân-

cia asso-

ciada ao 

processo 

Uso 
Área 

(Km²) 

846031/2017 846031 2017 

REQUE-

RIMENTO 

DE PES-

QUISA 

122 - REQ PESQ/INDEFE-

RIMENTO P/ NAO CUM-

PRIMENTO EXIGÊNCIA 

EM 26/10/2017 

Kl Comércio 

e Transporte 

Ltda Me 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

In-

dus-

trial 

4,40 

846031/2017 846031 2017 

REQUE-

RIMENTO 

DE PES-

QUISA 

122 - REQ PESQ/INDEFE-

RIMENTO P/ NAO CUM-

PRIMENTO EXIGÊNCIA 

EM 26/10/2017 

Kl Comércio 

e Transporte 

Ltda Me 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

In-

dus-

trial 

0,22 

 

Em relação a AID, existem 8 processos que ocupam uma área total de 45,7 

Km2, ou seja, pouco mais de 88% da área (Figura 45). Dos 8 processos entre os anos 

de 2012 e 2020, 3 estão na fase de autorização de pesquisa, sendo 1 para a extração 

de minério de ferro, para fins industriais, com área equivalente a 11,8 km2, 1 para 

extração de areia para a construção civil com 3,7 km2, e 1 para extração de quartzito 

para uso em revestimento correspondendo a 1,57 km2. Sob a fase de requerimento 

de pesquisa encontra-se 5 processos, sendo todos para a extração de minério de ferro 

para fins industriais, representando uma área total requerida de 28,6 km2 (Quadro 33).  

Quadro 33 – Processos minerários da AID. 

Processo 

Nú-

mero 
Ano Fase 

Andamento 

do pro-

cesso 

Nome do titular 

Substância 

associada 

ao pro-

cesso 

Uso 
Área 

Km² 

846470/2012 846470 2012 

AUTORIZA-

ÇÃO DE 

PESQUISA 

224 - AUT 

PESQ/AU-

TOINFRA-

ÇÃO 

MULTA PU-

BLICADA 

EM 

01/03/2019 

Xiangse Brasil Mine-

ração Ltda 

MINÉRIO 

DE FERRO 

Indus-

trial 
11,8 

846030/2017 846030 2017 

REQUERI-

MENTO DE 

PESQUISA 

122 - REQ 

PESQ/IN-

DEFERI-

MENTO P/ 

NAO CUM-

PRIMENTO 

EXIGÊNCIA 

Confer Construtora 

Fernandes Ltda 

MINÉRIO 

DE FERRO 

Indus-

trial 
6,8 
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Processo 

Nú-

mero 
Ano Fase 

Andamento 

do pro-

cesso 

Nome do titular 

Substância 

associada 

ao pro-

cesso 

Uso 
Área 

Km² 

EM 

11/07/2017 

846030/2017 846030 2017 

REQUERI-

MENTO DE 

PESQUISA 

122 - REQ 

PESQ/IN-

DEFERI-

MENTO P/ 

NAO CUM-

PRIMENTO 

EXIGÊNCIA 

EM 

11/07/2017 

Confer Construtora 

Fernandes Ltda 

MINÉRIO 

DE FERRO 

Indus-

trial 
0,2 

846031/2017 846031 2017 

REQUERI-

MENTO DE 

PESQUISA 

122 - REQ 

PESQ/IN-

DEFERI-

MENTO P/ 

NAO CUM-

PRIMENTO 

EXIGÊNCIA 

EM 

26/10/2017 

Kl Comércio e Trans-

porte Ltda Me 

MINÉRIO 

DE FERRO 

Indus-

trial 
14,4 

846031/2017 846031 2017 

REQUERI-

MENTO DE 

PESQUISA 

122 - REQ 

PESQ/IN-

DEFERI-

MENTO P/ 

NAO CUM-

PRIMENTO 

EXIGÊNCIA 

EM 

26/10/2017 

Kl Comércio e Trans-

porte Ltda Me 

MINÉRIO 

DE FERRO 

Indus-

trial 
3,6 

846032/2017 846032 2017 

AUTORIZA-

ÇÃO DE 

PESQUISA 

294 - AUT 

PESQ/RE-

NÚNCIA 

AUT PESQ 

HOMOLO-

GADA PUB 

EM 

08/03/2019 

Kl Comércio e Trans-

porte Ltda Me 
AREIA 

Cons-

trução 

civil 

3,7 

846043/2019 846043 2019 

AUTORIZA-

ÇÃO DE 

PESQUISA 

264 - AUT 

PESQ/PA-

GAMENTO 

Gramazini Mineração 

LTDA 

QUAR-

TZITO 

Reves-

timento 
1,6 
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Processo 

Nú-

mero 
Ano Fase 

Andamento 

do pro-

cesso 

Nome do titular 

Substância 

associada 

ao pro-

cesso 

Uso 
Área 

Km² 

TAH EFE-

TUADO EM 

29/07/2020 

846295/2020 846295 2020 

REQUERI-

MENTO DE 

PESQUISA 

100 - REQ 

PESQ/RE-

QUERI-

MENTO 

PESQUISA 

PROTOCO-

LIZADO EM 

29/12/2020 

João Paulo de Vas-

concelos Santiago 

MINÉRIO 

DE FERRO 

Indus-

trial 
3,7 
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Figura 45 – Mapa dos processos minerários da AID. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021).
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A AII do empreendimento tem 27 processos minerários (Quadro 34 e Figura 

46) requeridas entre os anos de 2005 e 2020. Dos 27 processos, 19 estão sob autori-

zação de pesquisa, 1 em fase de requerimento de licenciamento e 7 com requerimen-

tos de pesquisa. A área que envolve os processos minerários vigentes, dentro da AII, 

corresponde a 167,6 km2. 

Quadro 34 – Processos minerários da AII. 

Processo 

Nú-

mero 
Ano Fase 

Andamento do pro-

cesso 

Nome do titu-

lar 

Substân-

cia asso-

ciada ao 

processo  

Uso 
Área 

Km² 

846300/2005 846300 2005 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

1817 - AUT 

PESQ/TRANSF DIREI-

TOS -DISTRATO PRO-

TOCOLIZADO EM 

20/09/2012 

Olimpio Quei-

roga de Oli-

veira 

MAGNE-

TITA 

Indus-

trial 
10,51 

846150/2012 846150 2012 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

224 - AUT PESQ/AU-

TOINFRAÇÃO MULTA 

PUBLICADA EM 

01/03/2019 

ADVANCED 

DIGITAL 

HEALTH ME-

DINA PRE-

VENTIVA S.A. 

MINÉRIO 

DE 

OURO 

Indus-

trial 
0,04 

846154/2012 846154 2012 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

662 - NOTIFICAÇÃO 

ADM PGTO DÉBITO 

MULTA EM 02/09/2019 

ADVANCED 

DIGITAL 

HEALTH ME-

DINA PRE-

VENTIVA S.A. 

MINÉRIO 

DE 

OURO 

Indus-

trial 
5,76 

846152/2012 846152 2012 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

224 - AUT PESQ/AU-

TOINFRAÇÃO MULTA 

PUBLICADA EM 

01/03/2019 

ADVANCED 

DIGITAL 

HEALTH ME-

DINA PRE-

VENTIVA S.A. 

MINÉRIO 

DE 

OURO 

Indus-

trial 
10,86 

846289/2012 846289 2012 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

224 - AUT PESQ/AU-

TOINFRAÇÃO MULTA 

PUBLICADA EM 

01/03/2019 

Adolfo Os-

mundo Mi-

randa Filho 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

Indus-

trial 
19,63 

846469/2012 846469 2012 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

224 - AUT PESQ/AU-

TOINFRAÇÃO MULTA 

PUBLICADA EM 

01/03/2019 

Xiangse Brasil 

Mineração 

Ltda 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

Indus-

trial 
10,74 

846290/2012 846290 2012 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

224 - AUT PESQ/AU-

TOINFRAÇÃO MULTA 

PUBLICADA EM 

01/03/2019 

Adolfo Os-

mundo Mi-

randa Filho 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

Indus-

trial 
0,27 
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Processo 

Nú-

mero 
Ano Fase 

Andamento do pro-

cesso 

Nome do titu-

lar 

Substân-

cia asso-

ciada ao 

processo  

Uso 
Área 

Km² 

846291/2012 846291 2012 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

224 - AUT PESQ/AU-

TOINFRAÇÃO MULTA 

PUBLICADA EM 

01/03/2019 

Adolfo Os-

mundo Mi-

randa Filho 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

Indus-

trial 
7,14 

846470/2012 846470 2012 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

224 - AUT PESQ/AU-

TOINFRAÇÃO MULTA 

PUBLICADA EM 

01/03/2019 

Xiangse Brasil 

Mineração 

Ltda 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

Indus-

trial 
19,79 

846004/2017 846004 2017 

REQUE-

RI-

MENTO 

DE PES-

QUISA 

122 - REQ PESQ/INDE-

FERIMENTO P/ NAO 

CUMPRIMENTO EXI-

GÊNCIA EM 11/07/2017 

Gp Aldock Mi-

neração e 

Construção 

Ltda 

MINÉRIO 

DE CO-

BRE 

Indus-

trial 
0,13 

846004/2017 846004 2017 

REQUE-

RI-

MENTO 

DE PES-

QUISA 

122 - REQ PESQ/INDE-

FERIMENTO P/ NAO 

CUMPRIMENTO EXI-

GÊNCIA EM 11/07/2017 

Gp Aldock Mi-

neração e 

Construção 

Ltda 

MINÉRIO 

DE CO-

BRE 

Indus-

trial 
0,04 

846030/2017 846030 2017 

REQUE-

RI-

MENTO 

DE PES-

QUISA 

122 - REQ PESQ/INDE-

FERIMENTO P/ NAO 

CUMPRIMENTO EXI-

GÊNCIA EM 11/07/2017 

Confer Cons-

trutora Fernan-

des Ltda 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

Indus-

trial 
9,93 

846030/2017 846030 2017 

REQUE-

RI-

MENTO 

DE PES-

QUISA 

122 - REQ PESQ/INDE-

FERIMENTO P/ NAO 

CUMPRIMENTO EXI-

GÊNCIA EM 11/07/2017 

Confer Cons-

trutora Fernan-

des Ltda 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

Indus-

trial 
0,21 

846031/2017 846031 2017 

REQUE-

RI-

MENTO 

DE PES-

QUISA 

122 - REQ PESQ/INDE-

FERIMENTO P/ NAO 

CUMPRIMENTO EXI-

GÊNCIA EM 26/10/2017 

Kl Comércio e 

Transporte 

Ltda Me 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

Indus-

trial 
14,63 

846031/2017 846031 2017 

REQUE-

RI-

MENTO 

DE PES-

QUISA 

122 - REQ PESQ/INDE-

FERIMENTO P/ NAO 

CUMPRIMENTO EXI-

GÊNCIA EM 26/10/2017 

Kl Comércio e 

Transporte 

Ltda Me 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

Indus-

trial 
3,57 
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Processo 

Nú-

mero 
Ano Fase 

Andamento do pro-

cesso 

Nome do titu-

lar 

Substân-

cia asso-

ciada ao 

processo  

Uso 
Área 

Km² 

846032/2017 846032 2017 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

294 - AUT PESQ/RE-

NÚNCIA AUT PESQ 

HOMOLOGADA PUB 

EM 08/03/2019 

Kl Comércio e 

Transporte 

Ltda Me 

AREIA 

Cons-

trução 

civil 

9,92 

846067/2017 846067 2017 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

264 - AUT PESQ/PAGA-

MENTO TAH EFETU-

ADO EM 31/01/2019 

F&C MINERA-

ÇÃO LTDA ME 
GRANITO Brita 0,49 

846044/2019 846044 2019 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

264 - AUT PESQ/PAGA-

MENTO TAH EFETU-

ADO EM 29/07/2020 

Gramazini Mi-

neração LTDA 

QUAR-

TZITO 

Revesti-

mento 
8,33 

846048/2019 846048 2019 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

204 - AUT 

PESQ/ACORDO C/SU-

PERFICIARIO PROTO-

COL EM 22/05/2020 

Gramazini Mi-

neração LTDA 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

Indus-

trial 
4,33 

846042/2019 846042 2019 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

204 - AUT 

PESQ/ACORDO C/SU-

PERFICIARIO PROTO-

COL EM 22/05/2020 

Gramazini Mi-

neração LTDA 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

Indus-

trial 
0,22 

846043/2019 846043 2019 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

264 - AUT PESQ/PAGA-

MENTO TAH EFETU-

ADO EM 29/07/2020 

Gramazini Mi-

neração LTDA 

QUAR-

TZITO 

Revesti-

mento 
9,10 

846049/2019 846049 2019 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

204 - AUT 

PESQ/ACORDO C/SU-

PERFICIARIO PROTO-

COL EM 26/05/2020 

Gramazini Mi-

neração LTDA 

QUAR-

TZITO 

Revesti-

mento 
5,47 

846050/2019 846050 2019 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

204 - AUT 

PESQ/ACORDO C/SU-

PERFICIARIO PROTO-

COL EM 22/05/2020 

Gramazini Mi-

neração LTDA 

QUAR-

TZITO 

Revesti-

mento 
1,17 

846051/2020 846051 2020 

AUTORI-

ZAÇÃO 

DE PES-

QUISA 

264 - AUT PESQ/PAGA-

MENTO TAH EFETU-

ADO EM 11/01/2021 

FRANCISCO 

ROBERTO AL-

VES 

TURMA-

LINA 

Pedra 

de cole-

ção 

0,50 

846234/2020 846234 2020 

REQUE-

RI-

MENTO 

DE 

1167 - REQ LI-

CEN/PROTOCOLO ÓR-

GÃO AMBIENTAL 

MARIA DO 

SOCORRO 

DE SANTANA 

GRANITO Brita 0,48 
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Processo 

Nú-

mero 
Ano Fase 

Andamento do pro-

cesso 

Nome do titu-

lar 

Substân-

cia asso-

ciada ao 

processo  

Uso 
Área 

Km² 

LICEN-

CIA-

MENTO 

PROTOCOLIZADO EM 

11/12/2020 

846295/2020 846295 2020 

REQUE-

RI-

MENTO 

DE PES-

QUISA 

100 - REQ PESQ/RE-

QUERIMENTO PES-

QUISA PROTOCOLI-

ZADO EM 29/12/2020 

João Paulo de 

Vasconcelos 

Santiago 

MINÉRIO 

DE 

FERRO 

Indus-

trial 
14,37 

 

Dos polígonos que correspondem aos processos dentro da AII, 2 são para o 

uso em britas, a partir da extração de granito, 1 para a construção civil com extração 

de areia, 18 processos para fins industriais a partir da extração de magnetita, minério 

de cobre, minério de ferro e minério de ouro, 1 para fins de coleção a partir da extração 

da turmalina, e 5 para uso em revestimentos por meio da extração de quartzito. 
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Figura 46 – Mapa dos processos minerários da AII. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021).
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3.1.4.4. Setorização dos riscos geológicos 

A Setorização de Áreas de Risco Geológico é um elemento importante na iden-

tificação de áreas que representam situações de perda, dano ou perigo a sociedade 

e ao meio ambiente a sua volta, em decorrência de processos geológicos, sejam eles 

induzidos ou não (CERRI, 1993). As áreas ocupadas pelo homem são consideradas 

como sendo as de risco geológico, sejam elas constituídas por uma ou mais edifica-

ções que estejam propensas a serem atingidas por um dado evento geológico, seja 

ele natural ou induzido por ações humanas. 

Desde 2011 o Serviço Geológico do Brasil, através da CPRM, passou a inserir 

em seu Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais as 

atividades de mapeamento de áreas de risco geológico a nível nacional. Esses traba-

lhos são realizados em conjunto com a Defesa Civil de cada município, sendo feitos 

em escala de detalhes, identificando e avaliando as áreas potenciais a ocorrência de 

desastres. 

Essas medidas visam apresentar ao poder público as áreas que merecem pri-

oridade na implantação de medidas mitigatórias, monitoramento e gerenciamento pe-

rante a ocorrência de desastres naturais. O grau de risco é classificado como sendo 

de muito alto, alto, médio e baixo risco. 

A partir das informações disponibilizadas pela CPRM e em visitas de campo, 

foi possível destacar que na AII do empreendimento encontra-se com 3 áreas ocupa-

das que estão sob risco geológico, todas elas localizadas em Coremas, sendo 1 inse-

rida dentro da AID (Figura 47). Todas essas áreas estão sujeitas aos riscos de inun-

dação potencial.  

As áreas de risco geológico inseridas dentro da AII localizam-se na região cen-

tral da cidade quanto nas proximidades da rodovia que liga a cidade de São José da 

Lagoa Tapada (Figura 48). Uma das áreas, localizada na zona central da cidade e as 

margens do riacho Cruz da Tereza, que está sujeita a inundação, apresenta leito as-

soreado, acúmulo de lixo e entulho e despejo de esgoto. As outras áreas, as margens 

do rio Piancó, também estão sujeitas a inundações a jusante dos açudes Estevam 
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Marinho e Mãe D’água, apresentando leito assoreado, com acúmulo de lixo e entulho, 

além de pontos de despejo de esgoto in natura.  
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Figura 47 – Mapa da setorização dos riscos geológicos. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021).
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Figura 48 – Áreas setorizadas como sendo de alto risco geológico. A) Setor localizado na rodo-
via entre Coremas e São José da Lagoa Tapada. B) Setor localizado as margens do rio Piancó 

na área urbana de Coremas.  

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

As áreas identificadas apresentam grau de vulnerabilidade moderada e alto 

grau de risco geológico. Nessas áreas recomenda-se ao poder público a remoção 

temporária dos moradores em eventos extremos; ampliar a aplicação das políticas de 

controle urbano; remoção do lixo e entulho; criação de um sistema de alerta; cadas-

tramento das famílias; instalação de pluviômetros; estudos hidrológicos na área.  

Em caso de desastre ligado ao rompimento da barragem, parte da AID, locali-

zada a jusante do açude, mais especificamente nos trechos mais baixos da área ur-

bana de Coremas e ao longo do rio Piancó, será diretamente afetada. No entanto, o 

empreendimento está localizado em uma zona de menor risco de inundação devido a 

sua localização, tendo os pontos de risco mais próximo distante pouco mais de 1 km 

do rio Piancó, sendo o empreendimento cortado por um de seus afluentes. 

3.1.4.5. Paleontologia 

Nas áreas de influência direta e indiretamente afetadas, não ocorrem registros 

de sítios paleontológicos oficiais. O sítio paleontológico mais próximo do empreendi-

mento é o Parque Natural Vale dos Dinossauros, localizado no município de Sousa, 

estando a cerca de 80 km de distância (em linha reta) do empreendimento, e a 30 km 

do ponto mais próximo da AII, nos limites do município de São José da Lagoa da 

Tapada (Figura 49). 
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Figura 49 – Mapa de localização do Vale dos Dinossauros em relação as áreas de influência do empreendimento. 
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3.1.5. Geotecnia (ensaios e sondagens do solo) 

A avaliação das condições geotécnicas a partir dos ensaios e sondagens do 

solo foi realizada pela empresa Tecsolo Sondagens Eireli no interior das propriedades 

Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII, que serão destinadas ao Complexo Fo-

tovoltaico Taboleiro do Meio, no município de Coremas. Esse levantamento buscou 

apresentar a natureza das camadas do solo como subsídio para o projeto de fundação 

da obra. 

Foram determinados os tipos e a resistência dos solos, além das suas profun-

didades e elementos existentes em suas camadas, identificando se há ou não pre-

sença de água no subsolo, constituindo-se como um importante componente para a 

caracterização do meio físico desse Estudo de Impacto Ambiental. 

3.1.5.1. Metodologia 

Foram realizadas sondagens com ensaio de penetração de simples reconheci-

mento – SPT. Para cada propriedade foram feitos 10 furos de sondagem com tubos 

de revestimento de diâmetro nominal de 64 mm e auxílio de trado concha e circulação 

de lama Betoni. As amostras foram extraídas mediante amostrador de 2” e 3/8” de 

diâmetro externo e martelo de 65 kg e altura de 75 cm, necessários para que o amos-

trador penetrasse 30 cm no terreno após uma penetração inicial de 15 cm a Tabela 3 

a profundidades totais em cada área. 

Tabela 3 – Profundidades totais perfuradas nas propriedades. 

Propriedade 
Total perfurado 

(m) 

Taboleiro do Meio II 13,82 

Taboleiro do Meio III 14,25 

Taboleiro do Meio IV 15,35 

Taboleiro do Meio V 12,82 

Taboleiro do Meio VI 15,2 

Taboleiro do Meio VII 17,86 

Taboleiro do Meio VIII 12,9 
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Os procedimentos de sondagem realizados obedecem às especificações téc-

nicas do Método Brasileiro de Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento 

a Percussão (NBR 6484/2001). 

Nos perfis de sondagem foram identificadas as cotas das bocas de furo em 

relação ao RN, a profundidade das camadas medidas em relação a boca do furo, 

classificação visual das camadas encontradas e indicações de suas consistências, 

profundidade do nível da água antes e depois da execução da sondagem e posições 

dos revestimentos. O Quadro 35 mostra os equipamentos e ferramentas padrão utili-

zados para as sondagens. 

Quadro 35 – Lista de equipamentos utilizados na sondagem. 

 
 

Os furos foram identificados com a sigla SP e numerados de 1-10 em ordem 

crescente. O ensaio foi concluído na medida em que o avanço de perfuração não era 

mais possível, sendo este definido nos resultados como a camada “SONDAGEM IM-

PENETRÁVEL AO AMOSTRADOR”. As sondagens foram realizadas entre 3 e 12 de 

março de 2021. 

As Figura 50 e  

 

Figura 51mostram o perfil e a planilha de campo de um ponto de sondagem.  

 

 

 

 

Tripé com roldanas Bomba d'água

Trado Concha Abraçadeiras para revestimentos

Hastes Schedule 40 de 1” Abaixadores e alçadores para hastes

Luvas de aço Saca tubos

Alimentador d'água Baldinho com válvula de pé

Cruzeta, trepano e T de lavagem Chaves de Grifo

Barriletes amostradores e peças para cravação Trena

Martelo de peso de bater de 65kg e guia Medidor de Nível D'água

Tubos de revestimentos
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Figura 50 – Perfil de sondagem realizada em um ponto da ADA. 
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Figura 51 – Planilha de sondagem realizada em um ponto da ADA. 
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Os resultados das sondagens de campo foram apresentados por meio de rela-

tórios técnicos, com suas respectivas planilhas de campo, gráficos de Resistência X 

Penetração e croquis com as locações dos furos, que está no ANEXO VIII. 

3.1.5.2. Resultados da sondagem 

Os resultados dos ensaios de sondagens realizados na área das propriedades 

Taboleiro do Meio, correspondente ao empreendimento a ser instalado, apontam au-

sência do nível de água para todos os furos realizados. Como a geologia predomi-

nante do empreendimento é do embasamento cristalino, característica comum na 

maior parte do semiárido brasileiro, as rochas maciças não possuem poros por onde 

a água possa se acumular, inviabilizando a presença do lençol freático.  

De maneira geral, as camadas de solo na área são bastante rasas, variando de 

1 metro, ponto de furo mais raso, até 2,45 metros no ponto de maior profundidade. A 

maior parte dos ensaios apresentaram de uma a duas camadas até chegar à rocha 

matriz. As camadas superficiais são formadas, em geral, por argila arenosas e pedre-

gosas. 

Os solos da área que compreende o empreendimento são basicamente com-

postos por Argila arenosa e pedregulhos de cor variegada, consistência rija a dura; 

Argila arenosa com poucos pedregulhos de cor variegada, consistência de rija a dura 

e; Argila arenosa pouco siltosa de cor marrom clara, consistência de rija a dura. 

Os resultados apresentados por meio da sondagem do solo demonstram que 

os solos que compreendem o empreendimento são relativamente rasos, de composi-

ção argilosa, pedregosas de cores escuras e avermelhadas e de consistência rija, 

dura e compacta. Foi possível identificar que na área analisada não há presença do 

nível de água, demonstrando a inexistência do lençol freático, sendo uma caracterís-

tica comum para a área. 



 

  

221 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

3.1.6. Geomorfologia 

3.1.6.1. Geomorfologia da Área de Influência Direta e Indireta – Compar-
timentação e tipos de relevo 

3.1.6.1.1. Geomorfologia regional 

A Geomorfologia, entendida como a ciência que estuda as características que 

resultam na formação do relevo, constituídas de processos endógenos (tectonismo e 

vulcanismo) e exógenos (clima, intemperismo, sedimentação etc.) que ocorrem na 

Terra, é considerada como uma das mais importantes representações do meio físico. 

Sua caracterização possibilita o conhecimento das variações nos padrões das paisa-

gens, contribuindo tanto para a identificação de áreas de risco de ocupação e de in-

terferência humana, quanto para análise de impactos ocorrido em ambientes e a evo-

lução natural da paisagem (LIMA, 2016). 

Para a caracterização geomorfológica deste estudo, foi utilizada a metodologia 

de unidades geomorfológicas proposta por Ross (1992), que apresenta métodos de 

análises técnicas de caráter geomorfológico, visando o planejamento socioeconômico 

e ambiental por meio de procedimentos ligados a cartografia e atividade de campo.  

Nessa metodologia, as formas de relevo são classificadas por meio de 4 níveis 

taxonômicos, a saber: morfoestrutura, morfoescultura, padrões de formas de relevo e 

tipos de formas de relevo (Figura 52). 

Figura 52 – Unidades taxonômicas de classificação do relevo. 

 
Fonte: LIMA (2016) (adaptado). 
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O 1º táxon (morfoestrutura) corresponde as grandes estruturas geológicas, tais 

como as bacias sedimentares, os Complexos, os Terrenos, etc. O 2º táxon (morfoes-

culturas) são estruturas desenvolvidas sobre as morfoestruturas, ou seja, são as gran-

des formas de relevo que predominam na área, como por exemplo as Depressões, 

Patamares e os Tabuleiros.  

O 3º táxon (padrões de formas de relevo) corresponde aos padrões de formas 

de relevo semelhantes que podem ser identificados através das diferenças de rugosi-

dade e padrões anômalos dos terrenos. São representados por meio de siglas que 

correspondem a áreas de denudação (D) e Acumulação (A). O 4º táxon (tipos de for-

mas de relevo) é caracterizado pelas suas dimensões e altitudes, situados dentro de 

cada padrão de forma de relevo. Podem se apresentar sob a forma de topos conve-

xos, tabulares, aguçados, escarpados, terraços, planícies, campos, etc. As caracte-

rísticas do 3º e do 4º táxon são apresentados na figura abaixo (Figura 53).  

Figura 53 – Padrões de formas de relevo (3º e 4º táxons).  

 
Fonte: SOUZA & FURRIER, 2019. 

De acordo com a metodologia de Ross (1992) que classifica as formas de re-

levo e a sua abrangência através de níveis taxonômicos, a AII do empreendimento 

encontra-se sob 3 unidades morfoestruturais e 1 unidade morfoescultural. As unida-

des morfoestruturais correspondem aos Terrenos Rio Piranhas e Piancó-Alto Brígida 

e o Complexo Granjeiro. Já a unidade morfoescultural corresponde ao Patamar Ser-

tanejo. 

Os limites da área de influência indireta do empreendimento são marcados mor-

fologicamente por feições tabulares planas e onduladas (Dt) com altitudes que variam 

de 200 a 345 metros acima do nível do mar. É possível encontrar, nas regiões de 

serra, feições com topos convexos (Dc) nas Serras de Santa Catarina (oeste) e do 



 

  

223 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Melado (leste), com altitudes que ultrapassam os 550 metros de altitude. As áreas de 

relevo mais baixo dentro da AII, correspondem aos trechos ao longo do curso do rio 

Piancó, caracterizada geomorfologicamente como as planícies e terraços fluviais 

(Aptf). A Figura 54 mostra as feições geomorfológicas que caracterizam as áreas de 

influência do empreendimento. 

Figura 54 – Compartimentação geomorfológica das áreas de influência do empreendimento. A) 
Áreas de acumulação no rio Piancó (planície fluvial). B) Formas convexas da Serra de Santa 

Catarina. C) Formas tabulares e aplainadas da ADA. 

 
Fonte: Levantamento de campo (2021). 

Os processos de denudação, ou seja, de erosão progressiva, do Patamar Ser-

tanejo apresenta formas com topos aguçados (Da) e tabulares (Dt). Assim, a AII 
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possui, em geral, uma geomorfologia aplainada com pequenas elevações que apre-

sentam formas tabulares e onduladas, a exceção das serras. Por outro lado, as áreas 

de acumulação formam as planícies e terraços fluviais (Aptf). 

As áreas denudadas com formas convexas (Dc) apresentam característica de 

dissecação com baixa densidade de drenagem e entalhamento fraco, muito fraco e 

médio. As áreas denudadas de formas tabulares (Dt) apresentam baixas declividades 

e baixa densidade de drenagem, com níveis de entalhamento fraco e médio. Por outro 

lado, as planícies e terraços fluviais (Aptf) são áreas de acumulação fluvial, graças a 

vazão disponibilizada pelos açudes Estevam Marinho e Mãe D’água para o rio Piancó. 

Seu vale apresenta preenchimento aluvial em muitos trechos, contendo materiais 

pleistocênicos e holocênicos. Sua dimensão interfluvial é média e o entalhamento dos 

vales apresentam-se como muito fraco e fraco. Os perfis abaixo (Figura 55) mostram 

as diferenças altimétricas e das unidades geomorfológicas do Patamar Sertanejo, 

dentro da AII do empreendimento. 
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Figura 55 – Perfis topográficos mostrando as diferentes unidades geomorfológicas da AII. 



 

  

226 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

 

 



 

  

227 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

No perfil 1, há uma diferença de pouco mais de 250 metros desde a Serra de 

Santa Catarina, parte mais elevada, com aproximadamente 500 metros de altitude, 

até o rio Piancó, parte mais rebaixada do relevo local, com pouco menos de 200 m de 

altitude. No perfil 2 as variações são de aproximadamente 300 m, tendo o ponto mais 

elevado na Serra do Melado, dentro do município de Cajazeirinhas, com pouco mais 

de 500 m de altitude e o rio Piancó com cerca de 190 metros.  

O relevo na região da área de influência indireta do empreendimento tem vari-

ação de aproximadamente 395 metros entre as regiões mais elevadas e as mais re-

baixadas, sendo esta última a que ocupa maior porção do território, apresentando 

áreas planas, suavemente onduladas e onduladas, com até 25% podendo chegar a 

35% de declividade. Por outro lado, observa-se que as maiores inclinações estão lo-

calizadas nas regiões serranas e nos maciços residuais, que representam unidades 

geomorfológicas de formas convexas, com declividade de até 113%, Áreas de Pre-

servação Permanente (APP). 

A AID apresenta declividades que variam de 0% a 70%, representando terrenos 

planos, suavemente ondulados, ondulados, muito ondulados, fortemente ondulados, 

e áreas de uso restrito, estando as duas últimas classes localizadas na Serra de Santa 

Catarina e Poço dos Cavalos. As Figura 56 e Figura 57mostram as diferenças altimé-

tricas do relevo (hipsometria) e as principais classes de declividade da AID do empre-

endimento. Por fim, a Figura 58 mostra as unidades geomorfológicas especializadas 

dentro da AII através do mapa geomorfológico. 

Com relação as direções de encosta na AID do empreendimento, foi possível 

identificar que aproximadamente 40% da área apresenta inclinação nos sentidos su-

deste, leste e nordeste, 29% para os sentidos oeste, noroeste e sudoeste, 9% para 

norte e 12% para sul. Vale ressaltar também que 10% da área de influência direta do 

empreendimento apresenta terreno de inclinação plana. 
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Figura 56 – Mapa de declividade da AID. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
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Figura 57 – Mapa de relevo (Hipsometria) da AID. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
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Figura 58 – Mapa das unidades geomorfológicas da AII. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021).
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3.1.6.1.2. Geomorfologia do empreendimento 

Em nível local, na área de intervenção do empreendimento o relevo apresenta-

se com pequenas variações altimétricas, tendo nas áreas mais baixas cotas altimétri-

cas de aproximadamente 210 metros e nas áreas mais elevadas cotas altimétricas de 

cerca de 257 metros. 

Em relação a declividade a área do empreendimento está inserida em terrenos 

com formas tabulares planas de 0% a 5%, suave onduladas de 5% a 10% e pequenas 

porções de terreno ondulados de 10% a 15% de declividade (Figura 59).  

Figura 59 – Áreas onduladas e de baixa declividade da ADA. 

 
Fonte: Levantamento de campo (2021). 

3.1.6.1.3. Áreas sujeitas aos processos erosivos 

O solo raso que constitui o empreendimento e a sua AID, atrelado aos pontos 

de ocorrência de solo exposto, as condições de uso e ocupação da terra e as carac-

terísticas do relevo, faz com que a área seja considerada como suscetível aos proces-

sos erosivos a partir da formação de sulcos e ravinas (Figura 60). 
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Figura 60 – Área de solo exposto e suscetível aos processos erosivos dentro da ADA. 

 
Fonte: Levantamento de campo (2021). 

Em alguns pontos onde foram observados terrenos com a presença de aflora-

mentos rochosos, a suscetibilidade aos processos erosivos é muito reduzida graças a 

estabilidade dessas rochas que impede o desencadeamento desse tipo de processo 

na área. 

As porções mais baixas do terreno, situadas nas planícies dos rios Piancó e 

Capim Verde, correspondem a pontos com baixa suscetibilidade ao desenvolvimento 

de processos erosivos. Tal fato ocorre, pois em pontos que representam o nível de 

base local há predominância de um relevo plano e o solo torna-se um pouco mais 

profundo. 

3.1.6.1.4. Áreas sujeitas a inundação 

As áreas sujeitas a inundação estão associadas aos fenômenos de enchentes 

e assoreamento dos rios principais, provocando acúmulo e/ou extravasamento de 

água para as suas áreas marginais. Com base nas informações de altimetria e 
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declividade obtidas a partir de imagens de satélite e observação em campo, foi possí-

vel identificar trechos de áreas sujeitas a inundação dentro da AID, principalmente ao 

longo dos cursos dos rios Piancó e Capim Verde, ambos localizados a jusante dos 

reservatórios Estevam Marinho e Mãe D’água respectivamente, como também em 

suas proximidades, com distâncias de cerca 1 km de áreas lindeiras ao empreendi-

mento. 

Dentro da área diretamente afetada existem pontos mais rebaixados, corres-

pondendo a trechos de rios de regime temporário que cortam o empreendimento, mais 

especificamente nas propriedades Taboleiro do Meio III, IV, V e VI, além de um pe-

queno trecho ao sul da propriedade Taboleiro do Meio VIII. Em períodos chuvosos ou 

em eventos climáticos extremos, as suas águas podem se elevar, proporcionando o 

seu acúmulo em alguns desses segmentos, tornando-se instransponível ou podendo 

causar danos materiais. 

3.1.7. Pedologia 

3.1.7.1. Caracterização dos solos 

Este tópico tem como objetivo caracterizar os solos nas áreas de influência do 

empreendimento, apresentando suas características, como a estruturação do seu per-

fil, cor, textura e consistência. Considerando o conjunto de características de interesse 

para cada classe de solo, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos da Embrapa (SiBCS), foram identificados os tipos de solos que constituem o 

empreendimento e as suas áreas de influência. 

Dividido em cinco domínios morfopedológicos diferentes, o estado da Paraíba 

é caracterizado pelas regiões dos Tabuleiros Costeiros, Patamares Orientais da Bor-

borema, Planalto da Borborema, Depressão Sertaneja e Planalto Sertanejo. O empre-

endimento, localizado na região da Depressão Sertaneja, apresenta clima do tipo se-

miárido que atua, em geral, sobre as rochas cristalinas, resultando nos solos dos tipos 

Luvissolos Crômicos, Planossolos Nátricos e Argissolos Vermelhos. Nas rochas gra-

níticas do Paleoproterozóico, localizados a sudoeste do Planalto Sertanejo, próximos 

as áreas de influência do empreendimento, originaram-se os Neossolos Litólicos, Ar-

gissolos Vermelhos e Luvissolos Crômicos (COSTA; SILVA; FORTUNATO, 2015). 
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3.1.7.1.1. Solos na AII e AID 

Na área de influência indireta do empreendimento ocorrem os solos da Ordem 

dos Neossolos e Luvissolos. Os Neossolos correspondem a Subordem dos Litólicos 

do Grande Grupo dos Eutróficos (RLe). Este tipo de solo é classificado na área como 

Típico e Fragmentário de textura arenosa e média, com Horizonte A moderado. São 

solos de alta rochosidade, pedregosos e ocorrem em áreas de relevo montanhoso e 

altamente ondulado, localizados especificamente nas serras do Melado e de Santa 

Catarina, e ao norte da AII, em uma região de serra ao sul do município de Pombal. 

Os Luvissolos compreendem a maior parte da AII e praticamente toda a AID do 

empreendimento, exceto uma pequena parte localizado ao sul da área. São solos que 

pertencem a Subordem de caráter Crômico Órtico (TCo), apresentando em geral tex-

tura média e argilosa não rochosa, porém bastante pedregosa que ocorrem em rele-

vos planos e suave ondulados. 

3.1.7.1.2. Neossolos Litólicos eutróficos (RLe) 

São solos jovens e rasos, que não ultrapassam os 50 cm quando somados os 

horizontes sobre a rocha, localizados em relevos mais declivosos. Apresenta alta sa-

turação por base (V ≥ 50 %). Apesar de terem fertilidade alta, estes solos são limitados 

quanto ao seu uso devido a pouca profundidade e as elevadas inclinações do terreno 

que dificulta o desenvolvimento das propriedades físicas, químicas e biológicas. Se-

gundo o SiBCS, os Neossolos Litólicos eutróficos, do tipo Fragmentário apresentam 

restrições na penetração de raízes. Esse tipo de solo é indicado para a preservação 

da fauna e da flora. 

3.1.7.1.3. Luvissolos Crômicos órticos (TCo) 

Solos de cores fortes, apresentando-se na AID em tons vermelhos. Possuem 

alta saturação por base nos horizontes superficiais, ou seja, são de caráter eutrófico, 

favorecendo o enraizamento em profundidade. Os minerais presentes nesse solo são 

facilmente intemperizáveis. São solos rasos que dificilmente ultrapassam 1 m de pro-

fundidade, caracterizada pela mudança textural abrupta em seus horizontes, tor-

nando-se altamente suscetíveis aos processos erosivos. 
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Como são solos bastante pedregosos, seus usos apresentam limitações devido 

a quantidade de pedras no horizonte superficial, estando sujeito ao processo de com-

pactação. São solos onde a presença de água é inexistente ou limitada, tendo uma 

baixa capacidade de percolação. 

3.1.7.1.4. Solos na ADA 

Em relação aos resultados obtidos em campo, o solo analisado em diferentes 

pontos dentro da área que corresponde ao empreendimento apresenta características 

similares, constituindo-se como solos não hidromórficos, definidos pela presença de 

horizonte B textural (Bt), com cores avermelhadas logo abaixo do horizonte A. São 

pouco profundos e seu revestimento, tanto na camada superficial quanto nas camadas 

abaixo, é pedregoso para todos os pontos analisados. As Figura 61 e  

 Figura 62 apresentam as características do solo, tais como o seu perfil e o re-

vestimento superficial. 

Figura 61 – Perfil do solo em uma estrada dentro da ADA. 

 
Fonte: Levantamento de campo (2021). 

 



 

  

236 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

  Figura 62 – Aspecto pedregoso do solo dentro da ADA. 

 
Fonte: Levantamento de campo (2021). 

Nos pontos analisados, o solo apresentou-se com estrutura subangular, ou 

seja, ocorrendo mistura de faces planas e arredondadas, com poucas arestas e ân-

gulos suavizados. A partir das amostras secas o solo apresentou consistência ligeira-

mente dura, sendo facilmente quebrável e fracamente resistente a pressão. Em amos-

tras úmidas ocorreu o esboroamento sob pressão leve. Essas amostras umedecidas 

são ligeiramente plásticas, pois formaram cilindros entre 5 e 6 cm de tamanho, com 

diâmetros superiores a 4 mm, além de serem ligeiramente pegajosas.  

Os processos erosivos ocorrem em alguns trechos da área, devido as mudan-

ças estruturais entre os horizontes A e Bt, bem como a sua iluviação, a erodibilidade 

natural do solo e as condições de relevo, acelerados pelas atividades antrópicas de 

uso e ocupação da terra. Áreas de solo exposto dentro do empreendimento já apre-

sentam compactação e erosão linear (formação de sulcos e ravinas) em alguns pontos 

e em outros estão totalmente sujeitos aos processos erosivos. O mapa pedológico da 

área que corresponde ao empreendimento está representado na Figura 63. 
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Figura 63 – Mapa pedológico da AII. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021).
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3.1.8. Recursos Hídricos 

3.1.8.1. Águas Superficiais na Área de Influência 

A área de influência indireta do empreendimento está inserida na bacia hidro-

gráfica do rio Piranhas-Açu, sendo a maior e uma das mais importantes bacias do 

estado da Paraíba. Esta bacia hidrográfica está totalmente inserida no Semiárido Bra-

sileiro (SAB) e compreende os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte.  

Sua área de drenagem total é de 43,6 mil Km², dos quais 26,2 mil Km², pouco 

mais de 60%, comtempla o estado da Paraíba. Ao todo, 102 municípios localizam-se 

dentro da área da bacia no território paraibano. Seu regime hidrológico é o pluvial, ou 

seja, sua vazão depende diretamente das águas das chuvas que caem na região. 

O principal rio da bacia é o rio Piranhas, que é de domínio federal, uma vez que 

nasce no município paraibano de Bonito de Santa Fé, na Paraíba, e segue seu curso 

natural pelo Estado do Rio Grande do Norte, desaguando no Oceano Atlântico, na 

Costa Potiguar (AESA, 2020). Importantes afluentes do rio Piranhas na Paraíba são: 

rio Piancó; rio do Peixe; rio Espinharas; riacho Capim Verde; e riacho da Caiçara. A 

maior parte das drenagens da bacia são classificadas como intermitentes, ou seja, 

secam durante a estação mais seca do ano, exceto trechos dos rios Piancó, Piranhas 

e do Peixe que são classificados como perenes, em muitos casos graças a vazão de 

importantes reservatórios inseridos na área. Segundo a ANA (2016), as nascentes dos 

rios Piancó e Piranhas localizam-se no Sertão do estado da Paraíba, e seguem no 

sentido Sudoeste/Nordeste em direção ao estado do Rio Grande do Norte. Após a 

barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no estado do Rio Grande do Norte, o rio Pira-

nhas passa a se chamar Açu e recebe as águas de mais dois afluentes principais 

antes de desaguar no mar. 

Sua bacia hidrográfica é subdividida em duas grandes regiões, Alto e Médio 

Curso do rio Piranhas, e duas sub-bacias, a do rio Piancó e a do Rio do Peixe. A maior 

parte da área de influência indireta do empreendimento está inserida na sub-bacia do 

rio Piancó, exceto uma pequena porção localizada a noroeste da área que corres-

ponde a região do Alto Curso do rio Piranhas. Na sub-bacia do rio Piancó localiza-se 

o Complexo Coremas-Mãe D’água, formado pelos açudes Estevam Marinho (Core-

mas) e o Engenheiro Egberto da Cunha (Mãe D’água), os maiores do estado da 
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Paraíba, considerados estratégicos para o desenvolvimento social e econômico desta 

região. 

A sub-bacia do rio Piancó possui área de drenagem de 4.603 km² e apresenta 

solos de pouca profundidade, vegetação de Caatinga e períodos chuvosos concen-

trados nos primeiros meses do ano (FELIX e PAZ, 2016). 

O regime fluviométrico do rio Piancó, que corta a AII do empreendimento, é 

característico das regiões semiáridas, com baixas descargas, em parte regularizadas, 

durante um maior período do ano. Tais descargas podem ser elevadas (ou até mesmo 

muito elevadas) em alguns meses do ano (em geral nos meses de fevereiro a abril) 

(GRUPO RIO ALTO, 2015). 

Na AII existem 23 reservatórios, de acordo com a Agência Nacional de Águas, 

sendo os açudes Coremas e Mãe D’água de domínio federal (DNOCS), e 21 de do-

mínio estadual. Os usos principais dos reservatórios da AII são para o abastecimento 

humano, dessedentação animal, industrial, irrigação e regularização de vazão. Dos 

23 reservatórios existentes na área, 3 estão em Cajazeirinhas, 8 estão em Coremas, 

6 em Pombal, e 6 em São José da Lagoa Tapada.  

O Complexo Hídrico Coremas-Mãe D’água (Figura 64) possui capacidade total 

de 1.289.162.193 m3, sendo 744.144.694 m3 a capacidade do açude Estevam Mari-

nho (Coremas), e 545.017.499 m3 do açude Engenheiro Egberto da Cunha (Mãe 

D’água).  
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Figura 64 – Açude Estevam Marinho (Coremas). 

 
Fonte: Levantamento de campo (2020). 

Além dos açudes que compõem o Complexo Coremas-Mãe D’água, outros re-

servatórios são importantes para a região, tais como o açude Malhada da Areia, em 

Coremas, e o São Domingos, no município de São José da Lagoa Tapada. Esses 

açudes têm como principal finalidade o abastecimento humano e a irrigação. Os re-

sultados estão representados no mapa hidrográfico (Figura 65). 
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Figura 65 – Mapa hidrográfico das bacias hidrográficas que envolvem a AII. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021).
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O serviço de abastecimento urbano de água de Coremas se dá pelo Complexo 

Coremas-Mãe D'água, a partir do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do 

município, com uma demanda urbana de 32 L/s. Em São José da Lagoa Tapada a 

fonte de abastecimento urbano é o açude Jenipapeiro, tendo a CAGEPA (Companhia 

de Água e Esgoto da Paraíba) como prestadora do serviço de distribuição no municí-

pio, que apresenta uma demanda urbana de 10 L/s. Segundo Brasil (2010), esse ma-

nancial atende à demanda urbana, no entanto, o seu sistema produtor requer adequa-

ções, tais como a ampliação do sistema produtor com nova captação e a implantação 

de novas adutoras e elevatórias.  

Tendo como fonte de abastecimento o rio Piranhas e operado pela CAGEPA, 

o município de Pombal apresenta uma demanda urbana de 63 L/s, com situação sa-

tisfatória de fornecimento de água para a população. Já em Cajazeirinhas, o abaste-

cimento urbano de água ocorre através de um poço, e a sua demanda urbana é de 3 

L/s, sendo operado também pela CAGEPA. 

3.1.8.2. Usos da água na bacia da AII 

As atividades humanas, tais como a irrigação, abastecimento, geração de ener-

gia hidroelétrica e etc., que provocam alterações nas condições naturais das águas, 

são consideradas como "USOS", e o seu controle quali-quantitativo necessita ser re-

alizado. Para fins de gestão e controle dos usos das águas, a outorga é tida como um 

instrumento de direito de uso que tem como objetivo assegurar o controle quantitativo 

e qualitativo desses usos da água, bem como o efetivo exercício dos direitos de 

acesso aos recursos hídricos (BRASIL, 2021). 

Segundo a lei nº 9.433/1997, a instituição responsável pela análise técnica para 

a emissão de outorgas de direito de uso da água em corpos hídricos de domínio da 

União é a Agência Nacional de Águas - ANA (BRASIL, 2021). Essas águas de domínio 

da União correspondem aos rios, lagos, reservatórios ou qualquer corpo d’água que 

passe por mais de um estado e que sirva de limite entre países e/ou Unidades da 

Federação. 

Por outro lado, em corpos hídricos de domínio das Unidades da Federação, ou 

seja, dos estados, as outorgas devem ser solicitadas junto ao órgão estadual de ges-

tão dos recursos hídricos. No caso do estado da Paraíba, quem concede as outorgas 
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para os usos das águas é a AESA. Nos reservatórios da ADA não há registro de ou-

torga de acordo com a AESA. 

Na área de influência indireta do empreendimento foram levantadas 311 outor-

gas (Figura 66), registrados nos bancos de dados da AESA, com 7% das outorgas 

(21), e da ANA, representando 93% (290), sendo 42 no município de Cajazeirinhas, 

182 no município de Pombal, 82 no município de Coremas e 5 em São José da Lagoa 

Tapada.  

Figura 66 – Percentuais das outorgas concedidas por órgão. 

 
 

As outorgas da ANA localizam-se ao longo do curso do rio Piancó e nos açudes 

do Complexo Coremas-Mãe D’água. Ao todo são 290 outorgas tendo como principais 

finalidades os usos no abastecimento público, aquicultura, criação animal e irrigação. 

A Figura 67 e a Tabela 4 mostram os percentuais dos tipos de outorgas concedidas 

pela ANA e a quantidade por município da AII. 

Tabela 4 – Quantitativo e percentual de outorgas por finalidade de uso. 

Finalidade Nº de outorgas 
Percentual 

(%) 

Irrigação 167 57,6 

Criação animal 118 40,7 

Abastecimento pú-
blico 

3 1,0 

Aquicultura 1 0,3 

93%

7%

Percentual de outorgas por órgão

ANA AESA
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Finalidade Nº de outorgas 
Percentual 

(%) 

Regularização de 
vazão 

1 0,3 

 

Figura 67 – Percentuais das outorgas concedidas por município. 

 
 

Como é possível analisar, a maior parte das outorgas concedidas pela ANA na 

bacia dentro da AII são para usos na irrigação representando 57,6% do total, tendo 

como principais pontos de captação o rio Piancó. Em seguida, aparecem as outorgas 

para criação animal, com 40,7%. As outorgas para abastecimento público, aquicultura 

e regularização da vazão representam 1,6%, com total de 5 autorizações.  

Em relação as outorgas da AESA, as Figura 68 e Figura 69 apresentam os 

percentuais de outorgas da AESA na AII por finalidade de uso e a quantidade de ou-

torgas por estrutura de uso. 

 

 

 

 

61%

24%

15%

Percentual de outorgas da ANA por município

Pombal Coremas Cajazeirinhas
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Figura 68 – Percentuais das outorgas da AESA por finalidade de uso. 

 

Figura 69 – Percentuais das outorgas da AESA por estrutura de uso. 

 

 

As outorgas na bacia dentro da AII concedidas pela AESA representam um 

volume anual de 40.279 Km3, sendo 95,2% do total para a irrigação. Em seguida, 

aparecem as outorgas para o abastecimento rural, industrial e abastecimento público, 

com valores anuais de 143.027 m3, 124.970 m3 e 7.300 m3 respectivamente. Com 

relação a vazão horária, os maiores volumes são para a irrigação com vazão horária 

total de 4.675 m3/h, ou seja, 95% do total. Em seguida estão as vazões para fins in-

dustriais com 169 m3/h, abastecimento rural com 31 m3/h e abastecimento público 

com 2,5 m3/h. A maior parte das outorgas tem como tipo de manancial os poços, se-

guidos dos reservatórios artificiais. O Quadro 36 apresenta um panorama geral das 

outorgas da AESA para a AII. 

 

Abastecime
nto rural

62%

Irrigação
19%

Industrial
14%

Abastecime
nto público

5%

Percentual de outorgas por 
tipo de uso (AESA)

Abastecimento rural

Irrigação

Industrial

Abastecimento público

1
4

5

1 1

P O Ç O  TU B U L A R A Ç U D E L A G O A P O Ç O  
A M A ZO N A S

Nº DE OUTORGAS POR 
ESTRUTURA DE USO (AESA)
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Quadro 36 – Outorgas concedidas pela AESA na AII. 

Nome Logradouro Tipo de uso 
Estrutura 

hídrica 

Vazão 

horária 

Volume 

anual 
Bacia Município Órgão 

MARCOS VI-

NÍCIUS RA-

MALHO NO-

GUEIRA 

Sítio Taboleiro Do 

Meio 

Abastecimento 

Público 

Poço Ama-

zonas 
2,5 7300 Piancó Coremas Aesa 

DNOCS Campo De Fora 
Abastecimento 

Rural 

Poço Tubu-

lar 
4,8 14016 Piancó Coremas Aesa 

DNOCS Estreito (Escola) 
Abastecimento 

Rural 

Poço Tubu-

lar 
0,38 1109,6 Piancó Coremas Aesa 

DNOCS Pitombeira 
Abastecimento 

Rural 

Poço Tubu-

lar 
0,24 2102,4 Piancó Coremas Aesa 

DNOCS Estreito 
Abastecimento 

Rural 

Poço Tubu-

lar 
5,54 16176,8 Piancó Coremas Aesa 

DNOCS 
Riacho Do Miguel 

(Diôgo) 

Abastecimento 

Rural 

Poço Tubu-

lar 
2 5840 Piancó Coremas Aesa 

DNOCS Malheiro 
Abastecimento 

Rural 

Poço Tubu-

lar 
4,8 14016 Piancó Coremas Aesa 

DNOCS 
Riacho Da Caa-

tinga 

Abastecimento 

Rural 

Poço Tubu-

lar 
0,89 7796,4 Piancó Coremas Aesa 

JPJ CAMA-

RÃO VALE 

DO PARAIBA 

LTDA 

Olho D’água Ou 

São Braz 

Abastecimento 

Rural 
Açude 0,51 4415,28 Piancó Pombal Aesa 

DNOCS Cuatiba (Xavier) 
Abastecimento 

Rural 

Poço Tubu-

lar 
0,48 4204,8 Piancó Pombal Aesa 

INCRA 
Assentamento 

Morada Nova 

Abastecimento 

Rural 

Poço Tubu-

lar 
3,13 9139 

Alto Curso 

Rio Pira-

nhas 

São José 

Da Lagoa 

Tapada 

Aesa 

DNOCS Formigueiro 
Abastecimento 

Rural 

Poço Tubu-

lar 
6,85 60006 

Alto Curso 

Rio Pira-

nhas 

São José 

Da Lagoa 

Tapada 

Aesa 

DNOCS 
Várzea Dos Mar-

tins 

Abastecimento 

Rural 

Poço Tubu-

lar 
1,23 3504 

Alto Curso 

Rio Pira-

nhas 

São José 

Da Lagoa 

Tapada 

Aesa 
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Nome Logradouro Tipo de uso 
Estrutura 

hídrica 

Vazão 

horária 

Volume 

anual 
Bacia Município Órgão 

DNOCS Itans 
Abastecimento 

Rural 

Poço Tubu-

lar 
0,24 700,8 

Alto Curso 

Rio Pira-

nhas 

São José 

Da Lagoa 

Tapada 

Aesa 

COREMAS II 

GERAÇÃO 

DE ENERGIA 

SPE S.A. 

Sítio Escurinho Industrial Açude 9 18720 Piancó Coremas Aesa 

ANA MARIA 

FERREIRA 

COSME 

Fazenda Rio 

Tinto 
Industrial Açude 80 87500 Piancó Coremas Aesa 

EDSON BAR-

BOSA DE 

MEDEIROS 

Fazenda Rio 

Tinto 
Industrial Açude 80 18750 Piancó Pombal Aesa 

DISTRITO DE 

IRRIGAÇÃO 

DO PERÍME-

TRO IRRI-

GADO VÁR-

ZEAS DE 

SOUSA 

Sítio Várzeas De 

Sousa 
Irrigacao Açude 4662 40 Tri Piancó Coremas Aesa 

JEFFERSON 

SANTOS 

LEITE 

Sítio Mãe D'água Irrigacao 
Lagoa Mãe 

D'água 
10 10500 Piancó Coremas Aesa 

CLAUDIO-

NOR ALVES 

DE ABRAN-

TES 

Logradouro Irrigacao 
Poço Tubu-

lar 
1 8760 Piancó Pombal Aesa 

JOSÉ PE-

REIRA DE 

SOUSA 

Sítio Taboleiro Do 

Meio 
Irrigacao 

Poço Tubu-

lar 
2 5000 

Alto Curso 

Rio Pira-

nhas 

São José 

Da Lagoa 

Tapada 

Aesa 

 

Na área do empreendimento existe uma outorga registrada pela AESA para um 

poço amazonas com finalidade para o abastecimento público com vazão horária de 

2,5 m3/h e volume anual de 7.300 m3, com data de vencimento na data de 20/04/2021. 
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Localiza-se também na área do empreendimento o açude Malhada da Areia, com fi-

nalidade de abastecimento humano. Como este reservatório é de domínio estadual, 

sendo fiscalizado pela AESA, a mesma não apresenta nenhuma outorga de direito 

aos usos de suas águas. 

3.1.8.3. Balanço Hídrico Climatológico (BHC) 

Os resultados do balanço hídrico climatológico são apresentados nas Figura 70 

e Figura 71, apontando que a precipitação anual total, que corresponde a soma das 

médias mensais entre os anos de 1980 e 2020, é de 921,4 mm, tendo o período entre 

os meses de janeiro a abril como sendo o mais chuvoso, concentrando pouco mais 

de 75% do total de chuvas do ano. A Evapotranspiração Potencial (ETP) para a região 

é alta, com valor total estimado em 1.732,07 mm/ano.  

A quadra que corresponde aos meses de setembro, outubro, novembro e de-

zembro apresenta os valores mais altos de evapotranspiração, resultante das altas 

temperaturas em detrimento da precipitação baixa durante este período. 

Figura 70 – Balanço hídrico climatológico mensal da estação próxima a área de influência - 
CAD = 100 mm. 

 
Fonte: Thornthwaite & Mather (1955) 

 

 

 

 

 

Meses Num  T P N ETP P-ETP ARM ETR DEF EXC

 de  oC mm horas Thornthwaite mm mm mm mm mm

 dias  Atual   1948      

Jan 30  27,3 136,0 12,4 154,21 -18,2 0,01 136,0 18,2 0,0

Fev 28  26,7 176,0 12,3 131,02 45,0 44,98 131,0 0,0 0,0

Mar 31  26,4 221,0 12,1 137,11 83,9 100,00 137,1 0,0 28,9

Abr 30  26,2 167,0 11,9 126,74 40,3 100,00 126,7 0,0 40,3

Mai 31  25,9 88,3 11,8 123,35 -35,1 70,43 117,9 5,5 0,0

Jun 30  25,5 35,6 11,6 111,14 -75,5 33,09 72,9 38,2 0,0

Jul 31  25,8 20,4 11,6 119,93 -99,5 12,23 41,3 78,7 0,0

Ago 31  26,7 6,5 11,7 138,08 -131,6 3,28 15,4 122,7 0,0

Set 30  27,7 1,5 11,9 156,36 -154,8 0,70 4,1 152,2 0,0

Out 31  28,2 18,9 12,1 175,97 -157,1 0,14 19,5 156,5 0,0

Nov 30  28,4 9,0 12,2 177,70 -168,7 0,03 9,1 168,6 0,0

Dez 31  28,2 41,2 12,4 180,45 -139,2 0,01 41,2 139,2 0,0

TOTAIS 921,4 144,0 1732,07 -810,7 365 852,2 879,8 69,1

MÉDIAS 26,9 76,8 12,0 144,34 -67,6 30,4 71,0 73,3 5,8
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Figura 71 – Variação dos dados mensais meteorológicos de precipitação (P), evapotranspira-
ção potencial (ETP) e evapotranspiração real (ETR). 

 
 

O balanço hídrico mostra que março e abril são os meses que apresentam ex-

cedentes hídricos, com totais de 28,9 mm e 40,3 mm, respectivamente. Esses valores 

excedentes têm início ao final de fevereiro, mês que tem o segundo maior valor de 

precipitação. Apesar do mês de março ser o mais chuvoso do ano, o valor mais alto 

de excedente hídrico ocorre no mês seguinte, em abril, pois concentra os valores dos 

meses de maiores precipitações, nesse caso fevereiro e março. 

A Figura 72 apresenta o extrato do balanço hídrico mensal para a região que 

compreende as áreas de influência do empreendimento. 
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Figura 72 – Extrato do balanço hídrico climatológico da estação próxima a área de influência. 

 
 

Na representação gráfica do balanço hídrico (Figura 73), observa-se que entre 

os meses de maio e dezembro há deficiência hídrica na região, sendo o período de 

maio a agosto a qual ocorre as maiores retiradas de água no solo. No entanto, o pe-

ríodo de reposição de água no solo ocorre nos meses de fevereiro e março, e o exce-

dente concentrado nos meses de março e abril. 
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Figura 73 – Representação gráfica do balanço hídrico da estação próxima a área de influência. 

 
 

Aplicando a classificação climática de Thornthwaite (FERREIRA, 2005), a re-

gião que compreende as áreas de influência do empreendimento apresenta o índice 

hídrico (Ih) de 3,97 %, o índice de aridez (Ia) de 50,7 % e o índice de umidade (Iu) de 

-26,45 % (Tabela 4). 

Tabela 5 – Índices e valores de evapotranspiração para a região próxima da área de influência. 
Ih: Índice hídrico; Ia: Índice de aridez; Iu: Índice de umidade; ETP: Evapotranspiração anual; 

ETPverão: Evapotranspiração no verão. 

Ih (%) Ia (%) Iu (%) ETP ETPverão/ETP (%) 

3,97 50,7 -26,45 1732,07 0,35 

 

De acordo com as chaves de classificação climatológica, a região está inserida 

dentro da primeira chave na tipologia C1, indicando clima Subúmido Seco. Na se-

gunda chave de classificação, baseado no Ia, a área é representada pelo símbolo w2, 

indicando grande deficiência no inverno. Na terceira chave, caracterizada pela taxa 

de evapotranspiração que foi de 1.732,07, determinou-se o subtipo A’, ou seja, de 

clima megatérmico. Por fim, na quarta chave de classificação climática, que leva em 

consideração a relação entre a evapotranspiração de verão (totais entre os meses de 

dezembro e março) e a evapotranspiração anual, determinou-se o subtipo a’. Nesse 

sentido, o clima para a região que compreende as áreas de influência do 
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empreendimento é definido como Subúmido Megatérmico com grande deficiência de 

inverno (C1w2A’a’). 

3.1.8.4. Vazões de Referência 

As vazões de referência são utilizadas como forma de caracterizar as condi-

ções de garantia da alta qualidade da água do manancial ou corpo d'água, sendo uma 

importante ferramenta no planejamento e na gestão dos recursos hídricos. A partir da 

análise dos dados da estação fluviométrica Pau Ferrado (rio Piancó), as vazões de 

referência (Q7,10, Q90 e Q95) estimadas para a série histórica (1969/2019) estão apre-

sentadas nas Figura 74 e Figura 75, e no Quadro 37. 
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Figura 74 – Vazão estimada para a estação fluviométrica Pau Ferrado. 
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Figura 75 – Curvas de permanência para a estação fluviométrica Pau Ferrado. 
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Quadro 37 – Vazões de referência para o rio Piancó na AII. 

Estação fluviométrica Pau Ferrado (37380000) 

Vazões de referência (1969-2019) 

  Q7,10 Q90 Q95 

Vazões (m³/s) 2,27 4,34 3,54 

 

Os valores identificados das vazões Q90 e Q95 extraídos da curva permanente 

mostram que as vazões obtidas são de 4,34 m³/s e 3,53 m³/s, respectivamente. Para 

a estação de medição analisada, a vazão Q7,10, que é a vazão mínima de sete dias 

com período de retorno de dez anos, e que pode ser concedida para a área, é de 

2,27m³/s. 

De acordo com a Hidrógrafa (Figura 76), ocorrem mudanças significativas no 

fluxo de vazões ao longo dos anos. Isso se deve aos anos de maiores precipitações 

acumuladas que correspondem também as maiores vazões analisadas. As maiores 

vazões identificadas ficaram acima dos 700 m³/s, ocorrido em 1984/85. Nesse perí-

odo, a precipitação total foi de 1.000 em 1984, e 1.600 mm em 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

256 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Figura 76 – Hidrógrafa da série histórica para a estação fluviométrica Pau Ferrado. 
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A análise das médias de vazão mensal (Tabela 5) durante o período observado, 

mostra que as maiores vazões registradas ocorrem nos meses de abril e maio, cor-

respondendo a 49,5 m³/s e 41 m³/s, respectivamente. 

Tabela 5 - Média das vazões mensais analisadas na estação fluviométrica Pau Ferrado. 

Estação fluviométrica Pau Ferrado 

Mês Média Mensal de longa duração Nº de meses considerados 

Janeiro 8,8 41 

Fevereiro 13,7 41 

Março 27,2 41 

Abril 49,5 41 

Maio 41,0 41 

Junho 9,1 41 

Julho 6,7 41 

Agosto 6,9 41 

Setembro 7,2 41 

Outubro 7,4 41 

Novembro 7,6 41 

Dezembro 7,7 41 

 

Devido as características físicas da área, tais como a geologia, pedologia e 

climatologia, é importante destacar que o período em que ocorrem as maiores vazões 

registradas está diretamente relacionado aos meses de elevados índices pluviométri-

cos. Por outro lado, durante os períodos mais secos, as vazões tendem a sofrer que-

das abruptas de até 40 m³/s. Em relação aos dados do BHC, percebe-se que os meses 

de maiores vazões na estação fluviométrica ocorrem também nos períodos de repo-

sição e excedente hídrico. 

3.1.8.5. Qualidade da água dos mananciais da ADA 

As análises da qualidade da água de mananciais que estão localizados dentro 

de empreendimentos devem ser realizadas no âmbito dos Estudos de Impacto Ambi-

ental, como forma de oferecer mais segurança para quem as utilizam para os seus 

mais diversos fins. Dessa forma, os objetivos da análise da qualidade da água, através 
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de seus parâmetros físico-químicos e microbiológicos, visam garantir o cumprimento 

das legislações sanitárias e ambientais, verificando a adequação da água aos parâ-

metros produtivos de cada atividade, apontando a qualidade da água. 

3.1.8.5.1. Metodologia 

As coletas de amostras de água para o monitoramento da sua qualidade foram 

realizadas por técnicos da Help Ambiental nos açudes Taboleiro do Meio I, Taboleiro 

do Meio II e Major Celso, localizados no sítio Taboleiro do Meio, dentro da propriedade 

onde será implantada o Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. Foram feitas cole-

tas de água no período de fevereiro de 2021. Ao todo, foram realizados dois monito-

ramentos de qualidade da água a partir da análise de parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos para cada manancial.  

As amostras foram analisadas no Laboratório de Águas (Registro 0233 CRQ 

19ª região) do Instituto Federal da Paraíba – IFPB, sendo disponibilizados por meio 

de boletins técnicos, que estão em ANEXO IX nesse estudo. 

Os parâmetros físico-químicos analisados foram: Aspecto in natura; Cor 

(Pt/Co); Turbidez (UT); pH (Potencial Hidrogeniônico); Condutividade Elétrica (25º C); 

Alcalinidade Total (CaCO3); Oxigênio Dissolvido (mg/L); Dureza Total (mg/L); Dureza 

de Cálcio (mg/L); Dureza de Magnésio (mg/L); Cloretos (Cl); e Salinidade (mg/L). Já 

os parâmetros microbiológicos avaliados foram: Coliformes Totais e Coliformes Ter-

motolerantes, ambos para amostras de 100 ml utilizando a técnica de tubos múltiplos. 

Os parâmetros foram avaliados de acordo com os padrões de qualidade esta-

belecidos pela Portaria nº 36 de 19 de janeiro de 1990, pela Portaria de Consolidação 

nº 5 de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, que trata do controle e da 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, 

e pela Resolução Conama N° 357 de 17 de março de 2005. 

3.1.8.5.2. Resultados das análises 

A Tabela 6 apresenta os resultados referentes às análises físico-químicas dos 

açudes monitorados. Os pontos de coleta de amostras de água dos açudes Taboleiro 

do Meio I, Taboleiro do Meio II e Major Celso localizados no sítio Taboleiro do Meio, 
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compreendendo a ADA do empreendimento a ser instalado, estão especializados Fi-

gura 77.  

Tabela 6 – Parâmetros físico-químicos das amostras de água dos manaciais da ADA. 

Análise da qualidade da água 

Parâmetros Reservatórios 
Açude Taboleiro 

do Meio I 
Açude Tabo-

leiro do Meio II 
Açude Major Celso 

Aspecto in natura Límpida Límpida Límpida 

Cor (Pt/Co) - UH 19,2 21,7 20,7 

Turbidez (UT) 5,75 5,8 5,77 

pH 6,8 7,4 7,4 

Condutividade elétrica 
(25º C) - µS/cm 

804 807 804 

Alcalinidade Total (CaCO3) 
- mg/L 

311,1 310 312 

Oxigênio Dissolvido 
(mg/L) 

3,59 3,55 3,56 

Acidez Carbônica (mg/L) - - - 

Acidez Residual, Orgânica 
ou Mineral (mg/L) 

- - - 

Dureza Total (mg/L) 275 280 277 

Dureza de Cálcio (mg/L) 136,5 136 139 

Dureza de Magnésio 
(mg/L) 

136,7 135 137 

Cloretos (Cl') mg/L 40,9 41 42 

Salinidade (mg/L 0,6) 0,6 0,6 0,6 
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Figura 77 – Mapa dos de coleta de água. 
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De acordo com a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, 

os resultados dos parâmetros acima mostram que os parâmetros referentes a cor e a 

turbidez para todos os açudes se mostraram em desconformidade com a legislação. 

Por outro lado, o aspecto in natura se mostrou límpida para todos os açudes. 

Em geral, os demais parâmetros se mostraram dentro dos padrões estabeleci-

dos pelas Portarias. O pH das amostras apresentaram-se como ligeiramente alcalinas 

para os açudes Major Celso e Taboleiro do Meio II, e ligeiramente ácida para o açude 

Taboleiro do Meio I. Em relação a dureza, a água dos açudes monitorados apresen-

taram-se como média (Dureza do Cálcio) e ligeiramente dura (Dureza Total).  

Apesar do valor máximo para a concentração de Cloretos na água ser de 250 

mg/L, segundo a Resolução Conama N° 357, de 17 de março de 2005, os valores das 

amostras apresentaram-se com baixos teores nas águas analisadas.  

Ainda de acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, os valores de Oxigênio 

Dissolvido estão abaixo de 6 mg/L, valor mínimo permitido pela Resolução para a 

garantia de vida na água. Os baixos níveis de OD dos açudes monitorados podem 

levar o mesmo a uma condição de Hipoxia, resultante do processo de eutrofização do 

manancial.  

Os açudes monitorados apresentam valores de alcalinidade na faixa de 30 a 

400 mg/L, comum na maioria das águas naturais. A salinidade da água das amostras 

também está dentro dos padrões vigentes. 

De maneira geral, com base nas informações dos boletins técnicos de monito-

ramento da qualidade da água dos açudes que compreendem a área do empreendi-

mento, a maior parte dos parâmetros físico-químicos seguem em conformidade com 

padrões exigidos pelas legislações vigentes para fins de potabilidade. No entanto, al-

guns parâmetros mantêm-se fora dos padrões exigidos, principalmente no que se re-

fere aos valores de Oxigênio Dissolvido, Turbidez e Cor. 

3.1.8.5.3. Parâmetros bacteriológicos 

Segundo o Anexo 1 da PRC n°5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da 

Saúde, para que a água seja considerada como potável, os valores de Coliformes 
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Totais e Termotolerantes devem ser ausentes em amostras de 100 ml. A seguir serão 

apresentados os resultados das análises microbiológicas do manancial monitorado 

(Tabela 7). 

Tabela 7 – Parâmetros bacteriológicos das amostras de água dos manaciais da ADA. 

Parâmetros bacteriológicos da água 

Nome do reservatório 
Coliformes totais  

(100 ml) 
Coliformes Termotolerantes  

(100 ml) 

Açude Taboleiro do Meio I 19 25 

Açude Taboleiro do Meio II 22 25 

Açude Major Celso 21 26 

 

De acordo com a Portaria, que trata da qualidade de água para consumo hu-

mano e seu padrão de potabilidade, pode-se afirmar que a amostra analisada, do 

ponto de vista bacteriológico, encontra-se imprópria para o consumo humano.
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 Meio Biótico – Fauna 

3.2.1. Apresentação 

Este relatório tem por objetivo caracterizar, inicialmente, a fauna de vertebrados 

terrestres (entomofauna, herpetofauna, avifauna e mastofauna terrestres) na área 

onde será implementado o Complexo de Usina Solar Fotovoltaica Taboleiro do 

Meio localizado na Fazenda/Sítio Taboleiro – Zona Rural do município de Core-

mas/PB, pela empresa Brilhante Projetos SPE LTDA. O presente relatório contém 

a listagem das espécies registradas no período de amostragem, separadas por grupo 

taxonômico, de acordo com as especificações do Termo de Referência para apresen-

tação do EIA/RIMA elaborado pela SUDEMA. Ainda, consta no documento a caracte-

rização da fauna inventariada na área durante o período de 17 a 22 de março de 2021, 

mediante Licença para Captura/Coleta e transporte para Levantamento de Fauna N° 

021, 22, 23, 24 e ,25/2021 emitida pelo gerenciamento de fauna da Superintendência 

de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, análises cabíveis e sugestões de 

ações para a mitigação dos impactos negativos sobre a fauna ocasionadas pelo em-

preendimento. 

3.2.2. Introdução 

O semiárido do interior do nordeste brasileiro apresenta o maior bloco de flo-

restas secas conhecido como Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (PENNING-

TON et al. 2000). Esta região, é conhecida localmente como a Caatinga (ou as Caa-

tingas) (PRADO 2003a), um ambiente conhecido por sua biodiversidade e proporção 

de endemismos (LEAL et al. 2005). Entretanto, durante décadas esse conhecimento 

sobre a Caatinga foi desconhecido, fruto principalmente do negligenciamento cientí-

fico e governamental quando comparada a outros biomas numericamente mais biodi-

versos como a Mata Atlântica do litoral brasileiro e a Floresta Amazônica. 

A Caatinga, reconhecida como uma das regiões semiáridas mais populosas do 

mundo, ocorre nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, a maior parte da Paraíba 

e Pernambuco, sudeste do Piauí, oeste de Alagoas e Sergipe, região norte e central 

da Bahia e estendendo-se por uma faixa em Minas Gerais seguindo o rio São Fran-

cisco, juntamente com um enclave no vale seco da região média do rio Jequitinhonha 

(PRADO 2003a). Apresenta entre suas principais características, uma marcada 
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sazonalidade climática, com precipitações que variam de 240 mm até 1500 mm em 

áreas mais elevadas, chegando até 2000 mm, e a temperatura média de 24º C com 

as máximas alcançando 36º C e até 40 º C (NIMER 1972). 

Recentemente proposta uma ampliação, a vegetação da Caatinga se estende 

por 912,529 km², que representam aproximadamente 16% do território nacional 

(SILVA et al. 2017). E em função da amplitude e variação climática, diversas fitofisio-

nomias compõem os ambientes na Caatinga, desde áreas abertas, até regiões flores-

tais, passando por ecótonos de transição com outros ecossistemas como o Cerrado e 

a Mata Atlântica (PRADO 2003, BANDA-R et al. 2016). Os solos da Caatinga apre-

sentam diferentes tipos, principalmente entre formações Sedimentares e áreas do 

Cristalino, conhecida como Depressão Sertaneja (MORO et al. 2016).  

Apesar dos altos índices populacionais, a economia da Caatinga é quase com-

pletamente agrícola, sendo quase metade dos municípios da região são considerados 

rurais (BUAINAIN & GARCIA 2013). O que leva a altas porcentagens de alteração do 

solo, com 42,3% da vegetação original alterada e 52% de áreas com processos de 

degradação (ICMBio, 2021). Realidade que, em um bioma que é exclusivamente bra-

sileiro, torna mais urgente a conservação, não apenas em nível nacional, mas também 

mundial (SILVA et al. 2017). Assim, alternativas sustentáveis e outros métodos de 

desenvolvimento econômico são necessários ao crescimento dos municípios da re-

gião e a melhoria da qualidade de vida das populações, aliadas à preservação ambi-

ental (SILVA et al. 2017). Entre estas, estão soluções energéticas como as usinas 

fotovoltaicas, que tem crescido em número no sertão nordestino, principalmente em 

áreas de Caatinga em função da estabilidade climática e alta radiação encontradas 

na região. 

3.2.3. Metodologia 

3.2.3.1. Área de estudo 

A área do empreendimento, localizada a aproximadamente 10 quilômetros do 

município de Coremas - PB, é composto por uma Área Diretamente Afetada (ADA) 

onde serão implementadas sete usinas fotovoltaicas (Usinas Taboleiro do Meio II a 

VIII) numa área total de 687 hectares (Figura 1). A partir dos limites da ADA foi definida 
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uma Área de Influência Direta (AID) utilizando um buffer de 2 quilômetros de extensão 

(Figura 1) para o meio biótico. 

Na ADA foi possível observar uma vegetação secundária arbustiva-arbórea de 

Caatinga, com alta presença de bovinos que indicam impactos silviculturais na área, 

como descrito no tópico 3.3 que descreve a flora da área em estudo. Observou-se 

ainda, de forma semelhante, uma vegetação secundária na AID, também com pre-

sença de bovinos, entretanto, com maior existência de estrato arbóreo em função da 

proximidade com a Serra de Santa Catarina, onde a vegetação é visivelmente mais 

conservada. Na AII, são distribuídas faixas de vegetação secundária, além de áreas 

urbanizadas e grande parte do reservatório Coremas-Mãe d’água, onde ocorreu uma 

vistoria por busca ativa nos grupos de fauna amostrados. 

O empreendimento está localizado na Depressão Sertaneja Setentrional, uma 

das duas ecorregiões da Caatinga mais ameaçadas, com alto grau de antropização e 

baixo percentual de áreas protegidas (VELOSO et al. 2001). As áreas de influência do 

Complexo abrangem uma paisagem com um misto de uso e ocupação do solo, com 

residenciais, agropecuária e outros complexos de usinas solares já instalados.  Parte 

das ADA, AID e AII do empreendimento se sobrepõem a áreas listadas como de prio-

ridade para conservação da biodiversidade na Caatinga. Segundo a revisão de áreas 

prioritárias para Conservação da Biodiversidade da Caatinga, reconhecidas pela Por-

taria nº 463/MMA de 2018. As Serras da Mina e de Santa Catarina estão classificadas 

como “Muito Alta” para conservação e prioridade de ação, já a Serra do Comissário 

possui classificação “Muito Alta” para a conservação e prioridade de ação “Extrema-

mente Alta”. 
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Figura 78 – Localização da área proposta para o complexo de usinas fotovoltaicas Taboleiro 

do Meio II a VIII para o meio biótico. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

3.2.4. Entomofauna terrestre 

Os insetos são animais relativamente pequenos, variando em comprimento de 

menos de 1 mm a cerca de 20 cm (Eggleton, 2020). Eles são definidos como uma 

classe (Insecta) e são divididos em cerca de 29 ordens. São os organismos eucarióti-

cos mais ricos em número de espécies, existindo mais de um milhão de espécies de 

insetos descritas e a estimativa atual é que o número total de espécies viventes seja 

de 5,5 milhões (Stork, 2018; Eggleton, 2020). Esses animais são essenciais para o 

funcionamento do ecossistema terrestre e de água doce (Wilson, 1987; Yang & Grat-

ton, 2014). Eles odem causar numerosos efeitos economicamente significativos, in-

cluindo serviços ecossistêmicos positivos, como polinização, ciclagem de nutrientes e 

regulação de populações de plantas, animais e outros organismos vivos; e impactos 

negativos, como transmissão de doenças e danos a colheitas (Losey e Vaughan, 

2006; Gallai et al., 2009; Bradshaw et al., 2016; Wilson e Fox, 2020). 
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Insecta pode ser considerado um grupo potencialmente informativo como bioin-

dicadores, uma que apresenta, dentre outros, os seguintes perfis: diversidade conve-

niente de espécies, diversidade de associações ecológicas, associação estreita com 

recursos ou outras espécies, taxonomia bem-resolvida, informações sobre história na-

tural, ciclo de vida curto, fidelidade de habitat, sedentarismo relativo, facilidade de 

amostragem e triagem, e pouco uso humano (McGeoch, 1998; Dale & Beyeler, 2001; 

Leivas e Carneiro, 2012). 

Uma melhor compreensão da diversidade de insetos pode auxiliar para a con-

servação da biodiversidade e o planejamento e interpretação de pesquisas ecológi-

cas. Nesse contexto, o presente estudo realizou um levantamento da entomofauna 

presente em fragmentos de Floresta seca do Domínio Caatinga, no município de Co-

remas-PB, que será suprimida para instalação de uma usina de energia solar, a fim 

de traçar diretrizes para o plano de manejo e monitoramento desses táxons, assim 

como sugerir ações mitigadoras para atenuar impactos antrópicos diretos e indiretos 

sobre a entomofauna local. 

3.2.4.1. Material e métodos 

 

3.2.4.1.1. Delineamento amostral 

A entomofauna foi amostrada a partir de métodos de busca ativa e passiva. Em 

uma das três áreas amostrais, foram investigados quatro pontos de coleta (Figura 1), 

sendo os pontos 1 e 5 considerados como AID e os pontos 2 e 4, como ADA. Foram 

utilizados extratores de Winkler, redes entomológicas, armadilhas do tipo CDC (Center 

on Disease Control) e luminosas, em apenas uma campanha sazonal, realizada entre 

os dias 17 e 22 de março de 2021. 

Em cada um dos quatro pontos, foram coletadas 12 amostras de 1m2 da serra-

pilheira (Figura 79, A), distantes pelo menos 100 m uma da outra. A serrapilheira foi 

peneirada durante três minutos (Figura 79, B) e em seguida transferida para extratores 

de Winkler por 24h (Figura 79, C). As redes entomológicas (Figura 79, D), as quais 

capturam, sobretudo, insetos voadores, foram utilizadas por 1h por coletor em cada 

um dos quatro pontos. Armadilhas do tipo CDC (Center on Disease Control) são efici-

entes para captura de insetos hematóficos (como vetores de doenças) (Figura 79, E) 

e foram aplicadas em três pontos (Figura 1, pontos 2, 4 e 5). As armadilhas foram 
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expostas no período vespertino, posicionadas aproximadamente em uma altura de 1,5 

metros, e funcionaram durante toda a noite, sendo recolhidas no dia seguinte. Por fim, 

armadilhas luminosas (Figura 79, F) compostas por uma lanterna e um tecido branco, 

medindo aproximadamente 2,5 x 1,5 m, foram utilizadas por 2h em cada uma das 

quatro áreas. 

Todo o material coletado foi recolhido em um vidro letal contendo um chumaço 

de algodão embebido em acetato de etila e transferido posteriormente para frascos 

contendo álcool 70% ou envelopes entomológicos, a depender do táxon e transpor-

tado ao laboratório para triagem.  Os espécimes coletados encontram-se armazena-

dos no Laboratório de Entomologia da Universidade Federal da Paraíba Campus I, 

João Pessoa – PB. 

Figura 79 – Métodos de busca ativa e passiva para caracterização a entomofauna das quatro 
áreas inventariadas. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
A, coleta da serrapilheira; B, peneirado da serrapilheira; C, Extratores de Winkler; D, rede 
entomológica; E, armadilha tipo CDC (Center on Disease Control); e F, armadilha luminosa. 
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3.2.4.1.2. Análise dos dados 

Para a análise dos dados coletados, utilizou-se algumas análises descritivas e 

quantitativas. As áreas consideradas como diretamente afetadas (ADA) foram os pon-

tos 2 e 4, e as com influência direta (AID) foram os pontos 1 e 5 (Figura 78). 

A riqueza foi estabelecida a partir do número de morfoespécies registradas du-

rante o levantamento, sendo utilizados para implicações sobre a suficiência amostral 

os valores obtidos a partir de estimadores não paramétricos de riqueza. Para os cál-

culos dos estimadores, foram utilizados apenas os dados obtidos a partir dos Extrato-

res de Winkler. Os demais métodos aplicados não apresentaram um banco de dados 

compatível com os pré-requisitos mínimos necessários para estimativas de riqueza de 

espécies. Foram utilizados os estimadores Chao 2 e Jackknife 1 (Ernesto, 2013), ba-

seados em incidência. Os dados foram obtidos a partir de 1.000 aleatorizações sem 

reposição, utilizando o software EstimateS© 9.1 (Colwell, 2021). 

Foi realizada uma análise de similaridade através do índice de Jaccard, o qual 

considera dados de incidência, a fim ilustrar quais pontos apresentam as taxocenoses 

mais semelhantes entre si. Também foram calculados os índices de diversidade de 

Shannon-Weaver, o índice de Simpson e o índice de equitabilidade de Pielou, para 

medir a diversidade de insetos em cada um dos pontos amostrados. Essas análises 

foram calculadas através do programa Past 2.17. 

3.2.4.1.3. Resultados e discussão 

Foram encontradas 207 morfoespécies de insetos a partir de 465 encontros, 

distribuídas em 15 ordens e 63 famílias (Figura 80; Tabela 8). 
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Figura 80 - Riqueza de morfoespécies entre as ordens de insetos amostrados em Coremas-PB 

entre 17 e 22 de março de 2021. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

A ordem Hemiptera (cigarras, soldadinhos) (20%) obteve a maior riqueza de 

morfoespécies dentre as demais ordens de insetos coletados, seguida pelas ordens 

Coleoptera (besouros, serra-pau, dentre outros) e Lepidoptera (borboletas e maripo-

sas) (ambas com 16%), Diptera (moscas e mosquitos) (14%), Hymenoptera (formigas, 

marimbondos, vespas, abelhas) (13%), Orthoptera (grilos e gafanhotos) (9%), Blatto-

dea (Blattidae + Isoptera; baratas e cupins) (4%) e Embioptera (embiídeos) (2%) (Fi-

gura 80). Por fim, as ordens Mantodea (louva-a-deus), Mecoptera, (mosca-escorpião), 

Neuroptera (crisopídeos, bicho-lixeiro), Odonada (libélulas), Phasmatodea (bicho-

pau) e Zygentoma (traças) apresentaram uma representatividade cerca de 1% da ri-

queza de morfoespécies da área, cada uma (Figura 80). 

Tabela 8 – Lista das famílias de insetos amostrados em Coremas-PB entre 17 e 22 de março de 
2021. 

Ordens Famílias 
Número de 

morfoespécies 
Número de 
encontros 

Blattodea 

Blattidae 3 6 

Rhinotermitidae 1 15 

Termitidae 3 20 
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Coleoptera 

Bostrichidae 2 3 

Carabidae 1 2 

Chrysomelidae 8 12 

Curculionidae 6 8 

Staphylinidae 8 10 

Tenebrionidae 8 22 

Diptera 

Asilidae 1 1 

Cecidomyiidae 3 3 

Ceratopogonidae 3 4 

Chironomidae 4 8 

Chloropidae 2 2 

Culicidae 6 22 

Ephydridae 2 9 

Muscidae 1 1 

Phoridae 2 3 

Psychodidae 1 18 

Sarcophagidae 1 1 

Sciaridae 1 1 

Hemiptera 

Alydidae 2 3 

Aphididae 2 5 

Cicadelidae 13 17 

Cimicidae 1 1 

Coroidea 1 1 

Cyndnidae 1 1 

Delphacidae 1 4 

Lygaeidae 1 1 

Miridae 6 14 

Monophlebidae 1 1 

Pentatomidae 3 5 

Reduviidae 6 10 

Rhopalidae 1 1 

Rhyparochromidae 1 1 
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Hymenoptera 

Apidae 1 1 

Chalcidoidea 2 2 

Formicidae 17 111 

Ichneumonidae 2 2 

Mutilidae 1 1 

Pompilidae 1 1 

Vespidae 3 3 

Lepidoptera 

Cossidae 1 2 

Cossoidea 4 3 

Erebidae 3 4 

Gelechiioidea 2 2 

Noctuoidae 13 14 

Nymphalidae 1 1 

Tineidae 3 3 

Tortricoidea 2 2 

Mantodea 
Mantoida 2 4 

Thespidae 1 1 

Mecoptera Bittacidae 1 1 

Neuroptera Ascalaphidae 2 5 

Odonata Libellulidae 3 5 

Orthoptera 

Acrididae 4 10 

Anostostomatidae 7 9 

Ommexechidae 4 5 

Podoscirtidae 1 1 

Proscopiidae 1 1 

Tridactylidae 2 8 

Phasmatodea Phasmatidae 1 1 

Zygentoma Nicoletiidae 3 6 

Embioptera 

Não determinada 12 20 Hemiptera 

Lepidoptera 

SOMA 63 207 465 
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A ordem Hymenoptera (formigas, formigões, marimbondos, vespas, etc.) (26%) 

obteve maior frequência dentre as demais ordens de insetos coletadas, seguida da 

ordem Diptera (moscas e mosquitos) (16%), Hemiptera (cigarras, percevejos) (14%), 

Coleoptera (besouros) (12%), Lepidoptera (borboletas e mariposas) (10%), Blattodea 

(baratas e cupins) (9%), Orthoptera (grilos e gafanhotos) (7%) (Figura 81). Já as or-

dens Zygentoma (traças), Neuroptera (crisopídeos, bicho-lixeiro), Mantodea (louva-a-

deus), Odonada (libélulas), Embioptera (embiídeos), Mecoptera, (mosca-escorpião) e 

Phasmatodea (bicho-pau) foram as que obtiveram as menores frequências dentre as 

demais coletadas, representando, cada uma, cerca de 1% do número total de encon-

tros de insetos na área (Figura 81). 

Figura 81 – Riqueza de morfoespécies e frequência relativa de insetos amostrados em Core-

mas-PB entre 17 e 22 de março de 2021.  

 
Fomte: Help (2021). 
Nota: Os números contidos no interior das colunas correspondem ao número de morfoes-
pécies e de encontros para cada ordem, respectivamente. 

A família Formicidae (formigas) foi a mais representativa tanto em relação ao 

número de espécies (S=17; 8%), quanto ao número de encontros (N=111; 24%) (Ta-

bela 8 – Lista das famílias de insetos amostrados em Coremas-PB entre 17 e 22 de 

março de 2021.). Foram encontradas espécies pertencentes a 12 gêneros da família: 

Camponotus spp., Crematogaster sp., Cyphomyrmex sp., Dolichoderus sp., Gnamp-

togenys sp., Monomorium sp., Odontomachus sp., Pheidole sp., Pseudomyrmex sp., 
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Solenopsis spp., Strumigenys sp. e Tapinoma sp. As formigas variam em relação aos 

serviços ecossistêmicos que fornecem, podendo atuar, por exemplo, na dispersão de 

sementes, bioturbação e controle biológico, e variam em relação aos grupos alimen-

tares, podendo ser necrófagas ou predadoras. É comum e esperado a dominância de 

formigas em ecossistemas tropicais, uma vez que, a partir de um levantamento re-

cente sobre o estado dos insetos do mundo (Eggleton, 2020), foi verificado que esses 

insetos, juntamente com os cupins, correspondem sozinhos a 60% da biomassa de 

todos os insetos em todo o mundo. 

As formigas têm atraído atenção considerável em estudos de perturbação por-

que são comumente usadas como bioindicadores no manejo da terra (Hoffmann e 

Andersen 2003; Andersen e Majer 2004; Leal et al., 2017). As formigas são sensíveis 

a uma série de distúrbios, incluindo aqueles associados à agricultura, exploração ma-

deireira, fogo e pastoreio por gado (ver Leal et al., 2017). Em ambientes perturbados, 

é esperada uma alteração na composição da assembleia de formigas. Tabarelli et al. 

(2012) afirmou que é previsível uma substituição das espécies 'perdedoras' de pertur-

bação (táxons sensíveis à perturbação) por 'vencedoras' de perturbação (táxons adap-

tados à perturbação). As formigas são frequentemente classificadas em diferentes es-

quemas de grupos funcionais, de acordo com suas respostas ao ambiente (classifica-

ção de Andersen 1995 com modificações de Oliveira et al., 2017 para a Caatinga). 

Os grupos funcionais registrados foram: Camponotini subordinadas, Myrmici-

nae generalista, formigas de fogo, oportunistas, Attini inferior, especialistas arbóreos 

e espécies crípticas (Figura 82). Formigas do grupo Camponotini subordinados foram 

as mais frequentes (45%), sendo estas competitivamente subordinadas na presença 

de Dolichoderinae dominantes (grupo não verificado no presente levantamento, que 

inclui espécies no topo das hierarquias de dominância nos ambientes mais produtivos) 

(Leal et al. (2017). Ainda, segundo os autores, sua abundância relativa em qualquer 

comunidade tende a ser geralmente baixa, o que contrapõe nossos resultados. É pos-

sível que a dominância de formigas do grupo Camponotini subordinados tenha sido 

devido à ausência de Dolichoderinae dominantes nas áreas estudas. 
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Figura 82 – Classificação das formigas amostradas no município de Coremas-PB por grupos 

funcionais em relação ao estresse e perturbação. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

O segundo grupo funcional mais frequente foi Myrmicinae generalizado (32%), 

o que corrobora com a afirmação de Leal et al. (2017) de que estas formigas frequen-

temente são as mais abundantes em ambientes quentes, onde os Dolichoderinae do-

minantes estão ausentes, como verificado na área estudada. Formigas de fogo deti-

veram 13% da frequência e são pragas em todo o mundo. Formigas oportunistas fo-

ram pouco frequentes (6%), conforme o esperado, uma vez que são espécies não 

especializadas, que predominam apenas em locais onde o estresse ou perturbação 

limita severamente a produtividade e diversidade das formigas. Os grupos menos fre-

quentes foram Attini inferior (2%), as quais geralmente são altamente sensíveis a per-

turbações, especialistas arbóreos (1%) e espécies crípticas (1%). 

Culicidae (inclui muriçocas e mosquitos) foi a segunda família mais frequente 

no levantamento da entomofauna, representando 4,7% do número total de encontros. 

Muitas espécies de mosquitos são pragas ou vetores de patógenos que causam do-

enças em humanos e animais domésticos (Harbach, 2007). Vertebrados de sangue 

quente são uma fonte comum de sangue para a maioria das espécies, porém muitas 

outras também atacam animais de sangue frio, como cobras, tartarugas, sapos e ou-

tros insetos, incluindo cigarras ninfas, larvas lepidópteras e mantídeos (Harbach, 

2007). Tenebrionidae deteve 4,7% do número de encontros, a segunda família mais 

frequente, que incluem besouros frequentemente associados a produtos 
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armazenados e diversas espécies reconhecidas como importantes pragas secundá-

rias (Chernaki & Almeida, 2001).  

Termitidae foi a terceira mais frequente (4,3%) e inclui os cupins superiores. A 

biomassa global dos cupins é 5,5 vezes maior que a de todos os vertebrados terres-

tres selvagens juntos (Tuma et al., 2020), e esses insetos são essenciais para o fun-

cionamento dos ecossistemas devido aos serviços na decomposição da matéria or-

gânica, formação dos solos, ciclagem de nutrientes e fixação de nitrogênio. 

Em relação à suficiência amostral, foram analisadas curvas do coletor utilizando 

os dados do número de espécies observadas e dos estimadores Chao 2 e Jackknife 

1 (Figura 83, A). A amostragem realizada a partir dos extratores de Winkler nas áreas 

cobriu aproximadamente 60% da riqueza estimada para a área. A partir desse método, 

foram verificadas 51 espécies e as estimativas foram de 82 espécies a partir do Jack-

knife 1, e 91 espécies a partir do Chao 2 (Figura 83, B). A eficiência desses dois esti-

madores de riqueza de espécies não paramétricos já foi avaliada em um estudo ante-

rior com cupins (Ernesto, 2013). Extrapolando esses resultados para os demais mé-

todos, é possível inferir que a presente amostragem da entomofauna foi satisfatória 

para inferências sobre a riqueza de espécies das áreas. 

Figura 83 - Curvas do coletor realizadas a partir dos dados de entomofauna obtidos a partir 
dos Extratores de Winkler no município de Coremas-PB. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
A, Curva do coletor a partir das espécies observadas; as linhas tracejadas delimitam o intervalo 
de confiança. B, Curvas do coletor das espécies observadas e dos estimadores de riqueza de 
espécies Chao2 e Jackknife1. 
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Foi comparada a riqueza de espécies com os índices diversidade de Shannon-

Weaver, de dominância de Simpson e o índice de equitabilidade de Pielou entre as 

áreas e é possível inferir que há alta similaridade entre a assembleia de insetos das 

áreas do empreendimento (Tabela 9). A partir destas comparações é possível inferir 

uma homogeneidade entre as taxocenoses de insetos da Área de Influência Direta do 

empreendimento e a de Influência Indireta (Tabela 9). 

Tabela 9 – Riqueza de espécies de insetos observada e índices de diversidade de Shannon-

Weaver, de dominância de Simpson e o índice de equitabilidade de Pielou para os quatro méto-
dos padronizados de amostragem. 

  ADA AID 

  Ponto 2 Ponto 4 Ponto 1 Ponto 5 

Riqueza de espécies 88 40 44 56 

Diversidade de Shannon-Weaver 0,9732 0,9209 0,9299 0,969 

Dominância de Simpson 4,093 3,183 
 

3,207 
3,771 

Equitabilidade de Pielou 0,9142 0,8628 0,8476 0,9369 

Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

3.2.4.2. Espécies de interesse médico 

Houve uma frequência expressiva de culicídeos (mosquitos) nas áreas amos-

tradas. Muitas espécies desses insetos são destacadas como pragas ou vetores de 

patógenos que causam doenças em humanos e animais domésticos. Os patógenos 

transmitidos por mosquitos incluem vírus (arbovírus), vermes filaria1 (helmintos) e pro-

tozoários. Os gêneros mais comuns, como Anopheles, Aedes e Culex, são a causa 

indireta de mais mortalidade entre humanos do que qualquer outro grupo de organis-

mos (Harbach, 2007). 

Figura 84 – Análise de similaridade através do índice de Jaccard nas morfoespécies de insetos 

em quatro áreas amostradas no método s métodos padronizados de amostragem (censos 
acústicos e redes de neblina) para assembleia de aves. 
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Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

Outro resultado extremamente relevante em relação às espécies de interesse 

médico, foram os espécimes observados pertencentes ao gênero Lutzomyia sp, co-

nhecidos como flebotomíneos ou mosquito palha. Esses dípteros da família Psycho-

didae, são os principais vetores da leishmaniose visceral no Novo Mundo (Young e 

Duncan, 1994). As leishmanioses são consideradas primariamente como uma zoo-

nose podendo acometer o homem, quando este entra em contato com o ciclo de trans-

missão do parasito, transformando-se em uma antropozoonose (Silva et al., 2017). A 

leishmaniose visceral é considerada uma doença emergente e reemergente, tanto no 

ambiente rural como nas áreas urbanas, tendo incidência na área domiciliar ou peri-

domiciliar (Missawa e Lima, 2006). O ambiente característico e propício à ocorrência 

desta doença é aquele com falta de políticas públicas, incluindo saneamento básico, 

infraestrutura, além de fiscalização da vigilância sanitária, encontradas, principal-

mente, no meio rural e na periferia das grandes cidades (Brasil, 2013; Silva et al., 

2017). Nossos resultados podem alertar para a necessidade de um controle epidemi-

ológico preventivo e detalhado, com ações voltadas ao controle do vetor, bem como 

cuidados veterinários com a população canina. No entanto, muitas variáveis ainda 

devem ser elucidadas sobre essa problemática. 

3.2.4.3. Considerações sobre a entomofauna 

A partir dos dados obtidos no inventário faunístico da entomofauna da área 

proposta para as usinas II, III, IV, V, VI, VII e VIII do Complexo fotovoltaico Taboleiro 
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do Meio, foi possível avaliar a qualidade ambiental da área a partir da fauna de insetos 

registrada. As áreas que apresentaram algum grau de alteração antrópica e a ento-

mofauna associada foi composta principalmente por espécies de baixa exigência am-

biental. Analisando mais detalhadamente as taxocenoses de formigas, pertencentes 

à família de insetos mais frequente na área, foi possível observar que a mirmecofauna 

possui predominantemente táxons com algum nível de adaptação à perturbação, bem 

como táxons considerados pragas em todo o mundo, como as formigas de fogo. Além 

disso, houve a baixa prevalência de espécies crípticas ou altamente sensíveis a per-

turbações. Outros táxons, como as famílias de Diptera Culicidae e Psychodidae (mu-

riçocas, mosquitos e flebotomíneos) também indicam uma fauna característica de uma 

área de mata secundária. 

Por fim, concluímos, a partir das informações obtidas para a entomofauna, que 

não há dados suficientes que prejudiquem a viabilidade do empreendimento, como 

espécies de insetos exigentes ou mais sensíveis à perturbação ambiental.  

3.2.5. Herpetofauna Terrestre 

Os anfíbios e répteis são importantes em estudos ambientais, fornecendo in-

formações relevantes ao conhecimento do estado de conservação de regiões natu-

rais, funcionando como excelentes bioindicadores de níveis de alteração ambiental 

(POUGH et al., 2008). 

Diante da grande importância dos anfíbios e répteis, percebe-se que estudos 

de inventários herpetofaunísticos são cruciais, pois contribuem para compreensão da 

distribuição geográfica e preferência de micro-habitat das espécies, além de eviden-

ciar em caráter quantitativo e qualitativo como estes se estruturam no meio estudado 

(ENTIAUSPE-NETO, 2016). Portanto, estudos sobre a herpetofauna, sobretudo em 

áreas passíveis de impactos, podem gerar informações importantes sobre a biologia 

e distribuição das espécies, servindo de base para a elaboração de medidas efetivas 

de manejo e conservação (PEREIRA et al., 2015). 

Silvano e Segalla (2005) comentam que os inventários referentes à herpeto-

fauna vêm auxiliando no estabelecimento de planos de gestão, bem como na conser-

vação do táxon. Esses estudos são de grande relevância para diagnósticos ambien-

tais mais eficientes e são fundamentais para áreas prioritárias para conservação. 
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Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo inventariar a herpetofauna de fra-

gmentos de Floresta seca do domínio caatinga, no município de Coremas-PB, que 

será suprimida para instalação de uma usina de energia solar, a fim de traçar diretrizes 

para o plano de manejo e monitoramento desses táxons, assim como sugerir ações 

mitigadoras para atenuar impactos antrópicos diretos e indiretos sobre a herpetofauna 

local. 

3.2.5.1. Metodologia 

3.2.5.1.1. Delineamento experimental 

A herpetofauna foi amostrada por meio de métodos de busca ativa e passiva 

(uso de armadilha tipo Pitfall). A busca ativa aconteceu durante seis dias consecutivos 

compreendendo 4h diurnas e 3h noturnas (Figura 85 – Imagens de pesquisador de-

senvolvendo metodologia de campo.) 17 e 22 de março de 2021. Na procura das es-

pécies, foram utilizados métodos equivalentes a suscetibilidade de aparecimento de 

cada táxon, sendo estes, amostragem nos possíveis sítios de reprodução (SCOTT e 

WOODWARD, 1994). Para os anfíbios, aliado a busca ativa, utilizou-se também busca 

auditiva através de pontos de escuta próximo aos ambientes aquáticos, registrando 

os animais acusticamente ativos. Registros secundários provenientes de relatório de 

fauna para a área também foram considerados para compor a lista de espécies, prin-

cipalmente em relação a serpentes e lagartos. Os animais provenientes de registros 

secundários não foram utilizados nas análises estatísticas, apenas os provenientes 

de dados primários amostrados durante a caracterização da fauna. 
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Figura 85 – Imagens de pesquisador desenvolvendo metodologia de campo. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
a) busca ativa diurna, b) revisão de armadilhas de interceptação e queda (pitfall), c) sistema 
armadilha de interceptação e queda tipo “Y” e d) sistema de armadilha de interceptação e 
queda tipo “linha” 

Localização em coordenadas UTM no fuso 24 M: a) 610.086 mE 9224.423 mN; 

b) 613.591 mE 9228.277; c) 612.625 mE 9228.242 mN e d) 611.478 mE 9226.898 

mN. Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais Ltda. 

No método amostral passivo, utilizamos seis sistemas de armadilhas de inter-

ceptação e queda (Pitfall), três (3) na ADA e três (3) na AID; dispostos em forma de 

“linha” ou em “y”, vistoriados sempre pela manhã (Figura 1), dispostos com distância 

de cinco (5) metros entre os baldes – totalizando sete (7) baldes por sistema, compre-

endendo 21 baldes por área (21 na ADA e 21 na AID). Os baldes ficaram abertos 

durante seis dias e noites consecutivas entre 17 e 22 de março de 2021. 

Após a captura dos animais, para diminuir o erro amostral de contabilizar o 

mesmo indivíduo, para os répteis, usamos marcação temporária com tinta em seu 

dorso como método não invasivo de individualização. Como não é possível usar o 

mesmo tipo de marcação não invasiva em anfíbios, para evitar erro de amostragem, 
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não foi realizado buscas ativas em um mesmo local mais de uma vez. Todos os indi-

víduos capturados foram aferidos quanto ao comprimento rostro-cloacal (CRC), com-

primento caudal (CC), peso corporal e sexagem quando possível. Em seguida, os es-

pécimes foram devolvidos aos ambientes de captura (na busca ativa) ou para um local 

mais afastado dos pitfalls para não cair na armadilha novamente. 

3.2.5.2. Análise de dados 

Utilizamos testes de índice de riqueza (Jackknife1); diversidade (Shannon-We-

aver); e equabilidade (Índice de Pielou) para as mostras de anfíbios e répteis, além de 

apresentar a curva de rarefação do esforço amostral. A Frequência de Ocorrência 

(FO%) correspondente a raridade das espécies na amostra foi realizada utilizando o 

método de Dajoz (1983), onde obtivemos os dados percentuais segundo a equação: 

C = p.100/P. Seus componentes podem ser definidos como: C = constância de ocor-

rência da espécie, o p = número de excursões em que a espécie foi registrada, e P = 

número total de excursões. Com o resultado da equação, as espécies foram padroni-

zadas em três categorias: Constantes (CO), que são aquelas que ocorreram em mais 

de 50% das amostras; as Acessórias (ACS), que ocorreram entre 25% e 50% das 

amostras e as acidentais (AC), em menos de 25%. O Status de conservação foi ba-

seado em listas de espécies ameaçadas a nível internacional e nacional, sendo elas 

respectivamente: International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2021) e o Li-

vro Vermelho do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio, 2018). 

3.2.5.3. Resultados e discussão 

O esforço amostral durante a caracterização primária da fauna, registrou um 

total de 31 representantes da herpetofauna, sendo quatorze (14) espécies de anfíbios 

anuros e dezessete (17) répteis. Ao analisar dados secundários provenientes de rela-

tórios anteriores de monitoramento e resgate de fauna, a lista de répteis subiu para 

25 espécies, acrescendo mais oito (8) táxons. Sendo assim, 39 representantes da 

herpetofauna são conhecidos para o local estudado.   

Os anuros encontrados distribuem-se em nove gêneros, pertencentes às famí-

lias Hylidae (três espécies), Leptodactylidae (sete espécies), Bufonidae (duas espé-

cies), Phyllomedusidae (uma espécie) e Microhylidae (uma espécie) (Tabela 10, Fi-

gura 86). Os répteis registrados são classificados em vinte (22) gêneros, distribuídos 
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entre 14 famílias; Serpentes: Colubridae (quatro espécie), Boidae (duas espécies), 

Viperidae (uma espécie), Elapidae (uma espécie); Anfisbênias: Amphisbaenidae 

(duas espécies); Lagartos: Teiidae (três espécies), Phyllodactylidae (três espécies), 

Tropiduridae (duas espécies), Scincidae (uma espécie), Iguanidae (uma espécie), 

Gekkonidae (duas espécies), Polychrotidae (uma espécie) e Gymnophtalmidae (uma 

espécie); Cágados/Testudines:  Chelidae (uma espécie) (Tabela 10, Figura 87). 
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Tabela 10 – Espécies encontradas. 

Táxon 
Nome po-

pular 

Forma 
de re-
gistro 

Área/Ambiente 
de registro 

FO % Endemismo 
Status de conservação 

ICMBio, 2018 IUCN, 2021 

Anura        

Bufonidae        

Rhinella jimi (Stevaux, 2002)  sapo cururu At ADA ACS n LC LC 

Rhinella granulosa (Spix, 1824) cururuzinho At/Pas ADA/AID CO n LC LC 

Leptodactylidae        

Leptodactylus troglodytes (A. Lutz, 
1926) 

rã-piadeira At/Pas AID AC n LC LC 

Leptodactylus fuscus (Schneider, 
1799) 

rã-assovia-
deira 

At ADA/AID ACS n LC LC 

Leptodactylus vastus (A. Lutz, 1930) rã-pimenta At ADA/AID ACS n LC LC 

Physalaemus cicada Bokermann, 
1966  

rã-estridente Pas AID AC    

Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 
1826) 

rã-cachorro Pas ADA AC n LC LC 

Pseudopaludicola pocoto Maga-
lhães, Loebmann, Kokubum, Had-
dad & Garda, 2014 

rã At ADA/AID CO s/mata seca LC LC 

Leptodactylus macrosternum Mi-
randa-Ribeiro, 1926 

caçote At ADA/AID CO n LC LC 

Hylidae        

Boana raniceps (Cope, 1862) perereca At ADA/AID ACS n LC LC 
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Scinax x-signatus (Spix, 1824) 
perereca-
de-banheiro 

At ADA CO n LC LC 

Dendropsophus nanus (Boulenger, 
1889) 

perereca 
anã 

At ADA/AID CO  LC LC 

Phyllomedusidae        

 Pithecopus nordestinus (Caramas-
chi, 2006) 

perereca-
macaco 

At AID AC 
s/Nordeste 
do Brasil 

DD LC 

Microhylidae        

Elachistocleis sp.  Pas ADA AC NE NE NE 

Squamata/Serpentes        

Colubridae        

Philodryas nattereri Steindachner, 
1870 

corre-campo At AID AC n NE LC 

Leptodeira annulata (Linnaeus, 
1758) 

dormideira At ADA AC n LC LC 

Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

cobra-preta, 
cobra-do-
bem 

At AID AC n NE LC 

Erythrolamprus poecilo-
gyrus (Wied-Neuwied, 1825) 

cobra-d'á-
gua 

RS AII - n LC LC 

Boidae        

Boa constrictor constrictor Lin-
naeus, 1758 

gibóia At/RS ADA AC n LC LC 

Epicrates assisi Machado, 1945 
gibóia arco-
íris 

RS AID - s/mata seca LC LC 

Viperidae        
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Bothrops erythromelas Amaral, 
1923 

jaracada-da-
seca 

RS AID - n LC LC 

Elapidae        

Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820) 
coral-verda-
deira 

RS AID - 
s/Nordeste 
do Brasil 

NE DD 

Squamata/Anfísbenia        

Amphisbaenidae        

Amphisbaena alba Linnaeus, 1758 
Cobra-de-
duas-cabe-
ças 

RS AID - N LC LC 

Amphisbaena vermicularis Wagler, 
1824 

Cobra-de-
duas-cabe-
ças 

RS AID - N NE LC 

Squamata/Lagartos        

Iguanidae        

Iguana iguana (Linnaeus, 1758) iguana At ADA/AID ACS N NE LC 

Tropiduridae        

Tropidurus hispidus (Spix, 1825) 
lagartixa-de-
parede 

At/Pas ADA/AID/AII CO N LC LC 

Tropidurus semitaeniatus (Spix, 
1825) 

lagartixa-de-
pedra 

At ADA/AID CO s/mata seca NE LC 

Teiidae        

Ameivula ocellifera (Spix, 1825) 
calango lis-
trado 

At/Pas ADA/AID CO N LC LC 
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Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) 
calango 
verde, bico 
doce 

At ADA/AID AC N LC LC 

Salvator merianae Duméril & Bi-
bron, 1839 

teiú, teju, 
tejo 

At ADA/AID/AII CO N LC LC 

Phyllodactylidae        

Gymnodactylus geckoides Spix, 
1825 

lagartixa-de-
folhiço 

At/Pas ADA/AID CO N LC LC 

Phyllopezus pollicaris (Spix, 1825) 
lagartixa-de-
rocha 

At AID CO s/ mata seca LC LC 

Phyllopezus periosus Rodrigues, 
1986 

lagartixa 
amarela 

RS AID - s/ mata seca LC LC 

Gekkonidae        

Lygodactylus klugei (Smith, Martin 
& Swain, 1977) 

lagartixa-de-
estaca 

At ADA/AID ACS s/mata seca LC LC 

 Hemidactylus mabouia (Moreau de 
Jonnès, 1818) 

briba-do-
méstica 

 ADA AC 
n/espécie 
exótica 

LC LC 

Polychrotidae        

Polychrus acutirostris Spix, 1825 
lagarto-pre-
guiça 

At AID ACS N NE LC 

Scincidae        

Brasiliscincus heathi (Schmidt & In-
ger, 1951) 

lagarto-liso Rs AID - s/ mata seca LC LC 

Gymnophthalmidae        

Vanzosaura multiscutata (Amaral, 
1933) 

lagaro-da-
cauda-ver-
melha 

At/Pas ADA/AID ACS s/ mata seca LC LC 
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Testudinae        

Chelidae        

Phrynops geoffroanus (Schweigger, 
1812) 

cágado At AID/AII CO N LC LC 

Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
Nota: Espécies de anfíbios e répteis amostrados em Coremas-PB entre 17 e 22 de março de 2021. Formas de registro: At- busca ativa, Pas- busca 
passiva/armadilha e RS- registro secundário; Área/Ambiente de registro: ADA- área diretamente afetada, AID- área de influência direta e AII- área de 
influência indireta; Frequência de Ocorrência (FO%): CO- constante, ACS- acessória e AC- acidental; Endemismo: n- não e s- sim; Status de 
Conservação IUCN e ICMBio: DD- deficiente de dados; LC- pouco preocupante; VU- vulnerável, EN- em perigo, CR-criticamente ameaçado de 
extinção, NE- não especificado. 
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Figura 86 – Exemplares de anfíbios amostrados em Coremas-PB. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
Nota: a) Rhinella jimi, b) Rhinella granulosa, c) Leptodactylus macrosternum, d) Physala-
emus cicada, e) Pithecopus nordestinus e f) Scinax x-signatus  
Localização em coordenadas UTM no fuso 24 M: a) 611.256 mE 9227.119 mN, b) 611.587 
mE 9226.892 mN, c) 611.459 mE 9229.107 mN, d) 611.848 mE 9223.704 mN, e) 609.649 mE 
9223.998 mN, f) 613.588 mE 9228.276 mN. 
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Figura 87 – Exemplares de répteis amostrados em Coremas-PB. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
Note: a) Polychrus acutirostris, b) Phyllopezus pollicaris, C) Ameivula ocellifera, D) Iguana 
iguana, E) Leptodeira annulata e f) carcaça e ovos de Philodryas nattereri. 
Localização em coordenadas UTM no fuso 24 M: a) 609.304 mE 9224.496 mN, b) 609.694 
mE 9224.481 mN, c) 611.380 mE 9227.007 mN, d) 610.850 mE 9227912 mN, e) 611.459 mE 
9229.107 mN, f) 612.652 mE 9228.142 mN. 

3.2.5.4. Status de conservação das espécies registradas 

Nenhuma das espécies registradas neste estudo foi considerada como amea-

çada em qualquer grau de acordo com a avaliação da União Internacional para a 
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Conservação da Natureza (IUCN, 2021) ou pelo Instituto Chico Mendes de Biodiver-

sidade (ICMBio, 2018). 

Algumas espécies como Iguana iguana, Pseudoboa nigra, Polychrus acutiros-

tris, Tropidurus hispidus, Philodryas nattereri Micrurus ibiboboca e Amphisbaena ver-

micularis, ainda não são avaliadas pela IUCN e, portanto, não constam em seu banco 

de dados. A coral-verdadeira Micrurus ibiboboca e o anuro Pithecopus nordestinus 

foram os únicos táxons considerados como Dados Deficiente (DD) pelo ICMBio, 2018. 

Todas as demais espécies registradas durante a caracterização de fauna apre-

sentam status de conservação Pouco Preocupante (LC) tanto na lista elaborada pela 

IUCN, quanto na avaliação do ICMBio. 

3.2.5.4.1. Espécies endêmicas ou raras 

Ao avaliar o grau de endemismo dos anfíbios e répteis, dois de quatorze (14) 

anuros (Pseudopaludicola pocoto e Pithecopus nordestinus); assim como oito (8) de 

14 répteis (Epicrates assisi, Micrurus ibiboboca, Tropidurus semitaeniatus, Phyllo-

pezus pollicaris, Phyllopezus periosus, Lygodactylus klugei, Brasiliscincus heathi e 

Vanzosaura multiscutata), são endêmicos da caatinga (mata seca), região nordeste 

do Brasil ou de uma pequena porção do território brasileiro (Tabela 1). Vale ressaltar 

que dois táxons endêmicos evidenciados na amostra; o anfíbio Pithecopus nordesti-

nus e a serpente Micrurus ibiboboca, também se encontram listados como Deficiente 

de Dados (DD) pelo ICMBio (2018). 

Este resultado aponta uma grande relevância da área de estudo para a perma-

nência e manutenção biodiversidade de anfíbios e répteis locais, sobretudo, para al-

guns poucos répteis que só podem ser encontrados em alguns locais da região Nor-

deste do Brasil ou em domínios morfoclimáticos da caatinga brasileira.  

3.2.5.4.2. Espécies de interesse médico 

Durante o inventário foram registradas oito (8) serpentes, sendo elas duas ser-

pentes constritoras (não peçonhentas) de dentição áglifa: Boa constritctor e Epicrates 

assisi; quatro consideradas semi-peçonhentas de dentição opistóglifa: Philodryas na-

ttereri, Leptodeira annulata, Pseudoboa nigra e Erythrolamprus poecilogyrus; uma 
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peçonhenta de dentição solenóglifa: Bothrops erythromelas; e uma outra peçonhenta 

de dentição proteróglifa (Micrurus ibiboboca). 

Serpentes de dentição opistóglifas produzem um tipo de peçonha de baixo risco 

para adultos saudáveis e por terem os dentes inoculadores de peçonha na parte pos-

terior da boca (VITT et al., 2003) não é comum a ocorrência de acidentes com seres 

humanos. Porém, mesmo assim, essas serpentes são consideradas de importância 

médica pelo fato de alguns acidentes ofídicos envolvendo alguns de seus represen-

tantes, ter potencial de gerar complicações na saúde de crianças e pessoas imunos-

suprimidas (LIRA-DA-SILVA et al., 2009). 

Cabe destacar, que a serpente Bothrops erythromelas pertence à família Vipe-

ridae; considerada a família de maior importância médica dentre as serpentes. As ser-

pentes viperídeas, no nordeste do Brasil, possuem maiores atenções quando se trata 

de importância médica, devido à complexidade bioquímica de sua peçonha e o alto 

número de acidentes ofídicos envolvendo seus representantes (LIRA-DA-SILVA et al., 

2009). O registro dessas espécies é importante não apenas por sua relevância no 

aspecto farmacológico, mas por serem importantes indicadores de qualidade ambien-

tal. Serpentes da família Viperidae são vorazes predadoras de topo. Animais desse 

tipo necessitam de toda uma rede trófica funcional para garantir a demanda de ali-

mentos necessária à sua sobrevivência. 

Apesar da coral-verdadeira Micrurus ibiboboca, pertencente à família Elapidae, 

ser considerada peçonhenta, serpentes desta família não são consideradas agressi-

vas e o índice de acidentes ofídicos são considerados raros (FRANÇA, 2013; 

GRANTSAU, 2013; MELGAREJO, 2013; BERNARDE, 2014; MOREIRA e MORATO, 

2014). Logo, mesmo oferecendo potencial risco médico, é pouco provável que ocor-

ram acidentes com esses animais, inclusive pelo seu hábito de vida semifossorial, 

vivendo a maior parte do tempo embaixo de folhiços, pedras e entulhos. 

3.2.5.4.3. Espécies exóticas e/ou invasoras 

A espécie Hemidactylus mabouia registrada na ADA, conhecida popularmente 

como briba-doméstica, que ocorre em quase todos os estados do Brasil, inclusive Pa-

raíba, é oriunda do continente africano. Ou seja, é uma espécie considerada exótica 
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no território brasileiro e que geralmente está associada a áreas que sofrem influência 

de perturbações antrópicas.  

3.2.5.4.4. Espécies Cinegéticas e de Importância Econômica 

As espécies consideradas cinegéticas são aquelas geralmente consumidas 

como alimento ou que possuem potencial uso pelo homem. Em relação aos anfíbios 

amostrados, nesta categoria destacam-se as rãs de maiores portes da família Lepto-

dactylidade, que são eventualmente consumidas por algumas tribos indígenas e co-

munidades mais tradicionais, mas que poderiam ser comercializadas se houvesse um 

bom programa de manejo sustentável. Dentre as espécies amostradas, podemos des-

tacar Leptodactylus macrosternum, L. troglodytes e L. vastus, sendo este último, con-

siderada a maior espécie de rã do Nordeste do Brasil. 

Entre os répteis, se destacam os grandes lagartos das famílias Iguanidae (ca-

maleões) e Teidae (tejus e calangos). Estes lagartos têm sua carne e seus ovos con-

sumidos como fonte proteínas valiosas ou simplesmente consumidos devido a hábitos 

alimentares passado entre gerações em comunidades tradicionais (SANTOS et al., 

2019). Na amostragem foi possível registrar Iguana iguana (camaleão), Ameiva 

ameiva (calango) e Salvator merianii (teju), este último, considerado o maior Teiidae 

do Nordeste brasileiro. 

Na herpetofauna, as espécies que mais se destacam em importância econô-

mica são as serpentes peçonhentas das famílias Viperidae e Elapidae, uma vez que 

apresentam ameaças à população humana, sendo importantes para a fabricação de 

soros antiofídicos. Na área de estudo foi possível registrar exemplares de ambas as 

famílias supracitadas. Pertencente à família Elapidae, Micrurus ibiboboca, e à família 

Viperidae, Bothrops erythromelas. 

3.2.5.5. Suficiência amostral e indicadores ecológicos 

No total, 163 indivíduos das espécies de anfíbios identificados, e 161 do grupo 

dos répteis (Figura 88 e Figura 89) foram registrados por meio das buscas ativas. 
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Figura 88 – Abundância de espécies de ANFÍBIOS registrada durante os seis dias de amostra-

gem em Coremas-PB, por meio do método de coleta ativa e passiva, 17 e 22 de março de 2021. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

Figura 89 – Abundância de espécies de RÉPTEIS registrada durante os seis dias de amostra-
gem em Coremas-PB, por meio do método de coleta ativa e passiva, 2021. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

O estimador de riqueza Jackknife 1 (HELTSHE E FORRESTER, 1983) indicou 

que, de acordo com a amostragem utilizando os dados primários, a riqueza total es-

perada para répteis na AID foi de aproximadamente 21 espécies (Figura 6) e para 

anuros, aproximadamente 17 espécies (Figura 7). Ao acrescentar dados secundários 
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à composição de nossa lista, a riqueza total de répteis subiu para 25 táxons, supe-

rando o valor indicado pelo estimador Jackknife 1. Sendo assim, como esperado, este 

resultado nos sugere que provavelmente, caso o esforço amostral aumente, novas 

espécies de anfíbios e répteis poderão ser encontradas na área de estudo. 

De acordo com o cálculo de constância em relação a frequência (FO%) em que 

um táxon ocorre na amostra, entre os anuros, as espécies Leptodactylus troglodytes, 

Physalaemus cicada, Physalaemus cuvieri, Pithecopus nordestinus e Elachistocleis 

sp. foram consideradas raras, uma vez que sua abundância correspondeu a menos 

de 25% da amostra. Por apresentarem valores entre 25% e 50% da amostra, Rhinella 

jimi, Leptodactylus fuscus, Leptodactylus vastus e Boana raniceps foram consideradas 

espécies acessórias; e Rhinella granulosa, Pseudopaludicola pocoto, Leptodactylus 

macrosternum, Scinax x-signatus e Dendropsophus nanus considerada espécie cons-

tante, correspondendo a mais de 50% da amostra. 

Entre os répteis, Philodryas nattereri, Leptodeira annulata, Pseudoboa nigra, 

Boa constrictor constrictor, Ameiva ameiva e Hemidactylus mabouia foram considera-

das espécies raras; Iguana iguana, Lygodactylus klugei, Polychrus acutirostris e Van-

zosaura multiscutata espécies acessórias; e os demais répteis considerados espécies 

constantes. 

Figura 90 – Riqueza de RÉPTEIS observada (Sobs- linha laranja) e estimada (Jack 1-quadrado 

preto) pelo método Jackknife 1 após os seis dias de amostragem. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
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Figura 91 – Riqueza de anfíbios observada (Sobs- linha laranja) e estimada (Jack 1-quadrado 
preto) pelo método Jackknife 1 após os seis dias de amostragem. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

De uma forma geral, os valores dos índices ecológicos têm se mantido dentro 

do esperado para o ecossistema, conforme pode ser verificado a partir dos resultados 

encontrados em outros trabalhos que realizaram levantamentos em áreas conserva-

das de Caatinga (BORGES-NOJOSA e CASCON, 2005; BORGES-NOJOSA e SAN-

TOS, 2005). 

Neste estudo, a curva de rarefação não foi capaz afirmar qual a riqueza total 

de anfíbios e répteis da área estudada, pois tanto para os anfíbios quanto os répteis, 

não foi observado sinal de estabilização no final da curva do coletor, apresentando-se 

ascendente até o último dia do esforço amostral. Isto sugere haver mais espécies a 

serem registradas caso os dias amostrais de campanha se estendessem ou houvesse 

novas campanhas (Figura 92 e Figura 93). Cabe destacar que considerando haver 

tido apenas uma campanha realizada, obteve-se um resultado satisfatório em inven-

tariar 14 espécies de anfíbios e 25 de répteis para uma área de Caatinga. 

 

 

 

Figura 92 – Curva de rarefação construída com os dados de coleta de anfíbios após os seis 
dias de amostragem realizados. 
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Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

Figura 93 – Curva de rarefação construída com os dados de coleta de répteis os dias de amos-
tragem, entre 17 e 22 de 2021. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

A comunidade de anfíbios apresentou valor de diversidade H’ = 1.819 (Índice 

de Shannon-Weaver) e equitabilidade J = 0,875 (Índice de Pielou). Resultado compa-

tível com o esperado, considerando o esforço amostral e o contexto do ambiente de 

Caatinga. Para a comunidade de répteis os valores calculados foram H’ = 0,5623 e J 

= 0,8113. Ainda que a diversidade de répteis registrada nessa campanha possa ser 

considerada baixa, estes valores podem estar ligeiramente oblíquos devido à grande 

quantidade de registros de indivíduos do gênero Tropidurus, especialista de ambien-

tes abertos ou pouco florestado, em detrimento de registros menos frequentes para a 

maioria das demais espécies de répteis.  
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3.2.5.6. Potenciais sítios de reprodução, nidificação e refúgio da fauna 

Períodos regulares de seca e chuva são uma característica marcante da Caa-

tinga (LEAL et al., 2003). Em consequência desse regime hídrico, as espécies regis-

tradas nesse ecossistema apresentam adaptações típicas. Anuros e alguns répteis 

aquáticos, por exemplo, adotam um comportamento de estivação como uma forma de 

poupar energia e não desidratar nos períodos mais secos, e nos curtos períodos de 

chuvas utilizam corpos d’água que se formam, sazonal ou perene, como sítios de re-

produção (NAVAS et al., 2004). 

Para identificar potenciais sítios reprodutivos e refúgio para a herpetofauna com 

afinidade hídrica (anuros e alguns répteis), alguns corpos d´águas foram mapeados 

ao longo da amostragem. Onde, nesses corpos d’água amostrados, foram registrados 

indícios reprodutivos de anfíbios anuros e identificados enquanto abrigo para diversas 

espécies (Figura 94). 

Dentre os anuros amostrados, a grande maioria só foi observada em atividade 

acústica dentro ou próximo à açudes, local em que havia uma maior disponibilidade 

de recursos hídricos. Foram eles: Leptodactylus vastus, Leptodactylus fuscus, Lepto-

dactylus troglodytes, Pseudopaludicola pocoto, Boana creptans, Scinax x-signatus, 

Dendropsophus nanus e Pithecopus nordestinus. Dentre os anuros acusticamente ati-

vos, não registramos ninhos ou girinos. 

Em relação aos répteis de hábitos mais terrestres; como os terrícolas, fossori-

ais, saxícolas e arborícolas, no local de estudo, estes provavelmente utilizem as áreas 

florestadas e afloramentos rochosos para se reproduzir (Figura 94). Durante a amos-

tragem, foi possível observar indícios reprodutivos para Iguana iguana, Philodryas na-

ttereri, Topidurus hispidus, T. semitaeniatus e Hemidactylus mabuya, pelo fato de ju-

venis das espécies terem sido observadas no local de estudo. No caso do Hemidac-

tylus mabuya, é um forte indício de que a espécie exótica também está tendo sucesso 

reprodutivo no ambiente estudado. 

Figura 94 – Imagens de potenciais sítios reprodutivos e abrigos para herpetofauna na área de 
amostragem.  
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Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
a) açude com pouca vegetação marginal, b) área alagada com vegetação emer-
gente conectado a um açude, c) corpo d’água com mata ciliar densa, e d) área 
florestada com presença de serrapilheira e afloramentos rochosos, 

Localização em coordenadas UTM no fuso 24 M: a) 612.844 mE 9228.287 mN, 

b) 611.473 mE 9229.104 mN, c) 614.292 mE 9228.474 mN e d) 609.754 mE 9224.504 

mN. Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais Ltda. 

3.2.5.7. Considerações para herpetofauna 

Apesar do fragmento de mata amostrado se tratar de uma área em processo 

de regeneração, e que sofre aparentes impactos direto e indireto, como por exemplo, 

os advindos de perturbações antrópicas por moradias humanas, atividade agropecu-

ária e presença de animais exóticos/domésticos como cães e gatos. O resultado ob-

tido, mesmo em uma amostragem curta de seis dias, compreendendo apenas um pe-

ríodo sazonal, indica uma satisfatória riqueza de anfíbios e répteis para o domínio da 

caatinga. 

O registro de várias espécies de anfíbios em atividade reprodutiva, assim como 

juvenis de répteis, sugere que a herpetofauna local provavelmente está se reprodu-

zindo e conseguindo se ajustar às pressões antrópicas/ambientais, se mantendo no 
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meio natural. Outro indício positivo e importante, é a presença de um grande número 

de espécies endêmicas da caatinga ou região Nordeste do Brasil, assim como algu-

mas espécies crípticas de difícil amostragem, como por exemplo, animais fossoriais e 

os considerados Deficientes de Dados (DD) por órgãos ou entidades que avaliam grau 

e risco de extinção de fauna silvestre. 

Apesar de muitas espécies de anfíbios e répteis amostrados serem indicativos 

de áreas antropizadas e pouco florestada, como por exemplo, S. x-sigantus, R. jimmi, 

H. mabouia e T. hispidus; também foi possível observar a presença de espécies reco-

nhecidamente exigentes quanto à qualidade e tipo de habitat, como por exemplo, an-

fíbios e répteis que dependem de corpos d’água específicos para sobreviver, como é 

o caso da maioria dos anfíbios; os lagartos P. policaris e P. periozus associado a 

afloramentos rochosos; e V. multiscutata e a serpente Micrurus ibiboboca de hábito 

semifossorial associado a ambiente florestado com presença de camada de serrapi-

lheira. 

 A presença dessas espécies com maior exigência ambiental, destaca que a 

área de estudo, apesar de perturbações antrópicas, configura nos setores florestados 

um importante reduto para a herpetofauna local. 

A abundância de espécies com afinidade a ambientes modificados pode sugerir 

grande efeito da atividade antrópica sobre as comunidades de espécies representan-

tes da herpetofauna. Entretanto, neste mesmo estudo, foi também possível registrar 

espécies mais exigentes quanto à qualidade e tipo de habitat, inclusive espécies críp-

ticas e Deficientes de Dados (DD). Essas espécies destacam que a área de estudo, 

apesar do empreendimento, ainda configura nos setores preservados um importante 

reduto para a herpetofauna local. É possível que se houvesse um maior esforço amos-

tral, esse resultado fosse diferente, caracterizando mais integrantes a herpetofauna 

local. Porém, este resultado já é bem promissor. 

3.2.6. Ornitofauna terrestre 

3.2.6.1. Desenho amostral e coleta de dados 

A avifauna da área foi amostrada utilizando dois métodos padronizados, inclu-

indo um método ativo de amostragem, as listas de MacKinnon (MACKINNON & PHIL-

LIPS, 1993; HERZOG & KESSLER 2002), consideradas um dos métodos mais 
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indicados para avaliações rápidas da biodiversidade (MACLEOD et al. 2011). Neste 

método, realizou-se transectos lineares de 500 metros de ida e volta (com um intervalo 

de 5 minutos entre as duas fases), para evitar recontagem de indivíduos durante a 

amostragem. Foram realizados 5 transectos nas 5 áreas amostrais, sendo 3 deles na 

Área Diretamente Afetada (ADA) e outros 2 na Área de Influência Direta (AID).  

Nestes transectos, de 1 km de extensão total e percorridos a uma velocidade 

constante, foram registradas todas as espécies de aves identificadas auditiva e/ou 

visualmente. Todas as aves registradas compõem listas de até 10 espécies, quando 

isso ocorre uma nova lista é iniciada e assim sucessivamente, até que o transecto seja 

completamente percorrido. A amostragem foi realizada entre às 5:30 e às 8:30 da 

manhã, horário de maior atividade para as aves. Durante a amostragem, para auxiliar 

a identificação das espécies, foram utilizados um binóculo 8x42 Zeiss Conquest e um 

gravador digital Roland-R26 com um microfone Sennheiser ME66. Espécies registra-

das por meio de gravações sonoras foram depositadas no banco de dados on-line 

WikiAves (www.wikiaves.com.br). 

Adicionalmente ao método de listas, realizou-se amostragens com redes de 

neblina, com o objetivo de inventariar espécies conspícuas e vocais (ROOS 2010). 

Nesta amostragem são obtidos principalmente registros e informações biológicas so-

bre espécies de aves de sub-bosque, onde estão a maioria das espécies de aves da 

região Neotropical (ROOS 2010). Foram selecionadas 2 áreas para realização da 

amostragem com redes de neblina, uma na Área Diretamente Afetada (ADA) e outra 

na Área de Influência Direta (AID), as capturas de aves foram realizadas durante 2 

dias consecutivos em cada um dos 2 pontos. 

Em cada ponto foram montadas 10 redes de neblina de 12 x 2,5 m com malha 

de 36 mm, em série única (Figura 95), entre as 5h30 e as 10h30 da manhã. As revi-

sões foram realizadas a cada 30 minutos e as aves capturadas nas redes de neblina 

(Figura 95) foram acondicionadas em sacos de tecidos e conduzidas ao acampamento 

para identificação e coleta dos dados de idade, sexo, estado reprodutivo e muda e 

posterior soltura de todos os indivíduos capturados. Dados biométricos não foram co-

letados para não expor as aves a grandes períodos acondicionadas nos sacos de 

tecido, em virtude da temperatura alta nas áreas amostrais e por conta da equipe 

reduzida em decorrência da pandemia de COVID-19. 

http://www.wikiaves.com.br/
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Ao fim do trabalho foram realizadas 200 horas-rede. Não ocorreram registros 

de mortes acidentais durante as amostragens com rede de neblina e nenhum espé-

cime foi coletado em definitivo. Espécies capturadas nas redes de neblina foram iden-

tificadas e os registros fotográficos destas encontram-se no Anexo deste capítulo. 

Também foram realizadas buscas por ninhos ativos com o objetivo de complementar 

informações sobre a estação reprodutiva das aves da área. 

Finalmente, entre as 5h30 e as 9h00 do dia 17 de março de 2021 foi realizada 

uma amostragem assistemática a partir de um barco nas margens do açude Coremas 

no reservatório Coremas-Mãe-D’água, município de Coremas, onde foram observa-

das com binóculo e identificadas, espécies de aves que ocorrem na Área de Influência 

Indireta (AII). As espécies registradas durante esta amostragens, assim como outros 

registros oportunistas fora dos horários de amostragens com listas e redes, não foram 

consideradas nas análises padronizadas realizadas aqui, entretanto, representam 

uma adição essencial para a lista geral de espécies que ocorrem na área. 

Figura 95 – Registro de série de redes de neblina e ave capturada, após a realização da coleta 

de dados, os espécimes foram devidamente soltos na mesma área de captura. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
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3.2.6.2. Análise de dados 

Através da coleta de dados nos métodos sistemáticos e assistemáticos foram 

obtidos registros das espécies de aves na ADA, AID e AII do empreendimento e assim, 

a lista geral das espécies de aves da área. A partir da literatura existente se determi-

nou a classificação taxonômica das espécies, seu status de ocorrência, foram de re-

gistro e área registrada. Adicionalmente, as espécies foram categorizadas quanto ao 

seu uso de habitat e adaptação a distúrbios, seguindo os critérios propostos por Araújo 

& Silva (2018). 

Estes critérios separaram as espécies quanto ao em (1) espécies de vegetação 

aberta, encontradas apenas em habitats abertos (rios, lagos, caatingas, campos e 

campos rupestres); (2) espécies generalistas, flexíveis o suficiente para usarem tanto 

habitats abertos quanto ecossistemas florestais, às vezes vivendo na interface desses 

dois principais grupos de ecossistemas; (3) espécies florestais encontradas em caa-

tingas arbóreas e em todas as florestas da região (secas ou úmidas). E quanto a 

adaptação a distúrbios em (A) alta capacidade de adaptação - espécies encontradas 

em ecossistemas antropogênicos, independentemente da proximidade com ecossis-

temas naturais; (M) capacidade média de adaptação - espécies encontradas em ecos-

sistemas antropogênicos apenas se estiverem perto de ecossistemas naturais ou aqu-

áticos; (B) baixa capacidade de adaptação - espécies encontradas apenas em paisa-

gens compostas ou ecossistemas quase imperturbados. E por fim as espécies regis-

tradas também foram categorizadas quanto à endemismo e seu grau de conservação, 

segundo avaliações nacionais (ICMBio 2018) e internacionais (IUCN 2020). 

As análises subsequentes foram realizadas utilizando apenas os dados obtidos 

nos métodos padronizados (Listas de MacKinnon e Redes de neblina), com o objetivo 

de realizar comparações entre as áreas amostradas e avaliar como a biodiversidade 

de aves pode ser afetada pelo empreendimento. A avaliação da amostragem e a ra-

refação e extrapolação do número de espécies foi realizada através de Hill numbers 

(ou número efetivo de espécies), um método recente de quantificar a diversidade de 

espécies através de múltiplas assembleias, a partir de uma curva cumulativa de es-

pécies (Chao & Jost 2012), cobertura de amostragem e riqueza de espécies obser-

vada utilizando o pacote iNEXT (Hsieh et al. 2016) para os dados das listas e das 

redes de neblina como unidades amostrais individualmente. Além do método 
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tradicional de curvas de rarefação de espécies a partir dos estimadores Chao 2 e 

Jackknife 2 através do pacote vegan (Oksanen et al. 2016), considerados os estima-

dores de maior eficácia utilizando dados de incidência. 

A partir dos dados das listas foram obtidas as estimativas de abundância rela-

tiva e frequência de ocorrência para cada espécie em toda área. A composição da 

avifauna em cada área foi obtida através da distância de Bray-Curtis e testada utili-

zando uma Análise de Similaridade – ANOSIN e visualizada através de um Escalona-

mento Multidimensional Não-Métrico (NMDS). Também foram calculados os índices 

de diversidade de Shannon-Weaver, o índice de Simpson e o índice de equitabilidade 

de Pielou, para medir a diversidade de aves em cada uma das áreas amostradas. 

A partir dos índices calculados e da riqueza de aves observada, comparou-se 

estas informações com outras duas áreas da mesma região. Sendo uma área adja-

cente onde a avifauna foi amostrada para outro empreendimento que se encontra ad-

jacente a área deste estudo e a avifauna encontrada em um estudo de 4 anos de 

duração na Serra de Santa Catarina, onde parte da AID deste empreendimento está 

inserida. A nomenclatura e classificação adotadas neste estudo seguiram o Comitê 

Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO 2015). Todas as análises e gráficos fo-

ram realizadas utilizando a linguagem R, através do software R (R Core Team 2020) 

e a interface RStudio. O nível de significância de 0,05 foi utilizado para todas as aná-

lises. 

3.2.6.3. Resultados e discussão 

 

3.2.6.3.1. Comunidade de Aves 

Durante os inventários com os dois diferentes métodos padronizados foram ob-

servados 420 contatos acústicos ou visuais nas 42 Listas de MacKinnon e 16 indiví-

duos capturados nas 200 horas-rede realizadas nas redes de neblina. A lista geral da 

avifauna observadas na área do empreendimento foi composta por 83 espécies de 

aves de 35 diferentes famílias, entre as mais importantes estão Tyrannidae (16 espé-

cies), Thamnophilidae (6 espécies), Thraupidae, Columbidae e Furnariidae (5 espé-

cies). Destas 83 espécies, 67 (80,72%) foram registradas nos censos acústicos, 9 

(19,28%) foram registradas nas redes de neblina e 33 (39,76%) foram registradas du-

rante observações oportunistas. Não foram observados indivíduos migratórios entre 
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as espécies registradas, todas as espécies que ocorreram na área são residentes, 

possivelmente em função do início do período chuvoso na região.  

Não foram observadas espécies de aves em algum grau de ameaça de extin-

ção, nem consideradas raras para o estado. A riqueza de espécies de aves encon-

trada na área pode ser comparada a outras áreas de Caatinga da depressão sertaneja 

(RUIZ-ESPARZA, GOUVEIA, ET AL. 2011, LAS-CASAS ET AL. 2012, MENDES & 

SOUZA 2016), e em toda a extensão da Serra de Santa Catarina, onde a riqueza 

observada foi de 140 e 164 espécies de aves, respectivamente, tanto na estação seca 

quanto na estação chuvosa. Isto reforça a necessidade de ampliar a amostragem du-

rante o monitoramento do empreendimento. 

Entre os endemismos, registramos 14 espécies endêmicas do Brasil na área 

durante os inventários, entre estas, 8 são características por sua distribuição restrita 

ao Nordeste e algumas florestas estacionais fora da região: Picumnus fulvescens, 

Eupsittula cactorum, Herpsilochmus sellowi, Sakesphorus cristatus, Thamnophilus ca-

pistratus, Pseudoseisura cristata, Paroaria dominicana, Sporophila albogularis. As de-

mais 6 espécies ocorrem em várias regiões do território nacional: Nystalus maculatus, 

Cyanocorax cyanopogon, Cantorchilus longirostris, Compsothraupis loricata, Casior-

nis fuscus, Hylophilus amaurocephalus. 

De acordo com a classificação quanto a adaptação a distúrbios, 54 (65,06%) 

espécies registradas apresentam alta adaptação, 21 (25,30%) espécies registradas 

tem média adaptação e apenas 6 espécies (7,23%) apresentam baixa capacidade de 

adaptação a perturbações. Entre as espécies registradas, 41 (49,40%) foram consi-

deradas como espécies características de ambientes abertos, 34 (40,96%) foram clas-

sificadas como espécies generalistas, e 6 (7,23%) como espécies florestais. 

O número de espécies majoritariamente de alta ou média adaptação a distúr-

bios e de ambientes abertos ou generalistas, demostra que a assembleia de aves da 

área do empreendimento é característica de ambientes impactados. Reforçado pelo 

baixo número (6 espécies) de espécies florestais de baixa adaptação a distúrbios, 

comum a uma floresta de Caatinga secundária da depressão sertaneja. É possível 

que o histórico de uso da área e a presença de atividade pecuária tenham gerado 

impactos sobre as espécies de aves mais sensíveis. 
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Figura 96 – Comparação entre classificação de espécies de aves em relação a sua capacidade 

de adaptação à distúrbios e quanto ao seu uso de habitat. 

 
Fonte: Help. 2021. 

Durante as amostragens de aves, as espécies de maior abundância relativa na 

área foram: Hemitriccus margaritaceiventer, Myrmorchilus strigilatus e Columbina 

squammata para os censos acústicos e para as redes de neblina, Veniliornis passeri-

nos, Picumnus fulvescens e Phacellodomus rufifrons apresentaram mais indivíduos 

capturados. As espécies mais abundantes nos censos acústicos podem ser conside-

radas as mais vocalmente ativas da área, ao menos durante o período de amostra-

gem. E podem representar futuros alvos a um monitoramento acústico das aves du-

rante as atividades do empreendimento.  

Figura 97 – Abundância relativa por método de amostragem de aves (censos acústicos e redes 
de neblina) nas cinco áreas inventariadas. 
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Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

3.2.6.3.2. Inventários de aves 

Durante os dias de amostragem padronizada foram registradas 72 espécies 

nos censos acústicos e 9 espécies nas redes de neblina. A partir dos Hill numbers 

observamos que a amostragem por censos acústicos, através de listas de MacKinnon 

foi eficiente para a amostragem de aves da área (Figura 98). Considerando o número 

de amostras, a assembleia de aves observada foi de mais de 80% da riqueza total 

estimada para a área. Resultado corroborado pelo método acumulativo tradicional, 

onde a curva do coletor para os censos acústicos apresentou tendência a assíntota e 

as rarefações realizadas indicaram uma riqueza entre 105 espécies para Jackniffe 2 

e 114 espécies para Chao 2 (Figura 99). 

Figura 98 – Curva acumulativa de espécies, cobertura de amostragem e riqueza de espécies 
extrapolada em dois métodos padronizados (censos acústicos e redes de neblina) para assem-

bleia de aves. 
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Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

Figura 99 – Curva acumulativa observada de espécies de aves e estimares de riqueza Chao 2 e 
Jackknife 2 para a amostragem por censos acústicos através de listas de MacKinnon 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

Os resultados para redes de neblina apresentaram déficit em relação aos obti-

dos pelos censos acústicos (MACLEOD et al. 2011). Isto justifica-se por se tratar de 

um método complementar, associado à necessidade de mais dias de amostragem 

para um método fixo, que tende a influenciar a atividade das espécies de aves (Ruiz-

Esparza, Rocha, et al. 2011). O número de espécies observado foi satisfatório, consi-

derando o tempo de amostragem e o início do período chuvoso onde esta foi realizada 

(RUIZ-ESPARZA et al. 2012). Observou-se assim que as Listas de MacKinnon foram 

o método que mais se aproximou da riqueza provável de espécies de aves da área, 

evidenciando novamente sua eficácia em avaliações de curto prazo (HERZOG & 

KESSLER 2002). Também foi possível evidenciar a importância das redes de neblina 
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para a amostragem, mas que não alcança seu potencial máximo em avaliações de 

curto prazo (ROOS 2010). 

Figura 100 – Curva acumulativa observada de espécies de aves e estimares de riqueza Chao 2 

e Jackknife 2 para a amostragem por redes de neblina. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

Entre os cinco diferentes pontos de coleta na área de estudo para os censos 

acústicos e duas áreas para as redes de neblinas, obtivemos a composição das es-

pécies por pontos, observamos uma homogeneidade entre estas (Figura 8), a partir 

do NMDS foi impossível distinguir visualmente as assembleias e esta similaridade foi 

confirmada pelo ANOSIM (R = 0.084, p = 0.3). Nenhuma das áreas amostradas apre-

sentam espécies raras o suficiente para alterar notadamente a composição da área. 

Quando estes pontos foram comparados através do índice de Jaccard, observou-se 

uma similaridade acima de 65% entre as composições de espécies das áreas (Figura 

9). Corroborando com os resultados anteriores que mostram homogeneidade da co-

munidade de aves ao longo de toda a área avaliada. 
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Figura 101 – Composição das espécies de aves em cinco áreas amostradas nos dois métodos 

padronizados de amostragem (censos acústicos e redes de neblina) para assembleia de aves. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

Figura 102 – Análise de similaridade através do índice de Jaccard nas espécies de aves em 
cinco áreas amostradas nos dois métodos padronizados de amostragem (censos acústicos e 

redes de neblina) para assembleia de aves. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
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Utilizando os dados padronizados, foram definidos cada um dos cinco pontos 

de coleta em uma das três áreas amostrais, sendo: Pontos 2, 3 e 4 como ADA e Pon-

tos 1 e 5 como AID. Adicionalmente, obteve-se dados secundários de duas fontes 

próximas, a lista de aves disponível de um empreendimento adjacente e a lista de 

aves da Serra de Santa Catarina. Comparou-se a riqueza de espécies e os índices 

diversidade de Shannon-Weaver, de dominância de Simpson e o índice de equitabili-

dade de Pielou entre as áreas e se observou uma alta similaridade entre a assembleia 

de aves da área do empreendimento e assembleia de aves adjacente. Em relação à 

assembleia de aves da Serra de Santa Catarina, observamos nestas duas áreas, 

aproximadamente 50% da riqueza de espécies de aves da Serra. Em relação aos 

índices de diversidade, o cenário aparentemente é semelhante, sendo a área da Serra 

a mais diversa em relação a área do empreendimento. 

Tabela 11 – Riqueza de espécies de aves observada e índices de diversidade de Shannon-Wea-

ver, de dominância de Simpson e o índice de equitabilidade de Pielou para os dois métodos 
padronizados de amostragem (censos acústicos e redes de neblina) 

 ADA AID AII 
To-
tal 

Área adja-
cente 

Serra de Santa 
Catarina 

Riqueza de es-
pécies 

62 53 25 83 80 164 

Shannon 
4.12
7 

3.97 
3.21
8 

4.41
8 

4.382 5.1 

Simpson 
0.98
4 

0.98
1 

0.96 
0.98
8 

0.988 0.994 

Pielou 
0.79
1 

0.76
1 

0.61
7 

0.84
7 

0.84 0.978 

Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

A partir destas comparações é possível inferir uma homogeneidade entre as 

comunidades de aves da Área de Influência Direta do empreendimento e a de Influên-

cia Indireta, e destas com a área adjacente. Assim, aparentemente toda a região apre-

senta uma assembleia de aves característica de floresta de Caatinga secundária, com 

poucas ocorrências de espécies florestais e de baixa adaptação a distúrbios. Estas 

espécies, entretanto, parecem ocorrer na área da Serra de Santa Catarina, algo que 

justifica a existência de uma proposta de Unidade de Conservação na área. Apesar 

de todas estas áreas ocorrerem dentro de uma região prioritária para a conservação 

da Caatinga, há uma clara diferença entre as comunidades de aves da área do em-

preendimento e adjacências e a região da Serra. 
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3.2.6.3.3. Endemismos da Caatinga 

Não foram observadas espécies consideradas endêmicas da Caatinga. Entre-

tanto, algumas espécies consideradas quase endêmicas do bioma como Herpsiloch-

mus sellowi, Sakesphorus cristatus, Thamnophilus capistratus e Eupsittula cactorum 

e subespécies endêmicas como Myrmorchilus strigilatus strigilatus, Formicivora mela-

nogaster bahiae, Xolmis iruperu niveus (OLMOS et al. 2005) que foram observadas 

nas Listas de MacKinnon. Contudo, estas espécies e subespécies não são classifica-

das como florestais e nem sensíveis a distúrbios (ARAÚJO & SILVA 2018). Apesar do 

alto grau de endemismos descrito para a Caatinga (LEAL et al. 2005), para aves, estas 

espécies endêmicas não necessariamente ocorrem apenas em ambientes preserva-

dos (OLMOS et al. 2005). Assim, as ocorrências das espécies endêmicas acima su-

portam com a descrição das espécies sendo menos restritas quanto a habitat e de 

alta plasticidade adaptativa quanto a distúrbios (ARAÚJO & SILVA 2018). 

3.2.6.3.4. Espécies alvo 

Em geral, a comunidade de aves observada na área do empreendimento possui 

ampla distribuição e boa capacidade de adaptação a perturbações e alterações ambi-

entais. No entanto, seis espécies registradas durante a amostragem, foram categori-

zadas como espécies de baixa capacidade de adaptação a distúrbios ambientais e 

apresentam dependência de ambientes florestais para ocorrer. Assim consideramos 

que estas espécies representam bons alvos de avaliação dos impactos e/ou apresen-

tam necessidades de atenção durante o processo de supressão vegetal e posterior 

operação e monitoramento do empreendimento. São elas: Crypturellus tataupa, Tol-

momyias flaviventris, Myiopagis viridicata, Casiornis fuscus, Hylophilus amaurocepha-

lus, Cantorchilus longirostris. 

Adicionalmente, foi registrada uma espécie quase ameaçada de extinção se-

gundo a avaliação internacional da IUCN: Picumnus fulvescens. Com uma área de 

distribuição de 185,000 km² ao longo da Mata Atlântica do litoral nordestino, incluindo 

áreas do Centro de Endemismo Pernambuco até o sertão pernambucano na divisa 

com o Ceará, na Caatinga. Esta espécie ainda não apresenta um tamanho populaci-

onal plenamente conhecido, mas acredita-se que esteja em decréscimo, principal-

mente pela perda de habitat florestais, representando assim, em adição as espécies 
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acima citadas, alvos de monitoramento e atenção em relação a supressão vegetal a 

ser realizada na área do empreendimento. 
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Tabela 1. Lista completa de espécies de aves registradas durante as duas campanhas de levantamento de avifauna das três áreas amostradas 

para os dois métodos padronizados de amostragem (censos acústicos e redes de neblina) para assembleia de aves. 

Táxon Nome popular Status 
Forma de 
Registro 

Uso de 
Habitat 

Adaptação 
a distúr-

bios 

Área / Ambi-
ente 

FO% 
(LM) 

Ende-
mismo 

Status de con-
servação 

ICMBIO IUCN 

Crypturellus parvirostris inambu-chororó R LM 1 H ADA/AID 
0.07

1 
 LC LC 

Crypturellus tataupa inambu-chintã R LM 3 L AID 
0.02

4 
 LC LC 

Amazonetta brasiliensis ananaí R LM 1 M ADA/AID 
0.04

8 
 LC LC 

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador R LM/OP 1 M ADA/AID/AII 
0.04

8 
 LC LC 

Tigrisoma lineatum socó-boi R OP 1 M AID   LC LC 

Butorides striata socozinho R OP 1 H AII   LC LC 

Ardea alba garça-branca R LM/OP 1 H ADA/AII 
0.02

4 
 LC LC 

Egretta thula garça-branca-pequena R OP 1 H AID/AII   LC LC 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela R OP 1 H AID   LC LC 

Coragyps atratus urubu R OP 1 H AII   LC LC 

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro R OP 1 M AII   LC LC 

Rupornis magnirostris gavião-carijó R LM 1 H ADA/AID 
0.14

3 
 LC LC 

Aramus guarauna carão R OP 1 M AII   LC LC 

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul R LM 1 M AID 
0.02

4 
 LC LC 

Vanellus chilensis quero-quero R LM/OP 1 H ADA/AID/AII 
0.14

3 
 LC LC 
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Jacana jacana jaçanã R LM/OP 1 H ADA/AID/AII 
0.16

7 
 LC LC 

Columbina minuta rolinha-de-asa-canela R LM/RN/OP 1 H ADA/AID/AII 
0.26

2 
 LC LC 

Columbina talpacoti rolinha R LM/OP 1 H AID/AII 
0.02

4 
 LC LC 

Columbina squammata fogo-apagou R LM/OP 1 H ADA/AID/AII 
0.73

8 
 LC LC 

Columbina picui rolinha-picuí R LM 1 H ADA/AID 
0.09

5 
 LC LC 

Leptotila verreauxi juriti-pupu R LM 2 M ADA/AID 0.31  LC LC 

Crotophaga ani anu-preto R LM/OP 1 H AID/AII 
0.02

4 
 LC LC 

Guira guira anu-branco R OP 1 H AID   LC LC 

Tapera naevia saci R LM 1 H ADA/AID 
0.07

1 
 LC LC 

Tyto furcata suindara R OP 1 H ADA   LC LC 

Megascops choliba corujinha-do-mato R OP 2 H ADA   LC LC 

Glaucidium brasilianum caburé R LM/OP 2 M ADA 
0.02

4 
 LC LC 

Athene cunicularia coruja-buraqueira R OP 1 H AII   LC LC 

Nyctidromus albicollis bacurau R OP 2 M ADA/AII   LC LC 

Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-bico-ver-
melho 

R LM 2 M ADA 
0.02

4 
 LC LC 

Nystalus maculatus rapazinho-dos-velhos R LM 2 M ADA/AID 
0.28

6 
E LC LC 

Picumnus fulvescens picapauzinho-canela R LM/RN 2 M ADA/AID 
0.02

4 
E LC NT 

Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno R LM/RN 2 H ADA 
0.04

8 
 LC LC 
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Cariama cristata seriema R LM 1 H ADA/AID 
0.16

7 
 LC LC 

Caracara plancus carcará R LM 1 H ADA/AID 
0.09

5 
 LC LC 

Herpetotheres cachinnans acauã R LM 2 H AID 
0.02

4 
 LC LC 

Falco sparverius quiriquiri R OP 1 H ADA   LC LC 

Eupsittula cactorum periquito-da-caatinga R LM 2 H ADA/AID 
0.16

7 
Sp LC LC 

Myrmorchilus strigilatus tem-farinha-aí R LM 2 M ADA/AID 
0.73

8 
Spp LC LC 

Formicivora melanogaster 
formigueiro-de-barriga-
preta 

R LM/RN/OP 2 M ADA/AID/AII 
0.45

2 
Spp LC LC 

Herpsilochmus sellowi chorozinho-da-caatinga R LM 2 M AID 
0.04

8 
Sp LC LC 

Sakesphorus cristatus choca-do-nordeste R LM 2 M ADA 
0.02

4 
Sp LC LC 

Thamnophilus capistratus 
choca-barrada-do-nor-
deste 

R LM/RN 2 H ADA/AID 
0.11

9 
Sp LC LC 

Taraba major choró-boi R LM 2 H ADA/AID 
0.11

9 
 LC LC 

Furnarius leucopus casaca-de-couro-amarelo R RN/OP 2 H ADA/AII   LC LC 

Furnarius rufus joão-de-barro R LM 1 H ADA 
0.02

4 
 LC LC 

Pseudoseisura cristata casaca-de-couro R LM/OP 2 H AID/AII 
0.02

4 
E LC LC 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau R LM/RN 2 H ADA/AID 
0.28

6 
 LC LC 

Synallaxis frontalis petrim R LM 2 H ADA 
0.11

9 
 LC LC 

Xenopsaris albinucha tijerila R LM 1 M AID 
0.02

4 
 LC LC 

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo R LM/RN 3 L ADA/AID 
0.33

3 
 LC LC 
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Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio R LM 2 H ADA/AID 
0.26

2 
 LC LC 

Hemitriccus margaritacei-
venter 

sebinho-de-olho-de-ouro R LM/OP 2 H ADA/AID/AII 
0.78

6 
 LC LC 

Euscarthmus meloryphus barulhento R LM 2 H ADA 
0.07

1 
 LC LC 

Camptostoma obsoletum risadinha R LM 1 H ADA/AID 
0.28

6 
 LC LC 

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-barriga-
amarela 

R LM 2 M ADA/AID 
0.21

4 
 LC LC 

Myiopagis viridicata 
guaracava-de-crista-ala-
ranjada 

R LM/RN 3 L ADA/AID 
0.07

1 
 LC LC 

Phaeomyias murina bagageiro R LM/RN/OP 1 H ADA/AID/AII 
0.28

6 
 LC LC 

Myiarchus tyrannulus 
maria-cavaleira-de-rabo-
enferrujado 

R LM/RN 2 M ADA/AID 
0.02

4 
 LC LC 

Casiornis fuscus caneleiro-enxofre R RN 3 L AID  E LC LC 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi R LM/OP 1 H ADA/AID/AII 
0.40

5 
 LC LC 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-penacho-
vermelho 

R LM 2 M AID 
0.02

4 
 LC LC 

Tyrannus melancholicus suiriri R LM 1 H ADA/AID 0.19  LC LC 

Empidonomus varius peitica R LM 2 H AID 
0.02

4 
 LC LC 

Myiophobus fasciatus filipe R LM 1 H ADA 
0.02

4 
 LC LC 

Fluvicola albiventer lavadeira-de-cara-branca R LM/RN/OP 1 H ADA/AID/AII 
0.07

1 
 LC LC 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada R LM 1 H ADA 
0.02

4 
 LC LC 

Arundinicola leucocephala freirinha R LM 1 H ADA 
0.02

4 
 LC LC 

Xolmis irupero noivinha R OP 1 H AID  Spp LC LC 
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Cyclarhis gujanensis pitiguari R LM 2 H ADA 
0.14

3 
 LC LC 

Hylophilus amaurocepha-
lus 

vite-vite-de-olho-cinza R LM 3 L ADA 
0.07

1 
E LC LC 

Cyanocorax cyanopogon gralha-cancã R LM 2 M ADA/AID 
0.26

2 
E LC LC 

Progne chalybea andorinha-grande R LM 1 H ADA 
0.02

4 
 LC LC 

Troglodytes musculus corruíra R LM/OP 1 H ADA/AID/AII 
0.21

4 
 LC LC 

Cantorchilus longirostris 
garrinchão-de-bico-
grande 

R LM 3 L ADA/AID 
0.09

5 
 LC LC 

Polioptila plumbea 
balança-rabo-de-chapéu-
preto 

R LM 2 H ADA/AID 0.19  LC LC 

Turdus leucomelas sabiá-branco R LM/RN 2 H ADA/AID 
0.14

3 
 LC LC 

Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste R LM/RN/OP 1 H ADA/AII 
0.07

1 
E LC LC 

Compsothraupis loricata tiê-caburé R LM 2 M ADA 
0.02

4 
E LC LC 

Volatinia jacarina tiziu R LM 1 H ADA 
0.02

4 
 LC LC 

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza R LM/RN/OP 2 H ADA/AID/AII 
0.45

2 
 LC LC 

Sporophila albogularis golinho R LM 1 H ADA/AID 
0.04

8 
E LC LC 

Euphonia chlorotica fim-fim R LM 2 H ADA 
0.07

1 
 LC LC 

Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
Status, forma de registro, uso de habitat, adaptação à distúrbios, áreas de registro, frequência de ocorrência para as listas de MacKinnon, ende-
mismo e status de conservação. Legenda: Status: “R” Espécie residente; Forma de registro: (LM) espécies registradas nas Listas de MacKinnon; 
(RN) espécies capturadas em redes de neblina; (OP) espécies registradas em momentos fora da amostragem padronizada; Uso do habitat: (1) 
espécies de vegetação aberta, encontradas apenas em habitats abertos (rios, lagos, caatingas, campos e campos rupestres); (2)  espécies genera-
listas, flexíveis o suficiente para usarem tanto habitats abertos quanto ecossistemas florestais, às vezes vivendo na interface desses dois principais 
grupos de ecossistemas; (3) espécies florestais encontradas em caatingas arbóreas e em todas as florestas da região (secas ou úmidas). Adaptação 
a distúrbios: (A) alta capacidade - espécies encontradas em ecossistemas antropogênicos, independentemente da proximidade com ecossistemas 
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naturais; (M) capacidade média - espécies encontradas em ecossistemas antropogênicos apenas se estiverem perto de ecossistemas naturais ou 
aquáticos; (B) baixa capacidade - espécies encontradas apenas em paisagens compostas ou ecossistemas quase imperturbados; Área/Ambiente: 
ADA - Área Diretamente Afetada, AID - Área de Influência Direta, AII - Área de Influência Indireta; FO: Frequência de Ocorrência; Endemismo: “E” 
Espécie endêmica do Brasil, “Sp” Espécie quase endêmica da Caatinga, “Spp” Subespécie endêmica da Caatinga; Status de conservação: “LC” 
Pouco preocupante, “NT” Quase ameaçada. A taxonomia das espécies segue o CBRO (2015). 
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3.2.6.4. Considerações sobre a ornitofauna 

Em consideração as informações obtidas no levantamento da ornitofauna da 

área proposta para as usinas II, III, IV, V, VI, VII e VIII do Complexo fotovoltaico Ta-

boleiro do Meio e a partir de dados secundários e de literatura, foi possível avaliar a 

qualidade ambiental da área a partir da fauna de aves registrada. Em virtude dos in-

dícios de atividade antrópica como presença de bovinos e a mata secundária da re-

gião, observou-se uma assembleia de aves composta majoritariamente por espécies 

de baixa exigência ambiental e de baixas restrições de ocorrência. 

A partir dos dados coletados foi possível avaliar a riqueza de espécies, abun-

dância relativa, composição de espécies e diversidade de aves na área do empreen-

dimento e estas foram comparadas com dados secundários e de literatura pertinente 

à área de Caatinga amostrada. Assim, avaliou-se a avifauna da área como caracte-

rística de uma área de mata secundária, que com as informações obtidas, não apre-

sentam dados suficientes que prejudiquem a viabilidade do empreendimento, como 

espécies ameaçadas de extinção. 

Adicionalmente, faz-se necessária as seguintes condicionantes ao processo de 

supressão e posterior operação do empreendimento: 

1. Criação ou continuação do Programa de acompanhamento da supressão 

de vegetação, resgate e afugentamento de fauna, destacando como espé-

cies alvo para ações de translocação em caso de contato durante o afugen-

tamento da fauna para supressão: 

Nome científico Nome comum 

Picumnus fulvescens Pica-pau-anão-canela 

Crypturellus tataupa inambu-chintã 

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo 

Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-alaranjada 

Casiornis fuscus caneleiro-enxofre 

Hylophilus amaurocephalus vite-vite-de-olho-cinza 

Cantorchilus longirostris garrinchão-de-bico-grande 
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2. A contratação de biólogos habilitados e experientes para compor o Pro-

grama de acompanhamento da supressão de vegetação, resgate e afugen-

tamento de fauna visando o manejo e translocação eficiente das espécies 

sensíveis caso necessário; 

3. Determinação da área mínima necessária a supressão da vegetação, ao 

desenvolvimento do empreendimento, destacando-se a importância da pre-

servação das áreas de preservação permanente e dos respectivos corpos 

d'água que ocorrem na região, principalmente em função desta ser uma 

Área Prioritária para a Conservação da Caatinga; 

4. Criação de um Programa de Monitoramento faunístico durante e após a efe-

tivação do empreendimento, indicamos especificamente para aves: 

a. Monitorar as espécies de aves mais abundantes da área, a fim de 

observar potenciais desequilíbrios ecológicos; 

b. Monitorar as 7 espécies acima citadas, acompanhando parâmetros 

populacionais através de capturas/recapturas para espécies de sub-

bosque; 

5. Criação ou continuação do Programa de monitoramento de ruídos, visando 

não apenas o monitoramento dos ruídos da perspectiva humana, mas tam-

bém identificar e mitigar possíveis impactos sonoros gerados pelo empre-

endimento sobre a fauna, no caso da avifauna: 

a. Realizar gravações focais sobre espécies alvo ou de paisagem; 

b. Testar a influência dos ruídos do empreendimento sobre a comuni-

cação das aves registradas; 

c. Determinar medidas de contenção de ruídos caso seja comprovado 

um efeito negativo sobre a fauna. 
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3.2.7. Mastofauna terrestre 

Mamíferos e a Caatinga 

A Classe Mammalia compõe os grupos biológicos imprescindíveis para a ava-

liação das modificações ambientais, em virtude do grau de complexidade ecológica 

do grupo, diversidade de nichos e hábitos, grau de ameaça e amplo leque de intera-

ções com os seres humanos.  Dos 751 representantes da classe Mammalia no Brasil 

(QUINTELA et al., 2020), 183 ocorrem na Caatinga com 11 espécies endêmicas do 

bioma (Carmignotto e Astúa, 2017). A maior parte das espécies endêmicas são repre-

sentadas pela Ordem Rodentia (Paglia et al, 2012; Carmignotto e Astúa, 2017). 

As condições extremas que o ambiente semiárido impõe à vida, o que leva a 

adaptações comportamentais como estratégia de adaptação (Oliveira et al., 2003; 

Carmignotto e Astúa, 2017). Modificações que podem dificultar o registro de espécies 

presentes no local, já que além de comportamentos crípticos naturais de algumas es-

pécies, há forte diminuição de atividade em períodos com climas mais severos. A difi-

culdade de realização de pesquisas no bioma reflete um baixo número de estudos, e 

para os mamíferos não é diferente. Campos et al. (2018) relatam que há poucos in-

ventários de mamíferos publicados para o estado da Paraíba, com maior déficit na 

Caatinga. O que explicita a necessidade de investimento em inventários, monitora-

mento da mastofauna e, principalmente, ações conservacionistas, de modo que os 

inventários de fauna impulsionados pelos empreendimentos são importantes nesse 

processo de conhecimento da biodiversidade. 

3.2.7.1. Desenho amostral  

Para o inventário da mastofauna, é necessário associar diferentes metodolo-

gias complementares de modo a abranger o maior número possível de espécies, já 

que as espécies apresentam comportamentos e ciclos circadianos diversos, podendo 

ocupar diferentes microhabitats. De modo que, quatro técnicas recorrentes para o in-

ventário foram utilizadas durante cinco dias na ADA e AID, como descrito a seguir.   

Sistemas de armadilhas de interceptação e queda – pitfall (Figura 103 - A), 

como descrito para a herpetofauna, são utilizados porque possibilitam a captura de 

pequenos mamíferos e animais de médio porte.  
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Outra metodologia importante para o registro de pequenos mamíferos (Roedo-

res e Didelphideos), é a captura por meio de armadilhas live-trap, tipo sherman e to-

mahawk (Figura 103 - E e F). Em cada uma das 4 áreas de captura, duas na ADA e 

duas na AID, foram distribuídas 20 armadilhas dispostas no solo e no sub-bosque, 

distantes 20 metros entre si. Para atrair os pequenos mamíferos, todas as armadilhas 

receberam iscas (abacaxi com paçoca de amendoim), sendo vistoriadas nas primeiras 

horas do dia (Figura 103 - D), permanecendo armadas durante o período diurno e 

noturno para possibilitar a captura de espécies de mamíferos com picos de atividades 

em diferentes horários.  

A Busca Ativa – BA permite que sejam registrados não apenas os animais avis-

tados, mas também seus vestígios (Figura 103 - B). Além dos vestígios, a técnica é 

voltada para detecção de espécies de médio e grande porte, mas também permite o 

registro de animais menores, e consiste em caminhadas por trilhas com velocidade 

média constante de aproximadamente 1 km/h. os animais avistados e vestígios são 

identificados e contabilizados. A BA foi realizada em quatro pontos dentro da ADA, 

três na AID e uma na AII, distribuídas em cinco dias de campo no período da manhã 

e noite.  

Para cada mamífero avistado – ou para o primeiro mamífero avistado (no caso 

de grupos sociais), foram anotados os seguintes dados: hora; ponto de GPS; modo 

de detecção (visual ou auditivo); espécie observada; número de indivíduos observa-

dos (no caso de espécies sociais); tipo de contagem (parcial e total); composição 

sexo-etária (se possível); altura estimada em metros do primeiro animal avistado, em 

relação ao chão; e observações relevantes. Vestígios encontrados nas trilhas, como 

pegadas, fezes e marcas características foram fotografados com escala.  

A identificação das espécies em campo baseou-se em guias de campo, na lite-

ratura de sistemática e taxonomia dos grupos. Vestígios só foram considerados 

quando se houve identificação de espécie confiável. Apesar da obtenção de dados 

primários ser voltado para ADA e AID, um dia foi separado para realizar a BA em um 

importante ponto da AII, o açude de Coremas por representar um importante recurso 

na Caatinga. 

As armadilhas fotográficas/câmeras traps permitem que sejam registradas as 

espécies com mínima intervenção no ambiente, e potencializam a captura de animais 
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crípticos (Figura 103 - C). Armadilhas fotográficas foram alocadas em locais onde ha-

via rastros de animais, com altura que possibilitasse o registro do corpo inteiro dos 

indivíduos e com programação padronizada. As armadilhas fotográficas Bushnell 

Trophy Cam Brown, modelo 11.9436, permaneceram 24 horas ligadas durante 5 dias, 

sendo 3 pontos na ADA e 2 pontos na AID. Quando não foi constatada a presença de 

registros durante duas noites consecutivas, houve a troca do ponto amostrado. Ainda 

foram utilizadas iscas para potencializar as chances de registro dos animais. Apesar 

das metodologias aqui apresentadas serem as principais formas de caracterizar a co-

munidade de mamíferos de um local, conversas informais com moradores do local 

foram importantes para ampliar a lista de espécies. 

Os animais capturados foram triados (Figura 103 - G), sendo registrada a es-

pécie, sexo, idade, suas medidas biométricas (através de régua e/ou paquímetro), 

pesados e fotografados, além de ser realizada marcação temporária (tricotomia, que 

é a raspagem de uma parte do pelo, Figura 103 - H).  Após a triagem, o animal foi 

liberado no mesmo local de captura. Não houve a necessidade de coletar nenhum dos 

espécimes capturados, tendo sido todos liberados no ambiente. Dados secundários 

foram colhidos em plataformas de pesquisa científica, e organizações de cunho am-

bientalistas reconhecidas.  
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Figura 103 – Metodologias utilizadas para o levantamento da mastofauna na área onde será im-

plementado o Complexo, entre os dias 17 e 22 de março de 2021. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
A - Armadilhas de interceptação e queda - pitfall; B - Busca Ativa; C – colocação de ar-
madilha fotográfica; D - vistoria de armadilhas para captura de pequenos mamíferos; E - 
armadilha do tipo sherman; F - armadilha do tipo tomahawk; G - processamento dos 
animais capturados; e F – indivíduo de Gracilinanus agilis com tricotomia, marcação 
temporária no dorso. 

3.2.7.2. Análise de dados 

Para a análise dos dados coletados, utilizou-se algumas análises descritivas e 

quantitativas. Os testes estatísticos foram aplicados para os dados primários. Para 

avaliação da metodologia, foi calculado o Esforço Amostral - EA desprendido para a 

captura de pequenos mamíferos, da seguinte forma: “EA = N° de armadilhas por área. 

N° de áreas. N° de dias em campo”. Para a busca ativa, o cálculo do EA foi: “EA = N° 

observado. N° de dias. horas por dia”. O Sucesso de Captura - SC também auxilia 

nessa verificação, tendo sido calculado levando-se em consideração o esforço amos-

tral e a quantidade de capturas realizadas, sendo: “SC = (N° capturas. 100) / EA”.  

A riqueza foi estabelecida a partir do número de espécies registradas durante 

o levantamento, tendo sido utilizado o estimador de riqueza Jackknife 2 para sua ava-

liação (HAMMER e HARPER, 2006). A curva de rarefação também foi elaborada a 

partir dos dados de presença e ausência das espécies por amostras, incluindo todas 
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as metodologias em campo, com intervalo de confiança de 95% (HAMMER e HAR-

PER, 2006). A curva de rarefação e estimador foram rodadas no programa Past 2.17. 

Para a análise da frequência de ocorrência - FO de cada espécie, utilizou-se o 

método de Dajoz (1983), que utiliza uma relação entre o número de registro de espé-

cies por ida à campo e o total de idas à campo (C = p.100/P, onde: c- constância de 

ocorrência de cada espécie; p- número de excursões em que a espécie foi registrada; 

P- número total de excursões). De acordo com o resultado, as espécies foram consi-

deradas como constantes (ocorreram em mais de 50% das amostras), acessórias 

(ocorreram entre 25% e 50% das amostras) e acidentais (ocorreram em menos de 

25% das amostras). A Abundância Absoluta - AB será tratada como o número de in-

divíduos totais registrados ou capturados, já a Abundância Relativa - AR foi calculada 

apenas para os animais capturados.  

O índice de diversidade Shannon-Weaver, índice de uniformidade de Pielou, 

que permite representar a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espé-

cies existentes, variando de 0 – mínima uniformidade, e 1 – máxima uniformidade, e 

o índice de dominância de Simpson.  Além dos índices, foi rodada a análise de grupa-

mento (Cluster Análise), projetando um dendrograma que mostra quais assembleias 

são mais similares. Essas análises foram calculadas apenas com os dados primários 

através do programa Past 2.17.  

Para determinação do status de conservação das espécies listadas, foi consul-

tado o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, Volume II - Ma-

míferos (ICMBio/MMA, 2018), e International Union for Conservation of Nature - IUCN 

(IUCN, 2020).   

3.2.7.3. Resultados e discussão 

O levantamento de mamíferos culminou em Esforço Amostral - EA diferenciado 

para cada metodologia. A captura de pequenos mamíferos através das live-trap - sher-

man e tomahawk, resultou em um EA de 400 armadilhas/noite, totalizando 11 capturas 

de, apenas, uma espécie e, Sucesso de Captura de 2,75%. Não houve captura de 

mamíferos nos pitfalls. O EA das armadilhas fotográficas foi de 45 câmeras/noite, com 

registro de duas espécies de mamíferos. Já para a Busca Ativa – BA, o EA calculado 

foi de 200 horas/observador, sendo registradas cinco espécies na ADA e AID.  Assim, 
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as metodologias voltadas para o registro de dados primários culminaram num total de 

sete espécies pertencentes a quatro ordens de mamíferos – Rodentia, Didelphimor-

phia, Carnivora e Artiodactyla (Figura 104 e Figura 105), totalizando 31 registros.  

A procura em plataformas de literatura científica e de órgãos ambientais em 

busca dos dados secundários para a ADA, AID e AII, e as informações transmitidas 

por terceiros foi fundamental para compor o inventário de espécies, e somou mais 16 

espécies à lista de mamíferos amostrados em campo. Além de 1 espécie registrada 

na AII durante a BA, assim, têm-se um total de 23 espécies, distribuídas em sete or-

dens (Tabela 12).  

O SC em trabalhos com pequenos mamíferos realizados na Caatinga mostra a 

dificuldade de amostrar o grupo. Freire et al. (2005), que obteve SC de 0,56% para 

um EA de 8.625 armadilhas/noite, Hirakuri (2012) obteve SC de 0,51%, com EA de 

4.700 armadilhas/noite, Nascimento et al. (2013) um SC de 6,6% com EA de 864 ar-

madilhas/noite, e Varjão (2013) relatou um SC de 0,03% e EA de 2000 armadi-

lhas/noite. Mesmo que os SC's relatados sejam inferiores quando comparados ao pre-

sente estudo, isso só representa a dificuldade de amostrar no Caatinga. 



 

  

328 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Tabela 12 – Lista de mamíferos inventariados durante o levantamento de mastofauna terrestres, com a forma de registro, área e ambiente 

amostrado, frequência de ocorrência, endemismo e status de conservação, entre os dias 17 e 22 de março de 2021. 

Táxon Nome popular 
Forma de 
Registro 

Área FO% 
Ende-
mismo 

Status de conservação 

ICMBIO IUCN 

Rodentia 

Caviidae  

Galea spixii Wagler, 1831 Preá 
Pr, BA-V; 

Sec 
ADA; AID; AII AC - LC LC 

Kerodon rupestris (Wied-
Neuwied, 1820)  

Mocó Sec AII - 
Endê-
mica 

VU LC 

Echimyidae 

Thrichomys laurentius 
(Lund, 1839) 

Rabudo Sec AII - - LC LC 

Cricetidae 

Calomys expulsus Wate-
rhouse, 1837 

Catita Sec AID   LC LC 

Oligoryzomys fornesi (Mas-
soia, 1973) 

Rato-do-mato  AID   LC LC 

Wiedomys sp. 
Ratinho-de-na-
riz-vermelho 

Sec AID - 
Endê-
mica 

LC LC 

Dasyproctidae 

Cuniculus paca Wagler, 
1830 

Paca Sec AID - - LC LC 

Didelphimorphia 

Didelphidae 
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Táxon Nome popular 
Forma de 
Registro 

Área FO% 
Ende-
mismo 

Status de conservação 

ICMBIO IUCN 

Gracilinanus agilis Bur-
meister, 1854 

Cuíca Pr, Cap ADA; AID CO - LC LC 

Didelphis albiventris Lund, 
1840 

Timbu, cas-
saco, saru 

Pr, BA AID; AII - - LC LC 

Monodelphis domestica 
(Wagner, 1842) 

Catita Sec AID - - LC LC 

Cingulata  

Dasypodidae 

Euphractus sexcinctus 
(Linnaeus, 1758) 

Tatu-peba Sec AID; AII - - LC LC 

Dasypus novemcinctus 
(Linnaeus, 1758) 

Tatu-verda-
deiro; Tatu-ga-
linha 

Sec AID; AII - - LC LC 

Pilosa  

Myrmecophagidae 

Tamandua tetradactyla 
(Linnaeus, 1758) 

Tamanduá-mi-
rim; Taman-
duá-de-colete 

Sec AID; AII - - LC LC 

Artiodactyla 

Cervidae 

Mazama gouazoubira    G. 
Fischer [von Waldheim], 
1814 

Veado-caatin-
gueiro 

Pr, BA-V ADA; AID; AII ACS - LC LC 
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Táxon Nome popular 
Forma de 
Registro 

Área FO% 
Ende-
mismo 

Status de conservação 

ICMBIO IUCN 

Tayassuidae 

Pecari tajacu (Linneaus, 
1758) 

Cateto; porco-
do-mato 

Sec AII - - LC LC 

Carnivora  

Mephitidae 

Conepatus semistriatus 
(Boddaert, 1785) 

Cangamba, Ti-
caca 

Pr, Trap ADA; AII ACS - LC LC 

Mustelidae  

Galictis cuja (Molina, 1782) Furão Sec   - LC LC 

Procyonidae 

Procyon cancrivorus (Cu-
vier, 1798) 

Mão-pelada. 
Guaxinim 

Pr, BA ADA; AID ACS - LC LC 

Canidae 

Cerdocyon thous (Linne-
aus, 1766) 

Raposa 
Pr, BA - 

Trap 
ADA; AID; AII Co - LC LC 

Felidae         

Leopardus pardalis (Lin-
naeus, 1758) 

Jaguatirica 
Pr, BA-V; 

Sec 
AID; AII - - LC LC 

Puma yagouaroundi (É. Ge-
offroy Saint-Hilaire, 1803) 

Gato-mourisco; 
gato-vermelho 

Sec AID; AII - - VU LC 

Puma concolor (Linnaeus, 
1771) 

Onça-parda; 
onça-bodeira 

Sec; Com 
pess 

AID; AII - - VU LC 
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Táxon Nome popular 
Forma de 
Registro 

Área FO% 
Ende-
mismo 

Status de conservação 

ICMBIO IUCN 

Primates 

Callithrix 

Callithrix jacchus (Lin-
naeus, 1758) 

Sagui; souim; 
saguim 

Sec AID; AII - - LC LC 

Cebidae  

Sapajus libidinosus (Spix, 
1823) 

Macaco-prego 
Sec; Com 

pess 
AID; AII - - LC LC 

Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
Legenda: Formas de Registro: Pr, Dados primários; Sec, Dados Secundários; Trap, Armadilha Fotográfica; Cap, Captura; Vest, Vestígios; Vis, 
Visualização; BA, Busca Ativa; Com. pess, Comunicação pessoal.  Endemismo:  EN, Endêmico. Frequência de ocorrência, FO%: CO, Constante; 
AC, Acidental; ACS, Assessoria. 
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Figura 104 – Espécies registradas por meio de captura, entre os dias 17 e 22 de março de 2021. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021).  
A, Gracilinanus agilis, e armadilhas fotográficas – B, Conepatus semistriatus e C, Cerdocyon 
thous, durante o levantamento da mastofauna 

Figura 105 – Vestígios que possibilitaram o registro de espécies que não forma visualizadas e 
capturadas, entre os dias17 e 22 de março de 2021. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
A – Fezes de Leopardus pardalis em sapato deixado na mata, AID; B – pegada de Mazama goua-
zoubira, ADA; C – pegada de Procyon cancrivorus, ADA; D – carcaça de Didelphis albiventris - 
AII; E – fezes de Galea spixii, AID; F – fezes de Mazama gouazoubira, AID. 

A riqueza registrada através do esforço em campo (S = 7 espécies), está de 

acordo com o valor e variação apresentados pelo índice de riqueza Jackknife 2 (7,63 

± 2,3), com 1.000 aleatorizações. Apesar de se aproximar da estabilidade, a curva de 

rarefação mostra a necessidade de um maior esforço em campo para que seja alcan-

çada uma riqueza mais próxima à realidade (Figura 106).  
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A riqueza de pequenos mamíferos aqui relatada poderia ser maior, porém é 

compatível com trabalhos com maiores EA e riqueza semelhante. Hirakuri (2013) re-

gistrou 3 espécies de pequenos mamíferos com um EA de 4.700 armadilhas/noite. 

Nascimento et al. (2013) a riqueza de pequenos mamíferos foi de 4 espécies, com um 

EA de 864 armadilhas/noite e Varjão (2013) com seis pequenos mamíferos terrestres 

e EA de 2.000 armadilhas/noite.  

Figura 106 – Curva de rarefação (Mao tau, com 95% de confiança) projetando a quantidade de 

espécies esperadas por amostras, com desvio padrão e S de Jackknifer 2. 

  
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

Os dados secundários são importantes para obtermos um retrato das assem-

bleias mais próximo à realidade. De modo a incluir espécies mais difíceis de registrar, 

seja pela estação amostrada ou pelo comportamento das espécies. Visto que, nem 

sempre é possível realizar um maior esforço amostral, como seria o ideal segundo 

Hore (2007), o que possibilitaria o registro de espécies crípticas ou com algum com-

portamento que dificulte sua detecção. Esses dados secundários foram responsáveis 

por aumentar a riqueza de mamíferos para as áreas estudadas.  

Apesar da ADA ter continuado com uma assembleia composta por sete mamí-

feros, a AID passou de seis para 18 espécies, sendo cinco comuns às duas áreas.  

Na AII foram registradas 16 espécies de mamíferos, sendo cinco presentes na assem-

bleia da ADA e 12 na da AID. Apesar da ADA não possuir espécies únicas de sua 

composição, a assembleia da AID e da AII possuem, respectivamente, 5 e 3 espécies 

exclusivas, com um total de 23 espécies de mamíferos para as 3 áreas (Tabela 12).  
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Essa distribuição de espécies não é uniforme, e responde às especificidades 

do ambiente. Essa constatação pode ser visualizada no diagrama de Venn (Figura 

107) que de forma prática nos dá a dimensão da sobreposição das assembleias. Ce-

nário que é reforçado quando observamos os resultados da análise de grupamento, 

nele vimos que as assembleias da AID e AII apresentam uma similaridade de 50% 

entre si, e uma distância maior dessas com a ADA (Figura 108). 

Figura 107 – Diagrama de Venn ilustrando a sobreposição das espécies nas três assembléias 

estudadas. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
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Figura 108 – Análise de similaridade Cluster Análise com índice de Jaccard, entre as assem-

bleias da ADA, AID e AII das três áreas amostradas durante o levantamento da mastofauna, en-
tre os dias17 e 22 de março de 2021. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

O índice de diversidade de Shanon-Wiener (H’) foi de 1,69. Este índice possui 

seu menor valor, 0, quando há apenas uma espécie presente na amostra, e normal-

mente varia de 1,5 a 3,5 (Margalef, 1972). Freitas et al (2005) obteve valor de H’ de 

3,08 a 2, e Varjão (2013) encontrou H’ de 1,73, podemos assim, considerar baixa a 

diversidade aqui encontrada. Já o índice de dominância de Shimpson, com valor de 

0,77, associado ao resultado do índice de Pielou, J = 0,87, retrata que essa comuni-

dade tende a uniformidade, não havendo espécies com forte dominância. O valor de 

J varia de 0 – quando a comunidade/população possui mínima uniformidade, a 1 - 

quando a comunidade/população possui máxima uniformidade. 

Dos três mamíferos presentes em todas as áreas, o veado-catingueiro (Ma-

zama gouazoubira) foi considerado de ocorrência acidental e, mesmo conseguindo se 

adaptar às áreas antropizadas, seu comportamento extremamente territorialista, e é 

considerado tímido. Já o comportamento noturno do mão-pelada (Procyon cancrivo-

rus) e da ticaca (Conepatus semistriatus), provavelmente refletiu para que fossem 

considerados de ocorrência acidental. Em paralelo, o preá (Galea spixii) e a raposa 
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(Cerdocyon thous), que também estiveram presentes nas três áreas, foram conside-

radas acessória e constantes, respectivamente. Um fato observado e considerado 

preocupante, é a aparência de desnutrição de C. thous (Figura 109).  

Figura 109 – Indivíduos de Cerdocyon thous registrados com aparência de desnutrição, em 
dois pontos diferentes amostrados na ADA, durante o levantamento da, entre os dias 17 e 22 

de março de 2021. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

Outra espécie de constante ocorrência, também possui a maior abundância ab-

soluta, Gracilianus agilis, sendo seguida por C. thous (Figura 109). O fato de G. agilis 

não estar presente em todas as áreas, provavelmente se deve à falta de metodologias 

que possibilitasse a captura de pequenos mamíferos no estudo encontrado com 

abrangência para AII, já que não era este o objetivo do estudo de Santos et al. (2019).  
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Figura 110 – Abundância absoluta registrada para as sete espécies de mamíferos, através de 

dados primários, na ADA, durante o levantamento da mastofauna, entre os dias 17 e 22 de 
março de 2021. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

A maior abundância registrada foi para G. agilis, com AB igual a 10 e AR a 33%, 

o que reforça a não dominância nas assembleias. G. agilis, é um marsupial essenci-

almente arborícola que possui alimentação onívora/insetívora (PAGLIA et al., 2012), 

havendo a necessidade de ambiente com estrato arbóreo/arbustivo que consigam 

manter uma população viável. O que pode explicar o maior número de capturas (9) no 

ponto de localizado na Serra de Santa Catarina – AID, quando comparada às capturas 

na ADA (2), área que se mostrou bastante antropizada. Em seguida, C. thous foi a 

segunda espécie mais abundante, com AB de 8 e AR de 26%, canídeo com alimen-

tação onívoros/insetívoros espécie essencialmente terrestre (PAGLIA et al., 2012), é 

generalista e presente em diferentes biomas. 

A espécie com menor abundância foi L. pardalis, essencialmente carnívora e 

terrestre, com AB igual a 1 e AR a 0,0. Sendo seguida pela ticaca (Conepatus semis-

triatus) e P. cancrivorus, as duas espécies são terrestres e obtiveram a mesma abun-

dância - AB = 2 e AR = 6%. P. cancrivorus é onívoros/frugívoros (PAGLIA et al., 2012), 

apresentando ampla distribuição e boa adaptação a áreas degradadas, porém, sua 

distribuição geográfica e dinâmica populacional ainda não são conhecidas (CHEIDA 

et al. 2011). C. semistriatus, onívoro/insetívoro (PAGLIA et al., 2012), está restrita ao 

Cerrado e a Caatinga sendo tolerante a áreas alteradas, talvez sua restrição à ambi-

entes secos, seja responsável pela escassez de informações sobre a espécie. Já, M. 
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gouazoubira, que possui comportamento de evitação do contato com o ser humano, 

obteve AB maior, 3, e AR igual a 10%, com hábito alimentar classificado como herbí-

voro/frugívoro e terrestre.  O único herbívoro exclusivo registrado nas áreas foi o roe-

dor G. spixii.  

As espécies registradas em campo possuem ampla plasticidade ambiental, 

apesar de necessitarem de requisitos ambientais diferentes. Conjunto de espécies 

amplamente distribuídas na Caatinga e em outros biomas, sendo um dos 3 padrões 

descritos por Oliveira et al. (2003) para mamíferos na Caatinga. Quando ampliamos 

essa listagem, com acréscimo de dados secundários, não há mudanças nessa cate-

gorização. Porém, amplia a complexidade ecológica das assembleias da ADA e AII, 

com representantes gomívoro - Callithrix jacchus, granívoros – Calomys expulsus e 

Oligoryzomys fornesi, e mirmecófago - Tamandua tetradactyla. Complexidade que 

não se reflete simplesmente no tipo de alimentação, mas sobretudo no tipo de intera-

ções com o ambiente, interespecíficas e intraespecíficas. 

A assembleia de mamíferos da ADA é um reflexo do grau de perturbação do 

ambiente, com concentração de domicílios, criação de bovinos, e empresas instala-

das. Porém, é importante ressaltar que as condições do ambiente não eram caracte-

rísticas com o período chuvoso, mesmo na Caatinga, como era de se esperar para o 

período, o que pode refletir tanto na riqueza como na abundância das espécies, atin-

gindo a estabilidade das populações. 

3.2.7.4. Sobre as Espécies e Potencial Cinergético 

A relação dos mamíferos com a sociedade humana é complexa, historicamente 

esses animais têm sido domesticados, caçados, observados, adorados ou temidos. O 

contato com a fauna silvestre, seja proposital ou em decorrência de outras ações, 

como o desmatamento ou a ocupação de áreas naturais, pode provocar impactos ne-

gativos graves. Estudos sobre pressão de caça e predadores relataram mudanças 

comportamentais de vertebrados e alterações populacionais, fazendo com que os ani-

mais se desloquem para fora de sua área de vida ou ajustem as atividades para outros 

períodos do dia (ALHO et al., 1987; VERDADE, 1996). Como o declínio populacional 

de espécies mais sensíveis, aumento da área de espécies generalistas, e dissemina-

ção de doenças tanto para os animais quanto para os humanos, essas mudanças 

acabam por provocar desequilíbrio em todo o ambiente.   
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Entre esses desequilíbrios estão distúrbios ecológicos e/ou fisiológicos, já que 

a mudança no comportamento e na atividade circadiana podem levar a encontros não 

desejados com outras espécies, ou a falta desses encontros com coespecíficos. 

Mesmo que essas espécies ainda não sejam consideradas ameaçadas de extinção, 

deve-se haver um cuidado com suas populações, já que a pressão de caça leva à 

extinção de grandes mamíferos (POUGHT et al. 2003).   

Uma das atividades mais prejudiciais nessa relação homem x mamíferos sil-

vestres é o uso cinegético dessas espécies. Entre os principais usos humanos sobre 

a fauna diagnosticada para a ADA e AID, estão: a caça para alimentação; a apanha 

ou captura para criação; uso medicinal; e, alguns artigos relatam, a produção de arte-

sanato.  

Animais como tatus-peba e o tatu-galinha são caçados regularmente para ali-

mentação, sendo às vezes mantidos cativos e engordados antes do abate em vários 

estados nordestinos, incluindo a Caatinga Paraibana (ALVES et al., 2012 e FERNAN-

DES-FERREIRA, 2019).  Ainda, há relatos de caça para alimentação do preá (G. spi-

xii), a paca (C. paca), o timbu (D. albiventris), a ticaca (C. semistriatus), o mão-pelada 

(P. cancrivorus), tamanduá-mirim (T. tetradactyla), veado-caatingueiro (M. gouazou-

bira), jaguatirica (L. pardalis) gato-vermelho (P. yagouaroundi), onça-parda (P. conco-

lor), souim (C. jacchus) e macaco-prego (S. libidinosus) (Alves et al., 2012; Fernandes-

Ferreira, 2019; Santos et al., 2019). Os mamíferos são os principais alvos desse tipo 

de uso, em virtude de um maior porte, proporcionando maior retorno energético (Alves 

et al., 2012). Porém, muitas vezes, essa prática está associada ao lazer e ao consumo 

de bebidas alcoólicas.  

O uso medicinal de partes dos animais pela população é constatado para a 

raposa (C. thous), ticaca (C. semistriatus), preá (G. spixii) e tamanduá-mirim (T. tetra-

dactyla) (SANTOS et al., 2019). Podemos enfatizar o caso do L. pardalis, que sofrem 

intensa caça predatória em todo Brasil, visando à bela pelagem manchada do animal, 

causando redução em populações isoladas. O abate da jaguatirica, assim como o da 

raposa, muitas vezes é motivado pela predação de animais domésticos e medo da 

população, causas injustificáveis. Podemos citar animais como o tamanduá-mirim que 

possuem lenta biologia reprodutiva, e a caça ameaçada diretamente a capacidade de 

reposição das populações. 
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Apesar de algumas dessas espécies possuírem ciclos reprodutivos menores, 

ou serem generalistas, a caça sistemática sempre vai inspirar cuidados conservacio-

nistas direcionados à estas populações. Além do uso dos mamíferos, a expansão de-

sordenada das áreas urbanas e a modificação do uso do solo, potencializam esse 

impacto. Das 20 espécies registradas para a ADA e AID, 14 constam na literatura 

como alvo de caça ou outros tipos de uso antrópico. Segue, uma breve apresentação 

dessas espécies. 

Euphractus sexcinctus Linnaeus, 1758 - tatu-peba 

Mamífero comum na caatinga, o tatu-peba pode ser reconhecido pela couraça 

dividida em seis faixas e cabeça larga. Tem hábito diurno, saindo ocasionalmente à 

noite. Abriga-se em tocas, que cava em forma de U, e de onde dificilmente é removido 

quando acuado. É onívoro, sendo 90% de sua dieta composta de vegetais diversos, 

mas consome insetos e pequenos vertebrados, especialmente no período seco. Ta-

tus-pebas também são conhecidos como comedores de carniça, sendo sua carne 

considerada impura em certas áreas. A espécie é extremamente adaptada ao semiá-

rido e tem incrível capacidade de armazenar energia sob a forma de gordura. A pre-

ferência desses animais por brotos vegetais também os torna alvos de agricultores. 

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 - tatu-galinha 

Espécie ligeiramente maior que a anterior, o tatu-galinha é facilmente identifi-

cado por possuir nove faixas na carapaça e apresentar focinho e orelhas longos (REIS 

et al., 2006). A espécie ocorre desde os Estados Unidos até a Argentina, ocupando 

uma grande variedade de hábitats. De hábitos mais carnívoros que o tatu-peba, o tatu-

galinha come principalmente pequenos vertebrados e insetos, assim como carniça. A 

época de reprodução ocorre entre junho e agosto, época seca, mas o óvulo fertilizado 

só é implantado no começo da época das chuvas. Adultos medem até 80 cm e chegam 

a pesar 8 kg (NOWAK, 1999), possuem área de vida de 20,3 hectares (REIS et al., 

2006).  

Gracilinanus agilis Burmeister, 1854 

Marsupial de pequeno porte, possui pelagem dorsal marrom/acinzentada, com 

uma faixa preta ao redor dos olhos, no ventral os pelos são cremes de base cinza. 

Classificado como onívoro/insetívoro, principalmente de cupins, formigas, besouros e 
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aranhas, e reprodução no período de maior pluviosidade (Reis et al., 2012). Tem am-

pla distribuição, predominantemente no Cerrado e Caatinga. Apesar de ser arbóreo, 

pode explorar outros estratos vegetacionais (Reis et al., 2006). 

Didelphis albiventris Lund, 1840 - timbu, cassaco, saruê-de-orelha-branca 

Espécie exclusiva da América do Sul, é generalista e bastante adaptada às 

condições ambientais variáveis, como as da Caatinga. Solitários e predominante-

mente noturnos, alimentam-se de invertebrados, vertebrados e frutas, conforme a 

oferta, e têm importante papel ecológico na dispersão de sementes e controle de in-

setos (REIS et al., 2012). Os timbus também predam vários animais peçonhentos, 

como serpentes venenosas e escorpiões. A reprodução do timbu é regida pelo regime 

de chuvas, e ninhadas de até nove filhotes nascem entre setembro e maio. Esse mar-

supial produz filhotes muito pouco desenvolvidos, que necessitam permanecer no 

marsúpio por até 50 dias, chegando à maturidade sexual aos nove meses. Timbus 

são predados por diversos carnívoros de grande porte, incluindo a onça-pintada e a 

suçuarana, e seu desaparecimento em uma região pode impactar essas populações.  

Monodelphis domestica (Wagner, 1842) - catita 

Espécie de marsupial que não possui marsúpio, de pequeno porte e possui 

dorso de cor marrom-acinzentada e a ventral cinza, a cauda é curta e não preênsil. É 

terrestre e alimenta-se de invertebrados, roedores, lagartos, anfíbios, cobras e frutos 

(REIS et al., 2006). Animal de ampla distribuição geográfica, M. domestica pode ser 

encontrado em áreas abertas, próximas a habitações humanas e áreas agricultáveis, 

segundo Emmons e Feer (1997), mas também habita florestas fechadas. Na Caatinga 

reproduz-se durante todo ano, tendo sido registrado até 16 filhotes, e sua área de vida 

foi estimada entre 1.209 m² a 1.788 m² (STREILEIN, 1982). 

Wiedomys sp.  

Dentro do gênero Wiedomys há duas espécies, uma delas é W. phirrhorhinos, 

endêmica da Caatinga e com ocorrência para região. Wiedomys possui pequeno porte 

com cauda maior que o corpo. São escansoriais, utilizando todos os estratos do am-

biente, constroem ninho com folhas ou gramíneas em árvores ou arbustos, ou buraco 

de árvores (REIS et al., 2006).  São saltadores, fazem ninhos em capins, ocos de 

madeira, arbustos e, ninhos de pássaros abandonados, reproduzem no mês de 
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agosto, gerando seis filhotes (FUNASA, 2002).   Ainda há poucos estudos sobre a 

ecologia, fisiologia e comportamento do gênero. 

Calomys expulsus Waterhouse, 1837 

Roedor de pequeno porte, orelhas curtas com base do pelo esbranquiçada. 

Possuem hábitos terrestre e noturno, alimentando-se de frutas e insetos. A reprodu-

ção ocorre várias vezes por ano, com ninhadas de 2 a 8 filhotes. C. expulsus é carac-

terístico da Caatinga, porém, sua ocupação na região úmida é favorecida pelo des-

matamento (OLIVEIRA e LANGGUTH, 2004) e é fortemente associada às áreas mo-

dificadas (SANTOS et al., 2016), quando não em seu ambiente natural. 

Galea spixii Wagler, 1831 - preá 

É provavelmente o mamífero mais abundante da Caatinga. Terrícola e crepus-

cular, o preá mede de 25 a 30 centímetros e possui pelagem acinzentada, com man-

chas claras nas têmporas. Vive em bandos de até 15 indivíduos, e faz ninhos em 

tocas, ocos de árvores e galhos secos. A fêmea geralmente produz duas ninhadas 

anuais, gerando um a quatro filhotes após uma gestação de 50 dias. Os filhotes já 

nascem alerta e desenvolvidos (MENDES, 1987). Os preás são predados por vários 

mamíferos da Caatinga, de forma que são imprescindíveis para manutenção da base 

da teia trófica.  

Oligoryzomys fornesi (Massoia, 1973) – rato-do-mato 

Roedor de pequeno porte, cauda maior que o corpo, com coloração marrom-

avermelhada (OLIVEIRA e BONVICINO, 2006). Estão presentes na Floresta Amazô-

nica, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal e Caatinga, tantos em formações florestais 

mais densas quanto abertas (OLIVEIRA e BONVICINO, 2006). Possui hábito terrestre 

e alimentação frugívora-granívora (PAGLIA et al., 2012). Não há informações apro-

fundadas sobre a espécie, 

Cuniculus paca Wagler, 1830 

Mamífero de médio porte, mas considerado grande entre os roedores. Pode 

alcançar 80 cm de comprimento e 12 kg de massa. Com pelagem característica, o 

dorso possui coloração castanha-escura ou castanha-avermelhada, repleto de man-

chas e linhas brancas na lateral; rosto afilado, cauda curta e orelhas com um tufo de 

pelos esbranquiçados ou amarelados na parte interna. O ventre possui coloração 
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esbranquiçada, que se estende até o pescoço. De hábito terrestre, alimenta-se de 

tubérculos, brotos e frutos caídos. São solitários, podendo viver aos pares, e territori-

alistas. Apesar de não estar na lista de animais ameaçados do ICMBio, está presente 

nas listas estaduais de vários estados brasileiros, principalmente em virtude da caça 

(FERNANDES-FERREIRA, 2019). Consta no Apêndice 3 (restrição ao comércio de 

produtos derivados) da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da 

Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção- CITES. 

Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785) - ticaca, gambá, cangambá 

A ticaca ocorre na Caatinga, Cerrado e no Pantanal, ocupando preferencial-

mente as áreas abertas e semiáridas. São solitários, crepusculares e noturnos, es-

sencialmente terrestre e lento. Possuem pelagem característica, com o corpo variando 

de preto marrom-escuro e duas linhas brancas que se estendem da cabeça até a 

cauda, culminando numa cauda totalmente branca. Outra forte característica da es-

pécie é a substância de forte odor que podem secretar de suas glândulas anais, usada 

como defesa. Por isso o animal é evitado pela população humana. Porém, outras 

ações humanas causam impactos negativos à espécie, segundo Silveira (1999), um 

principal impacto é o fogo, em decorrência da queda de presas após a passagem 

deste último. O autor ainda considera a fragmentação e perda do habitat como ame-

aças a muitas espécies de carnívoros.  

Procyon cancrivorus (G. [Baron] Cuvier, 1798) - guaxinim, guará-de-cana, mão-

pelada 

O guaxinim é extremamente adaptável e ocupa desde florestas densas a áreas 

devastadas e periferias urbanas. Na caatinga, há registro em vários estados brasilei-

ros (Paiva & Campos, 1994). O guaxinim é onívoro e oportunista, consumindo uma 

dieta variada e frequentemente aproveitando-se da presença humana para o seu sus-

tento em áreas antropizadas, seja através das plantações, das criações animais ou 

do refúgio alimentar. A fêmea produz uma ninhada de um a oito filhotes por ano.  A 

maturidade sexual ocorre, para as fêmeas, durante o primeiro ano de vida, e aos dois 

anos para os machos. Guaxinins são noturnos e geralmente solitários, mas podem 

formar aglomerados em áreas particularmente ricas em recursos, como plantações. 

Um guaxinim adulto pode medir de 60 cm a um metro de comprimento sem a cauda, 
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e pesa em média 6 kg. Apesar de sua plasticidade ambiental, a população encontra-

se em declínio (IUCN, 2020). 

 Cerdocyon thous Linnaeus, 1766 - raposa, cachorro-do-mato 

Carnívoro comum da caatinga (Oliveira et al., 2003) e outras regiões fitogeo-

gráficas, este canídeo habita uma grande variedade de fitofisionomias, inclusive áreas 

devastadas e urbanas. A pelagem é em geral acinzentada no dorso e fulva no ventral, 

com manchas negras na cauda, focinho e pés (NOWAK, 1999). De hábitos noturnos 

e dieta variada, preda oportunisticamente pequenos mamíferos, aves, répteis, anfí-

bios, peixes e invertebrados (REIS et al., 2012). Espécie monogâmica, casais ou pe-

quenos grupos familiares ocupam áreas de até 70 ha, mas áreas domiciliares de dife-

rentes grupos podem sobrepor-se. Os casais locomovem-se juntos, mas caçam sozi-

nhos, e são mais territorialistas na época de seca, quando tendem a ocupar áreas 

menos elevadas e consomem maior quantidade de invertebrados. Reproduzem o ano 

todo, com um pico reprodutivo entre dezembro e fevereiro. Não está ameaçada de 

extinção, mas deve haver controle sobre as ações humanas a fim de evitar usos in-

compatíveis com sua sobrevivência. Consta no Apêndice 2 (restrição ao comércio de 

produtos derivados) da CITES.  

Tamandua tetradactyla Linnaeus, 1758 – tamanduá-de-colete, tamanduá-mi-

rim, lapixo 

O tamanduá-de-colete habita regiões úmidas ou semiáridas, preferencialmente 

onde há vegetação mais robusta. É facilmente reconhecido pela pelagem mais escura 

no tórax, que se assemelha a um colete. Possui garras fortes, com as quais alcança 

as colônias de insetos, e cauda longa e muscular. Alimenta-se principalmente de for-

migas e cupins, sendo relatado o consumo de discos de crias de abelhas. As fêmeas 

produzem geralmente um filhote por ano, após uma longa gestação. A espécie tem 

seu comércio restrito pelo Apêndice II do CITES (NOWAK, 1999). 

Callithrix jacchus Linnaeus, 1758 - sagüi, soim 

O sagüi é extremamente plástico e ocupa os mais diversos habitats, inclusive 

urbanos. É um pequeno primata que mede cerca de 15 cm sem a cauda, que chega 

a medir 35 cm. Suas características mais notáveis incluem longos pelos brancos nas 

orelhas, uma marcação branca na testa e a longa cauda listrada. Sagüis são onívoros, 
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ingerindo insetos, flores, néctar, frutas e pequenos vertebrados, mas alimentam-se 

largamente da goma de certas árvores. Em cativeiro, a reprodução só é possível se 

for mantido um casal, uma vez que o cuidado com os filhotes é dividido entre os pais, 

mas já foram observados grupos poliândricos (uma fêmea com vários machos) na 

natureza. Após quase cinco meses de gestação nasce geralmente um par de gêmeos. 

Vivem em grupos de até 13 indivíduos e possuem um complexo sistema social.  A 

espécie é por vezes perseguida por invadir plantações, especialmente de fruteiras 

(PARKER, 1990).  

Sapajus libidinosus (Spixi, 1823) - macaco-prego 

Sapajus libidinosus possuem ampla distribuição geográfica, principalmente por-

que utilizam ambientes diversos (SALLES et al., 2018). Primatas de médio porte, dis-

tribuídos na América do Sul. Normalmente, esses animais vivem em bandos e pos-

suem uma dieta onívora, com grande plasticidade ambiental e comportamental. Como 

fazem uso de frutos encapsulados, usam ferramentas para acessar o alimento, como 

pedras e troncos (VISALBERGHI et al., 2009). O consumo desses alimentos e das 

ferramentas são realizados em locais específicos, chamados de sítios de quebra. Con-

versas com moradores no entorno imediato da Serra de Santa Catarina, na AID, rela-

taram a presença de macaco-prego, dado corroborado por Campos et al. (2108) que 

registrou S. libidinosus na área.  

Mazama gouazoubira, Fisher 1814 - veado 

M. gouazoubira mamífero considerado de médio a grande porte, habita tanto 

em áreas florestais quanto formações abertas como campos, cerrado, caatinga, além 

de áreas degradadas e capoeiras - conferindo uma alta plasticidade ecológica. Tem 

comportamento tímido e evasivo, dificultando seu registro e dados aprofundados so-

bre a ecologia da espécie (NETO, 2016). A cor de seu pelo pode variar de acordo com 

o ambiente, sendo acinzentada em ambientes florestais e mais em ambiente semiá-

rido (PINDER e LEEUWENBERG 1997). Esta espécie ainda é encontrada na Caa-

tinga apesar de ser muito perseguida pelo seu valor alimentício e por ser acusada de 

destruir algumas lavouras. 

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) – jaguatirica, gato-verdadeiro 
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Felídeo de larga distribuição geográfica e grande plasticidade ecológica, a ja-

guatirica ocupa áreas de Caatinga (OLIVEIRA et al., 2003), predando oportunistica-

mente todos os grupos de vertebrados terrestres, inclusive anfíbios. As jaguatiricas 

vivem em territórios compartilhados por um casal reprodutivo, que, no entanto, caçam 

em separado. Animais adultos medem cerca de um metro de meio da ponta do focinho 

a ponta da cauda, e chegam a pesar 15 kg. Apesar de não estar em categoria de 

ameaça, sua população está em declínio, o que pode levar a uma diminuição drástica 

das espécies em poucos anos, principalmente pela perda de habitat e caça. A caça 

predatória em todo Brasil, visando à bela pelagem manchada do animal, está redu-

zindo populações isoladas e colocou a espécie no Apêndice 1 (restrição ao comércio 

de produtos derivados) da CITES.  Como os outros carnívoros, as queimadas também 

se configuram como ameaça. Como animal de topo de cadeia, que depende das ou-

tras espécies como recurso alimentar, é um ótimo bioindicador ambiental, pode-se 

inferir como estão os outros níveis tróficos do ambiente com o acompanhamento de 

sua população. 

Puma yaguarondi E. Geoffroy, 1803 - gato-mourisco, gato-vermelho - Vulnerá-

vel à Extinção 

Talvez o mais plástico dos felídeos, o gato-mourisco ocupa uma grande diver-

sidade de habitats. Suas principais presas são roedores e aves, mas é sabido que 

também consome invertebrados e vegetais (EMMONS & FEER, 1997). Animal muito 

perseguido pelas populações locais, o atualmente o gato-mourisco está categorizado 

como vulnerável à extinção (ICMBio, 2018). Casais ou indivíduos isolados ocupam 

grandes áreas domiciliares, de até 100 ha, e frequentemente vários indivíduos ocu-

pam uma mesma área. Reproduzem uma ou duas vezes por ano, sem período repro-

dutivo estabelecido. Adultos pesam de 4,5 a 9 kg e medem de 50 a 77 cm, sem a 

cauda. A espécie apresenta duas cores de pelagem: uma mais escura, quase negra, 

e outra avermelhada. Essa variação levou cientistas a pensar tratar-se de duas espé-

cies distintas e fez o animal receber diferentes nomes populares, sendo a variedade 

escura chamada de gato-azul e a variedade avermelhada de gato-vermelho. Já foram 

observadas ninhadas contendo ambas as variedades (NOWAK, 1999). A destruição 

e a fragmentação dos habitats em que ocorre possivelmente são ameaças à espécie, 

é citada no apêndice I da CITES (CITES, 2006). Como carnívoros exclusivos, sua 
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presença nos indica que o ambiente consegue suportar uma comunidade de vertebra-

dos que consiga manter a população da espécie, sendo ótimos bioindicadores.  

Puma concolor (Linnaeus, 1771) - onça-parda, onça-bodeira, suçuarana / Em 

Perigo de Extinção 

A suçuarana está presente em todos os biomas Brasileiros. É o segundo maior 

felídeo do Brasil, com pelagem uniformemente parda e peito mais claro, são animais 

solitários e noturnos (CHEIDA et al., 2006). Essencialmente carnívoros, alimenta-se 

de mamíferos de médio porte e pequeno, assim necessitam de grandes áreas conser-

vadas para manterem a população estável. Como L. pardalis e P. yagouaroundi, é um 

ótimo indicador, porém necessita de uma área de vida bem maior, necessitando de 

grandes extensões territoriais bem conservada.  Entre as principais causas de amea-

ças estão a perda de habitat e a caça constante, queimadas e atropelamentos (ICM-

Bio, 2018). Dados mostram que a população da Caatinga pode entrar em declínio nos 

18 anos, principalmente pela fragmentação associada a ampliação da matriz energé-

tica eólica e outros usos, por isso foi categorizada como “Em Perigo - EN” de extinção 

para o bioma (ICMBio, 2018). É importante ressaltar que, na região estudada, a matriz 

energética que se encontra em expansão é a solar, com vários empreendimentos ins-

talados ou em vias de implementação. 

3.2.7.5. Considerações sobre a mastofauna 

O perfil das espécies incluídas na comunidade de mamíferos aqui inventariada, 

está relacionado com áreas que apresentam algum grau de alteração antrópica, prin-

cipalmente quando fazemos o analisamos apenas a ADA. Espécies comuns e espe-

radas não foram registradas na ADA, como o D. albiventris, C. jacchus, e Wiedomys 

phyrrhorhinos, este último, endêmico da Caatinga. Aqui fica claro uma forte necessi-

dade de maiores investimentos em campo para se ter uma melhor leitura da assem-

bleia de mamíferos da área de intervenção. Assim, há possibilidade de definir se a 

baixa abundância e riqueza de espécies, quando comparada a AID e AII são reais. 

Esse retrato da comunidade, exprime o recorte temporal amostrado. Se esse 

dado for condizente com o estado de conservação da comunidade de mamíferos na 

área, atividades já estabelecidas como: a conversão do uso do solo com decorrente 

perda do habitat e de conectividade entre os fragmentos; aumento de circulação 
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humana, principalmente motorizada; e, a presença de equipamentos que possam in-

fluenciar na comunicação e ecologia das espécies, estão levando à um processo de 

defaunação no local.  Essa perda de mamíferos pode levar à uma perda de 40 % dos 

serviços ambientais prestados pelo grupo (BOGONI et al., 2020). 

Aqui podemos destacar a aparência de desnutrição de indivíduos de raposa, 

C. thous, capturados pelas armadilhas fotográficas. Espécie que possui grande plas-

ticidade tanto ambiental quanto alimentar, e normalmente apresenta boa adaptação a 

ambientes antropizados. O que torna ainda mais preocupante a aparente desnutrição 

dos indivíduos, já que possuem uma vasta lista de itens alimentares. Este fato pode 

ser explicado por um período de estiagem mais extenso, pela competição de recursos 

com espécies exóticas, elevado número de parasitas no ambiente, ou, outros distúr-

bios na localidade que já começam a afetar os mamíferos. O que explicaria a ausência 

de espécies endêmicas e especialistas.  

A interação com espécies exóticas pode desencadear uma série de perturba-

ções nas relações ecológicas e saúde das espécies e do ambiente.  O contato dos 

animais de companhia ou criação com os silvestres, provocam: o aumento de parasi-

tas no ambiente e nas espécies de vida livre; competição por recursos alimentares - 

já que vários animais domésticos se selvagerizam (a exemplo de Canis lupus familiaris 

e Felis catus); e, a própria predação da fauna nativa.  Esses animais também acabam 

competindo pelo mesmo recurso hídrico que, escassos no semiárido, potencializando 

o contato da fauna nativa com a exótica nos poucos reservatórios de água. 

A AID teve uma assembleia com maior riqueza de espécies em virtude da in-

clusão de dados da Serra de Santa Catarina, local indicado pelo ICMBio para imple-

mentação de Unidade de Conservação - UC. Essa tentativa de criação de UC, se deve 

pela Serra apresentar um ambiente mais íntegro em área prioritária para conservação 

da Caatinga. A estratégia de criação de UC’s é uma forma de assegurar a manutenção 

das espécies silvestres a longo prazo, mesmo as generalistas, sua criação e imple-

mentação. Vertente corroborada por Vilela e Lamin-Guedes (2014), quando citam que 

a resolução de problemas ambientais está no investimento na formação e aparelha-

mento das UCs, no caso a mitigação do estado de defaunação constatado. 

A implementação e implementação de UC’s nossa região faz-se necessária 

para salvaguardar as espécies características da região, evitando a extinção de 
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mamíferos no local. Essas áreas beneficiam tanto as espécies ameaçadas de extin-

ção, quanto as que, mesmo sendo amplamente distribuídas, estão sendo impactadas 

pela acelerada alteração do uso do solo.  Na ADA, faz-se indispensáveis ações de 

controle de espécies exóticas, manutenção e criação de bebedouros para fauna e, 

que seja proporcionado a conectividade entre os fragmentos presentes no entorno 

imediato. 

3.2.8. Recomendações de ações buscando mitigar os impactos sobre a  
fauna estudada 

1. Implementação de programa de Educação Ambiental visando a sensibiliza-

ção ambiental dos profissionais envolvidos nas obras e no funcionamento da 

usina, incluindo cuidados com a interação com a fauna e medidas de prevenir 

atropelamentos, como a implementação de placas. 

2. Realização de ações voltadas ao controle de espécies exóticas. Os funcio-

nários e moradores do entorno são essenciais na tentativa de controlar a pre-

sença de animais domésticos nos ambientes naturais, sendo importante: evitar 

que esses animais sejam abandonados, ou fiquem soltos; os animais domésti-

cos sem residência e cuidados não devem ser alimentados, e sim levados a um 

local onde possa ser adotado.  

3. Criação de bebedouros para fauna distribuídos em pontos estratégicos, que 

sejam mantidos principalmente no período de estiagem. 

4. Criar estratégias que viabilizem o deslocamento seguro da fauna entre os 

remanescentes. 

5. Acompanhamento de profissional habilitado no Programa de Salvamento, 

resgate e afugentamento de fauna, com atenção especial para as espécies de 

baixa mobilidade de todos os grupos, abelhas nativas e as sete espécies foco 

listadas no tópico de ornitofauna 

6. Observância da importância ecológica da área, mesmo que antropizada, por 

estar inserida em uma paisagem categorizada como “Área Prioritária para a 

Conservação da Caatinga”. Nessas áreas, mesmo com a implementação do 

empreendimento, haverá o deslocamento de fauna. Visto que, os animais não 
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reconhecem delimitações impostas pelo homem, e há presença de fragmentos 

protegidos nas proximidades. 

7. Criação ou continuação do Programa de monitoramento de ruídos, visando 

não apenas o monitoramento dos ruídos da perspectiva humana, mas também 

identificar e mitigar possíveis impactos sonoros gerados pelo empreendimento 

sobre a fauna, para avifauna e anurofauna. 

8. Determinar medidas de contenção de ruídos caso seja comprovado um efeito 

negativo sobre a fauna. 

9. Monitoramento periódico da temperatura do ambiente no entorno das áreas 

de implementação das placas solares, antes da implementação e após. Su-

gere-se que seja implementado um cinturão verde, com espécies nativas do 

bioma, para proporcionar a amenização climática no entorno do empreendi-

mento.  

10. Criação de um Programa de Monitoramento faunístico durante e após a im-

plantação do empreendimento, com foco nas espécies ameaçadas de extinção 

presentes na ADA, as listadas para a ornitofauna, as espécies exigentes da 

herpetofauna e, para a mastofauna, focar nos carnívoros. 

11. Em virtude do grau de perturbação inserida em uma área prioritária para 

conservação da Caatinga, um dos biomas menos protegidos do país, é impor-

tante que sejam unificados esforços para conservar os ativos ambientais da 

paisagem. Assim, um grande ganho para a biodiversidade da região é a imple-

mentação de Unidades de Conservação indicadas para criação na AID. O apoio 

na implementação de UC é uma oportunidade para a empresa, de ser um 

agente ativo para conservação, assegurando refúgio para fauna e salvaguardar 

a biodiversidade da região.  

3.2.8. Considerações Finais 

A compilação dos dados a respeito das espécies da fauna inventariada, asso-

ciada às características do ambiente e a proximidade do empreendimento com áreas 

prioritárias para conservação da biodiversidade na Caatinga, baseou a elaboração de 

ações importantes para mitigar o efeito do empreendimento sobre a conservação das 
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espécies, que somam esforços as recomendações presentes na seção de cada grupo 

específico. 

1. Corpos Hídricos (açudes) - Em virtude da importância desses ambientes para ma-

nutenção das populações, além de sua conservação, recomenda-se que: I, seja 

conservada a mata ciliar em seu entorno que proporcione abrigo à fauna; e, II - no 

entorno dos açudes haja áreas livres do pisoteamento de animais de criação, bo-

vinos e cães domésticos.  

2. Espécies domésticas - A fauna exótica incluindo as espécies domésticas, como 

cães e gatos, é um impacto para a biodiversidade em todas as áreas com inter-

venção humana. Ainda, se configura como uma das maiores causas de extinção 

de espécies, sendo importante que haja sensibilização ambiental para mitigar o 

impacto. O diálogo com funcionários e moradores da região levando informações, 

para que evitem alimentar animais errantes e se responsabilizem por seus ani-

mais, além de mostrar a importância da fauna local, é imprescindível para manu-

tenção de uma convivência mais sustentável. 

3. Conexão entre os remanescente - A fauna, de modo geral, não reconhece limites 

impostos pelo homem, como a demarcação de áreas para sua proteção, assim, 

torna-se importante: I, que os remanescentes florestais sejam interligados através 

de corredores, e/ou com a reserva legal do empreendimento, possibilitando pas-

sagem segura para a fauna; II - se a recomendação anterior não for possível, pode 

ser implementada passagem aérea para fauna arborícola em pontos estratégicos 

e mecanismos de passagem segura para os animais terrestres. 

4. Implementação de sistema de sensibilização ambiental, por meio de placas aler-

tando para o risco de atropelamento da fauna, principalmente onde as estradas 

se aproximam de corpos-d ’água e dos fragmentos remanescentes.  

5. Reserva legal - Como os animais resgatados são liberados na reserva legal, e os 

afugentados também devem ser direcionados para a reserva, é importante que 

seja realizado o monitoramento da fauna para que seja garantido o limite da ca-

pacidade de suporte do ambiente. Podendo predizer quais estratégias de conser-

vação podem ser realizadas para mitigar quaisquer impactos sob a biodiversi-

dade.  
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6. Realizar uma campanha de levantamento na estação chuvosa, para que se possa 

registrar espécies sensíveis na época úmida, já que podem alterar seu metabo-

lismo, comportamento e padrões populacionais em virtude da sazonalidade. As-

sim, atendendo à exigência presente no TR para elaboração do EIA/RIMA, objeti-

vando a implementação do Complexo de Usina Fotovoltaica localizado no muni-

cípio de Coremas/PB. Essa campanha pode ser realizada nas áreas de APP e na 

proximidade da Reserva Legal. 

7. Programa de Monitoramento da Fauna - O programa de monitoramento de Fauna 

é importante para mensurar os possíveis impactos causados pelo empreendi-

mento, nele deve-se: I, acompanhar as populações das espécies em alguma ca-

tegoria de ameaça de extinção, bem como as espécies bioindicadoras chave, re-

comendadas nos tópicos sobre cada grupo biológico; II - de acordo com a IN 

IBAMA n° 146/2007, deve ocorrer por no mínimo 2 anos após o início da operação 

do empreendimento.
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 Meio Biótico – Flora 

Esse diagnóstico apresenta os resultados do levantamento florístico e fitosso-

ciológico executado para a Usina Solar Fotovoltaica Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, 

VII e VIII, localizado no município de Coremas-PB. 

3.3.1. Caracterização dos ecossistemas 

As UFVs Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII, complexo de 172 MW 

estão localizadas no estado da Paraíba. Todas as áreas de influência do empreendi-

mento estão inseridas no Bioma Caatinga (VELOSO et al., 1991). 

Exclusivamente brasileiro, o Bioma Caatinga é caracterizado por apresentar 

elevada diversidade de espécies vegetais, estendendo-se por aproximadamente 

844.453 km² e abrange os estados da Paraíba, Ceará, Pernambuco, Piauí, Bahia, 

Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, além de áreas do leste do Maranhão e do 

norte de Minas Gerais (BRASIL, 2011). Este bioma está inserido na região semiárida 

do nordeste brasileiro, o qual é caracterizado por apresentar isoieta igual ou inferior a 

800 mm de chuva e elevado percentual de déficit hídrico médio diário que pode passar 

de 60%, com base em todos os dias do ano (MIN, 2017). 

O Complexo está localizado na ecorregião da Depressão Sertaneja Setentrio-

nal, como pode ser visto na Figura 1 (VELLOSO et al., 2002), mais especificamente 

na mesorregião Sertão Paraibano (Figura 2) (ARAÚJO; TROVÃO, 2015). De acordo 

com Velloso et al. (2002), uma ecorregião é definida como: uma unidade, relativa-

mente grande, de terra e água delineada pelos fatores bióticos e abióticos que regu-

lam a estrutura e função das comunidades naturais que lá se encontram. 

O clima da ecorregião Depressão Sertaneja Setentrional é quente e semiárido, 

na região mais seca (sertão) o período chuvoso ocorre geralmente de outubro a abril. 

Os solos são rasos, pedregosos, de origem cristalina e fertilidade média a alta, mas 

muito suscetíveis à erosão, sendo predominantes os classificados com brunos não 

cálcicos, podzólicos, litólicos e planossolos. 
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Figura 111 – Ecorregiões da Caatinga. O empreendimento está inserido na Depressão 

Sertaneja Setentrional. 

 
Fonte: VELLOSO et al. (2002). 

 

 



 

  

355 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Figura 112 – Mesorregiões do Nordeste. O empreendimento se localiza em Sertão Paraibano. 

 
Fonte: ARAÚJO; TROVÃO (2015). 
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3.3.1.1. Bioma Caatinga 

O termo Caatinga tem origem do Tupi-Guarani, que significa “mata branca”, 

esse termo está intimamente relacionado a sua vegetação, que assume uma aparên-

cia esbranquiçada durante os longos períodos de estiagem comuns na região (MAIA, 

2004; ABÍLIO; FLORENTINO, 2011). 

De acordo com IBGE (2012), a principal vegetação ocorrente no bioma Caa-

tinga é denominada como Savana Estépica, esta é subdividida em quatro subgrupos 

de formações associadas à altura e presença de determinados gêneros e espécies no 

estrato arbóreo, aspectos de cobertura, relevo e da fertilidade e drenagem dos solos, 

esses grupos são classificados como: Savana Estépica Florestada, Savana Estépica 

Arborizada, Savana Estépica Parque e Savana Estépica Gramíneo-lenhosa. 

A Caatinga é considerada um dos biomas mais heterogêneo do Brasil, formado 

por diversas variações florísticas desde arbustiva esparsa à arbórea densa, além 

disso, apresenta uma alta diversidade de espécies lenhosas que se apresentam rami-

ficadas, retorcidas, espinhosas e/ou suculentas, como é o caso das cactáceas e o seu 

estrato herbáceo é caracterizado por se desenvolver plenamente durante o período 

chuvoso (ALVES; ARAÚLO; NASCIMENTO, 2008). 

Diversas outras características são observadas na flora desse bioma, que estão 

diretamente associadas a adaptação das plantas a ambientes secos (plantas xero-

morfas), e relacionadas com a eficiência do uso da água, como a presença de, micro-

filia, cutículas espessas, presença de hipoderme, grande quantidade de esclerên-

quima, células com paredes espessadas e lignificadas, além da redução na espessura 

do mesofilo e da lâmina 24 foliar, sistemas de armazenamento de água em raízes e 

caules modificados e mecanismos fisiológicos adaptados, a exemplo do fechamento 

dos estômatos nas horas mais quentes do dia (ELIAS et al., 2003; GIULIETTI; CON-

CEIÇÃO; QUEIROZ, 2006). 

A composição florística na Caatinga não é considerada uniforme e está direta-

mente associada aos aspectos ambientais da região, como solo, rede hidrológica e 

regime das precipitações. Dessa forma, os aspectos estruturais da vegetação (altura 

e densidade do estrato arbóreo) associados a composição florística, são característi-

cas responsáveis por dividir o bioma em diversas subformações (VELOSO et al., 

1991). 
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Naturalmente são encontrados diversos subtipos de caatinga, esses são clas-

sificados de acordo com algumas diferenças fisionômicas da vegetação, a exemplo à 

predominância de árvores ou arbustos, sendo nomeadas como caatinga arbórea (ár-

vores de 8 a 12 metros de altura), caatinga arbustiva-arbórea (árvores de 2 a 5 metros) 

ou caatinga arbustiva (vegetação abaixo de 2 metros) (BERNARDES, 1999; CUNHA, 

2002). Esses autores relatam que a densidade de indivíduos arbóreos ou arbustivos 

é a variável que define se a vegetação é fechada, quando mais densa, ou aberta, 

quando menos densa.  

Araújo Filho (2013) relata a existência de oito principais tipos de caatinga, que 

são: arbórea; arbustiva densa; arbustiva aberta de solos rasos; assavanada com aflo-

ramentos rochosos; assavanada do Seridó e tabuleiros sertanejos; arborescente com 

substrato arbustivo aberto; arborescente arbustiva fechada e arborescente aberta com 

substrato de cactáceas e bromeliáceas.  

As principais famílias encontradas na região são Fabaceae, Euphorbiaceae e 

Cactaceae, com destaque para os gêneros Mimosa (Fabaceae) e Croton (Euphorbia-

ceae) representados pelas juremas e marmeleiros, respetivamente, os quais estão 

presentes em grande parte dos levantamentos florísticos no bioma (ARAÚJO FILHO, 

2013). Vale destacar a elevada diversidade desta vegetação que é composta por 

cerca de 4.879 angiospermas identificadas, e destas 2.622 são consideradas endêmi-

cas (FLORA DO BRASIL 2020, 2018). 

Por outro lado, situado no chamado polígono das secas, o bioma Caatinga é 

formado por ecossistemas frágeis e com grande risco de desertificação, decorrente 

das condições ambientais associadas a pecuária extensiva e ao manejo incessante 

dos recursos naturais (ARAÚJO; SOUZA, 2011). Dessa forma, o conhecimento a res-

peito da ecologia dessa vegetação se torna essencial para a garantir a sustentabili-

dade da exploração dos seus recursos naturais (PEREIRA FILHO; BAKKE, 2010). 

Considerado o bioma brasileiro menos estudado e mais desvalorizado (SAN-

TOS et al., 2017) a Caatinga sofre com a exploração desordenada de seus recursos 

naturais desde os tempos coloniais, e consequentemente é considerado um dos bio-

mas nacionais mais ameaçado (ABÍLIO, 2016). Segundo o mesmo autor, a exploração 

ambiental praticada de maneira desordenada e desorientada afeta negativamente 



 

  

358 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

todo o ecossistema, seja a flora, a fauna, seres bióticos e até mesmo o próprio ser 

humano. 

3.3.2.  Caracterização Regional 

O estado da Paraíba se estende por aproximadamente 56.467,242 km², com 

uma população estimada de 4.039.277 habitantes (IBGE, 2019) distribuídos nos seus 

223 municípios (EMPAER, 2018). De acordo com a classificação estabelecida pelo 

IBGE, o estado é subdividido em quatro mesorregiões, que são: Mata Paraibana, 

Agreste Paraibano, Borborema e Sertão Paraibano (Figura 3). 

Figura 113 – Mesorregiões do Estado da Paraíba. O empreendimento se localiza em Sertão 

Paraibano. 

 
Fonte: AESA (2021). 

Este estado é caracterizado por apresentar a zona semiárida como a mais ex-

tensa em área, a qual ocupa cerca de 77,3% do total do estado (43.555 km²) (PARA-

ÍBA, 1997), e nela está inserida a zona do Sertão Paraibano.  

O Sertão Paraibano localiza-se inteiramente na zona do Polígono das Secas, 

no qual o clima predominante de acordo com a classificação de Koppen é o BSh (AL-

VARES et al., 2014), apesar da sua grande extensão territorial, que tem como principal 

característica ser muito quente, com temperatura média anual de 24 a 26ºC (MOURA 

et al., 2007). A precipitação da região varia de 500 a 800 mm e concentra-se em dois 
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a quatros meses do ano, a insolação anual atinge 3.000 h e a evapotranspiração 

chega a 2.000 mm/ano (SUASSUNA, 2007). O bioma Caatinga é o principal ecossis-

tema do Sertão Paraibano (ARAÚJO, 2010), termo empregado para denominar tam-

bém a vegetação predominante da região.  

As condições ambientais observadas em grande parte do Bioma Caatinga (so-

los rasos, déficit hídrico e etc.), associadas a demanda cada vez maior de recursos 

naturais para suprir as necessidades da população local, acentua consideravelmente 

a fragilidade dos seus ecossistemas (OLIVEIRA, 2016). Nesse contexto encontra-se 

o estado da Paraíba, o qual tem mais de 70% da sua área territorial susceptíveis à 

desertificação, principalmente nas mesorregiões do Sertão, Borborema e Agreste 

(SOUZA, 1999 apud SANTOS, 2005). Além disso, o autor destaca que o estado já 

possui cerca de 29% dessas áreas com ocorrências muito graves, 15% moderadas e 

26% leves. 

As principais formas de uso de solo são diretamente responsáveis pelo pro-

cesso de desertificação de algumas áreas do estado, atualmente percebe-se que a 

Paraíba tem grande parte de suas paisagens alteradas, o que de certa forma ameaça 

a qualidade de vida de milhares de habitantes (TRAVESSOS; SOUZA, 2011). Diante 

disso, estudos de caráter ambiental se tornam indispensáveis para o desenvolvimento 

sustentável do estado. 

Nesse sentido pode-se destacar os estudos relacionados a composição florís-

tica e a estrutura fitossociológicos da floresta, que de acordo com (VELAZCO et al., 

2015) são responsáveis por fornecer informações sobre a diversidade de um local e 

detalhar as estruturas de determinadas comunidades vegetais. Os mesmos autores 

ainda destacam que os resultados desses estudos explicitam o valor de conservação 

da comunidade vegetal, subsidiam o planejamento e ações direcionadas ao manejo 

de um local, além de fornecer informações primordiais para programas de recupera-

ção de ambientes. 

Diversos pesquisadores já desenvolveram estudos direcionados a florística e 

fitossociologia em ambientes de caatinga no estado da Paraíba, como: Sabino; Cunha 

e Santana (2016) no município de Patos-PB; Leite et al. (2015) no município de Tei-

xeira-PB; Medeiros et al. (2018) no município de São Mamede-PB; Santos et al. (2017) 
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no município de Desterro-PB e Holanda et al. (2015) no município de Cajazeirinhas-

PB. 

3.3.3. Caracterização da Flora na AID e ADA 

Na região, como se sabe, as características ambientais predominantes são as 

típicas da região semiárida, as quais propiciam o desenvolvimento de uma vegetação 

típica de caatinga, apresentando assim uma grande heterogeneidade, nos fatores que 

compõem a paisagem natural. 

Através de observações realizadas pelo método do caminhamento na área de 

influência direta, e a realização de um inventario na área diretamente afetada tornou-

se possível conhecer a diversidade de ambientes, de espécies encontradas, e quais 

os modelos de atividades exploratórias que mais ocorrem na região. 

Os diversos ambientes encontrados na AID e ADA apresentam característica 

típicas que compõem o mosaico de paisagens encontradas na região, solos pouco 

desenvolvidos, presença de um relevo marcante. 

Na AID apresenta declividades que variam 0% a 70% entre terrenos planos até 

as áreas de uso restrito, na ADA as áreas variam de 0% a 15% de declividade o em-

preendimento está inserido em terrenos com formas tabulares planas, suave ondula-

das, e pequenas porções de terreno ondulados (Figura 114). 

Figura 114 – Visão parcial do relevo da área do levantamento  

 
Fonte: Help, 2021. 

Em algumas localidades na área é possível observar algumas superfícies pla-

nas (Figura 115), compondo assim a heterogeneidade dos ambientes existentes na 
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área, proporcionando o desenvolvimento dos diversos mosaicos encontrados nos am-

bientes naturais.  

Figura 115 – Visão parcial de algumas áreas planas na área   

 
Fonte: Help, 2021. 

A diversidade dos fatores que compõem a paisagem é comum nos mais dife-

rentes ambientes de caatinga, sendo estes os principais responsáveis pelas variações 

nos padrões vegetacionais apresentados pelos ecossistemas. 

No estado da Paraíba encontra-se uma grande diversidade de ambientes ba-

seada justamente nos aspectos litologicos, geologicos, topograficos, climáticos e pe-

dológicos. Aspectos estes que refletirão diretamente na composição das espécies em 

um determinado local. 

A flora da caatinga possui uma diversidade florística bastante alta, esta vege-

tação apresenta grande riqueza de espécies, sendo catalogadas mais de 4.879 an-

giospermas e destas mais de 2.622 endêmicas da caatinga (FLORA DO BRASIL 

2020, 2018). 

O levantamento foi realizado na área localizada na AID e ADA entre os dias 14 

de janeiro até o dia 07 de fevereiro do ano de 2021. A vegetação predominante na 

região de acordo com Veloso; Sampaio e Pareyn (2002) é uma caatinga arbustiva 

arbórea, com alguns remanescentes de caatinga arbórea embora, apresente fortes 

índices de degradação. 
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A vegetação encontrada na área caracteriza-se pela ocorrência de um estrato 

arbustivo/arbóreo, com a presença de espécies variando de pequeno a grande porte, 

compondo assim as diferentes paisagens encontradas na AID (Figura 116, Figura 117 

e Figura 118) e ADA (Figura 119, Figura 120 e Figura 121). 

Figura 116 – Visão parcial da vegetação na AID 

 
Fonte: Help, 2021. 

Figura 117 – Visão parcial da vegetação na AID 

 
Fonte: Help, 2021 

Figura 118 – Visão parcial da vegetação na AID  

 
Fonte: Help, 2021. 
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Figura 119 – Visão parcial da vegetação na ADA  

 
Fonte: Help, 2021. 

Figura 120 – Visão parcial da vegetação na ADA  

 
Fonte: Help, 2021. 

Figura 121 – Visão parcial da vegetação na ADA  

 
Fonte: Help, 2021. 

As principais espécies arbustivas e arbóreas presentes nestes ambientes são 

Croton blanchetianus Baill; Cenostigma pyramidale (Tul.) Gagnon & G. P. Lewis; Mi-

mosa tenuiflora (Willd.) Poir.; Combretum leprosum Mart.; Jatropha mollissima (Pohl) 

Bail; Ximenia americana L.; Microdesmia rigida (Benth.) Sothers & Prance; Copernicia 

prunifera (Mill.) H.E. Moore; Myracrodruon urundeuva M. Allemão; Anadenanthera 
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colubrina Var, entre outras espécies pertencente ao bioma e importante para o equilí-

brio da caatinga. 

Algumas espécies foram encontradas em maior quantidade e em muitos dos 

ambientes onde foram realizados o levantamento tanto na AID quanto na ADA a exem-

plo de C. blanchetianus e C. pyramidale. Já algumas outras espécies foram observa-

das em um grande número em alguns ambientes particulares da AID e ADA como as 

matas ciliares dos riachos e açudes encontrados ao longo da área, alguns destes 

exemplares considerados característicos destes ambientes a exemplo da M. rígida 

(Figura 122) e C. prunifera (Figura 123). Tais exemplares, considerados muito impor-

tante para garantir o equilíbrio do ecossistema promovendo benefícios reais a fauna 

e flora local, possuindo também um bom potencial econômico na região. 

Figura 122 – Indivíduos de M. rigida encontrados na área 

 
Fonte: Help, 2021. 

Figura 123 – Indivíduos de C. prunifera encontrados na área 

 
Fonte: Help, 2021. 
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É possível observar a presença de algumas suculentas como algumas Cactá-

ceas (Figura 124).  

Figura 124 – Principais representantes de cactáceas registradas na AID e ADA.  

 
Fonte: Help, 2021. 

Nos ambientes mais particulares, próximos aos riachos é comum a ocorrência 

de cipós (Figura 125), como também o predomínio de algumas espécies perenifólias 

características de áreas mais úmidas. 

Figura 125 – Visão geral da vegetação com ocorrência de cipós registrados na AID e ADA 

 
Fonte: Help, 2021. 

O estrato herbáceo encontrado recebe uma forte influência da sazonalidade na 

região, tornando-o assim, efêmero e é dominado por espécies pertencente as famílias 

Malvaceae, Lamiaceae, Rubiaceae, Portulacaceae e Oxalidaceae. 

Mesmo em condições ambientais e climáticas desfavoráveis, a caatinga pro-

porciona ao homem recursos indispensáveis para a sua sobrevivência. Entretanto, 
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historicamente se destacam até hoje o domínio de três atividades econômicas, que 

marcam e forjam os perfis da caatinga: a pecuária, a agricultura e atividades extrati-

vistas. 

Na região de Coremas não é diferente, essas atividades exploratórias obtive-

ram crescimento ao longo dos anos, devido a busca por insumos provenientes de 

origem florestal para diversas finalidades pela população local, principalmente a ex-

ploração como geração de renda e alimentícia para subsistência  

Durante o levantamento na AID e ADA foi possível constatar tais afirmativas, 

uma vez que é marcante o predomínio de atividades como agricultura de subsistência, 

exploração desenfreada da vegetação e desenvolvimento de atividades agropecuá-

rias. 

Durante o levantamento foram observadas o desenvolvimento das atividades 

agrícolas na AID e ADA, com o cultivo de monoculturas de ciclo curto (Figura 126) a 

exemplo de feijão, milho, palma entre outras. Esta atividade é desenvolvida principal-

mente nas pequenas propriedades ao longo da região, exercendo o importante papel 

na geração de renda dos pequenos produtores.  

Figura 126 – Atividades agrícolas registradas na AID e ADA 

 
Fonte: Help, 2021. 

Observa-se também a ocorrência de alguns modelos de exploração da vegeta-

ção nativa (Figura 127), alguns dos métodos utilizados muitas das vezes considerados 

causadores de impactos negativos ao ecossistema, pois a forma de exploração reali-

zada não atende aos critérios de um manejo sustentável na vegetação nativa, que 

possui o intuito de minimizar os danos causados pela exploração desenfreada ao meio 

ambiente. 
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Figura 127 – Registro de atividades exploratórias na AID e ADA 

 
Fonte: Help, 2021. 

A ocorrência de atividades agropecuárias, foram registradas (Figura 128) em 

áreas principalmente cobertas por pastagens, que são utilizadas para a alimentação 

animal, produção de forragem e pastejo direto. Devido a sazonalidade as áreas de 

pastagens são utilizadas com mais intensidade durante o período chuvoso, devido à 

ausência de estrato herbáceo no período seco. 

Figura 128 – Visão parcial de áreas de pastagens encontrados na AID e ADA 

 
Fonte: Help, 2021. 
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3.3.4. Uso e ocupação do solo na ADA 

A discrição referente ao uso e cobertura de solo na Área Diretamente Afetada 

(ADA) pelas Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII são 

demostradas nas Figura 129 e Figura 130. É possível observar que as áreas apresen-

tam um percentual significativo de cobertura vegetal, principalmente ao longo dos 

seus corpos hídricos. Entretanto, observa-se também muitos pontos de área consoli-

dada que pode ser resultado de atividades antrópicas (pastejo, exploração madeireira, 

agricultura) e/ou das condições do próprio ambiente, como por exemplo, a presença 

de afloramentos rochosos ou manchas de solo considerados “desfavoráveis” para o 

desenvolvimento e estabelecimento da vegetação. 

Figura 129 – Mapa de uso e ocupação do solo na área diretamente afetada do empreendimento 

Taboleiro do Meio II, III, IV, V. 

 
Fonte: ENERCOM 2021. 
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Figura 130 – Mapa de uso e ocupação do solo na área diretamente afetada do empreendimento 

Taboleiro do Meio VI, VII e VIII. 

 
Fonte: ENERCOM, 2021. 

Para a implantação das Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, 

VII e VIII será necessária à supressão de uma área de 427,46 ha, com relação as 

áreas que apresentam algum tipo de cobertura vegetal essa supressão vai atingir 

aproximadamente 350,69 ha (Tabela 13). 

Tabela 13 – Quantificação das áreas de supressão. 

Propriedade Marcus – Taboleiro do Meio II, III e IV 

Área de supressão 
121,66 ha 

Vegetação Nativa 111,35 ha 

Área Consolidada 10,31 ha 

Propriedade Everaldo – Taboleiro do Meio V 

Área de supressão 
77,25 ha 

Vegetação Nativa 65 ha 

Área Consolidada 12,25 ha 

Propriedade Major Celso – Taboleiro do Meio VI e VII 

Área de supressão 
132,71 ha 

Vegetação Nativa 99,44 ha 

Área Consolidada 33,27 ha 

Propriedade Joana Soares – Taboleiro do Meio VIII 
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Área de supressão 
95,64 ha 

Vegetação Nativa 74,90 ha 

Área Consolidada 20,74 ha 

Área Total de Supressão 427,26 ha 

Área Total de Supressão de Vegetação Nativa 350,69 ha 

Fonte: HELP, 2021 adaptado de ENERCOM, 2021. 

Nas Figura 131, Figura 132, Figura 133 e Figura 134 são ilustradas a localiza-

ção das áreas destinadas a supressão vegetal para a instalação das Usinas Fotovol-

taicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII, de acordo com os processos de n° 

22506854, 22506542, 22506564 no SINAFLOR. É possível observar que alguns pon-

tos com cobertura vegetal serão preservados mesmo após o processo de supressão 

vegetal, que são as áreas destinadas a reserva legal do empreendimento e as áreas 

de mata ciliar, já que de acordo com o Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012) 

estas são caracterizadas como áreas de preservação permanente (APP). 

Figura 131 – Mapa de localização da área de supressão do empreendimento Taboleiro do Meio 

II, III e IV. 

 
Fonte: ENERCOM, 2021. 

Figura 132 – Mapa de localização da área de supressão do empreendimento Taboleiro do Meio 
V. 
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Fonte: ENERCOM (2021). 

Figura 133 – Mapa de localização da área de supressão do empreendimento Taboleiro do Meio 
VI e VII. 

 
Fonte: ENERCOM (2021). 
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Figura 134 – Mapa de localização da área de supressão do empreendimento Taboleiro do Meio 
VIII. 

 
Fonte: ENERCOM (2021). 
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3.3.5. Inventário Florestal 

3.3.5.1. Procedimentos e Métodos  

O diagnóstico da flora foi elaborado com base no levantamento de dados pri-

mários a partir de trabalhos em campo através de parcelas fixas distribuídas aleatori-

amente na área, além disso, foram usados dados secundários provenientes de con-

sultas a fontes confiáveis na literatura científica sobre a flora da região.  

O levantamento de campo foi realizado no período de 26 de janeiro a 07 de 

fevereiro de 2021, com o objetivo de instalar as unidades amostrais e realizar a men-

suração dos indivíduos presentes, bem como a realização do levantamento florístico 

e fitossociológico para a caracterização dos ecossistemas presentes nas áreas de 

influência do empreendimento e, ainda, a estimativa de volume madeireiro da área. 

Para determinar e descrever as fitofisionomias seguiu-se os parâmetros de 

classificação proposto pelo Manual Técnico da Vegetação Brasileira IBGE (1992), as-

sim como as impressões de campo feita por especialistas. A caracterização baseou-

se em diversos critérios como: fisionômicos, ecológicos e florísticos das áreas amos-

tradas. Foram analisadas as características gerais da vegetação, como a composição 

florística e a forma de vida das plantas. Com o auxílio de receptor GPS (Global Posi-

tioning System) de navegação Garmin eTrex, foi possível determinar os pontos de 

amostragens florístico e fitossociológico. 

O Anexo I deste capítulo apresenta os registros/fichas de campo, com as infor-

mações de parcela, número de indivíduos, espécies, nome científicos, diâmetro a al-

tura do peito e altura. 

Na Tabela 14 estão apresentadas as coordenadas dos pontos de amostragem. 

E a distribuição das unidades amostrais está representada na Figura 135. 

Tabela 14 – Localização e coordenadas (Projeção UTM 24 M – Datum SIRGAS2000) das 

Unidades Amostrais na Área de Estudo. 

Parcelas (GPS) Município Coordenadas X Coordenadas Y 

1 Coremas-PB 613338 9227722 

2 Coremas-PB 613709 9227891 

3 Coremas-PB 613943 9228155 

4 Coremas-PB 613342 9228284 
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5 Coremas-PB 613718 9228353 

6 Coremas-PB 613831 9228569 

7 Coremas-PB 613430 9228773 

8 Coremas-PB 613739 9228980 

9 Coremas-PB 613252 9229053 

10 Coremas-PB 612838 9229063 

11 Coremas-PB 612580 9229191 

12 Coremas-PB 612715 9228871 

13 Coremas-PB 610641 9227733 

14 Coremas-PB 610306 9227624 

15 Coremas-PB 610249 9227364 

16 Coremas-PB 610753 9227474 

17 Coremas-PB 610872 9226611 

18 Coremas-PB 611073 9226397 

19 Coremas-PB 610891 9226046 

20 Coremas-PB 611188 9225819 

21 Coremas-PB 610914 9225651 

22 Coremas-PB 611612 9226010 

23 Coremas-PB 611660 9225752 

24 Coremas-PB 611880 9225848 

25 Coremas-PB 611134 9227704 

26 Coremas-PB 611596 9227404 

27 Coremas-PB 611615 9227188 

28 Coremas-PB 611501 9226972 

29 Coremas-PB 611574 9226782 

30 Coremas-PB 611477 9226581 

31 Coremas-PB 611132 9226593 

32 Coremas-PB 611227 9226458 

33 Coremas-PB 611463 9226361 

34 Coremas-PB 611481 9226239 

35 Coremas-PB 611086 9227958 

36 Coremas-PB 610776 9227960 
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37 Coremas-PB 610590 9228171 

38 Coremas-PB 610719 9228443 

Parcelas (GPS) Município Coordenadas X Coordenadas Y 

39 Coremas-PB 610849 9228749 

40 Coremas-PB 610633 9228807 

41 Coremas-PB 610528 9229082 

42 Coremas-PB 610417 9229391 

43 Coremas-PB 610771 9229519 

44 Coremas-PB 611549 9229618 

45 Coremas-PB 611952 9229539 

46 Coremas-PB 611835 9229312 

47 Coremas-PB 611601 9228393 

48 Coremas-PB 611908 9228262 

Fonte: HELP (2021). 

Figura 135 – Distribuição espacial das unidades amostrais na área diretamente afetada das 
Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

 
Fonte: Help, 2021. 
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3.3.5.1.1.  Levantamento Florístico 

No levantamento florístico foram consideradas as diferentes formas de vida dos 

indivíduos presentes nas unidades amostrais, ou seja, foram incluídas espécies le-

nhosas arbóreas, arvoretas e arbustivas.   

As espécies foram identificadas in loco a partir de observação de seus aspectos 

dendrológicos (folha, casca, formato da copa e caule) (Figura 26), quando necessário 

foi realizada a coleta do material botânico para uma posterior identificação e confirma-

ção dos nomes científicos através de consultas às literaturas especializadas (LO-

RENZI, 2009; SAMPAIO et al., 2005; GAMARRA- ROJAS et al., 2010; SILVA et al., 

2010; LIMA, 2012; MAIA, 2012; FORZZA et al., 2012). 

Figura 136 – Detalhes da folha de Ziziphus joazeiro Mart (A); da casca de Amburana cearensis 

(Allemão) A.C.Sm. (B); da copa de Microdesmia rigida (Benth.) Sothers & Prance e do caule de 
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke. 

 

 

 
Fonte: HELP, 2021. 
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Para classificação das espécies encontradas foi adotado o sistema The Angios-

perm Phylogeny Group (2016), classificando-as a nível de espécies e família quando 

possível. A grafia das espécies foi conferida no site da Lista de Espécies da Flora do 

Brasil (FLORA DO BRASIL, 2021). 

Os resultados obtidos a partir do levantamento florístico foram: 

• Lista das espécies presentes nas unidades amostrais, junto de informa-

ções sobre família, nome popular e hábito; 

• Curva espécie-área;  

• As espécies observadas no presente estudo foram consultadas quanto 

ao grau de ameaça de extinção com base na “Lista Oficial de Espécies da Flora Bra-

sileira Ameaçada de Extinção” de acordo com a Portaria MMA n° 443, de 17 de de-

zembro 2014. Foram verificadas ainda a Instrução Normativa MMA n° 1, de 09 de 

março 2017, que oficializa a lista da “Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora” no Brasil e ainda a Lei Estadual n° 9.857, de 06 

julho de 2012, que expõe sobre a Utilização e Proteção da vegetação de Caatinga 

presente no Estado da Paraíba e uma lista de espécies protegidas em nível estadual. 

Foi consultada também a lista não oficial de espécies ameaçadas da “International 

Union for Conservation of Nature” (IUCN). 

• Em relação ao endemismo, foi realizada consulta a base de dados da 

Flora do Brasil (2020). 

De acordo com a listagem das espécies e suas características, foi possível ob-

servar quais as principais famílias, gêneros e espécies encontradas na área, a partir 

dessas informações foram confeccionados gráficos levando em consideração as fa-

mílias mais importantes em relação ao número de espécies e de indivíduos. 

Para determinar o número ótimo de unidades amostrais com relação a diversi-

dade florística foi utilizado o método de estabilização da curva espécie-área (curva do 

coletor), através de planilha eletrônica Microsoft® Excel. 

3.3.5.1.2. Levantamento Fitossociológico 

Para o levantamento fitossociológico foram alocadas 48 unidades amostrais na 

AID, totalizando uma área amostrada de 19.200 m2, através do método de amostra-

gem aleatória ao longo da área diretamente afetada do empreendimento. 
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Seguindo recomendações presentes no protocolo da Rede de Manejo Florestal 

da Caatinga (2005), foram alocadas parcelas quadradas com dimensões de 20 x 20 

m (400 m2) (Figura 137). 

Figura 137 – Registro do processo de abertura das parcelas na área diretamente afetada das 
Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

 
Fonte: Help, 2021. 

Dentro de cada unidade amostral foram registrados e mensurados todos os 

indivíduos vivos com circunferência a altura do peito (CAP) maior ou igual a 6 centí-

metros, o que equivale a 1,91 centímetros de diâmetro a altura do peito (DAP), dos 

quais foram registrados a altura total (Ht) e o CAP (REDE DE MANEJO FLORESTAL 

DA CAATINGA, 2005). Quando os indivíduos apresentaram mais de um fuste foi rea-

lizado o cálculo do diâmetro equivalente, a partir da seguinte fórmula: 

 

=
i

ieq DAPd 2

  

 

Em que:  

eqd  = Diâmetro equivalente; 
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=2

iDAP
 
Quadrado do diâmetro à altura do peito do í-ésimo fuste de uma deter-

minada planta. 

 

A altura total dos indivíduos foi verificada por meio de estimativa com o auxílio 

de uma vara graduada em centímetros. 

Todas as informações dos indivíduos coletados em campo (parcela em que 

ocorre, identificação numérica, nome comum, nome científico, CAP e altura total) fo-

ram anotadas em fichas de campo. Os dados foram copilados e organizados em pla-

nilha eletrônica Microsoft® Excel. 

Em posse dos dados coletados no campo foram calculados os parâmetros fi-

tossociológicos para a área. Os parâmetros numéricos que dão suporte a caracteriza-

ção fitossociológica expressam a estrutura horizontal e vertical de uma floresta. 

3.3.5.1.2.1. Estrutura Horizontal 

Para a caracterização da estrutura horizontal de uma determinada floresta é 

necessária à apresentação de alguns parâmetros fitossociológicos, os quais são ca-

pazes de determinar como estão distribuídas as espécies e famílias no espaço, resul-

tando em dados de área basal, frequência, densidade, dominância, índice de valor de 

cobertura e índice de valor de importância (BARROS, 1980; LAMPRECHT, 1990). 

• Frequência 

A frequência é um descritor do número de observações realizadas pelo pesqui-

sador de seu objeto de estudo e pode ser expressa de forma absoluta ou percentual 

(MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974; FREITAS; MAGALHÃES, 2012). 

Frequência absoluta: indica a porcentagem (ou proporção) de ocorrência de 

uma espécie em uma determinada área, de acordo com a seguinte fórmula: 

𝐹𝐴𝑖 = (
𝑢𝑖

𝑢𝑡
)  𝑥 100 

Frequência relativa: é a relação entre a frequência absoluta de cada espécie 

e a soma das frequências absolutas de todas as espécies amostradas, de acordo com 

a seguinte fórmula: 
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𝐹𝑅𝑖 = (
𝐹𝐴𝑖

∑ 𝐹𝐴𝑖
𝑝
𝑖=1

) 

 

Em que: 

𝐹𝐴𝑖 = frequência absoluta da i-ésima espécie na comunidade vegetal; 

𝐹𝑅𝑖 = frequência relativa da i-ésima espécie na comunidade vegetal; 

𝑢𝑖 = número de unidades amostrais em que a i-ésima espécie ocorre; 

𝑢𝑡 = número total de unidades amostrais. 

 

• Densidade 

A densidade é um parâmetro ecológico que que mostra a ocupação do espeço 

pelo indivíduo, e como a frequência, pode ser expresso de forma absoluta ou percen-

tual (MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974; FREITAS; MAGALHÃES, 2012). 

Densidade absoluta: é o número de indivíduos de uma espécie por unidade 

de área. Em geral a unidade amostra usada em formações florestais é um hectare 

(10.000 m2), de acordo com a seguinte fórmula: 

𝐷𝐴𝑖 =  
𝑛𝑖

𝐴
 

 

Densidade relativa: indica a participação de cada espécie em relação ao nú-

mero total de árvores/indivíduos, de acordo com a seguinte fórmula: 

𝐷𝑅𝑖 = (
𝐷𝐴𝑖

𝐷𝑇
)  𝑥 100 

 

Em que:  

𝐷𝐴𝑖 = densidade absoluta da i-ésima espécie, em número de indivíduos por 

hectare; 

𝐷𝑅𝑖 = densidade relativa (%) da i-ésima espécie; 

𝐷𝑇  = densidade total, em número de indivíduos por hectare (soma das densi-

dades de todas as espécies amostradas); 

𝑛𝑖 = número de indivíduos da i-ésima espécie na amostragem; 
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𝑁  = número total de indivíduos amostrados; 

𝐴  = número total de unidades amostrais. 

 

• Dominância  

A Dominância é definida como a taxa de ocupação do ambiente pelos indiví-

duos de uma espécie.   

Quando se emprega o método de parcelas, pode ser expressa pela área basal 

total do tronco ou pela área de coberturas da copa (ou seu diâmetro ou seu raio) ou 

ainda pelo número de indivíduos amostrados. Para comunidades florestais, a domi-

nância, geralmente é obtida através da área basal que expressa quantos metros qua-

drados a espécie ocupa numa unidade de área. Os valores individuais de área basal 

(A) podem ser calculados a partir do perímetro ou do diâmetro: 

𝑔𝑖 =  
𝜋.𝐷𝐴𝑃2

40.000
 , se o DAP estiver em cm. 

 

Em que: 

 𝑔𝑖 = área basal da i-ésima espécie, em m2; 

𝐷𝐴𝑃  = diâmetro à altura do peito. 

 

Dominância absoluta: é calculada a partir da somatória da área basal dos 

indivíduos de cada espécie, de acordo com a seguinte fórmula: 

𝐷𝑜𝐴𝑖 =  
𝑔𝑖

𝐴
 

 

Dominância relativa: representa a relação entre a área basal total de uma es-

pécie e a área basal total de todas as espécies amostradas, de acordo com a seguinte 

fórmula: 

𝐷𝑜𝑅𝑖 =  
𝐷𝑜𝐴

𝐷𝑜𝑇
 

 

Em que: 
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𝐷𝑜𝐴𝑖 = dominância absoluta da i-ésima espécie, em m².ha-1; 

𝐷𝑜𝑅𝑖 = dominância relativa (%) da i-ésima espécie; 

𝐷𝑜𝑇 = dominância total, em m²/ha (soma das dominâncias de todas as espé-

cies); 

𝑔𝑖  = área basal da i-ésima espécie, em m2; 

𝐴  = área amostrada em hectare. 

 

• Índice de valor de importância (IVI) 

Representa em que grau a espécie se encontra bem estabelecida na comuni-

dade e resulta em valores relativos já calculados para a densidade, frequência e do-

minância, atingindo, portanto, valor máximo de 300, de acordo com a seguinte fór-

mula: 

𝐼𝑉𝐼𝑖 =  𝐹𝑅𝑖 + 𝐷𝑅𝑖 +  𝐷𝑜𝑅𝑖 

• Índice de valor de cobertura (IVC) 

É a soma dos valores relativos e dominância de cada espécie, atingindo, por-

tanto, valor máximo de 200, de acordo com a seguinte fórmula: 

𝐼𝑉𝐶𝑖 =  𝐷𝑅𝑖 +  𝐷𝑜𝑅𝑖 

1.1.6.1.2.2 Estrutura vertical 

De acordo com Longhi et al. (1992), as variações das comunidades estão dire-

tamente relacionadas com os estratos que as mesmas apresentam, de acordo com a 

variedade de formas de vida observadas na comunidade, refletindo as condições cli-

máticas, pedológicas e as ações dos fatores bióticos que interagem no ambiente. 

Um dos métodos de estratificação vertical das florestas tropicais frequente-

mente utilizado pela sua fácil aplicação é o proposto por Lamprecht (1990) e adaptado 

por Souza e Leite (1993), o qual divide a expansão vertical das árvores em três estra-

tos: inferior, médio e superior, de acordo com o dossel superior das espécies florestais 

em estudo, utilizando o desvio padrão para estabelecer as amplitudes das classes. 

1. Estrato inferior: árvores com hj < (h – 1s) 

2. Estrato médio: árvores com (h - 1s) ≤ hj < (h + 1s) 

3. Estrato superior: árvores com hj ≥ (h + 1s) 
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Em que: 

h = média das alturas dos indivíduos amostrados;  

s = desvio padrão das alturas totais;  

hj = altura total da j-ésima árvore individual. 

 

A distribuição diamétrica de uma floresta procura avaliar previamente as condi-

ções dinâmicas de uma floresta, possibilitando previsões futuras sobre o desenvolvi-

mento da comunidade vegetal (GÜL et al., 2005). Tal distribuição é obtida com o agru-

pamento dos indivíduos em intervalos de diâmetro à altura do peito (DAP) (LOETSCH 

et al., 1973). Quanto a definição da amplitude das classes diamétricas (DURIGAN, 

1999) afirma que não existe uma regra definida para sua definição, sendo que para 

florestas geralmente utilizam classes com amplitude de 5 cm. 

A interpretação dos histogramas de frequência das classes de diâmetro pode 

retratar a atual situação de uma determinada vegetação, possibilitando ainda a iden-

tificação de possíveis perturbações ocorridas como: doenças, baixo índice de germi-

nação, ataque de insetos, incêndios, abates seletivos e desmatamento (SILVA JU-

NIOR; SILVA, 1998). 

3.3.5.1.2.2. Diversidade 

• Shannon-Weaver (H') 

Índices de diversidade de Shannon-Weaver: considera igual peso entre as es-

pécies raras e abundantes (MAGURRAN, 1988). 

𝐻′ =  
[𝑁. ln(𝑁) − ∑ 𝑛𝑖 ln(𝑛𝑖)𝑆

𝑖=1 ]

𝑁
 

 

Em que: 

H’ = Índice de Shannon-Weaver; 

ni = Número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie; 

N = Número total de indivíduos amostrados; 

S = Número total de espécies amostradas; 

ln = logaritmo de base neperiana. 
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Quanto maior for o valor de H’, maior será a diversidade florística da população 

em estudo. Este índice pode expressar riqueza e uniformidade. 

• Simpson (C) 

O Índice de dominância de Simpson mede a probabilidade de dois indivíduos, 

selecionados ao acaso na amostra, pertencer à mesma espécie (BROWER; ZARR, 

1984, p.154). 

Uma comunidade de espécies com maior diversidade terá uma menor domi-

nância. 

 

𝐶 = 1 −  [
∑ 𝑛𝑖 (𝑛𝑖 − 1)𝑆

𝑖=1

𝑁 (𝑁 − 1)
] 

 

Em que: 

C = Índice de dominância de Simpson; 

ni = Número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie; 

N = Número total de indivíduos amostrados; 

S = Número total de espécies amostradas; 

ln = logaritmo de base neperiana. 

 

O valor estimado de C varia de 0 (zero) a 1 (um), sendo que para valores pró-

ximos de um, a diversidade é considerada maior. 

 

• Pielou (J') 

Equabilidade de Pielou: 

𝐽 =  
𝐻′

𝐻′𝑚𝑎𝑥.
 

 

Em que: 

J = Índice de Equabilidade de Pielou; 

H’max. = ln (S) = diversidade máxima; 

N = Número total de indivíduos amostrados; 

S = Número total de espécies amostradas; 
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H’ = índice de diversidade de Shannon-Weaver. 

O índice de Equabilidade pertence ao intervalo [0,1], onde 1 representa a má-

xima diversidade, ou seja, todas as espécies são igualmente abundantes. 

3.3.5.1.3. Volumetria 

O rendimento volumétrico foi estimado a partir das alturas totais (Ht) e das 

áreas transversais (g) das árvores e arbustos com casca mensurados nas unidades 

de amostras, a partir da seguinte equação: 

 

 𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑔 𝑥 𝐻𝑡 𝑥 𝑓 

 

Em que: 

Vreal = volume real (m3); 

g = área transversal (m2); 

Ht = altura total (m); 

f = fator de forma. 

 

Fator de forma de 0,9 (adimensional) conforme o usado por Silva (1994). 

Para realização do cálculo de volume de estéreo por hectare (st.ha-1), utilizou-

se da expressão demonstrada abaixo. 

𝑉(𝑠𝑡
ℎ𝑎⁄ ) = 𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 3,32  (fator de empilhamento) 

 

O fator de empilhamento de 3,32 st.m-³ (adimensional) foi adotado conforme 

Carvalho; Oliveira, 1993. 

3.3.5.1.3.1. Análise Estatística 

Para a definição do número ideal de parcelas para que fosse possível estimar 

o volume da área foi realizada uma análise estatística, atendendo a um nível de pro-

babilidade de 90% e a um limite de erro preestabelecido de +/- 20%.  



 

  

386 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

3.3.5.2. Resultados e discussão 

3.3.5.2.1. Florística 

 

3.3.5.2.1.1. Riqueza de espécies 

Na análise florística, foram examinadas e registradas 3.857 árvores, que con-

templam 25 morfoespécies, dentre as quais uma (1) foi identificada a nível de gênero 

e quatro (4) não foram identificadas nem ao menos em nível de família. As demais 

espécies estão distribuídas em 11 famílias. É importante ressaltar que foram registra-

das todas as árvores mortas em pé nas 48 unidades amostrais. Mortas e indetermi-

nadas também foram agrupadas em grupos distintos, diferenciando, assim, das de-

mais famílias (Tabela 15). 

Foram encontrados cinco tipos diferentes de hábitos, das quais 19 espécies 

classificadas como arbóreas, três (3) arbustivas, duas (2) arvoretas e uma (1) liana. 

Dentre as famílias amostradas na área de estudo, a Fabaceae foi a que apre-

sentou maior riqueza com sete (7) espécies, o que corresponde a 33,33% da diversi-

dade total registrada, seguida de Euphorbiaceae (14,29%), Apocynaceae (9,52%) e 

Bignoniaceae (9,52%). As demais famílias apresentaram apenas uma (1) espécie 

cada. Com relação à abundância, Euphorbiaceae de destacou com um total de 1.715 

indivíduos, o que representa 54,45% de todas as árvores amostradas (Tabela 16).  

Vale ressaltar que, diversos estudos desenvolvidos na caatinga apontam Fa-

baceae e Euphorbiaceae como as famílias que apresentam o maior número de espé-

cies lenhosas (FERRAZ et al., 2013; CALIXTO JÚNIOR; DRUMOND, 2014; LEITE et 

al., 2015; SANTOS et al., 2017; SOUZA et al., 2017).
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Tabela 15 – Relação das espécies arbóreas registradas nas unidades amostrais na área diretamente afetada das UF Taboleiro do Meio. 

Família Nome Científico Nome Vulgar Forma de Vida Usos 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva M. Allemão Aroeira Arbórea ma; fn; md; at 

Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc. Pereiro Arbórea ma; at 

Apocynaceae Aspidosperma sp. Pereiro Branco Arbórea ma; at 

Bignoniaceae 
Tanaecium dichotomum (Jacq.) Kaehler & L.G. Loh-

mann 
Cipó De Cururu Liana - 

Bignoniaceae Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê Roxo Arbórea ma; at 

Bixaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Algodão Bravo Arbórea - 

Burseraceae Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett Umburana Arbórea ma; at; me 

Cactaceae Cereus jamacaru DC. Mandacaru Arbórea or; at 

Combretaceae Combretum leprosum Mart. Mofumbo Arbustiva ln 

Desconhecida 1 Desconhecida 1 Desconhecida 1 Arbórea - 

Desconhecida 2 Desconhecida 2 Desconhecida 2 Arbórea - 

Desconhecida 3 Desconhecida 3 Desconhecida 3 Arbórea - 

Desconhecida 4 Desconhecida 4 Desconhecida 4 Arbórea - 

Euphorbiaceae Croton blanchetianus Baill. Marmeleiro Arbustiva ln; md 

Euphorbiaceae Manihot pseudoglaziovii Pax & K. Hoffm. Maniçoba Arbustiva fg; al 

Euphorbiaceae Jatropha mollissima (Pohl) Bail Pinhão Bravo Arvoreta - 

Fabaceae Anadenanthera colubrina Var. Angico Arbórea ma; ta; ln 

Fabaceae Cenostigma pyramidale (Tul.) Gagnon & G. P. Lewis Catingueira Arbórea ln; fg 
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Fabaceae Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. Cumaru Arbórea ma; at; al 

Fabaceae Piptadenia stipulaceae (Benth.) Ducke Jurema Branca Arbórea ln; fg 

Fabaceae Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Jurema Preta Arbórea ln; fg; ta 

Fabaceae Bauhinia forficata Link Mororó Arbórea md; ln 

Família Nome Científico Nome Vulgar Forma de Vida Usos 

Fabaceae Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz var. ferrea Pau Ferro Arbórea ma; ln; at; or 

Morta Morta Morta - - 

Olacaceae Ximenia americana L. Ameixa Brava Arvoreta al; md 

Rhamnaceae Ziziphus joazeiro Mart Joazeiro Arbórea al; fg; or; md 

Fonte: HELP, 2021. 
Legenda: Usos: madeira (ma), alimentícia (al), ornamental (or), medicinal (md), melífera (me), lenha (ln), forrageira (fg), artesanal (at), tanífera (ta). 

Tabela 16 – Riqueza e Abundância das famílias registradas na área diretamente afetada das Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

Família Riqueza (n) Riqueza (%) Abundância (n) Abundância (%) 

Anacardiaceae 1 4,76 59 1,86 

Apocynaceae 2 9,52 39 1,23 

Bignoniaceae 2 9,52 20 0,63 

Bixaceae 1 4,76 19 0,60 

Burseraceae 1 4,76 12 0,38 

Cactaceae 1 4,76 4 0,13 

Combretaceae 1 4,76 324 10,23 

Euphorbiaceae 3 14,29 1725 54,45 
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Fabaceae 7 33,33 870 27,46 

Olacaceae 1 4,76 73 2,30 

Rhamnaceae 1 4,76 23 0,73 

Total 21 100 3168 100 

Fonte: HELP, 2021.
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3.3.5.2.1.2. Suficiência Amostral (Florística) 

A curva espécie-área ajusta-se a uma equação polinomial apresentando um 

coeficiente de determinação significativo (R2=0,93), isso indica que a partir da unidade 

amostral 26 houve redução no número de novas espécies encontradas, momento no 

qual 100% das espécies inventariadas já haviam sido registradas (Figura 28). 

Esse resultado indica que a amostragem para representação da variabilidade 

florística foi satisfatória para a área, uma vez que é possível observar à inflexão da 

curva (estabilidade) a partir dos 10.400 m2 amostrados. 

Figura 28 – Representação gráfica da curva espécie-área da amostra inventariada na área de 

influência direta das Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

 
Fonte: Help, 2021. 

3.3.5.2.1.3. Espécies endêmicas, ameaçadas de extinção e imunes ao 
corte 

Nenhuma das espécies inventariadas foi observada como ameaçadas de ex-

tinção, de acordo com a lista oficial de espécies da flora ameaçada de extinção, regu-

lamentada através da portaria n° 443 (MMA, 2014). 

Entretanto, foram observadas três espécies presentes na lista da International 

Union for Conservation of Nature (IUCN) (Tabela 5), sendo elas — Myracrodruon urun-

deuva M. Allemão — categorizada como "Segura ou Pouco Preocupante" (LC), clas-

sificação dada às espécies abundantes e amplamente distribuídas e que, mesmo 
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presentes na referida lista, não está em risco de extinção. Amburana cearenses (Alle-

mão) A.C.Sm. como vulnerável (VU) e Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) 

Mattos categorizada como “Quase Ameaçada” (NT), quando a espécie avaliada pelos 

critérios de classificação, está perto de ser classificada ou provavelmente será incluída 

numa das categorias de ameaça (“Criticamente em Perigo”, 'Em Perigo” ou “Vulnerá-

vel”) num futuro próximo (O ECO, 2019). 

Sob uma abordagem estadual, as espécies Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. 

Queiroz var. ferrea, Amburana cearenses (Allemão) A.C.Sm., Anadenanthera colu-

brina Var., Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett, Handroanthus impetiginosus 

(Mart. ex DC.) Mattos e Myracrodruon urundeuva M. Allemão, estão presentes na lista 

de espécies com restrição de corte presente na Lei Estadual n° 9.857 no estado da 

Paraíba (Tabela 5). 

Contudo, essa lei não restringe o uso dessas espécies desde que apresente 

uma autorização precedida de um inventário florístico e fitossociológico com o intuito 

do uso alternativo do solo. 

Tabela 17 – Espécies arbóreas encontradas em algum status de conservação, nas Áreas de 
Influência do empreendimento. 

Nome cientí-
fico 

IUCN 
Domínios fitogeográ-

ficos 
Lei 

9.857 
Ocorrência 

Amburana cea-
renses  

VU 
Caatinga, Cerrado, 

Mata Atlântica e Pan-
tanal 

X 14,15,16,41,45 

Anadenanthera 
colubrina  

_ 
Caatinga, Cerrado e 

Mata Atlântica 
X 

7,8,10,11,12,14,15,16,1
9,20,24,30,32,33,43,44,

45,46 

Commiphora 
leptophloeos 

_ 
Amazônia, Caatinga e 

Cerrado 
X 11,12,39,42,43,45 

Handroanthus 
impetiginosus 

LR/nt 
Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlân-

tica, Pantanal 
X 24 

Libidibia ferrea _ 
Caatinga, Cerrado, 

Mata Atlântica 
X 

4,8,9,13,16,17,19,20,21
,25,28,29,30,33,46,48 

Myracrodruon 
urundeuva 

LC 
Caatinga, Cerrado e 

Mata Atlântica X 
4,8,10,11,12,14,18,22,2
4,28,29,30,32,36,39,40,

43,44,45,46,48 
Fonte: Help, 2021. 
Legenda: Lista da International Union for Conservation of Nature (IUCN). Lei Estadual no 9.857 
de 06/07/2012, que dispõe sobre a Utilização e Proteção da vegetação do Bioma Caatinga 
ocorrente no Estado da Paraíba e lista as espécies protegidas em nível estadual. LC = Pouco 
preocupante; VU = Vulnerável; LR/nt = Baixo Risco – quase ameaçada. 
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Foram identificadas 4 espécies endêmicas dos domínios fitogeográficos da Ca-

atinga, são elas Croton blanchetianus Baill., Cenostigma pyramidale (Tul.) Gagnon & 

G. P. Lewis, Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz var. ferrea e Ziziphus joazeiro 

Mart. 

3.3.5.2.2. Levantamento fitossociológico 

3.3.5.2.2.1. Estrutura Horizontal 

Dentre as espécies inventariadas Croton blanchetianus, Mimosa tenuiflora, Ce-

nostigma pyramidale e Combretum leprosum foram as espécies que apresentaram os 

maiores números de indivíduos, com os totais de 1.642, 369, 340 e 324, respectiva-

mente, representando cerca de 69,35% dos indivíduos amostrados (Tabela 6). Resul-

tados semelhantes são encontrados em diversos estudos desenvolvidos em ambien-

tes de caatinga (GUEDES et al., 2021; HOLANDA et al.; 2015; SABINO et al., 2016; 

LIMA; COELHO, 2018; MEDEIROS et al., 2018). 

Tabela 18 – Espécies com número de indivíduos e percentual (%) em relação ao total 

observadas na área de influência direta das Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

Nome Científico Número de Indivíduos % 

Croton blanchetianus 1642 42,57 

Morta 677 17,55 

Mimosa tenuiflora  369 9,57 

Cenostigma pyramidale 340 8,82 

Combretum leprosum  324 8,40 

Jatropha mollissima 79 2,05 

Ximenia americana  73 1,89 

Myracrodruon urundeuva 59 1,53 

Piptadenia stipulaceae 56 1,45 

Anadenanthera colubrina 41 1,06 

Bauhinia forficata 31 0,80 

Aspidosperma pyrifolium 28 0,73 

Libidibia ferrea  26 0,67 

Ziziphus joazeiro 23 0,60 

Cochlospermum vitifolium 19 0,49 
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Tanaecium dichotomum 19 0,49 

Commiphora leptophloeos 12 0,31 

Nome Científico Número de Indivíduos % 

Aspidosperma sp. 11 0,29 

Desconhecida 1 8 0,21 

Amburana cearensis 7 0,18 

Cereus jamacaru 4 0,10 

Manihot pseudoglaziovii  4 0,10 

Desconhecida 2 2 0,05 

Desconhecida 3 1 0,03 

Desconhecida 4 1 0,03 

Handroanthus impetiginosus 1 0,03 

Total 3857 100 

Fonte: Help, 2021. 

A Euphorbiaceae Croton blanchetianus é um arbusto originário do Brasil, am-

plamente distribuído na caatinga, principalmente, em áreas desmatadas (Figura 29). 

Com porte variável que pode chegar a 6 metros de altura, possui folhas simples e um 

aroma característico que se assemelha a óleo de pinho. Suas folhas são pequenas, 

esbranquiçadas, no formato de espigas terminais. O fruto é do tipo cápsula com se-

mentes oleaginosas. Muito utilizada como estaca e varas curtas para cercas, além 

disso, suas cascas podem ser utilizadas para combater problemas estomacais se-

gundo a literatura etnofarmacológica (LORENZI; MATOS, 2002). 
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Figura 138 – Registros de indivíduo de Croton blanchetianus com 4 metros de altura (A) e de 

ambiente com predominância de Croton blanchetianus (B) na área de influência direta das 
Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

 
Fonte: Help, 2021. 

A Mimosa tenuiflora é uma espécie arbórea aculeada da família Fabaceae (Fi-

gura 30), conhecida popularmente como jurema preta, considerada como pioneira e 

colonizadora de áreas antropizadas da região semiárida do Brasil (MAIA, 2004). Pode 

chegar até 7 metros de altura e 30 cm de diâmetro. Suas folhas são compostas, alter-

nadas e bipinadas. As inflorescências possuem numerosas flores pequenas e bran-

cas. Frutos do tipo vagens de casca fina e quebradiça (LORENZI 2009, MAIA, 2004). 

As suas folhas, frutos e ramos finos são consumidos pelos animais e a sua lenha é 

explorada pelo seu alto poder calorífico, além disso, seus taninos apresentam boas 

características na curtição de peles caprinas (PAES et al. 2006; LORENZI, 2009; 

CORDÃO et al., 2013; CORDÃO et al., 2016). 
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Figura 139 – Registros dos acúleos da Mimosa tenuiflora (A) e de ambiente com 

predominância de Mimosa tenuiflora (B) na área de influência direta das Usinas Fotovoltaicas 
Taboleiro do Meio. 

 
Fonte: Help, 2021. 

Outra Fabaceae comumente encontrada na área de estudo foi a Cenostigma 

pyramidale (Figura 31), espécie que pode atingir 12 metros de altura com uma copa 

arredondada relativamente densa, formada por muitos ramos finos com folhas com-

postas (ARAÚJO FILHO, 2013). A casca das árvores adultas é de cor cinza-claro a 

castanho, com manchas de cor amarelo, verde e branco, e libera a camada superficial 

em lâminas pouco alongadas. Os frutos são do tipo legume seco e deiscentes (MAIA, 

2004). Amplamente distribuída no semiárido nordestino brasileiro, esta espécie é en-

contrada em diversas associações vegetais (SILVA et al., 2009). Pode ser utilizada 

como forragem na alimentação animal, como lenha e carvão para energia, além disso, 

possui alto potencial melífero e medicinal no tratamento de diarreia, hepatite e anemia, 

e ainda pode ser empregada na recuperação de ambientes degradados (MAIA, 2012; 

CARVALHO, 2014). 
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Figura 140 – Registros de um indivíduo de Cenostigma pyramidale (A) e de ambiente com 

predominância de Cenostigma pyramidale (B) na área de influência direta das Usinas 
Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

 
Fonte: Help, 2021. 

Combretum leprosum é espécie arbustiva da família Combretaceae (Figura 32), 

neotropical com distribuição exclusiva na América do Sul, com registro para a Bolívia, 

Paraguai e Brasil (LOIOLA, 2009). Possui ramos escandentes e ramificados. Folhas 

simples, de 8-17cm de comprimento. Flores pequenas, amarelas, perfumadas. Frutos 

do tipo sâmaras, os quais possuem apenas uma semente cada. Sua madeira pode 

ser empregada na construção e carpintaria, porém sua qualidade é mediana.  Pode 

ser usada como forrageira, e tem grande potencial na recuperação de áreas degrada-

das, principalmente por ser resistente a queimadas e cortes. Além disso, suas folhas 

e entrecascas do caule são frequentemente usadas em decocção e infusão como he-

mostático, sudoríficas e calmantes (MAIA, 2004), suas raízes em forma de infuso ou 

xarope para tratamento de tosses e coqueluches e suas sementes em forma chá como 

anti-hemorrágico e contra retenção de placenta. (LORENZI; MATOS, 2002). 
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Figura 141 – Registros dos frutos de Combretum leprosum (A) e de ambiente com 

predominância de rebrota de Combretum leprosum (B) na área de influência direta das Usinas 
Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

 
Fonte: Help, 2021. 

A lista com um ranking das 10 espécies com maiores IVI total observadas nesse 

estudo está apresentada na Figura 33. Essas espécies juntas representaram 88,08% 

do valor de importância total.  

Novamente observa-se que as espécies Croton blanchetianus, Mimosa tenui-

flora, Cenostigma pyramidale e Combretum leprosum foram as espécies que repre-

sentaram 42,59% da frequência relativa, 69,35% da densidade relativa, 64,35% da 

dominância relativa e 58,77% do valor de importância do estudo, sendo essas as es-

pécies mais relevantes na estruturação horizontal da comunidade estudada. Estas 

apresentam maiores IVI em fragmentos de caatinga, como evidenciado em outros le-

vantamentos por Lima; Coelho (2015) e Amorim et al. (2005), o que comprova a do-

minância ecológica de tais espécies. 
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Figura 142 – Dez espécies amostradas com maior valor de importância, representados pela 

soma da Densidade Relativa (DR), Frequência Relativa (FR) e Dominância Relativa (DoR), na 
área de influência direta das Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

 
Fonte: Help, 2021. 

A espécie de maior importância ecológica na área foi o Croton blanchetianus, 

conhecida popularmente como marmeleiro, o qual obteve a maior representatividade 

no estudo com uma densidade absoluta de 855,21 ind.ha-1, frequência relativa 12,17% 

e dominância absoluta de 1,27 m².ha-1, o que gerou um valor de importância de 74,54 

(Tabela 7). Esse número expressivo de indivíduos dessa espécie explica a família 

Euphorbiaceae como a mais importante em relação ao número de indivíduos (Tabela 

4). 

O Croton sp. é uma espécie pioneira, indicadora de sucessão secundária pro-

gressiva, ou de recuperação, que tende, ao longo do processo, a reduzir a densidade. 

Frequentemente é observada como dominante em áreas que sofreram algum tipo de 

perturbação natural ou antrópica como observado em muitos pontos da área de es-

tudo (Figura 34), pois possui um alto percentual de rebrota e a capacidade de produzir 

uma grande quantidade de sementes com dispersão fácil desde a deiscência dos fru-

tos até o seu estabelecimento no campo (HARDESTY et al., 1988). Reforçando a tese 

de que espécies pioneiras típicas de caatinga tendem a dominar os estágios iniciais 

de sucessão ecológica (PEREIRA et al., 2001). 
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Figura 143 – Registros de sinais de atividades antrópicas na área de influência direta das 

Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

 

 
Fonte: Help, 2021. 

Vale ressaltar que foram encontradas e mensuradas 677 árvores mortas não 

identificadas ainda em pé, essas representaram 18% da densidade relativa. As árvo-

res mortas apresentaram elevada frequência (97,92), ou seja, ocorreu em 47 das 48 

unidades amostrais, sugerindo que não está havendo perturbações localizadas. 

Ainda, é importante destacar que as árvores mortas observadas apresentaram o 
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segundo maior índice de valor de importância (43,45), abrangendo 13,47% da domi-

nância total da comunidade amostrada.  

De acordo com Ramalho et al. (2004) e Guedes et al. (2012), as árvores mortas 

em pé são de fundamental importância para a comunidade vegetal, com elevado valor 

ecológico para a fauna silvestre, pois são frequentemente utilizadas como local de 

abrigo e como substrato para a nidificação da entomofauna da caatinga, a exemplo 

as abelhas do gênero Xylocopa. Além disso, a presença de indivíduos mortos em po-

voamentos de floresta nativa sugere que os processos de sucessão ecológica e cicla-

gem de nutrientes devem estar ocorrendo. 

Outras espécies que merecem atenção e destaque nesse estudo são a Ambu-

rana cearensis, Anadenanthera colubrina, Myracrodruon urundeuva, Ziziphus joa-

zeiro, Commiphora leptophloeos e Handroanthus impetiginosus (Figura 35), que são 

espécies de grande importância econômica e ecológica para caatinga e pouco regis-

tradas em ambientes de caatinga antropizadas, porém, a presença dessas espécies 

provavelmente pode estar associada a um corte seletivo realizado na área, no qual 

essas espécies foram preservadas. 

Os indivíduos inventariados corresponderam a uma densidade de 2008,9 

ind.ha-1, valor próximo ao observado em estudos de outros ambientes de caatinga 

ANDRADE et al., 2005; CALIXTO JÚNIOR; DRUMOND, 2011). A área basal total para 

esse ambiente foi de 12,28 m².ha-1 (Tabela 7), com fisionomias que variaram de aber-

tas a densas. Esse resultado está de acordo com os encontrados em ambientes de 

caatinga, que variam de 4 a 52 m2.ha-1 (SAMPAIO, 1996). Porém, foi inferior ao en-

contrado por PEREIRA JÚNIOR et al. (2012) (28,78 m².ha-1) e superior ao observado 

em diversos outros levantamentos realizados em áreas de caatinga no estado da Pa-

raíba que variaram de 6,33 m².ha-1 a 9,93 m².ha-1 (ANDRADE, 2005; GUEDES et al., 

2012; ARAÚJO, 2007; SOUZA, 2012; MEDEIROS et al., 2018).  
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Tabela 19 – Resultados da análise fitossociológica / Estrutura Horizontal em ordem decrescente do Valor de Importância.  

Nome Científico N 
gi 

(m²) 
FA FR DA DR DoA DoR IVI IVI% IVC IVC% 

Croton blanchetianus 1642 2,432 95,83 12,17 855,21 42,57 1,27 19,80 74,54 24,85 62,37 31,19 

Morta 677 1,654 97,92 12,43 352,60 17,55 0,86 13,47 43,45 14,48 31,02 15,51 

Cenostigma pyramidale 340 2,619 62,50 7,94 177,08 8,82 1,36 21,32 38,07 12,69 30,13 15,07 

Mimosa tenuiflora 369 1,575 83,33 10,58 192,19 9,57 0,82 12,83 32,98 10,99 22,39 11,20 

Combretum leprosum 324 1,278 93,75 11,90 168,75 8,40 0,67 10,41 30,71 10,24 18,81 9,40 

Myracrodruon urundeuva 59 0,606 43,75 5,56 30,73 1,53 0,32 4,94 12,02 4,01 6,47 3,23 

Anadenanthera colubrina 41 0,612 37,50 4,76 21,35 1,06 0,32 4,99 10,81 3,60 6,05 3,02 

Ximenia americana 73 0,187 35,42 4,50 38,02 1,89 0,10 1,52 7,91 2,64 3,42 1,71 

Jatropha mollissima 79 0,225 25,00 3,17 41,15 2,05 0,12 1,83 7,06 2,35 3,88 1,94 

Ziziphus joazeiro 23 0,390 22,92 2,91 11,98 0,60 0,20 3,18 6,68 2,23 3,77 1,89 

Piptadenia stipulaceae 56 0,124 27,08 3,44 29,17 1,45 0,06 1,01 5,90 1,97 2,46 1,23 

Libidibia ferrea 26 0,070 33,33 4,23 13,54 0,67 0,04 0,57 5,48 1,83 1,24 0,62 

Aspidosperma pyrifolium 28 0,141 20,83 2,65 14,58 0,73 0,07 1,15 4,52 1,51 1,87 0,94 

Bauhinia forficata 31 0,047 20,83 2,65 16,15 0,80 0,02 0,38 3,83 1,28 1,18 0,59 

Aspidosperma sp. 11 0,054 18,75 2,38 5,73 0,29 0,03 0,44 3,10 1,03 0,72 0,36 

Tanaecium dichotomum 19 0,032 14,58 1,85 9,90 0,49 0,02 0,26 2,60 0,87 0,75 0,38 

Commiphora leptophloeos 12 0,074 12,50 1,59 6,25 0,31 0,04 0,60 2,50 0,83 0,91 0,46 

Cochlospermum vitifolium 19 0,072 10,42 1,32 9,90 0,49 0,04 0,58 2,40 0,80 1,08 0,54 
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Amburana cearensis 7 0,029 10,42 1,32 3,65 0,18 0,01 0,23 1,74 0,58 0,41 0,21 

Cereus jamacaru 4 0,039 6,25 0,79 2,08 0,10 0,02 0,32 1,21 0,40 0,42 0,21 

Desconhecida 1 2 0,005 4,17 0,53 1,04 0,05 0,00 0,04 0,62 0,21 0,09 0,04 

Desconhecida 4 8 0,005 2,08 0,26 4,17 0,21 0,00 0,04 0,51 0,17 0,25 0,12 

Manihot pseudoglaziovii 4 0,006 2,08 0,26 2,08 0,10 0,00 0,05 0,42 0,14 0,15 0,08 

Nome Científico N 
gi 

(m²) 
FA FR DA DR DoA DoR IVI IVI% IVC IVC% 

Handroanthus impetiginosus 1 0,003 2,08 0,26 0,52 0,03 0,00 0,03 0,32 0,11 0,05 0,03 

Desconhecida 3 1 0,003 2,08 0,26 0,52 0,03 0,00 0,03 0,32 0,11 0,05 0,03 

Desconhecida 2 1 0,001 2,08 0,26 0,52 0,03 0,00 0,01 0,30 0,10 0,04 0,02 

Total 3857 12,28 787,5 100 2008,9 100 6,40 100 300 100 200 100 

Fonte: Help, 2021. 
Legenda: N= número de indivíduos; gi = somatório de área basal da i-ésima espécie; ni= número de parcelas que a espécie ocorre; FA= frequência 
absoluta; FR= frequência relativa; DA= densidade absoluta; DR= densidade relativa; DoA= dominância absoluta; DoR= dominância relativa; IVI= 
Índice de valor de importância absoluto; IVI%=Índice de valor de importância percentual; IVC= Índice de valor de cobertura absoluto; IVC%= Índice 
valor de cobertura percentual. 
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Figura 144 – Registros fotográficos das espécies Amburana cearensis (A); Anadenanthera 

colubrina (B); Myracrodruon urundeuva (C); Ziziphus joazeiro (D); Commiphora leptophloeos 
(E) e Handroanthus impetiginosus (F) na área de influência direta das Usinas Fotovoltaicas 

Taboleiro do Meio. 

 

 

 
Fonte: Help, 2021.  



 

  

404 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

3.3.5.2.2.2. Estrutura Vertical 

O diâmetro médio observado nas unidades amostrais foi de 5,28 cm, variando 

de 1,91 a 47,75 cm, o diâmetro máximo encontrado corresponde a dois indivíduos de 

Anadenanthera colubrina (47,75 cm cada indivíduo), seguida por Ziziphus joazeiro, 

com 42,03 cm. 

Nota-se a ocorrência de um elevado contingente de indivíduos ocupando a pri-

meira e a segunda classe diamétrica, que contemplam diâmetros de 1,91 a 10 cm, as 

quais representam cerca de 91,55% do total para a área estudada (Figura 36). A dis-

tribuição diamétrica comportou-se como o previsto para florestas inequiâneas, apre-

sentando o padrão de distribuição diamétrica na forma de J invertido (SANTANA et 

al., 2011). 

Figura 36 – Distribuição em classes de diâmetro dos indivíduos amostrados na área de 
influência direta das Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

 
Fonte: Help, 2021. 

A altura média 3,47 m, variando de 1 a ≥ 6 m. A maior parte das espécies foram 

enquadradas no estrato médio de altura total (Ht), entre 2,50 e 4,45, com 79,41%. O 

estrato superior (Ht ≥ 4,45) abrangeu 16,33% do total e o estrato inferior (Ht < 2,50) 

com 4,25% (Tabela 8; Figura 37). Apenas as espécies Desconhecidas e o Handroan-

thus impetiginosus não apresentaram indivíduos no estrato superior. 
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Tabela 20 – Valores de estrutura vertical das espécies encontradas na área de influência direta das Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

Nome Científico 
Inferior              

Ht < 2,50 

Médio                  
2,50 ≤ Ht < 

4,45 

Supe-
rior                     
Ht ≥ 
4,45 

Total 
Geral 

Nº de es-
tratos de 

ocorrência 

Enquadramento 
Estratos 

Percentagem (%) 

Infe-
rior 

Médio 
Supe-
rior 

Amburana cearen-
sis 

1 4 2 7 3 I,M,S 14,29 57,14 28,57 

Anadenanthera co-
lubrina 

0 10 31 41 2 M,S 0 24,39 75,61 

Aspidosperma 
pyrifolium 

1 19 8 28 3 I,M,S 3,57 67,86 28,57 

Aspidosperma sp. 0 10 1 11 2 M,S 0 90,91 9,09 

Bauhinia forficata 0 26 5 31 2 M,S 0 83,87 16,13 

Cenostigma pyra-
midale 

5 211 124 340 3 I,M,S 1,47 62,06 36,47 

Cereus jamacaru 2 0 2 4 2 I,S 50 0 50 

Cochlospermum 
vitifolium 

0 6 13 19 2 M,S 0 31,58 68,42 

Combretum lepro-
sum 

13 250 61 324 3 I,M,S 4,01 77,16 18,83 

Commiphora lep-
tophloeos 

1 4 7 12 3 I,M,S 8,33 33,33 58,33 

Croton blancheti-
anus 

39 1478 125 1642 3 I,M,S 2,38 90,01 7,61 

Desconhecida 1 0 2 0 2 1 M 0 100 0 

Desconhecida 2 0 1 0 1 1 M 0 100 0 

Desconhecida 3 0 1 0 1 1 M 0 100 0 
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Desconhecida 4 0 8 0 8 1 M 0 100 0 

Handroanthus im-
petiginosus 

0 1 0 1 1 M 0 100 0 

Jatropha mollis-
sima 

9 64 6 79 3 I,M,S 11,39 81,01 7,59 

Nome Científico 
Inferior              

Ht < 2,50 

Médio                  
2,50 ≤ Ht < 

4,45 

Supe-
rior                     
Ht ≥ 
4,45 

Total 
Geral 

Nº de estra-
tos de ocor-

rência 

Enquadra-
mento Estra-

tos 

Percentagem (%) 

Infe-
rior 

Médio 
Supe-
rior 

Libidibia ferrea 0 20 6 26 2 M,S 0 76,92 23,08 

Manihot pseudo-
glaziovii 

0 3 1 4 2 M,S 0 75 25 

Mimosa tenuiflora 17 260 92 369 3 I,M,S 4,61 70,46 24,93 

Morta 70 556 51 677 3 I,M,S 10,34 82,13 7,53 

Myracrodruon 
urundeuva 

1 20 38 59 3 I,M,S 1,69 33,90 64,41 

Piptadenia stipula-
ceae 

0 24 32 56 2 M,S 0 42,86 57,14 

Tanaecium dicho-
tomum 

2 10 7 19 3 I,M,S 10,53 52,63 36,84 

Ximenia americana 3 62 8 73 3 I,M,S 4,11 84,93 10,96 

Ziziphus joazeiro 0 13 10 23 2 M,S 0 56,52 43,48 

Total Geral 164 3063 630 3857   4,25 79,41 16,33 

Fonte: Help, 2021. 
Legenda: I = Inferior; M = Médio; S = Superior; I e M = Inferior e Médio; I e S = Inferior e Superior; M e S = Médio e Superior; I, M e S = Inferior, Médio 
e Superior 
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Figura 145 – Visão parcial de ambientes com os diferentes estratos definidos para área de 

influência direta das Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

 

 
Fonte: Help, 2021. 
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3.3.5.2.2.3. Diversidade 

O índice de diversidade de Shannon encontrado, considerando a população 

amostrada de 48 unidades amostrais, foi de 1,76 nats.ind-1. Para dominância de Sim-

pson foi obtida um valor de 0,69 e 0,55 para Equabilidade (J’). 

Baseado em outros estudos realizados em áreas de Caatinga nos quais o ín-

dice de diversidade de Shannon (H’) pode variar entre 1 e 4 nats.ind-1, o encontrado 

para a presente área é considerado baixo (GUEDES et al., 2012; MORANGON et al., 

2013; LEITE et al. 2015). 

O índice de dominância de Simpson (0,70) encontrado no levantamento indica 

uma área com uma diversidade de espécies média/alta e o valor do índice de equabi-

lidade de Pielou (0,55) também foi considerado médio, ou seja, a área apresenta uma 

uniformidade intermediária. 

Tabela 21 – Estimativa de Riqueza de espécie (S), Diversidade de Shannon (H`), Dominância de 

Simpson (C) e Equitabilidade (J’) por unidade amostral. 

Parcelas NI S H' C J’ 

1 72 5 1,13 0,64 0,70 

2 38 4 1,01 0,56 0,73 

3 59 4 1,06 0,58 0,76 

4 51 8 1,36 0,65 0,65 

5 70 6 1,00 0,55 0,56 

6 114 5 0,83 0,46 0,52 

7 126 5 0,55 0,26 0,34 

8 109 8 1,30 0,59 0,62 

9 83 6 1,02 0,53 0,57 

10 126 9 1,05 0,52 0,48 

11 110 13 1,92 0,79 0,75 

12 78 12 2,26 0,88 0,91 

13 66 5 1,04 0,57 0,65 

14 39 7 1,57 0,73 0,81 

15 50 6 1,60 0,77 0,89 

16 53 7 1,14 0,53 0,58 
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17 87 5 0,78 0,41 0,49 

18 46 7 1,28 0,59 0,66 

19 51 6 1,27 0,61 0,71 

20 65 6 1,11 0,56 0,62 

21 60 6 1,39 0,70 0,78 

Parcelas NI S H' C J’ 

22 44 7 1,68 0,77 0,86 

23 40 5 1,23 0,66 0,76 

24 62 9 1,61 0,74 0,73 

25 35 3 0,26 0,11 0,24 

26 56 7 1,38 0,67 0,71 

27 37 5 1,12 0,50 0,69 

28 57 10 1,56 0,68 0,68 

29 76 6 0,84 0,42 0,47 

30 99 10 1,51 0,66 0,66 

31 30 4 0,53 0,24 0,38 

32 62 9 1,65 0,74 0,75 

33 67 7 1,31 0,66 0,67 

34 51 7 1,50 0,73 0,77 

35 25 3 0,97 0,60 0,89 

36 53 6 1,28 0,64 0,72 

37 58 6 1,36 0,70 0,76 

38 49 4 0,88 0,50 0,64 

39 43 10 1,85 0,80 0,80 

40 61 6 1,22 0,62 0,68 

41 49 5 1,20 0,61 0,74 

42 68 7 1,00 0,47 0,51 

43 102 11 1,47 0,64 0,61 

44 73 7 0,73 0,32 0,38 

45 78 13 1,94 0,78 0,76 

46 94 14 1,79 0,72 0,68 

47 80 4 0,74 0,43 0,53 
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48 78 6 0,97 0,46 0,54 

Área Total - - 1,76 0,70 0,55 

Fonte: Help, 2021. 

3.3.5.2.3. Volumetria 

3.3.5.2.3.1. Análise Estatística 

Inicialmente foi realizado um Inventário Piloto para verificar a estimativa da va-

riância que permita o cálculo do número ideal de unidades amostrais. Nessa fase fo-

ram alocadas 48 parcelas. Posteriormente, foi realizada a análise estatística da variá-

vel de interesse, que nesse caso foi o volume em m3, para verificar a quantidade ne-

cessária de parcelas amostrais para representar o volume da área em estudo. 

Na Tabela 22 estão representados os valores de volume que foram usados 

para análise estatística da suficiência amostral que será demonstrada a seguir. 

Tabela 22 – Valores em m³, utilizados para a análise estatística. 

Parcela 
Volume 

(m³) 
Parcela 

Volume 
(m³) 

Parcela 
Volume 

(m³) 
Parcela 

Volume 
(m³) 

1 0,8256 13 0,6665 25 0,5368 37 1,0961 

2 0,3414 14 1,3546 26 0,9252 38 0,3080 

3 0,1887 15 0,9343 27 0,4696 39 1,3737 

4 0,7058 16 2,4409 28 1,2339 40 0,8696 

5 0,5365 17 0,4081 29 0,6213 41 1,3380 

6 1,5760 18 0,6851 30 1,3227 42 1,2569 

7 1,5819 19 0,3645 31 0,6158 43 1,5508 

8 0,9007 20 0,5569 32 1,4518 44 1,6041 

9 0,5401 21 0,4899 33 0,5229 45 1,3082 

10 2,2769 22 0,6933 34 1,1569 46 1,6688 

11 1,1860 23 0,9017 35 0,3150 47 1,2858 

12 1,3375 24 0,8092 36 0,8491 48 1,8062 

Fonte: Help, 2021. 

A suficiência amostral foi definida com base em análise estatística que estabe-

leceu o número ideal de parcelas. É importante ressaltar que houve variabilidade em 

volume dentro das unidades amostrais, principalmente nas áreas em que foram 
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registrados maiores sinais de intervenção antrópica e de solos visualmente conside-

rados muito rasos e pedregosos.  

De acordo com os resultados da análise estatística expostos na Tabela 23é 

possível afirmar que a amostragem usada nesse estudo foi representativa, visto que 

foram lançadas 48 unidades amostrais e o número ideal de parcelas calculado foi 19, 

a um nível de probabilidade de 90% e admitindo um erro de 20%. A partir desse re-

sultado o inventário piloto, passa a ser o Inventário Definitivo atendendo aos parâ-

metros estatísticos 

Tabela 23 – Análise estatística para as quarenta e quatro Parcelas amostrais do Inventário 

Piloto (em m³). 

Parcelas 48 

Média 0,9956 

Desvio Padrão 0,5163 

Variância 0,2666 

Erro Padrão da Média 0,0745 

Coeficiente de Variação 51,8564 

Valor de t-student 1,6813 

L.S. 1,1209 

L.I. 0,8703 

Erro de Amostragem (%) 12,58% 

n para erro de 20% 19 

População Infinita 

Fonte: Help, 2021. 
Legenda: n= nº de parcelas; L.I = Limite Inferior; L.S= Limite Superior 

3.3.5.2.3.2. Volume por parcela 

Foram obtidos valores médios de volume real de 24,89 (m3.ha-1) e 82,64 (st.ha-

1). O volume real estimado para cada parcela está descrito na Tabela 24. 

O valor calculado para volume real da área foi semelhante ao de diversos le-

vantamentos realizados na Caatinga, como o Ferraz et al. (2013) que obteve um valor 

de 28,42 m³.ha-1 para volume de um fragmento de Caatinga localizado no monumento 

natural Grota do Angico no município de Canindé do São Francisco-SE.  
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O de Leite et al. (2015) em uma área localizada no município de Teixeira-PB 

que observaram um volume real de 30,03 m³.ha-1. E ainda como o de Santos et al. 

(2017) que calculou um volume de 30,08 m3.ha-1 para uma área destinada ao manejo 

florestal sustentável na propriedade Fazenda Nova, Município de Desterro-PB. 

Esses volumes variam no Estado da Paraíba de acordo com as características 

da região, à medida que há interferência nos tipos de solos, relevo e pluviosidade, os 

quais interferem significativamente na produção florestal, sendo fundamental a reali-

zação de estudos dessa natureza para o mapeamento e ordenamento por parte dos 

órgãos de fiscalização do Estado (SANTOS et al., 2017). 

Tabela 24 – Dados da volumetria para as 48 unidades amostrais mensuradas, com dados 
relativos a quantidade de m³ por parcela, por hectare e estéreo por parcela e por hectare. 

Parcela 
Volume 

(m³/parcela) 
Volume 
(m³/ha-1) 

Volume 
(st/parcela) 

Volume 
(st/ha-1) 

1 0,8256 20,6396 2,7409 68,5236 

2 0,3414 8,5350 1,1334 28,3362 

3 0,1887 4,7168 0,6264 15,6597 

4 0,7058 17,6446 2,3432 58,5801 

5 0,5365 13,4136 1,7813 44,5330 

6 1,5760 39,4005 5,2324 130,8097 

7 1,5819 39,5464 5,2518 131,2942 

8 0,9007 22,5177 2,9903 74,7587 

9 0,5401 13,5026 1,7931 44,8285 

10 2,2769 56,9222 7,5593 188,9817 

11 1,1860 29,6494 3,9374 98,4360 

12 1,3375 33,4384 4,4406 111,0156 

13 0,6665 16,6628 2,2128 55,3204 

14 1,3546 33,8662 4,4974 112,4358 

15 0,9343 23,3565 3,1017 77,5437 

16 2,4409 61,0221 8,1037 202,5933 

17 0,4081 10,2014 1,3547 33,8687 

18 0,6851 17,1273 2,2745 56,8627 

19 0,3645 9,1115 1,2100 30,2501 

20 0,5569 13,9222 1,8489 46,2219 
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21 0,4899 12,2474 1,6265 40,6614 

22 0,6933 17,3335 2,3019 57,5472 

23 0,9017 22,5429 2,9937 74,8425 

24 0,8092 20,2296 2,6865 67,1623 

25 0,5368 13,4189 1,7820 44,5509 

26 0,9252 23,1309 3,0718 76,7947 

27 0,4696 11,7411 1,5592 38,9803 

28 1,2339 30,8474 4,0965 102,4134 

29 0,6213 15,5332 2,0628 51,5701 

30 1,3227 33,0677 4,3914 109,7848 

31 0,6158 15,3943 2,0444 51,1091 

32 1,4518 36,2961 4,8201 120,5030 

33 0,5229 13,0733 1,7361 43,4033 

34 1,1569 28,9234 3,8410 96,0255 

35 0,3150 7,8741 1,0457 26,1421 

36 0,8491 21,2276 2,8190 70,4758 

37 1,0961 27,4024 3,6390 90,9760 

38 0,3080 7,7006 1,0226 25,5658 

39 1,3737 34,3430 4,5608 114,0188 

40 0,8696 21,7405 2,8871 72,1785 

41 1,3380 33,4490 4,4420 111,0507 

42 1,2569 31,4216 4,1728 104,3198 

Parcela 
Volume 

(m³/parcela) 
Volume 
(m³/ha-1) 

Volume 
(st/parcela) 

Volume 
(st/ha-1) 

43 1,5508 38,7711 5,1488 128,7199 

44 1,6041 40,1019 5,3255 133,1384 

45 1,3082 32,7061 4,3434 108,5844 

46 1,6688 41,7188 5,5403 138,5063 

47 1,2858 32,1449 4,2688 106,7211 

48 1,8062 45,1544 5,9965 149,9128 

Total 47,7893 1194,7328 158,6605 3966,5128 

Média 0,9956 24,8903 3,3054 82,6357 
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Desvio Padrão 0,5163 12,9072 1,7141 42,8519 

Variância 0,2666 166,5959 2,9381 1836,2863 

Erro Padrão da média 0,0745 1,8630 0,2474 6,1851 

t - student (α = 20%) 1,6813 

Intervalo de confiança 
(m³.ha-1) 

21,7581 < 24,8903 < 28,0225 

Intervalo de confiança 
(st.ha-1) 

72,2367 < 82,6357 < 93,0346 

Fonte: Help, 2021. 

3.3.5.2.3.3. Volume por espécie 

Para o cálculo do volume por espécie, levou-se em consideração o somatório 

do volume de cada espécie nas 48 parcelas inventariadas na área amostral de 1,92 

ha, assim como a prospecção do volume de cada espécie em m³ por hectare e estéreo 

por hectare (Tabela 25). 

As espécies que apresentaram maiores volumes foram Cenostigma pyrami-

dale, Croton blanchetianus, Mimosa tenuiflora e Combretum leprosum, isso principal-

mente devido ao maior número de indivíduos dessas espécies na área. A classe dos 

indivíduos mortos apresentou o terceiro maior volume do estudo. 
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Tabela 25 – Volume por espécies em m³ e em metro estéreo, por área amostrada (1,92 ha), por hectare e na área total amostrada. 

Espécie 
Volume 

(m³/1,92ha) 
Volume 
(m³/ha) 

Volume 
(m³/350,69ha) 

Volume 
(st/1,92ha) 

Volume 
(st/ha) 

Volume 
(st/350,69 ha) 

Cenostigma pyramidale 11,2013 5,8340 2045,9068 37,1883 19,3689 6792,4105 

Croton blanchetianus 7,9130 4,1214 1445,3071 26,2712 13,6829 4798,4197 

Mimosa tenuiflora 6,1598 3,2083 1125,0898 20,4507 10,6514 3735,2980 

Morta 5,0944 2,6533 930,4900 16,9134 8,8091 3089,2267 

Combretum leprosum 4,7682 2,4834 870,9080 15,8304 8,2450 2891,4146 

Anadenanthera colubrina 3,2744 1,7054 598,0638 10,8710 5,6620 1985,5719 

Myracrodruon urundeuva 3,1292 1,6298 571,5455 10,3889 5,4109 1897,5309 

Ziziphus joazeiro 1,9606 1,0211 358,0936 6,5090 3,3901 1188,8707 

Jatropha mollissima 0,7633 0,3975 139,4131 2,5341 1,3198 462,8516 

Ximenia americana 0,6682 0,3480 122,0438 2,2184 1,1554 405,1854 

Aspidosperma pyrifolium 0,5565 0,2899 101,6533 1,8477 0,9624 337,4891 

Piptadenia stipulaceae 0,5169 0,2692 94,4037 1,7160 0,8937 313,4203 

Commiphora leptophloeos 0,3828 0,1994 69,9110 1,2708 0,6619 232,1044 

Cochlospermum vitifolium 0,3428 0,1785 62,6051 1,1380 0,5927 207,8488 

Libidibia ferrea 0,2807 0,1462 51,2636 0,9318 0,4853 170,1951 

Aspidosperma sp. 0,2031 0,1058 37,1011 0,6744 0,3512 123,1758 

Bauhinia forficata 0,1600 0,0833 29,2177 0,5311 0,2766 97,0028 

Tanaecium dichotomum 0,1272 0,0663 23,2356 0,4224 0,2200 77,1423 
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Cereus jamacaru 0,1090 0,0568 19,9149 0,3620 0,1885 66,1176 

Espécie 
Volume 

(m³/1,92ha) 
Volume 
(m³/ha) 

Volume 
(m³/350,69ha) 

Volume 
(st/1,92ha) 

Volume 
(st/ha) 

Volume 
(st/350,69 ha) 

Amburana cearensis 0,1013 0,0528 18,5094 0,3364 0,1752 61,4511 

Manihot pseudoglaziovii 0,0237 0,0123 4,3306 0,0787 0,0410 14,3775 

Desconhecida 1 0,0154 0,0080 2,8099 0,0511 0,0266 9,3287 

Desconhecida 4 0,0135 0,0070 2,4599 0,0447 0,0233 8,1670 

Desconhecida 3 0,0113 0,0059 2,0616 0,0375 0,0195 6,8445 

Handroanthus impetiginosus 0,0090 0,0047 1,6443 0,0299 0,0156 5,4591 

Desconhecida 2 0,0038 0,0020 0,6946 0,0126 0,0066 2,3061 

Total 47,7893 24,8903 8728,6777 158,6605 82,6357 28979,2100 

Fonte: Help, 2021. 
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3.3.5.2.3.4. Volume Total de Supressão 

A área total de supressão com remanescente de vegetação nativa é de 350,69 

ha, portanto, o cálculo do volume total de supressão levou em consideração essa área 

como a que contém volume lenhoso. 

Os valores totais de supressão dos 350,69 ha foram de 8.728,68 m3 ou 

28.979,21 st, considerando os valores médios estimados por hectares de 24,89 m3.ha-

1 e 82,64 st.ha-1 (Tabela 26). Esse volume tem 90% de probabilidade de ser encon-

trado na área de vegetação efetiva, ou seja, tem-se essa probabilidade do volume 

médio real em m³ estar dentro do intervalo de confiança de 7630,2526 m³ < 8728,6777 

m³ < 9827,1028 m³, e estéreo (st) estar incluído no intervalo entre 25332,4386 st < 

28979,2100 st < 32625,9814 st. 

Tabela 26 – Valor de supressão total para a área de 350,69 ha. 

Volume 
(m³/parcela) 

Volume 
(m³.ha-1) 

Volume 
(st/parcela) 

Volume 
(st/ha-1) 

Volume 
(m³/350,69ha) 

Volume 
(st/350,69ha) 

0,9956 24,8903 3,3054 82,6357 8728,6777 28979,2100 

Intervalo de confiança (m³/350,69ha) 7630,2526 < 8728,6777 < 9827,1028 

Intervalo de confiança (st/350,69ha) 25332,4386 < 28979,2100 < 32625,9814 

Fonte: Help, 2021. 

3.3.5.2.4. Destinação do material suprimido 

O material lenhoso oriundo da supressão vegetal será separado da galharia e 

selecionado conforme diâmetro, sendo o material lenhoso igual ou abaixo de 5 cm 

classificado como galharia e será triturado favorecendo a sua decomposição e incor-

poração ao solo das áreas que necessitam de recuperação, previamente definidas e 

aprovadas pelo órgão ambiental competente. O material lenhoso com mais de 5 cm 

de diâmetro será separado para corte e aproveitamento lenhoso para uso em benfei-

torias na própria propriedade pelo possuidor do imóvel rural. Não sendo permitido o 

transporte e comercialização sem Documento de Origem Florestal-DOF. 

Para o desdobramento deverá ser adotado os tamanhos de corte de lenha e 

mourão, para a madeira com diâmetro de seis até 10 cm será classificada como lenha 

e o corte deverá ser feito formando peças de 1m de comprimento. Para diâmetros 

maiores que 10 cm a madeira será classificada como mourão e o corte deverá ser 
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feito mantendo-se todo o comprimento da peça. Para o material que será transformado 

em mourão deverão ser formados estaleiros específicos.  

Com relação à lenha gerada, os estaleiros de deposição da lenha deverão ser 

uniformes e o empilhamento da lenha deve ser feito com toretes de um metro de com-

primento, empilhados a um metro de altura. Os estaleiros deverão ser dispostos de 

maneira uniforme e deverão ter um espaçamento entre si suficiente para o tráfego de 

máquinas e caminhões. Os estaleiros de lenha deverão ser, obrigatoriamente, esco-

rados lateralmente por dois apoios rígidos em cada extremidade e não poderão, em 

hipótese alguma, ficar apoiados em árvores, arbustos ou cercas. 
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 Ictiofauna 

3.4.1. Introdução 

Na área de influência da instalação do empreendimento estão localizados um 

total de cinco reservatórios, os quais para este estudo foram divididos em dois setores, 

no setor 1 está o reservatório A, já no setor 2 estão localizados os reservatórios B, C, 

D e E. Esses corpos hídricos pertencem ao sistema de reservatórios Curemas-Mãe 

d’água, a bacia hidrográfica de Curemas possui uma capacidade aproximada de 

744,14 hm³ (ANA, 2016), atualmente se encontra com 50,05% de sua capacidade 

contando com 372.463.942 m³ de volume de água (AESA, 2021). Essa, por sua vez, 

está inserida na bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu. Tal bacia, se estende ao 

longo de dois estados nordestinos, abrangendo toda a região oeste da Paraíba até a 

região central do Rio Grande do Norte, tendo um território total estimado em cerca de 

43.000 km², totalmente inserido na região semiárida tendo a Caatinga como fitofisio-

nomia predominante (DNOCS, 2020). 

Este bioma possui um clima quente e seco, mesmo sendo considerada a região 

semiárida mais úmida do planeta, a mesma possui um regime hídrico marcado por 

baixas precipitações, com médias anuais variando entre 440 e 1.050 mm. Esse vo-

lume de água tem sua precipitação concentrada, principalmente, entre os meses de 

fevereiro e maio (ANA, 2016). Devido à ausência de um sistema de chuvas regular, a 

região é marcada pela ocorrência de um volume de chuvas muito acentuado em al-

guns anos, enquanto em outros anos pode sofrer com a escarces dessas chuvas que 

quando acentuada leva a ocorrência de secas severas (COELHO JUNIOR, et al.,2020; 

CARVALHO, 2020).  

Devido às características mineralógicas do solo na região, composto principal-

mente por arenito e com baixo teor de argila, os reservatórios na área de estudo são 

classificados como coleções de águas de hidrodinâmica lêntica, de origem artificial, 

com periodicidade temporária. Tudo isso somado a uma elevada taxa de evaporação, 

que segundo Mello e Piasentin (2011) pode chegar a uma marca de 2.000 mm ao ano, 

faz com que as comunidades biológicas locais tenham seus ciclos de vida interrompi-

dos temporariamente ou até mesmo definitivamente durante os períodos de estiagem. 
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De acordo com o estudo de Melo e Lima (1999), as interações ecológicas nas 

comunidades ictiofaunistica tem as variáveis abióticas atuando como principais fatores 

limitantes atuando no controle biológico, por exercerem fortes pressões nesses orga-

nismos (NIMER, 1979). Logo, pode-se concluir que quanto menor for o volume hídrico 

do reservatório, maior será a influência dos fatores abióticos sobre a vida naquele 

ambiente.  

Sendo assim, para que as espécies se instalem e permaneçam nesse local se 

faz necessário que as mesmas possuam uma grande resistência somada a uma 

grande resiliência, pois essas comunidades estão diretamente expostas a tais fatores 

limitantes, como podem ser observadas através de imagens de satélite as alterações 

do volume hídrico nos reservatórios de interesse ao longo dos anos (Figura 146). 

Tendo como consequência desses processos atrelados ao isolamento geográfico re-

sultando geralmente em uma baixa diversidade biológica nesses reservatórios já que 

a vida útil da água é considerada baixa.
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Figura 146 – Mudanças no volume hídrico dos reservatórios na área de estudo 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
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Nota: (a) imagem do reservatório A registrada em janeiro de 2021; (b) imagem 

do reservatório A registrada em julho de 2019; (c) imagem do reservatório B registrada 

em janeiro de 2021; (d) imagem do reservatório B registrada em julho de 2019; (e) 

imagem dos reservatórios C, D e E registrada em janeiro de 2021; (f) imagem dos 

reservatórios C, D e E registrada em julho de 2019. 

Para o levantamento dos dados sobre a ictiofauna foram realizadas seis incur-

sões ao campo, entre os dias 15 e 22 de março com os esforços sendo distribuídos 

proporcionalmente nos dois setores. No setor 1, têm-se o reservatório A (6°58’27” S 

37°59’29” W), localizado na fazenda Major Celso (Figura 147), este possui aproxima-

damente 742,56 m de extensão, sendo sua largura máxima de aproximadamente 

611,12 m.  

Figura 147 – Imagem de satélite do reservatório A, localizado no setor 1. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

Já no setor 2 foram identificados 4 reservatórios, o reservatório B (6°59’33”S 

37°59’29”W) possui uma extensão aproximada de 295 metros tendo 94 metros de 

largura em suas margens mais largas (Figura 148), os reservatórios C e D encontram-

se um ao lado do outro e são criatórios de Tilápias, estando georreferenciados pelas 

coordenadas 6°59’31”S 37°59’44”W e 6°59’33”S 37°59’47”W respectivamente e o re-

servatório E (6°59’34”S 37°59’55”W) que se caracteriza como uma região de alaga-

mento (Figura 149). 
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Figura 148 – Imagem de satélite do reservatório B, localizado no setor 2. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

Figura 149 – Imagem de satélite dos reservatórios C e D, localizados no setor 2. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

Foram propostas para uma melhor estimativa da biodiversidade da comunidade 

ictiofaunistica da área, 4 artes de pesca dívidas entre metodologias passiva e ativa. 

Entre as técnicas de pesca ativas escolhidas estão rede de arrasto de 14 mm e tarrafa 

5 mm, já entre as técnicas de pesca passivas estão redes de emalhe de 8 mm e de 6 

mm e varas com anzol do tipo J de tamanhos variados.  
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3.4.1.1. Rede de arrasto 

Muito utilizada na piscicultura, esse tipo de rede conta além do seu pano com 

malha variada, possui cabo de chumbo na sua porção inferior para favorecer o contato 

com o fundo, já na sua porção superior conta com cabo de boias que auxiliam na 

manutenção da sua flutuabilidade evitando que a mesma afunde durante o arrasto.   

Figura 150 – Despesca em açude com rede de arrasto realizado em outra área pelo autor. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

3.4.1.2. Tarrafa 

Possui pano similar ao da rede de emalhe, sua principal característica e seu 

formato circular que faz útil para seu manuseio, pois e lançada aberta sobre a água, 

fechando-se e aprisionando os peixes no seu interior. 

Figura 151 – Imagem A recolhimento e limpeza da tarrafa, imagem B lançamento da tarrafa. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

B 

 

A 

 



 

  

425 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

3.4.1.3. Rede de emalhe 

Também conhecida como rede de espera, é caracterizada como uma tecnica 

de pesca passiva e seletiva, pois a captura dos peixes se dá ao seu aprisionamento 

na malha da rede. Logo peixes menores e maiores que a malha da rede dificilmente 

serão capturados. 

Figura 152 – Desenho esquemático de uma rede de emalhar.  

 
Fonte: CEPSUL/IBAMA 

Figura 153 – Imagem A retirada da rede de emalhe; imagem B retirada de peixes emalhados. 

 
  

3.4.1.4. Covo 

Armadilha com armação de metal ou de madeira, coberta com tela de arame 

ou de nylon, com uma abertura (sanga) por onde os peixes e crustáceos entram, mas 

B 
A 
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não conseguem sair, para que isso ocorra se faz necessário o uso de isca para atrair 

os indivíduos.  

Figura 154 – Desenho esquemático de um covo. 

 

Figura 155 – Imagem A instalação do covo em açude; imagem B retirada do covo de área de 
alagamento. 

 
 

A B 
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3.4.1.5. Vara de mão com anzol 

Essa técnica de pesca consiste numa variante da pesca com linha e anzol, 

contando com o auxílio de uma vara, para aplicação desta técnica também se faz 

necessário o uso de isca para garantir uma maior efetividade da mesma. 

Figura 156 – Imagens A e B capturas de exemplares icticios com vara e anzol. 

 
 

Os indivíduos coletados foram identificados, medidos e tiveram seu peso afe-

rido (Figura 157), para efetuar o registro dos dados coletados foi utilizada uma tabela 

contendo as seguintes informações, data, horário de início e termino da coleta, número 

de identificação do indivíduo (ID), Local, coordenadas, nome cientifico, nome vulgar, 

petrecho utilizado, tipo de isca quando necessário (1- Moela de frango; 2 – Miolo de 

pão), comprimento Rosto Caudal (CRC), peso (Kg), estágio de desenvolvimento (J- 

jovem; AL-alevino e A- adulto),  condição do animal (S- saldável, F- ferido e M- morto) 

e destino (S- solto;  F- fixado). 

 

 

 

A 
B 
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Figura 157 – Material de utilizado em campo. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
(A) Equipamentos usados para coleta e registro de dados; (B) Aferimento de peso do indivíduo 
com auxílio de balança digital e saco plástico; (C) Aferição do C.R.C. com auxílio de uma régua.   

3.4.2. Resultados 

Durante as incursões realizadas foram capturados 364 espécimes (Figura 13), 

distribuídos em 5 espécies e 5 famílias. Dos quais 14 foram registrados no reservatório 

A, 343 no reservatório B e 14 no reservatório E. Como é possível observar o reserva-

tório B localizado no setor 2 apresentou uma maior diversidade biológica e a maior 

abundância (Figura 158). Os reservatórios C e D localizados também no setor 2, são 

corpos hídricos de pequeno porte usados em atividades relacionadas à piscicultura, 

ambos usados na criação de Tilápia (Oreochromis niloticus, Linnaeus - 1758).  

Entre as espécies capturados foram identificas 5 Hoplosternum littorale (Han-

cock - 1828), vulgarmente conhecidos como cascudo, 318 piabas (Astyanax bimacu-

latus, Linnaeus - 1758), um exemplar de Hoplias spp., também conhecida como traíra, 

4 Leporinus spp. popularmente chamados de piau e 36 espécimes de tilápia (Oreo-

chromis niloticus) (Figura 159). 

 

 

Figura 158 – Espécies capturadas na área de implantação do empreendimento, e abundância 
absoluta. 

A B C 
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Figura 159 – Amostragem da abundância biológica dos reservatórios A, B e E. 

 

Figura 160 – Hoplosternum littorales(A), Astyanax bimaculatus (B), Oreochromis niloticus (C) e 

Hoplias spp. (D). 

 

No reservatório A foram aplicadas apenas 3 das 4 artes de pescas, pois devido 

as últimas chuvas que atingiram a região este corpo hídrico recebeu um aporte no 
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volume de água, carreando muito material vegetal (galhos e troncos de árvores), que 

junto com o avanço de suas margens em direção a mata impossibilitou a realização 

do arrasto com a rede. Contudo foram capturados 10 Orechromis niloticus e 4 Lepori-

nus spp. Já no setor 2 foram coletados dados em dois corpos hídricos, no reservatório 

B a composição da ictiofauna se deu pelas espécies O. niloticus com 26 indivíduos, 

A. bimacutalus com 315 espécimes, já as espécies H. littorales e Hoplias spp. tiveram 

um único espécime pescado cada. Para o reservatório E, também localizado no setor 

2, foram capturados 7 indivíduos no total, sendo 3 deles pertencentes a espécie A. 

bimaculatus e 4 H. littorales como pode ser observado na (Tabela 1). Número de cap-

tura da ictiofauna por metodologia de amostragem 

Tabela 27 – Descrição da captura da ictiofauna do Setor 1 e 2 de acordo com o petrecho de 
pesca. 

Reser-
vatório 

Rede de 
arrasto 

Tarrafa 
Rede de 
emalhe 

Covo 
Vara de mão 
com anzol 

A 0 0 0 0 14 

B 0 0 25 311 7 

C 0 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 

E 0 4 0 3 0 

TOTAL 0 4 25 314 21 

 

As espécies A. bimaculatus, Hosplia spp., Leporinus spp. e H. Littorale são na-

tivas podendo ocorrer em outros biomas além da caatinga. A primeira tem baixo valor 

comercial e comumente é usada como isca para capturar outras espécies de peixe, a 

segunda espécie mesmo tendo um percentual elevado de massa corpórea também 

apresenta um e seu consumo é geralmente feito pelo próprio pescador, a terceira 

apresenta relativa importância econômica sendo de interesse comercial, já a quarta 

espécie assim como as duas primeiro tem baixo potencial econômico. Quanto a O. 

niloticus é uma espécie exótica introduzida no brasil devido ao seu potencial comer-

cial, seus hábitos generalistas fizeram com que a tilápia se adapta facilmente aos 

ecossistemas brasileiros.   
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3.4.3. Discussão 

A diversidade biológica em reservatórios hídricos como barragens, açudes e 

lagoas é guiada principalmente pelos períodos chuvosos e de estiagem, como esses 

ambientes estão em constante pressão desses fatores sua comunidade ictia apre-

senta uma baixa taxa de diversidade (PAIVA. 1983; ALMEIDA, 1995; ROSA, 2003 e 

SILVA, 2013). No que se refere aos estudos relacionados a ictiofauna do Nordeste 

brasileiro as investigações ainda se mostram incipientes, o que provoca uma lacuna 

no conhecimento da nossa biodiversidade aquática, bem como uma demasiada con-

fusão taxionômica (RAMOS, et al. 2014).   

Segundo Silva (2013) no complexo aquático formado pelos açudes de Coremas 

e Mãe D’Água os principais recursos pesqueiros extraídos são Acará-Açu, Tilápia, 

Tucunaré, Branquinho, entre outros, além da espécie A. bimabulatus (Piaba) captu-

rada com o principal intuito de servir de isca para a pesca dos indivíduos apresentados 

acima. O que implica na segunda maior causa da extinção das espécies nativas da 

região, o povoamento dos açudes e barragens com espécies exóticas como Traíra 

(Hoplias spp.), Piau (Leporinus spp.), Tucunaré (Ciclia spp.) e Curimatãs (Prochilodus 

spp.) (CARVALHO, 2013).  

Os resultados obtidos no presente estudo corroboram com o que foi descrito 

por Lira (2015) e Ramos (2012) que ressaltam a riqueza e abundância dos peixes 

pertencentes à ordem Chariciformes, tendo no presente estudo as seguintes espécies 

representantes Leporinus spp., A. bimaculatus e Hoplias spp. Os mesmos autores 

ainda apontam estes grupos de peixes como sendo um dos principais componentes 

da ictiofauna Neotropical. A explicação para o elevado índice de captura de A. bima-

culatus com um N igual a 318 indivíduos, pode ser dar pela grande plasticidade apre-

sentada pela espécie já que são animais com hábitos generalistas (Lira, 2015). Quanto 

à segunda espécie com o maior índice de captura, O. niloticus, é exótica e seu per-

centual de abundância pode ser esclarecido como fator resultante dos processos do 

impacto ambiental no meio aquícola comumente provocado pelos homens. Impactos 

motivados exclusivamente pela lucratividade e facilidade na criação dessa espécie, 

assim acabam introduzindo-a no meio. E sendo está uma espécie extremamente ge-

neralista, conferindo vantagem na competição com espécies nativas pelos recursos 

(ROSA e GROTH, 2004).   
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3.4.4. Conclusão e Considerações Finais 

A partir dos dados analisados durante a execução do presente estudo realizado 

na área de interesse de instalação do empreendimento é possível afirmar que de 

grande importância a manutenção adequada dos reservatórios analisados para a ma-

nutenção dos recursos pesqueiros. Com as espécies coletadas tendo ampla distribui-

ção no território nacional que reflete em um forte indicativo da possibilidade da imple-

mentação do empreendimento sem acarretar prejuízos de extinção de espécies no 

local. Desta forma, conclui-se que o empreendimento e suas atividades não compro-

metem negativamente os recursos hídricos, bem como traz danos a ictiofauna local 

A compilação dos dados a respeito das espécies da fauna inventariada, asso-

ciada às características do ambiente e a proximidade do empreendimento com áreas 

prioritárias para conservação da biodiversidade na Caatinga, baseou a elaboração de 

ações importantes para mitigar o efeito do empreendimento sobre a conservação das 

espécies, que somam esforços as recomendações presentes na seção de cada grupo 

específico.  

1. Corpos Hídricos (açudes) - Em virtude da importância desses ambientes para ma-

nutenção das populações, além de sua conservação, recomenda-se que: I, seja con-

servada a mata ciliar em seu entorno que proporcione abrigo à fauna; e, II - no entorno 

dos açudes haja áreas livres do pisoteamento de animais de criação, bovinos e cães 

domésticos.  

2. Espécies domésticas - A fauna exótica incluindo as espécies domésticas, como 

cães e gatos, é um impacto para a biodiversidade em todas as áreas com intervenção 

humana. Ainda, se configura como uma das maiores causas de extinção de espécies, 

sendo importante que haja sensibilização ambiental para mitigar o impacto. O diálogo 

com funcionários e moradores da região levando informações, para que evitem ali-

mentar animais errantes e se responsabilizem por seus animais, além de mostrar a 

importância da fauna local, é imprescindível para manutenção de uma convivência 

mais sustentável.  

3. Implementação de sistema de sensibilização ambiental, por meio de placas aler-

tando para o risco de atropelamento da fauna, principalmente onde as estradas se 

aproximam de corpos-d ’água e dos fragmentos remanescentes. 
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 Meio Socioeconômico  

Entender a dinâmica socioespacial de um dado município brasileiro é, antes de 

tudo, contextualizá-lo como unidade territorial distinta, o qual está inserido em um es-

tado ou Unidade Federativa que, no decorrer do tempo, sofreu transformações sociais, 

políticas e econômicas. Logo, pode-se afirmar que ele é fruto da geografização de 

uma gama de variáveis e sua interação com o meio físico, do sítio natural. 

Assim, o espaço urbano e rural de um município é marcado, na sua transfor-

mação, pelo uso sistemático das contribuições da ciência e da técnica; e por decisões 

de mudança que levam em conta os usos que cada fração do território vai ser desti-

nada (SANTOS, 2008). 

Percebe-se, então, que a ação dos agentes sociais é muito complexa, visto que 

é orientada a partir da dinâmica de acumulação de capital, das necessidades de re-

produção das relações de produção de acordo com o contexto histórico que está in-

serido, além dos conflitos de classe que dela emergem. 

Diante disso, estas ações promovem um contínuo processo de reorganização 

espacial realizada por meio do uso de áreas ainda não aproveitadas, densificação do 

uso do solo, deterioração de certas áreas, renovação de outras, localização diferenci-

ada da infraestrutura e mudança do conteúdo socioeconômico de determinados luga-

res do município. 

Dessa forma, deve-se analisar o município sempre como uma totalidade, seja 

qual for sua dimensão ou localização, pois permite a coexistência dos diferentes agen-

tes e abriga variadas redes, manifestações, fluxos, etc.. Para entendê-lo é necessário 

também reconhecer que o mesmo é uma totalidade dentro de duas outras totalidades, 

ou seja, o mundo e a formação socioespacial nacional que, por sua vez, expressam e 

se concretizam justamente no município ou na cidade. Portanto, são os processos que 

compõem o município, imbricados, que determinam seu dinamismo, variando con-

forme os eventos e os agentes envolvidos. 

Por esse motivo, uma análise consistente da realidade dos municípios brasilei-

ros deve estar pautada no grau de inter-relação deles com o ritmo do Brasil e do 

mundo, principalmente, quando se observa a penetração da ciência, da tecnologia, da 



 

  

434 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

finança e da informação no território, permitindo a interdependência da escala global 

até a local. 

Diante disso, levando em consideração as transformações socioespaciais que 

a instalação de um complexo fotovoltaico de tal dimensão pode acarretar suas áreas 

de influência, o levantamento do meio socioeconômico se propõe, sobretudo, a anali-

sar a dinâmica desses territórios por meio de indicadores sociais, econômicos, políti-

cos, culturais e estruturais, bem como todos os subindicadores concernentes a eles. 

Logo, esse capítulo do Estudo de Impacto Ambiental fundamentou-se nas ca-

racterísticas do lugar abrangido pelo Empreendimento, ressaltando suas particulari-

dades, para compreender e destacar as necessidades dos agentes sociais desses 

lugares. Ademais, a análise das áreas de estudo contribui para prognosticar altera-

ções (positivas e negativas) socioeconômicas dentro dos territórios, alvo de interesse 

da empresa. 

3.5.1. Metodologia 

O presente relatório foi desenvolvido a partir da coleta, descrição e análise de 

dados primários e secundários a respeito da dinâmica social dos municípios de Core-

mas, Pombal e São José da Lagoa Tapada, todos localizados no estado da Paraíba. 

Para tanto, foram enfatizados os dados de cunho econômico, demográfico, social, cul-

tural, organizacional e de infraestrutura. Tais informações foram levantadas tanto para 

a escala de análise do município, quanto para a escala dos assentamentos/comuni-

dades rurais visitadas.  

Em relação aos dados secundários, as informações apresentadas nesta pes-

quisa são originárias, principalmente, de órgãos e instituições públicas, como: o Insti-

tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), Ministério da Saúde e também utilizaram-se dados do 

EIA/RIMA do Complexo Fotovoltaico Coremas IV a VIII (Estudo em análise pela SU-

DEMA) dados esses que estão sob análise da Comissão de Estudos de Impacto Am-

biental do Órgão Ambiental do Estado - SUDEMA e depois de finalizados os processos 

burocráticos, será publicado no site oficial do Órgão), (HELP, 2020). 
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Nessa etapa da pesquisa efetuou-se a coleta, tabulação e análise dos dados, 

procedimentos fundamentais ao longo do desenvolvimento de uma pesquisa, sobre-

tudo as de caráter geográfico, uma vez que por meio destes verificou-se as caracte-

rísticas basilares dos municípios, como o perfil dos agentes sociais e suas respectivas 

infraestruturas físicas e sociais, como sugerido por Sanchéz (2013). 

Em relação aos dados primários, foi realizado um trabalho de campo, etapa de 

fundamental importância na realização desta pesquisa, permitindo obter informações 

precisas acerca da realidade dos agentes sociais presentes nas comunidades rurais 

e suas percepções em relação ao Empreendimento. Bem como, informações detalha-

das e atualizadas nas organizações públicas municipais, sobre a infraestrutura social 

e física das áreas de influência. Dessa forma, o trabalho de campo foi composto por 

visitas técnicas aos órgãos públicos municipais, observações e registro fotográfico das 

áreas de estudo e a realização de entrevistas nas comunidades próximas ao Com-

plexo Fotovoltaico do Taboleiro do Meio II ao VIII. 

As entrevistas realizadas com as comunidades localizadas na AID seguiram um 

roteiro de perguntas que abrangem os seguintes dados: sexo, estado civil, grau de 

instrução, estrutura domiciliar, cultura e lazer, infraestrutura social, saneamento bá-

sico, ocupação, economia, composição familiar e conhecimento sobre o empreendi-

mento. 

Ressalta-se que a pesquisa realizada utilizou amostragem não probabilística por 

julgamento, portanto, a opção metodológica para um melhor aproveitamento do tra-

balho de campo residiu na aplicação de 314 entrevistas distribuídas entre três muni-

cípios, 5 comunidades rurais e 8 bairros do município de Coremas-PB, descritas na 

sequência deste capítulo, as quais fazem parte da Área de Influência Direta (AID) do 

empreendimento. 

Algumas famílias não foram entrevistadas pelo motivo das residências encon-

trarem-se fechadas no momento da visita, porém, todas as comunidades/assentamen-

tos foram percorridas. 

Ademais, a escolha das comunidades/assentamentos visitadas teve como cri-

tério a proximidade com a área em um raio de 5 km a partir da Área Diretamente 
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Afetada (ADA), ou seja, o próprio Complexo Fotovoltaico do Taboleiro do Meio II ao 

VIII. 

3.5.2. Área de Influência do Meio Socioeconômico 

Para determinar a abrangência espacial da pesquisa do meio socioeconômico, 

levou-se em conta o tamanho da Área Diretamente Afetada de 687 hectares (ha) e as 

ottobacias para delimitar a Área de Influência Indireta (AII). Desse modo, foram con-

siderados como AII os municípios de Coremas, Pombal, São José da Lagoa Tapada 

e Cajazeirinhas no estado da Paraíba-PB, onde foram realizados levantamentos de 

dados secundários para delinear o meio antrópico, no qual se pretende instalar o em-

preendimento. 

Consideraram-se como Área de Influência Direta (AID), as comunidades e as-

sentamentos pertencentes na área abrangida pelo raio de 5 km, a partir da poligonal 

da ADA. Foram verificadas a existência das comunidades Mãe D´água, Riacho 

Grande, Xavier e Boa Esperança. As áreas do perímetro urbano da cidade de Core-

mas que foram inclusas na AID, são: os bairros Linha de Ferro, Cureminhas, Centro 

e Alto da Boa Vista. A comunidade Quatiba e Diogo, foram às comunidades inseridas 

nesse buffer que estão localizadas no município de Pombal-PB  

Ressalta-se, ainda, que as áreas de influência delimitadas neste estudo aten-

dem a todas as necessidades da pesquisa, uma vez que abrangem toda a escala de 

impactos socioeconômicos que o empreendimento provavelmente possa ocasionar, 

bem como permitem a realização das análises por meio de diferentes escalas de abor-

dagem, partindo do âmbito regional até o local. 

3.5.3. Diagnóstico da Área de Influência Indireta (AII) 

3.5.3.1. Caracterização da microrregião dos municípios 

O empreendimento está inserido em duas microrregiões, estando os municípios 

de São José da Lagoa Tapada e a cidade de Pombal na região imediata de Sousa, e, 

o município de Coremas inserido na região imediata de Patos. Segundo a Constituição 

Federal de 1988 no Art. 25 (BRASIL, 1988), microrregião representa um agrupamento 

de municípios circunvizinhos a qual fazem limite entre si, com o propósito de integrar 
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o planejamento, a execução e a organização de funções públicas com interesse co-

mum, estando estabelecida por lei complementar estadual. 

As duas microrregiões, das cidades de Coremas, São José da Lagoa Tapada 

e Pombal, são pertencentes à mesorregião do Sertão Paraibano, que somando o con-

tingente populacional das duas microrregiões dá um total de 234.542 habitantes 

(IBGE, 2010), sendo estes distribuídos em 25 municípios.  

3.5.3.2. Município de Coremas 

3.5.3.2.1. Breve Histórico da cidade de Coremas  

Todo o histórico visto tem por base dados colhidos no site do IBGE datado de 

2017 no rodapé da página, e, narra à história de como se iniciou o que hoje é tido 

como o município de Coremas. 

Esta região, que hoje é o município de Coremas, pertencia à tribo Corembês 

que quer dizer “lábio inferior caído”, essa tribo fazia parte da nação Cariri, com um 

território que abrangia parte do sertão oeste da Paraíba. Os componentes da tribo 

eram guerreiros valentes que resistiram bravamente aos colonizadores. 

A colonização dessa região foi difícil, e a paz entre os colonizadores e os índios 

que habitavam o município, só foi possível pelo empenho e bravura do Coronel Manoel 

de Araújo Carvalho, que, ao notar que através de lutas travadas, a mando do gover-

nador geral D. João de Alencastro, seria impossível vencer os índios e executar as 

ordens e os desejos do governador, com uma estratégia arriscada e corajosa, juntou-

se com três índios, que estavam presos e pertenciam à tribo em que estavam travando 

batalhas violentas, obtiveram, no final do século XVII, a paz honrosa para os dois 

lados, ao negociar com o cacique. 

Com o ocorrido, pôde-se chegar à paz na região do Piancó. O que levou a essa 

região ser habitada por fazendeiros colonizadores sem medo pela insegurança ali an-

teriormente instaurada. Esses fazendeiros junto a comerciantes (João Soares Evan-

gelista, Manoel Gonçalves Piranhas, Antônio Moreira de Oliveira e Antônio Lucas de 

Lacerda) fundaram a cidade de Coremas, pois nos domínios de suas propriedades 

foram construídas as primeiras edificações da cidade, dando origem ao centro urbano. 
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Teve sua origem entre os anos de 1910 (extraoficialmente) e 1911, quando 

oficialmente se tornou o distrito da cidade de Piancó, Curemas, como era chamado 

nos primórdios, inicialmente tinha mais ou menos 26 casas, a maioria eram construí-

das de taipa, e com um comercio pouco desenvolvido. Com a construção do açude 

Estevam Marinho, no ano de 1936, Coremas teve uma expansão, pois o contingente 

populacional teve um grande crescimento, devido à grande quantidade de trabalha-

dores que vieram para a obra do açude, com isso houve a necessidade de construir 

moradias, escritórios, grupo escolar, cinema, hospital e capela, dando início ao acam-

pamento do DNOCS. 

Foi dado o nome de Boqueirão do Curema, ao pequeno povoado, em virtude 

de sua localização onde o rio Piancó forma um boqueirão. Hoje, neste local, encontra-

se erguida a barragem, represando as águas do maior açude da Paraíba e terceiro do 

Brasil. 

3.5.3.2.2. Formação administrativa  

A princípio o distrito foi criado com a denominação de Curema, através da lei 

municipal nº 17, de 07-01-1896, sendo subordinado ao município de Piancó. Através 

do decreto-lei estadual nº 1010, de 30-03-1938, o distrito de Curema, trocou de nome 

passando a se chamar de Boqueirão do Curema. Para depois ter o seu nome voltado 

ao original, pelo decreto-lei estadual nº 1164, de 15-11-1938, denominado de simples-

mente Coremas. O até então distrito de Piancó, foi elevado à categoria de município, 

no ano de 1953 com o último nome dado a ele, Coremas, através da lei estadual nº 

1005, de 31-12-1953, desmembrou-se de Piancó. Constituído do distrito sede. Insta-

lado em 04-04-1954. Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é consti-

tuído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 
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Figura 161 – Município de Coremas 
 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

3.5.3.2.3. Localização e acesso 

A cidade de Coremas está situada na mesorregião do Sertão Paraibano e na 

microrregião Piancó, localizada na região Oeste do Estado da Paraíba, limitando-se a 

Oeste com os municípios de Aguiar e Iguaracy; a Norte com o município de São José 

da Lagoa Tapada; a Nordeste com Pombal e Cajazeirinhas, a Leste com a cidade de 

Emas; e ao Sul com o município de Piancó (BELTRÃO, et al., 2005a). 

O acesso ao município de Coremas é feito pela rodovia BR-426 que corta a 

cidade, na qual dista cerca 400 km da capital do estado, João Pessoa. E para chegar 

à cidade, através da capital, é preciso percorrer cerca de 370 Km pela BR-230, co-

nhecida como a transamazônica, fazendo uma conexão no município de São Benti-

nho, acessando pela BR-426 percorrendo cerca de 35 Km. Outra forma de chegar à 

capital do estado partindo de Coremas, é pelo acesso a cidades vizinhas mais desen-

volvidas, indo através da BR-426, fazendo conexão com a PB-366, com acesso a 

Souza ou Cajazeiras, na BR transamazônica (BR-230).  
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3.5.3.2.4.  Aspectos Demográficos 

O contingente populacional do município de Coremas no último censo realizado 

pelo IBGE, no ano de 2010, era de 15.149 habitantes. A projeção para o ano de 2020, 

foi um acréscimo de apenas 292 habitantes, totalizando uma população de 15.441 

habitantes. Devido ao agravamento da pandemia ocorrido pela COVID-19, os dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não foram atualizados, portanto, per-

manecendo a projeção para o ano corrente. 

A população do município de Coremas vem se mantendo, em termo de quanti-

dade total, desde o censo realizado nos anos de 1991, até o de 2010. De acordo com 

a Tabela 28, pode-se observar que distribuição populacional no território do município, 

possui uma densidade demográfica, no ano de 2010, era de 39,92 habitantes por qui-

lômetro quadrado, ficando assim, acima da média nacional que era 22 habitantes por 

quilômetro quadrado, mas possui cerca de 1/3 da estadual, que era de 66,79 habitan-

tes por quilômetro quadrado. 

Desde a década de 1990 a população rural vem decaindo, sofrendo um esva-

ziamento demográfico, o que veio a gerar um aumento da população urbana fazendo 

com que se elevasse acentuadamente a concentração da população nas sedes mu-

nicipais, ou mesmo em distritos e povoados, como pode ser observada pela Tabela 

28. É possível perceber que cerca de 75% da população, no censo de 2010, está 

concentrado na área urbana, diferentemente do observado no censo de 1991 que 

praticamente 50% da população estavam situadas na área rural (Gráfico 1). Quando 

comparado os dados obtidos para o município de Coremas, vemos, que, estes pos-

suem um percentual inferior ao das médias do Estado da Paraíba (73,73%) e do Brasil 

(83,5%). 
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Tabela 28 – População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização - Coremas - PB 

População  
População 

(1991) 

% do to-
tal 

(1991) 

População 
(2000) 

% do 
total 

(2000) 

População 
(2010) 

% do 
total 

(2010) 

População 
Total 

15.169 100,00 15.130 100 15.149 100 

Homens 7.284 48,02 7.326 48,42 7.421 48,99 

Mulheres 7.885 51,98 7.804 51,58 7.726 51,01 

Urbana 8.224 54,22 10.571 69,87 11.419 75,38 

Rural 6.945 45,78 4.559 30,13 3.730 24,62 

Taxa de ur-
banização 

 54,22  69,87  75,38 

Fonte: IBGE (2010)  

Em relação à taxa média de crescimento anual o município de Coremas não 

obteve muitas variações, entre os censos de 2000 e 2010, a população de Coremas 

teve uma taxa média de crescimento anual de 0,01%. E, comparando os censos an-

teriores, entre os anos de 1991 e 2000, a taxa média de crescimento anual foi de 

0,03%. Já para as médias estaduais, estas taxas foram de 1,01% entre 2000 e 2010 

e 1,01% entre 1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 

1991 e 2000.  

Gráfico 1 – Variação percentual da população residente por situação domiciliar 

 
Fonte: IBGE, (2020).  
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Por último, não menos importante, é importante entender de onde são os habi-

tantes do município, ou seja, suas origens. Como apresentado anteriormente, o mu-

nicípio de Coremas possui poucos descendentes de outras regiões, na sua grande 

maioria a população é do Nordeste, porém dados colhidos no último censo do IBGE 

em 2010, revelam que dos 15.149 habitantes do município, cinco pessoas são natu-

rais da região norte, 317 na região sudeste, 43 na região centro-oeste, 11 pessoas 

não souberam especificar o local de nascimento, tendo o restante, 14.762, da região 

nordeste. 

3.5.3.2.5. Estrutura etária da população  

As condições de vida da população, é avaliada através da análise da composi-

ção por grupos de idade, sendo realizado pelo chamado índice Razão de Dependên-

cia. Este índice avalia o peso da parcela considerada inativa, que é de 0 a 14 anos e 

a partir de 65 anos, sobre aquela potencialmente ativa, de 15 a 64 anos de idade. 

Quando os resultados obtidos têm valores altos, então estima-se que a população em 

idade produtiva deve sustentar uma grande proporção de dependentes, o que significa 

consideráveis encargos assistenciais para a sociedade. Quando a soma de inativos 

se revela inferior à porção economicamente ativa haver-se-ia, então, uma oportuni-

dade demográfica de desenvolvimento socioeconômico. 

De acordo com o IBGE (2021) “o declínio generalizado da fecundidade no país, 

conjugado à redução da mortalidade, contribuiu de forma decisiva para as mudanças 

processadas na composição por idade da população. Tais alterações caracterizaram 

fundamentalmente o início do processo de envelhecimento da população brasileira”. 

Para mensuração deste processo, utiliza-se o Índice de Envelhecimento. 

É possível observar, com os dados expostos na Tabela 29, que desde o censo 

de 1991 a população se mostra com uma propensão ao envelhecimento, esta tendên-

cia se evidencia com o passar dos anos, nos demais censos. Esse processo também 

tem ocorrido em território nacional. 
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Tabela 29 – Estrutura etária da população - Coremas – PB  

Estrutura Etária 
População 

(1991) 
% do to-
tal (1991) 

Popula-
ção 

(2000) 

% do to-
tal (2000) 

Popula-
ção 

(2010) 

% do to-
tal (2010) 

Menos de 15 
anos 

6.006 39,59 4.835 31,96 4.023 26,56 

15 a 64 anos 8.111 53,47 9.136 60,38 9.702 64,04 

65 anos ou 
mais 

1.052 6,94 1.159 7,66 1.424 9,40 

Razão de de-
pendência 

87,02 0,57 65,61 0,43 56,14 0,37 

Índice de enve-
lhecimento 

 6,94  7,66  9,40 

Fonte: IBGE, (2021). 

Entre os censos de 2000 e 2010, o município de Coremas passou de 65,61%, 

de índice da razão de dependência para 56,14%, gerando um aumento no índice de 

envelhecimento, que passou de 7,66% para 9,40%. A mesma tendência já havia ocor-

rido entre 1991 e 2000, onde o índice da razão de dependência era de 87,02% e 

passou para 65,61%, nesses anos respectivamente, para o índice de envelhecimento 

também teve a mesma inclinação, quando em 1991 era de 6,94% e, passou para 

7,66%, no censo de 2000. 

A compreensão da mobilidade espacial dos contingentes demográficos do mu-

nicípio é possível através da avaliação da componente demográfica migração. A po-

pulação da cidade de Coremas em sua maioria, no censo de 2000 adivinha do próprio 

estado da Paraíba, o que representa cerca de 96% do total dos moradores, seguidos 

pelos da região nordeste com 2,13% e da região sudeste, com 0,94% de participação. 

Para o censo do IBGE de 2010, a maior parte dos moradores do município de 

Coremas era composta por adultos, possuindo uma distribuição por faixas etárias de 

forma que, entre 0 a 9 anos tinha o equivalente a 1.247 crianças representando 

16,49% da população total (porção que requer uma maior atenção por parte dos pro-

gramas sociais que se refere à alimentação, saúde e educação nos níveis infantil e 

fundamental); 10 a 19 faixa etária que é formada pelos jovens, com 1.293 indivíduos 

totalizando em 17,10% da população; a fase adulta que tem entre 20 a 59 anos, re-

presentando a idade potencialmente produtiva, era constituída por 3.894 habitantes o 

que equivale a 51,48% da população; e, a faixa etária que é composta pela população 

idosa, 60 anos ou mais, com 1.130 pessoas equivalendo a 14,94%, (grupo que 
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necessita de maior atenção, especialmente na saúde e na política de previdência so-

cial (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Pirâmide etária – Coremas/PB 

 
Fonte: IBGE, (2010). 

Dados encontrados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil de 

2013, disposto no Gráfico 3, mostram que nos anos de 1991 e 2000 o IDHM 

passou de 0,304 em 1991 para 0,424 em 2000 e alcançou uma taxa de cresci-

mento de 39,47%. Em relação ao intervalo do índice de desenvolvimento hu-

mano entre os anos de 1991 e 2000 teve uma redução de 17,24%.  

Com a mesma linha de crescimento que os censos anteriores, os censos 

que foram realizados entre de 2000 e 2010, o IDHM que era de 0,424 em 2000 

passou para 0,592 em 2010 atingindo uma taxa de crescimento de 39,62%. O 

intervalo do índice de desenvolvimento humano também teve uma redução de 

29,17%.  

No geral, quando correlacionado os dados obtidos entre os censos de 

1991 e 2010, pode-se observar que a cidade de Coremas esteve com o IDHM, 

acima das médias estadual e nacional, já que o município obteve um acréscimo 

de 94,74%, e os demais de 72,25% e 47,46%, respectivamente. O intervalo do 

desenvolvimento humano nos anos de 1991 e 2010 obteve redução de 41,38%. 

Gráfico 3 – Evolução do IDHM – Coremas/PB. 
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Fonte: IDEME, (2013) 

O IDHM do município de Coremas era de 0,592, no ano 2010. Estando inserido 

na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM variando de 0,5 e 0,599). Nos 

anos de 2000 e 2010, o quesito em que houve mais crescimento em termos absolutos 

foi o da educação (com aumento de 0,215), sucedida por longevidade e por renda. Já 

para os anos de 1991 e 2000, o que mais houve aumento em termos absolutos foram 

longevidade (com uma taxa de 0,127 de crescimento), educação e renda, em ordem 

decrescente. 

Tabela 30 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes – Coremas/PB. 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,123 0,237 0,452 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental com-
pleto 

10,37 15,87 28,93 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 36,06 79,85 84,59 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do en-
sino fundamental 

7,09 20,43 75,93 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 3,69 9,64 44,76 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 6,91 5,72 20,83 

IDHM Longevidade 0,531 0,658 0,794 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 56,84 64,50 72,65 

IDHM Renda 0,432 0,490 0,578 

Renda per capita (em R$) 117,39 168,34 291,30 

Fonte: IDEME, (2013). 
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Em 1991 a população tinha uma expectativa de vida de apenas 57 anos, apro-

ximadamente. Já para os dois últimos censos, 2000 e 2010, a esperança de vida ao 

nascer teve um acréscimo de 15,8 anos. Passando nos anos 2000 para 64,5 anos e 

para cerca de 70 anos em 2010. Estes resultados quando comparados com o resul-

tado estadual, põe o município de Coremas em vantagem, já que este possui média 

maior. Comparando com o resultado nacional, a média municipal fica levemente infe-

rior, porém, acompanha a mesma tendência de crescimento. 

A esperança de vida aumentou em todo o território nacional, pois em décadas 

passadas, o Brasil por ser um país de baixa renda, tinha uma alta taxa de mortalidade 

infantil, e com o passar dos anos com novas tecnologias e mais acesso a elas, ocorreu 

à redução da mortalidade infantil, contribuindo também para o aumento da esperança 

de vida. No município de Coremas, em cada censo realizado a mortalidade infantil 

obteve uma redução de cerca de 50%, pois entre os censos de 1991, com 83 mortes 

por mil nascidos, e 2000 com 44,1, assim uma diminuição de 53%. Para o ano de 

2010 houve 20 mortes por mil nascidos, comparando os resultados deste ano com o 

do censo do ano anterior essa redução foi de 54% (Tabela 31). Já para as taxas de 

mortalidade infantil, estadual e nacional do ano de 2010, foram de 16,7 e 21,7 por mil 

nascidos vivos, respectivamente (IDEME, 2013). De acordo com os Objetivos de De-

senvolvimento do Milênio das Nações Unidas, a mortalidade infantil no país deveria 

estar menor que 17,9 óbitos por mil em 2015.  

Tabela 31 – Longevidade, mortalidade e fecundidade – Coremas/PB. 

 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 56,8 64,5 72,7 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos 
vivos) 

83,0 44,1 20,0 

Mortalidade até 05 anos (por mil nascidos vivos) 107,5 56,8 21,5 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 4,5 2,3 2,2 

Fonte: IDEME, 2013. 

3.5.3.2.6. Infraestrutura organizacional 

3.5.3.2.6.1. Caracterização da população residente e flutuante 

O município em discussão, é de suma importância para o Estado, haja vista 

que possui um reservatório estratégico e nos últimos anos tem alavancado o setor de 
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geração de energia renovável. Ressaltando o tipo de moradia, segundo dados do úl-

timo censo realizado pelo IBGE em 2010, Coremas é composto em sua maioria por 

domicílios particulares permanentes, com um total de 4.342, divididos entre urbanos 

que possui 3.342 domicílios e rural com 999 domicílios. A maior parte deles são cons-

truídos de alvenaria com revestimento, contando com 3.851 domicílios, e, 140 de al-

venaria, mas sem revestimento. Contando ainda com 208 casas de taipas que pos-

suem revestimento, e 143 que são de taipas, porém não são revestidas (Tabela 32), 

(IBGE, 2010). 

Tabela 32 – Tipo de material das paredes externas domicílio – Coremas - PB 

TIPO DE MATERIAL  Nº DE DOMICÍLIOS 

Alvenaria com revestimento 3.851 domicílios 

Alvenaria sem revestimento  140 domicílios 

Taipa revestida 208 domicílios 

Taipa não revestida 143 domicílios 

Total de domicílios particulares permanentes 4.342 domicílios 

Fonte: IBGE, (2010) 

Ainda de acordo com o IBGE (2010), podem-se elencar os bens duráveis que 

existem nos domicílios do município de Coremas, como pode ser visto na Tabela 33, 

que em sua maioria possui cerca de 95% em seus domicílios, aparelhos de televisão, 

90% têm geladeiras, podendo ainda destacar a quantidade de domicílios com apare-

lho de telefone celular e de rádio, cerca de 80% e 76%, respectivamente. 

Tabela 33 – Bens duráveis existentes no domicílio – Coremas - PB 

BENS DURÁVEIS  Nº DE DOMICÍLIOS 

Automóvel para uso particular 543 domicílios 

Geladeira 3.898 domicílios 

Máquina de lavar roupa 245 domicílios 

Microcomputador 483 domicílios 

Motocicleta para uso particular 1.564 domicílios 

Rádio 3.304 domicílios 

Telefone celular 3.488 domicílios 

Telefone fixo 412 domicílios 
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BENS DURÁVEIS  Nº DE DOMICÍLIOS 

Televisão 4.134 domicílios 

Fonte: IBGE, (2010) 

Os domicílios no município de Coremas na maioria pois uma densidade de até 

duas pessoas por moradia que representa 2.333 domicílios, foram encontrados que 

em 1.125 dos domicílios existem até um morador por dormitório, 668 possuem de dois 

a três moradores por dormitório e em 216 domicílios existes mais de três moradores 

por dormitórios. 

3.5.3.2.6.2. Saneamento básico 

A maior parte dos domicílios do município de Coremas possui rede geral de 

abastecimento de água, precisamente 3.661 moradias, os demais domicílios disponi-

bilizam de outros meios de abastecimento, são eles: 39 domicílios dispõem de poço 

ou nascente na propriedade e 22 fora da propriedade; 29 moradias têm como forneci-

mento principal cisternas que armazenam água da chuva, cinco dependem do carro-

pipa, 518 domicílios utilizam água de rio, açude, lago ou igarapé, e, 77 usam de outras 

formas de abastecimento de água não mencionadas (IBGE 2010). 

A respeito do sistema de esgotos, de acordo com IBGE (2010) foi possível iden-

tificar que 3.780 domicílios possuem banheiro ou sanitário, 571 não têm. No que con-

cerne ao esgotamento sanitário adequado somente 51,3% dos moradores deste mu-

nicípio são contemplados (IBGE, 2010). Já em dados encontrados no Atlas de Desen-

volvimento Humano do Brasil (2013) para o município de Coremas, no ano de 2010, 

aproximadamente 96% da população urbana tem coleta de lixo em suas residências 

(Tabela 34).  

Tabela 34 – Indicadores de Habitação – Coremas - PB 

 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 28,27 52,57 85,04 

% da população em domicílios com energia elétrica 60,05 86,10 99,82 

% da população em domicílios com coleta de lixo. *So-
mente para população urbana. 

38,85 71,29 95,94 
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3.5.3.2.6.3. Energia elétrica  

Como em todo território nacional, as casas do município de Coremas no ano 

de 1991 eram pouco energizadas, apenas cerca de 60% possuíam energia elétrica 

domiciliar, com o passar do tempo esse número cresceu, passando para aproximada-

mente 86% no ano 2000 (IDEME, 2013). Em 2010, esse número chega a praticamente 

100%, hodiernamente o serviço de energia elétrica é fornecido, atualmente, pela 

ENERGISA, e, 4.329 domicílios (99,82%) dispunha energia elétrica, gerados pela 

companhia, tendo apenas 22 domicílios que não disfrutam do serviço, e 18 são de 

outras fontes não especificadas (IBGE, 2010) (Tabela 38). 

3.5.3.2.6.4. Comunicação 

Como foi visto anteriormente a maioria dos domicílios do município dispõe de 

três meios de comunicação importante, a televisão, telefonia móvel e rádio, além des-

ses que foram citados no censo em 2010, tem a internet, e os correios localizados no 

Centro da cidade  

Como canais televisivos a maioria utiliza TV Globo, Rede Record, SBT, entre 

outros, tendo, ainda disponível a antena parabólica, assim a população tem acesso a 

uma gama de canais de TV. O município ainda conta com transmissão de uma emis-

sora de rádio, a Rádio Coremas 87.9 FM (87,9 MHz).  

Como meio de comunicação via telefone, têm disponível os serviços de telefo-

nia, o município desfruta dos serviços de telefonia móvel (Vivo e TIM) e fixa (Oi Fixo), 

esta conta com telefones de acesso individual, e de telefones públicos que são os 

orelhões telefônicos.   

3.5.3.2.6.5. Cultura, esporte e lazer 

A população do município de Coremas dispõe de praças, algumas delas pos-

suem áreas e equipamentos que contribuem para a qualidade de vida, como o lazer 

e o esporte. Para o lazer possui praças com parquinho infantil, o município também 

possui uma cultura de vaquejada, tendo alguns parques particulares além de utiliza-

rem o açude, o Sistema Curema - Mãe D’água, para banhos recreativos e turístico 

(Figura 162) , pois é de uma das paredes do açude que se ver o pôr do sol (famoso 

no ano de 2014, quando ganhou uma competição no Fantástico- programa da TV 

Globo) (Figura 163). Já para o esporte, o município conta com uma praça com 
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equipamentos de ginástica, quadras esportivas, um ginásio poliesportivo, um estádio 

de futebol municipal, e um clube particular de society; Coremas possui alguns times 

de futebol, que se organizam e disputam campeonatos, a Taça Cidade de Coremas. 

Figura 162 – Bar da Turbina na cidade de Coremas-PB. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Figura 163 – Pôr-do-sol da cidade de Coremas-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 
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Quanto à cultura, na cidade de Coremas tem uma cultura dos negros quilom-

bolas, forte e bem difundida, além de ter heranças da cultura indígena. No município 

há um centro cultural, que é destinado a apresentações culturais, capacitação de pro-

fessores e para reuniões e palestras. Outra cultura que é bem presente é a da come-

moração do carnaval, tendo sua origem nos primórdios da cidade durante a constru-

ção do reservatório, através dos funcionários públicos do DNOCS desde os anos de 

1960, e se mantém presente atualmente entre as maiores festas do sertão da Paraíba. 

3.5.3.2.6.6. Sistema rodoviário e transportes 

A área urbana do município de Coremas fica a 400 km de distância de João Pes-

soa. A principal rodovia que perpassa o município é a BR-426, a qual faz entronca-

mento com a BR-230, ambas da malha rodoviária federal, de modo que a segunda 

liga o município a capital do estado. A rodovia federal BR-426, todavia, o acesso mais 

utilizado pelas pessoas que necessitam se deslocar de Coremas até João Pessoa e 

vice-versa.  

O sistema rodoviário municipal é composto, principalmente, por estradas vici-

nais em condições precárias para o tráfego de veículos, na sua grande maioria as ruas 

são pavimentadas com pedras do tipo paralelepípedo, e algumas dessas ruas, as vias 

principais são asfaltadas, já as vias que ligam a zona rural à urbana são estradas sem 

pavimentação, com algumas em estado precário dificultando o acesso de veículos.  

O município não é munido por terminal rodoviário, tendo apenas um ponto de 

parada para veículos coletivos. O transporte coletivo mais utilizado pela população de 

Coremas são as vans, que servem para se deslocarem para cidades adjacentes, e 

para outras cidades mais distantes, utilizam ônibus.  

A frota de veículos registrada pelo IBGE (2018) em Coremas é de 4.510, entre 

automóveis, bicicletas, motocicletas, entre outros. Percebendo-se um expressivo nú-

mero de veículos do tipo motocicleta circulando no município, o qual representou no 

ano avaliado o percentual de aproximadamente 70%, do total de veículos registrados. 

Os automóveis, por sua vez, representaram 16,8% do número total de veículos do 

município, seguido de caminhonete caracterizando 9% do total da frota com 406 veí-

culos registrados. A quantidade de veículos por tipo pode ser observada na Tabela 35. 
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Tabela 35 – Veículos registrados por tipologia em Coremas, 2018. 

TIPO QUANTIDADE 

Automóvel 759 

Caminhão 76 

Caminhão trator 3 

Caminhonete 406 

Camioneta 54 

Ciclomotor 7 

Microônibus 26 

Motocicleta 3.140 

Ônibus 10 

Reboque 14 

Semirreboque 3 

Triciclo 1 

Utilitário 11 

Total de Veículos 4510 

FONTE: IBGE,2018 

3.5.3.2.6.7. Educação 

De acordo com o IBGE (2018), o município de Coremas possui 20 escolas, 

sendo 19 de ensino infantil, 20 para ensino fundamental anos iniciais e finais, e, duas 

escolas ofertam o ensino médio, distribuídas entre a zona urbana e rural do município. 

Levando em consideração que a educação infantil, bem como o ensino fundamental 

é de responsabilidade da esfera municipal e que a rede privada é incipiente na locali-

dade, pode-se afirmar que as maiorias das escolas são da rede pública municipal, 

mais precisamente 18 unidades. 

A Tabela 36 apresenta o número de escolas por modalidade de ensino ofere-

cido, ressaltando-se que uma escola pode oferecer mais de um nível escolar  

Tabela 36 – Números de escolas por nível em Coremas – 2018. 

Modalidade Pública Privada 

Educação infantil 16 2 

Ensino fundamental anos ini-
ciais 

18 2 
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Modalidade Pública Privada 

Ensino fundamental anos fi-
nais 

4 2 

Ensino médio 2 - 

Fonte: IBGE, (2018). 

No que concerne ao número de matrículas do ensino público, segundo o IBGE, 

em 2018 foi registrado um total de 3.086 matrículas regulares de alunos no ensino 

básico (Tabela 37). Destes, apenas 14,65% estavam matriculados no ensino infantil, 

praticamente 40% dos alunos matriculados estão no ensino fundamental I, 30,36% 

encontram-se no ensino fundamental II e 15,2% dos alunos estão matriculados no 

ensino médio.  

Tabela 37 – Números de matrículas – 2018  

Modalidade Quantidade 

Ensino infantil 452 

Ensino fundamental I 1228 

Ensino fundamental II 937 

Ensino médio 469 

Fonte: IBGE, (2018). 

Quanto ao número de profissionais, ainda de acordo com o IBGE (2018), o 

município de Coremas possuía 32 no ensino infantil, 120 no ensino fundamental e 39 

docentes no ensino médio. O município dispõe de uma frota de transporte para seus 

alunos, sejam eles matriculados na cidade no ensino básico ou em cidades circunvi-

zinhas no ensino técnico ou superior. 

3.5.3.2.6.8. Saúde  

De acordo com informações obtidas por meio do Cadastro Nacional dos Esta-

belecimentos de Saúde do Brasil (CNES), do Ministério da Saúde, o município de Co-

remas possui 34 estabelecimentos de saúde, que estão divididas e descritas na Ta-

bela 38. 

Dos 34 estabelecimentos oito são USB (Unidades Básicas de Saúde), as USB’s 

englobam, ESF’s (Estratégia Saúde da Família) que o município possui dois, e a 

mesma quantidade de PSF’s (Programa Saúde da Família), ainda está inserido na 
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USB, o Centro de Atendimento COVID-19, que foi recentemente criado para atender 

os pacientes acometidos pela síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 2 

(SARS-CoV-2). 

O município tem um total de sete PSF, sendo distribuído entre área urbana, 

com seis unidades, e área rural, com apenas um PSF. Segundo dados coletados no 

site do governo do estado da Paraíba, por meio de boletins do dia 21 de janeiro de 

2021, o município, possuía 462 casos confirmados da COVID-19, 13 óbitos, e, 424 

casos recuperados, ainda existiam 25 casos em aberto.  

Tabela 38 – Número de estabelecimentos de saúde de Coremas, 2020. 

Descrição Total 

Centro de Apoio a Saúde Da Família-Casf 1 

Centro de atenção Psicossocial-CAPS 1 

Centro de saúde-unidade básica de saúde 8 

Clínica especializada-ambulatório especializado 7 

Consultório 6 

Farmácia 1 

Hospital geral 1 

Não informado 2 

Policlínica 1 

Posto de saúde 1 

Secretaria de saúde 1 

Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 1 

Unidade de vigilância em saúde 1 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência 
(SAMU) 

2 

Total 34 

Fonte: CNES, (2020) 

Coremas possui duas Unidades do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), es-

tando localizadas na área urbana do município, no bairro Pombalzinho, as unidades 

possuem equipamentos como, desfibrilador, reanimador pulmonar/AMBU, dois respi-

radores e duas ambulâncias próprias. O SAMU tem convenio com o SUS, e conta com 

um total de 24 profissionais, da agência fomentadora. 

http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=CENTRO+DE+APOIO+A+SAUDE+DA+FAMILIA-CASF
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=CENTRO+DE+ATENCAO+PSICOSSOCIAL-CAPS
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=CENTRO+DE+SAUDE-UNIDADE+BASICA+DE+SAUDE
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=CLINICA+ESPECIALIZADA-AMBULATORIO+ESPECIALIZADO
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=CONSULTORIO
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=FARMACIA
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=HOSPITAL+GERAL
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=NAO+INFORMADO
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=POLICLINICA
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=POSTO+DE+SAUDE
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=SECRETARIA+DE+SAUDE
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=UNIDADE+DE+SERVICO+DE+APOIO+DE+DIAGNOSE+E+TERAPIA
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=UNIDADE+DE+VIGILANCIA+EM+SAUDE
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A população de Coremas ainda conta com farmácia básica pública conveniada 

ao SUS, além de um centro de especialidades odontológicas, um polo de academia 

da saúde; uma policlínica equipada com ultrassom, aparelha de raios-X, endoscópico, 

entre outros (CNES, 2020).  

Ocorreram, para o ano de 2017 (IBGE), 113 óbitos, sendo dessas 63 pessoas 

do sexo masculino e 50 do sexo feminino. A causa mortis está discriminada na Tabela 

39, mas pode-se observar que 25,6% dessas pessoas foram acometidas por proble-

mas no aparelho circulatório, e que 15,4% morreram por causas externas de morbi-

dade e mortalidade, e, ainda que cerca de 13% das pessoas que morreram sofreram 

com tumores, não especificados. 

Tabela 39 – Morbidade hospitalar – apresenta o número de morbidades especificadas por 
causas – Coremas no ano de 2017. 

DOENÇA/SINTOMA NÚMERO DE ÓBITOS 

Neoplasmas (Tumores) 15 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 4 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3 

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e 
alguns transtornos imunitários 

3 

Doenças do sistema nervoso 1 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 4 

Doenças do aparelho circulatório 30 

Doenças do aparelho respiratório 12 

Doenças do aparelho digestivo 8 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1 

Doenças do aparelho geniturinário 2 

Algumas afecções originadas no período perinatal 1 

Malformações congênitas, deformidades e anoma-
lias cromossômicas 

1 

Sintomas, sinais e achados anormais em exames 
clínicos e de laboratório, não classificados em outra 

parte 
14 

Causas externas de morbidade e mortalidade 18 

Fonte: IBGE, (2017). 
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3.5.3.2.6.9. Estrutura produtiva e de serviços 

De acordo com os dados do IBGE, em 2017 o Produto Interno Bruto do muni-

cípio de Coremas era de R$ 9.146,24 per capta. Na Tabela 40 pode-se verificar, como 

o PIB do município é distribuído, pois nele é exposto as principais atividades econô-

micas. A maior arrecadação de Coremas é advinda do setor de administração, defesa, 

educação e saúde públicas e seguridade social, com cerca de 46%, estando à indús-

tria com o menor PIB com praticamente 4% do total da arrecadação.  

Tabela 40 – PIB do valor adicionado bruto a preços correntes de Coremas em 2017 

ATIVIDADE ECONÔMICA/IMPOSTO R$ (X1000)  

Agropecuária 25.222,31 

Indústria 4.833,17 

Serviços 42.549,24 

Administração, defesa, educação e saúde pú-
blicas e seguridade social 

60.580,55 

Fonte: IBGE, (2017). 

Conforme dados disponibilizados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano 

(20130, destaca-se o crescimento da renda per capita média do município, que au-

mentou 148,15% ao longo de duas décadas (1991 a 2010), passando de R$117,39, 

em 1991, para R$168,34 em 2000, e R$ 291,30 em 2010. Isso equivale a uma taxa 

média anual de 43,40% de crescimento no primeiro período, e 73,04% no segundo. 

A proporção de pessoas pobres, ou seja, aquelas com renda domiciliar per ca-

pita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 49,92% em 1991, 

para 36,41% em 2000 e para 18,25% em 2010. A desigualdade permaneceu pois o 

Índice de Gini (instrumento usado para medir o grau de concentração de renda), que 

passou de 0,51 em 1991 para 0,55 em 2000 e para 0,51 em 2010. Segue, na Tabela 

41, compilação dos dados apresentados. 

Tabela 41 – Renda, Pobreza e Desigualdade em Coremas-PB 

 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 117,39 168,34 291,30 

% de extremamente pobres 49,92 36,41 18,25 

% de pobres 77,73 63,34 39,64 
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 1991 2000 2010 

Índice de Gini 0,51 0,55 0,51 

Fonte: IDEME, 2013 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano (2013), entre os anos de 

2000 e 2010, a taxa de atividade da população economicamente ativa, aumentou pas-

sando de 55,25% em 2000 para 58,73% em 2010. Com a mesma tendência de as-

censão a taxa de desocupação (percentual da população economicamente ativa que 

estava desocupada), passou de 12,85% em 2000 para 8,06% em 2010. 

Outros aspectos positivos identificados quando analisados os dois últimos cen-

sos foram: a elevação do grau de formalização dos ocupados e os níveis de escolari-

dade das pessoas com 18 anos ou mais, conforme pode ser observado na Tabela 42.  

Tabela 42 – Ocupação da população de 18 anos ou mais – Coremas - PB 

 2000 2010 

Taxa de atividade –18 anos ou mais 55,15 58,73 

Taxa de desocupação –18 anos ou mais 12,85 8,06 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 21,41 22,08 

Nível educacional dos ocupados   

% dos ocupados com fundamental completo –18 anos 
ou mais 

19,33 33,86 

% dos ocupados com médio completo 13,66 23,28 

Rendimento médio   

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. –18 
anos ou mais 

80,50 70,57 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. –18 
anos ou mais 

93,95 91,48 

Fonte: IDEME, 2013 

Segundo os dados encontrados para o ano de 2010, daquelas pessoas, com 

18 anos ou mais, ocupadas, 35,97% trabalhavam no setor agropecuário, 0,21% na 

indústria extrativa, 6,42% na indústria de transformação, 7,08% no setor de constru-

ção, 1,11% nos setores de utilidade pública, 15,43% no comércio e 31,96% no setor 

de serviços (Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013). 

A principal renda, que atinge quase três mil famílias no município de Coremas, 

vem do Programa Bolsa Família (PBF), além de ser a renda de uma grande 
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quantidade de famílias, ainda tem a importância de atingir famílias que estão em situ-

ação de pobreza e de extrema pobreza. Nos dias atuais consta como uma das princi-

pais rendas para o município, com a inserção de cerca de um bilhão de reais anual-

mente, beneficiando 2.927 famílias (representando 19,3%, quando comparado ao total 

da população do município), recebendo mensalmente, uma média de R$ 284,19 cada 

uma (MDS, 2019).  

O setor responsável pela terceira maior arrecadação do município, é o setor 

que está inserido as atividades humanas que manufatura matérias-primas, o que sig-

nifica dizer, que são todas as atividades de exploração direta dos recursos naturais de 

origem vegetal, animal e mineral, sem haver, necessariamente, adição de valores no 

setor industrial. O setor primário ocupa 19.306 hectares, distribuídos em 667 estabe-

lecimentos.  

A cidade não tem uma agricultura bem difundida, assim, sua arrecadação não 

está entre as maiores do município, porem pode-se ressaltar as culturas de milho com 

uma arrecadação de 48 mil reais anual, seguida da lavoura de feijão fradinho com 19 

mil reais, coco-baia tendo um ganho de 10 mil reais por ano e feijão verde com 5 mil 

reais anuais, as outras lavouras descritas na Tabela 43, citadas pelo censo agropecu-

ário do IBGE em 2017, não tem valores de produção mesmo tendo 50 pés ou mais 

por estabelecimento. 

Tabela 43 – Itens produzidos, número de estabelecimento com 50 pés ou mais, quantidade e 

valor da produção da lavoura permanente e temporária, no município de Coremas em 2017. 

Produto 
Números de 
estabeleci-

mentos  

Quantidade pro-
duzida (tonela-

das) 

Valor da produção nos es-
tabelecimentos agropecu-

ários (x1000) 

Banana 3 - - 

Coco-da-Baía 6 10.000 (frutos) 10 

Abóbora, Mo-
ranga, Jeri-

mum 
2 - - 

Feijão Fradi-
nho 

69 10 19 

Feijão Verde 11 2 5 

Melancia 3 1 - 

Milho 84 43 48 

Milho Forra-
geiro 

2 - - 
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Produto 
Números de 
estabeleci-

mentos  

Quantidade pro-
duzida (tonela-

das) 

Valor da produção nos es-
tabelecimentos agropecu-

ários (x1000) 

Palma forra-
geira 

3 - - 

Fonte: IBGE, 2017. 

Em contrapartida, o município tem a pecuária bem difundida, com uma boa ar-

recadação em produtos advindo principalmente da bovinocultura. A cidade de Core-

mas conta com um rebanho bovino de 11,5 mil cabeças em 512 estabelecimentos, 

das quais 2.880 são vacas ordenhadas produzindo cerca de 3.531 milhões de litros 

de leite anuais, o que gera uma renda de mais de 3.986 milhões de reais. Também da 

pecuária pode-se destacar a avicultura com 10 mil cabeças, distribuídas em 378 es-

tabelecimento, desses estabelecimentos 340 se destinam a produção de ovos, produ-

zindo um total de 17 mil dúzias, o que gera uma renda de 32 mil reais para os propri-

etários; em seguida ainda tem a criação de ovinos, em evidência, com um rebanho de 

quase 3,6 mil cabeças, as demais criações pecuárias estão disponibilizadas na Tabela 

44. 

Tabela 44 – Criação pecuarista em Coremas em 2017. 

Tipo de rebanho Efetivo (cabeças) Nº de estabelecimentos 

Asininos 73 46 

Avestruzes 1 - 

Bovino 11.552 512 

Caprinos 1.396 55 

Equinos 173 64 

Galináceos (Galinhas, Galos, 
Frangas, Frangos e Pintos) 

10.000 378 

Muares 5 5 

Ovinos 3.587 128 

Patos, Gansos, Marrecos, Per-
dizes E Faisões 

46 8 

Perus 25 6 

Suínos 413 36 

Fonte: IBGE, 2017. 
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O setor que representa a indústria, o secundário, é relacionada à parte da eco-

nomia que advém da transformação da matéria prima em algo industrializado e com 

um maior valor agregado, o valor que é associado está relacionado a tecnologias uti-

lizadas. O setor secundário é subdivido em três setores, o da indústria da construção 

civil, da indústria de serviços públicos (onde se enquadra, por exemplo, a produção e 

fornecimento de energia elétrica, água e gás encanado) e a indústria manufatureira 

que engloba o agronegócio.  

Para este setor, a cidade de Coremas não apresentava uma boa desenvoltura 

no ano em que foi disponibilizado os dados. Para o IBGE no ano de 2017, a indústria 

estava em terceiro lugar em arrecadação. Contudo nos últimos anos houve o início da 

utilização das terras do município para a geração de energia solar, que é inclusa nesta 

atividade econômica, é provável que os números tenham se alterados aumentando o 

desenvolvimento econômico para o setor. 

O último setor, o terciário, é das atividades que mais crescem, é o ramo da 

economia que mais agrega valores a produtos, nele está inserida toda atividade de 

comércio e de prestação de serviços. No município de Coremas, este setor fica em 

segundo lugar em arrecadação, representando a renda de serviços. O setor comerci-

ário do município é de médio porte, com lojas locais, de pequeno porte, sendo encon-

tradas poucas franquias de grandes lojas. 

3.5.3.2.7. Uso do Solo e Ocupação Atual do Território 

Atribui-se o uso do solo a maneira com que o homem ocupa o espaço onde 

está inserido, sendo o conhecimento das formas de uso da terra um aspecto funda-

mental para a compreensão dos padrões de organizações desse espaço. Por meio 

dessas informações poderão ser elencadas e observadas à relação homem e o meio 

ambiente e as modificações espaciais geradas por ela (FERREIRA; FILHO, 2009).  

No município de Coremas 19.306 hectares, o que representa cerca de 52% do 

total do território do município, são destinados à área de estabelecimentos agropecu-

ários, tendo um total de 667 estabelecimentos, desses somente 152 recebem algum 

tipo de assistência técnica, e em sua maioria são homens, tendo apenas 66 produtoras 

do sexo feminino (IBGE 2017). 
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A utilização da terra é sua grande maioria feita por produtores individuais, fi-

cando apenas 82 hectares para condomínio, consórcio ou união de pessoas. O IBGE 

em seu censo realizado, dividiu a utilização em lavouras, permanentes (com 13 ha), e 

temporárias (com 105 ha); por tipo de pastagens, naturais (destinando 3.562 ha), tem 

pastagens plantadas em boas condições (com 49 ha), e plantadas em más condições 

(tendo 115 ha); já para as matas ou florestas foram divididas em naturais (possuindo 

12.298 ha) e Naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal (tendo 

2.787 ha).  

Entre os anos de 1996 e 2010 houve alterações do uso das terras no município, 

de maneira similar àquela ocorrida na média estadual e nacional. Ao comparar a dis-

tribuição das áreas dos estabelecimentos rurais por uso em Coremas, verificou-se que 

o índice de terras destinadas à área de vegetação natural cresceu em relação a 1996, 

com redução de lavouras temporárias e permanentes. 

3.5.3.3. Município de São José da Lagoa Tapada 

3.5.3.3.1. Breve Histórico da cidade de São José da Lagoa Tapada 

O município de São José da Lagoa Tapada surgiu a partir de uma capela, que 

foi construída na fazenda do Padre Izidro Gomes de Sá, originando tantas outras cons-

truções, ocasionando o desenvolvimento de um comercio que veio a se transformar, 

posteriormente, em uma vila. Esta, por sua vez, passa a se chamar de Oiticica, no ano 

de 1938. O nome da vila teve origem, pois no local em que se iniciou, tinham várias 

árvores de oiticica. Cinco anos depois, no ano de 1943, ocorreu uma mudança de 

nome para Oiticicatuba, logo em seguida no ano de 1948, houve a alteração de nome 

para São José da Lagoa Tapada, esse nome foi dado em homenagem ao santo pa-

droeiro da cidade São José, e, a um fato ocorrido nesse mesmo ano em que uma 

lagoa foi aterrada, assim, surgindo o nome dado. Até o ano de 1959, São José da 

Lagoa Tapada era distrito da cidade de Sousa, sendo nesse ano desmembrada e 

elevada à categoria de cidade (IBGE, 2021). 

3.5.3.3.2. Formação administrativa  

Nas datas de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937 surge no 

município de Sousa o distrito de São José da Lagoa Tapada. Com o Decreto - Lei 
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estadual nº 1164, de 15 de novembro de 1938, há a nomeação desse distrito de Oiti-

cica. Depois ocorre a alteração do nome do distrito, pelo Decreto - Lei estadual nº 520, 

de 31 de novembro de 1943, passando a se chamar de Oiticicatuba. Depois, através 

da lei estadual nº 125, de 17 de setembro de 1948, o distrito que antes era denominado 

de Oiticicatuba, passa a se chamar, até os dias atuais de São José da Lagoa Tapada. 

No ano de 1950, no dia primeiro de julho, o até então distrito São José da Lagoa 

Tapada, antigamente denominado Oiticicatuba, faz parte do município de Sousa. Per-

manecendo, dessa maneira, em divisão territorial até a mesma data do ano de 1955. 

Porém, São José da Lagoa Tapada, só se transformou em cidade, ficando in-

dependente de Sousa, através da lei estadual nº 2149, no dia 28 de julho de1959. 

Praticamente no último dia do ano de 1959, foi instalado e tornou-se distrito da sede. 

Constituindo-se, quando houve divisão territorial, no dia um de julho de 1960 o do 

distrito sede, e assim permanece em divisão territorial datada de 2007. 

Figura 164 – Cidade de São José da Lagoa Tapada. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

3.5.3.3.3. Localização e acesso 

A cidade de São José da Lagoa Tapada está situada na mesorregião do Sertão 

Paraibano e na microrregião de Sousa, localizada na região Oeste do Estado da Pa-

raíba, limitando-se a Oeste com o município de Nazarezinho; a Norte com os 
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municípios de Sousa e Aparecida; a Leste com as cidades de Domingos do pombal e 

Pombal; a Sudeste Coremas; e ao Sul com o município de Aguiar (BELTRÃO, B. A. 

et al., 2005c). 

O acesso ao município de São José da Lagoa Tapada é realizado pelas rodo-

vias PB-366 que corta a cidade, na qual dista cerca 430 km da capital do estado, João 

Pessoa. E para chegar à cidade, através da capital do estado, é preciso percorrer 

cerca de 370 Km pela BR-230, a rodovia transamazônica, fazendo uma conexão no 

município de São Bentinho, entrando BR-426 percorrendo cerca de 65 Km, outra 

forma de chegar à capital do estado partindo de São José da Lagoa Tapada, é pelo 

acesso a cidades vizinhas mais desenvolvidas, indo através da PB-366, e ter acesso 

a Sousa ou Cajazeiras, na rodovia transamazônica (BR-230). 

3.5.3.3.4. Aspectos demográficos  

Em 2010, no último censo realizado pelo IBGE o município de São José da 

Lagoa Tapada contava com 7.564 habitantes, no ano de 2020 não houve censo, mas 

existe uma projeção para este ano que é de 7.626 pessoas, o que reflete um cresci-

mento leve da população.  

É possível observar que a população de São José da Lagoa Tapada não varia 

tanto em termos de quantidade, e que a densidade demográfica em 2010 era de 22,13 

hab/km2. Quando comparadas as médias demográficas, verifica-se que a média mu-

nicipal está praticamente igual à média nacional, que é de 22 hab/km2, ficando atrás 

da média demográfica estadual, de 66,79 hab/km2 (Tabela 45). 

Quando se observa a demografia dos anos de 1991, 2010 e 2020 (esse último 

projeção), nota-se que a quantidade de pessoas é praticamente a mesma com uma 

média de 7.600 habitantes. Mas quando se considera os dados do censo de 2000, 

pode-se perceber que há uma queda de quase 500 pessoas, esse fato pode ter ocor-

rido devido derrocada do algodão, pois entre os anos de 1970 e 1980 o município 

destacava-se com a produção de algodão, o que veio a ser prejudicada pelo êxodo 

rural. A população de São José da Lagoa Tapada é tipicamente rural, porém observa-

se que ao longo dos anos esses dados vêm se invertendo, diminuindo a quantidade 

das porcentagens de pessoas na área rural e aumentando a população urbana. 

Mesmo a taxa de urbanização do município tendo aumentado, ainda possui uma taxa 
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menor que a taxa de urbanização estadual, que é cerca de 74% contra os quase 44% 

da cidade de São José da Lagoa Tapada (Tabela 45). 

Tabela 45 – População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização - São José da 
Lagoa Tapada - PB 

População  
População 

(1991) 

% do to-
tal 

(1991) 

População 
(2000) 

% do to-
tal 

(2000) 

População 
(2010) 

% do 
total 

(2010) 

População 
Total 

7.636 100,00 7.184 100 7.564 100 

Homens 3.676 48,14 3.497 48,68 3.680 48,65 

Mulheres 3.960 51,86 3.687 51,32 3.884 51,35 

Urbana 2.710 35,49 2.978 41,45 3.315 43,83 

Rural 4.926 64,51 4.206 58,55 4.249 56,17 

Taxa de ur-
banização 

 35,49  41,45  43,83 

Fonte: IBGE/IDEME. 

No que diz respeito à taxa média de crescimento anual, o município de São 

José da Lagoa Tapada entre os anos de 2000 e 2010 possuía uma taxa média de 

crescimento anual de 0,52%, já comparando os censos anteriores de 1991 com 2000 

essa taxa foi de 0,18%. Já para as médias estaduais, estas taxas foram de 1,01% 

entre 2000 e 2010 e 1,01% entre 1991 e 2000. No país foram de 1,01% entre 2000 e 

2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. Observa-se também, que os últimos 20 anos a taxa 

de urbanização obteve um crescimento 13,92% (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Variação percentual da população residente por situação domiciliar 

 
Fonte: IBGE/IDEME. 

3.5.3.3.5. Estrutura etária da população  

O índice de Razão de Dependência de São José da Lagoa Tapada possui a 

tendência brasileira já discutida anteriormente. Do censo de 1991 até o último reali-

zado em 2010, a taxa de crianças vem decrescendo e os indivíduos acima de 65 anos 

estão aumentando (Tabela 46). 

Em dados colhidos nos últimos censos do IBGE, nos anos de 2000 e 2010, a 

razão de dependência continuou diminuindo, passando de 64,24% para 54,59% e o 

índice de envelhecimento continuou em uma linha de crescimento evoluindo de 8,39% 

para 10,64%. Ao analisar os censos de 1991 e 2000 foi observado que a razão de 

dependência de São José da Lagoa Tapada passou de 88,91%, em 1991 para 

64,24%, em 2000, enquanto o índice de envelhecimento evoluiu de 7,33% para 8,39%, 

respectivamente (Tabela 46).  

Tabela 46 – Estrutura Etária da População - São José da Lagoa Tapada - PB 

Estrutura Etá-
ria 

Popula-
ção 

(1991) 

% do total 
(1991) 

Popula-
ção 

(2000) 

% do 
total 

(2000) 

Popula-
ção 

(2010) 

% do 
total 

(2010) 

Menos de 15 
anos 

2.809 39,73 2.207 30,72 1.866 24,67 

15 a 64 anos 3.743 52,94 4.374 60,89 4.893 64,69 

35,49 41,45 43,83

64,51 58,55 56,17

%  D O  T O T A L  ( 1 9 9 1 ) %  D O  T O T A L  ( 2 0 0 0 ) %  D O  T O T A L  ( 2 0 1 0 )

Urbana Rural
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Estrutura Etá-
ria 

Popula-
ção 

(1991) 

% do total 
(1991) 

Popula-
ção 

(2000) 

% do 
total 

(2000) 

Popula-
ção 

(2010) 

% do 
total 

(2010) 

65 anos ou 
mais 

518 7,33 603 8,39 805 10,64 

Razão de de-
pendência 

88,91 1,26 64,24 0,89 54,59 0,72 

Índice de en-
velhecimento 

 7,33  8,39  10,64 

Fonte: IBGE/IDEME, 2021. 

No último censo realizado pelo IBGE, São José da Lagoa Tapada tinha uma 

população que em sua maioria era composta por adultos. A distribuição da população 

pode ser vista no Gráfico 5em formato pirâmide. A quantidade de habitantes foram 

distribuídas por faixa etária, onde de 0 a 9 anos representa o grupo que demanda 

maior atenção de programas sociais referentes à alimentação, saúde (vacinações, por 

exemplo) e educação nos níveis infantil e fundamental, haviam 1.247 crianças 

(16,49%); na faixa etária que constitui a população jovem de 10 a 19 anos, eram 1.293 

pessoas (17,10%); já na fase adulta entre 20 e 59 anos, que constitui a idade poten-

cialmente produtiva, existiam 3.894 habitantes (51,48%); e, por fim, a população idosa 

(60 anos ou mais) que era composta por 1.130 pessoas (14,94%), demandando aten-

ção, sobretudo, na saúde e na política de previdência social (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Pirâmide Etária – São José da Lagoa Tapada - PB 

 
Fonte: IBGE, 2010 

Através de dados coletados no Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil 

(2013), dispostos no Gráfico 6, verifica-se que nos anos de 1991 e 2000 o IDHM pas-

sou 0,247 para 0,341 respectivamente, atingindo uma taxa de crescimento de 55,43%. 

Em relação ao intervalo do índice de desenvolvimento humano entre os anos de 1991 

e 2000 houve uma redução de 12,48%. Com a mesma linha de crescimento que os 

censos anteriores, o IDHM que era de 0,341 em 2000 passou para 0,530 em 2010 

atingindo uma taxa de crescimento de 55,43%. O intervalo do índice de desenvolvi-

mento humano obteve uma redução de 28,68%.  

Quando correlacionado os dados obtidos entre os censos de 1991 e de 

2010, pode-se observar que a cidade de São José da Lagoa Tapada esteve com 

valores do IDHM superior as médias estaduais e nacionais, já que o IDHM do 

município obteve um acréscimo de 114,57% e as demais de 72,25% e 47,46%, 

respectivamente. O intervalo do desenvolvimento humano nos anos de 1991 e 

2010 obteve redução de 37,58% (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Evolução do IDHM – São José da Lagoa Tapada - PB 

 
Fonte: IDEME, 2013 

A faixa de IDHM varia entre 0,5 e 0,599, a de São José da Lagoa Tapada em 

2010 era de 0,530, caracterizando-se assim como IDHM Baixo. Nos anos de 2000 e 

2010, o quesito em que houve mais crescimento em termos absolutos foi o da educa-

ção (com aumento de 0,238), sucedida por renda e por longevidade. A mesma linha 

de crescimento se deu para a educação entre 1991 e 2000, com crescimento de 0,073 

e para Longevidade por Renda (Tabela 47). 

Tabela 47 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - São José da 

Lagoa Tapada – PB 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,078 0,151 0,389 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental 
completo 

7,24 11,42 22,12 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 17,13 33,79 79,90 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do 
ensino fundamental 

8,50 19,18 76,23 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental com-
pleto 

4,42 10,83 26,63 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 2,32 5,68 23,56 

IDHM Longevidade 0,551 0,623 0,722 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 58,07 62,39 68,34 

IDHM Renda 0,352 0,421 0,530 

Renda per capita (em R$) 71,32 109,65 216,66 

Fonte: IDEME, 2013 
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Para o município de São José da Lagoa Tapada entre os censos realizados, 

pelo IBGE entre 1991 e 2010, a esperança de vida ao nascer aumentou em dez anos 

passando em 1991 de 58 anos para 68 anos em 2010. Dados analisados em âmbito 

estadual e nacional mostram que o município possui a mesma tendência de cresci-

mento. Esse resultado é consequência da evolução em tratamentos de doenças e a 

redução da mortalidade infantil, entre outros aspectos. 

Como descrito anteriormente à mortalidade infantil contribui para o aumento da 

esperança de vida (crianças com menos de 01 ano de idade), principalmente no Brasil, 

país em a desigualdade social é uma realidade. É possível observar nos dados distri-

buídos na Tabela 48, que a mortalidade infantil felizmente teve uma queda drástica 

passando de 76,5 no ano de 1991 para 32,7 por mil nascidos vivos no ano de 2010. 

Estima-se que em 2015, segundo Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Na-

ções Unidas, a mortalidade infantil no Brasil pode estar abaixo de 17,9 óbitos por mil 

(Tabela 48). 

Tabela 48 – Longevidade, mortalidade e fecundidade - São José da Lagoa Tapada. 

 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 58,1 62,4 68,3 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos 
vivos) 

76,5 51,8 32,7 

Mortalidade até 05 anos (por mil nascidos vivos) 99,5 66,5 35,3 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 3,3 2,2 2,0 

Fonte: IDEME, 2013 

O município de São José da Lagoa Tapada tem poucas migrações de pessoas 

de outras regiões, a maioria dos habitantes são nordestinos, especificamente 98% do 

contingente populacional, as outras regiões que apareceram nos dados do IBGE, fo-

ram 5 pessoas naturais da região norte, 81 da região sudeste, 55 da região centro-

oeste e, outras 7 pessoas não souberam especificar o local de nascimento. 

3.5.3.3.6. Infraestrutura organizacional 

3.5.3.3.6.1. Caracterização da população residente e flutuante 

Evidenciando os tipos de moradias encontradas em São José da Lagoa Ta-

pada, segundo dados do IBGE (2010) o município possui em sua maioria domicílios 
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particulares permanentes com um total de 2.225, esses estão divididos entre urbanos 

com 1.002 domicílios e rural com 1.223 domicílios. A maior parte dos domicílios é 

construída de alvenaria com revestimento contando com 1.798 domicílios e 200 de 

alvenaria sem revestimento. Contando ainda com 50 casas de taipas que possuem 

revestimento e 174 que são de taipas, mas não são revestidas (Tabela 49). 

Tabela 49 – Tipo de material das paredes externas domicílio – São José da Lagoa Tapada 

TIPO DE MATERIAL  Nº DE DOMICÍLIOS 

Alvenaria com revestimento 1.798 domicílios 

Alvenaria sem revestimento  200 domicílios 

Taipa revestida 50 domicílios 

Taipa não revestida 174 domicílios 

Total de domicílios particulares permanentes 2.225 domicílios 

Fonte: IBGE, 2010. 

Segundo o IBGE (2021), ao que diz respeito dos bens duráveis do município 

de São José da Lagoa Tapada, em praticamente 94% das moradias deste município 

têm aparelho de televisão; em segundo lugar o bem durável que mais existe é a gela-

deira que está presente em 85% dos domicílios. Podendo destacar ainda a quantidade 

de domicílios com aparelho de rádio, 80% das casas, e o aparelho celular que no ano 

de 2010 já era presente em cerca de 60% dos domicílios. Os demais bens duráveis 

estão dispostos na Tabela 50. 

Tabela 50 – Bens duráveis existentes no domicílio – São José da Lagoa Tapada 

BENS DURÁVEIS Nº DE DOMICÍLIOS 

Automóvel para uso particular 182 domicílios 

Geladeira 1.888 domicílios 

Máquina de lavar roupa 39 domicílios 

Microcomputador 139 domicílios 

Motocicleta para uso particular 945 domicílios 

Rádio 1.780 domicílios 

Telefone celular 1.333 domicílios 

Telefone fixo 101 domicílios 
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BENS DURÁVEIS Nº DE DOMICÍLIOS 

Televisão 2.088 domicílios 

Fonte: IBGE, (2010) 

Os domicílios no município de São José da Lagoa Tapada são constituídos em 

sua maioria possui até dois moradores por dormitórios, correspondendo a 1.163 do-

micílios, seguidos por apenas um morador por dormitório, com 541 dos domicílios, por 

três moradores por dormitório, representando 392 domicílios, e, em 129 domicílios 

existes mais de três moradores por dormitórios. 

3.5.3.3.6.2. Saneamento básico 

Dados disponíveis no IBGE (2010), mostram que 960 domicílios possuem rede 

geral de abastecimento de água, essa quantidade representa cerca de 96% dos do-

micílios localizados na área urbana e atende a 3.162 pessoas. Os restantes da popu-

lação, em sua maioria rural, utilizam de outros meios para abastecimento de água, 

são eles: 222 domicílios dispõem de poços ou nascentes na propriedade e 253 dis-

põem da mesma fonte, mas na área externa da propriedade; 104 moradias utilizam 

cisternas como reservatórios para armazenamento da água de chuva; em dois domi-

cílios armazenam água de outra maneira; uma moradia necessita do abastecimento 

de água por carro-pipa; outros 299 domicílios utilizam água de rio, açude, lago ou 

igarapé; por último, 113 moradias não souberam informar por qual meio tem seu abas-

tecimento de água. 

Em relação aos banheiros ou sanitário o IBGE (2010) identificou que em 921 

moradias existiam banheiro ou sanitário, o que representa cerca de 91% do total da 

população urbana do município de São José da Lagoa Tapada; em 80 domicílios não 

existia esse item, deixando praticamente 9% dessa da população sem banheiro ou 

sanitário. No que se refere ao esgotamento sanitário adequado somente 19,2% dos 

moradores deste município são contemplados (IBGE, 2010).  

Os dados disponíveis no Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2013), 

foi observado que no município de São José da Lagoa Tapada 65,24% dos domicílios 

possuíam água encanada e 80,73% da população urbana tem coleta de lixo em do-

micílios (Tabela 51).  
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Tabela 51 – Indicadores de Habitação – São José da Lagoa Tapada - PB 

 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água enca-
nada 

28,22 40,78 65,24 

% da população em domicílios com energia elé-
trica 

45,06 90,59 98,67 

% da população em domicílios com coleta de 
lixo. *Somente para população urbana. 

19,49 48,74 80,73 

Fonte: IDEME, 2013 

3.5.3.3.6.3. Energia elétrica  

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (2013), no ano de 1991 

a maioria das casas não possuíam rede elétrica, apenas cerca de 45% da população 

do município São José da Lagoa Tapada desfrutava de energia elétrica. No ano 2000 

essa porcentagem de pessoas duplicou e passou para 90%, no censo de 2010 esse 

valor chegou aos quase 100% da população (Tabela 51). O serviço de energia elétrica 

no município de São José da Lagoa Tapada é fornecido, atualmente, pela Energisa e 

em 2010 eram atendidos 2.194 domicílios (98,8%) dispunha energia e apenas 27 do-

micílios não usufruíam.  

3.5.3.3.6.4. Comunicação 

Em dados citados anteriormente mais de 60% da população possuíam em seu 

alcance os principais meios de comunicação, que são televisão, rádio e aparelho ce-

lular, além desses ainda tem outros meios como a telefonia fixa, a internet e os cor-

reios, este fica localizado no centro da cidade. Em geral a população tem disponível 

para o uso das emissoras de TVs abertas, como TV Globo, Rede Record, SBT, porém 

a maioria da população utiliza a antena parabólica, uma TV aberta, mas que precisa 

comprar a aparelhagem para ter acesso aos diversos canais disponíveis.  

Como meio de comunicação via telefone, o município tem disponível os servi-

ços de telefonia móvel (Vivo e Tim) e fixa (Oi Fixo), esta última conta com telefones 

de acesso individual e de telefones públicos, que são os orelhões telefônicos.   

O município tem disponível a transmissão de emissoras de rádio, sendo elas: 

104 FM (104,3 MHz), Líder FM Sousa (97,1 MHz), Educativa FM (105,9 MHz), Pro-

gresso AM (610 MHz), Sousense FM (87,9 MHz), Max Correio FM (91,3 MHz), e, Jor-

nal AM Sousa (950 MHz). 



 

  

473 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

3.5.3.3.6.5. Cultura, esporte e lazer 

A população do município de São José da Lagoa Tapada dispõe de praças, 

quadras esportivas, concha acústica, além de praças com equipamentos de ginásticas 

e parquinho para crianças, todas delas possuem equipamentos que contribuem com 

a qualidade de vida da sociedade (Figura) 

Figura – Quadra e Praça no centro da cidade de São José da Lagoa Tapada-PB. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

O município tem alguns locais de belas paisagens naturais utilizadas pela po-

pulação para lazer, esses locais são culturais. Há anualmente uma romaria, durante 

a semana santa que parte para a pedra branca na região de Piemonte, nessa região 

existe um cruzeiro fixado num afloramento rochoso.  

Existem também alguns locais em que a natureza fez o papel de esculpir, atra-

vés de intemperismos, que revelam um potencial turístico pouco explorado na região, 

mas que são utilizados pela população para o lazer como a Ponte de Pedra, rocha 

que em períodos chuvosos é favorecida por um curso d’água; a Cruz do Nego, com 

uma história de 300 anos passados por gerações; a Escadaria de Micaxisto, montanha 

coberta por micaxisto que é uma espécie de rampa caracterizada por refletir um brilho 

através da incidência de raios solares. 

O município é caracterizado por não ser muito festivo, mas existem duas datas 

que são bastante importantes o dia 19 de março, dia de São José Padroeiro da cidade, 

e 28 de julho dia da emancipação do município. Além, dessas comemorações ainda 

são realizadas festas juninas e o carnaval. 
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3.5.3.3.6.6. Sistema rodoviário e transportes 

A área urbana do município de São José da Lagoa Tapada fica a 430 km dis-

tante da capital João Pessoa. A principal rodovia que perpassa o município é a PB-

348, a qual faz entroncamento com a BR-230 da malha rodoviária federal, de modo 

que a segunda liga o município a capital do estado. A rodovia federal BR-426, todavia, 

é um dos acessos utilizado pelas pessoas que necessitam se deslocar de São José 

da Lagoa Tapada até João Pessoa e vice-versa, o outro acesso é utilizando somente 

pela PB-348, fazendo o entroncamento em Sousa ou Cajazeiras na BR-230.  

O sistema rodoviário municipal é composto, principalmente, por estradas vici-

nais em condições precárias para o tráfego de veículos, na sua grande maioria as ruas 

são pavimentadas com pedras do tipo paralelepípedo, e algumas dessas ruas as vias 

principais são asfaltadas. As vias que ligam a zona rural à urbana são estradas sem 

pavimentação, algumas em estado precário dificultando o acesso de veículos.  

O município não é munido por terminal rodoviário, tendo apenas um ponto de 

parada para veículos coletivos. O transporte coletivo mais utilizado pela população de 

São José da Lagoa Tapada são as vans, pois contribuem no deslocamento para cida-

des adjacentes, bem como para as cidades mais longínquas, assim como a utilização 

de ônibus para as mais distantes.  

A frota de veículos do município registrada pelo IBGE (2018) é de 1.151 entre 

automóveis, bicicletas, motocicletas e outros. É possível destacar a quantidade ex-

pressiva de veículos do tipo motocicleta circulando no município, o qual representou 

no ano avaliado o percentual de aproximadamente 59% do total da frota de veículos 

registrados. Os automóveis, por sua vez, representaram cerca de 23% do total da 

frota, seguido das caminhonetes responsável por 9% dos veículos registrados. A 

quantidade de veículos por tipo pode ser observada na Tabela 52. 

Tabela 52 – Veículos registrados por tipologia em São José da Lagoa Tapada, 2018 

TIPO QUANTIDADE 

Automóvel 261 

Caminhão 30 

Caminhonete 99 
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Fonte: IBGE, 2018. 

3.5.3.3.6.7. Educação 

De acordo com dados do IBGE 2018, em todo o município de São José da 

Lagoa Tapada existem 19 escolas, destas oito oferecem Educação infantil, 10 para 

Ensino fundamental, anos iniciais e finais, e, uma escola oferta o Ensino médio, distri-

buídas entre área urbana e rural. Sabendo-se que nos dias atuais a educação infantil, 

e o ensino fundamental são de responsabilidade municipal, e que, não há escolas na 

rede privada na localidade, 17 escolas são da rede pública municipal, e a rede esta-

dual possui duas unidades. 

A Tabela 53 apresenta o número de escolas por modalidade de ensino ofere-

cido, vale salientar que uma escola possa oferecer mais de modalidade escolar.  

Tabela 53 – Números de escolas por nível em São José da Lagoa Tapada –2018. 

Modalidade Pública 

Educação infantil 08 

Ensino fundamental anos iniciais 08 

Ensino fundamental anos finais 03 

Ensino médio 01 

Fonte: IBGE, (2018). 

No que está relacionado ao número de matrículas no ano de 2018, último dado 

encontrado no IBGE, foi registrado um total de1.495 matrículas regulares de alunos 

no ensino básico (Tabela 10). Destes, cerca de 12% estão no ensino infantil, 46% dos 

Camioneta 24 

Microônibus 07 

Motocicleta 678 

Motoneta 37 

Ônibus 07 

Reboque 04 

Utilitário 04 

Total de Veículos 1151 
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alunos matriculados estão no ensino fundamental I, 30% encontram-se no ensino fun-

damental II, e, em torno de 12% dos alunos estão matriculados no ensino médio.  

Tabela 54 – Números de matrículas – 2018  

Modalidade Quantidade 

Ensino infantil 177 

Ensino fundamental I 680 

Ensino fundamental II 449 

Ensino médio 189 

Fonte: IBGE, (2018). 

No tocante ao número de professores, o município de São José da Lagoa Ta-

pada no ano de 2018 possuía de 65 profissionais no ensino fundamental e 16 docen-

tes no ensino médio. O município dispõe de uma frota de transporte para seus alunos, 

sejam eles matriculados na cidade no ensino básico ou em cidades circunvizinhas no 

ensino técnico ou superior.   

3.5.3.3.6.8. Saúde 

De acordo com dados colhidos por meio do site do Cadastro Nacional dos Es-

tabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES) do Ministério da Saúde, a cidade de São 

José da Lagoa Tapada possui 12 estabelecimentos de saúde, que estão divididas e 

descritas na Tabela 55. 

Dos estabelecimentos de saúde do município cinco são USB (Unidades Bási-

cas de Saúde), tendo dois centros de ESFs (Estratégia Saúde da Família) dois PCFs 

(Programa Saúde da Família) e um Centro de Atendimento COVID-19, criado recen-

temente para atendimento de pacientes acometidos pela síndrome respiratória aguda 

grave de coronavírus 2 (SARS-CoV-2). No total as USB contam com seis médicos e 

44 outros profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, o sistema pos-

sui atendimentos ambulatoriais e leitos para internamentos.  

O centro de Atendimento ao COVID-19 não possui registros sobre equipamen-

tos CNES. No site há apenas uma relação das instalações, que são: duas clínicas 

básicas, um consultório não médico, uma sala de enfermagem, e, uma sala de re-

pouso/observação; a equipe desse centro é composta por dois médicos e outros três 
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funcionários. São realizadas atividades relacionadas à atenção básica e a de média 

complexidade. Segundo dados coletados no site do governo do estado da Paraíba, 

por meio de boletins do dia 21 de janeiro de 2021, o município possuía 266 casos 

confirmados da COVID-19, 2 óbitos e 249 casos recuperados, ainda existiam 15 casos 

em aberto.  

Tabela 55 – Número de estabelecimentos de saúde de São José da Lagoa Tapada, 2020. 

Descrição Total 

Unidades Básicas de Saúde –USB 5 

Policlínica 1 

Unidade mista 1 

Unidade de apoio diagnose e terapia (SADT isolado) 1 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência 
(SAMU) 

1 

Farmácia 1 

Secretaria municipal de saúde 1 

Pola academia da saúde 1 

Total 12 

Fonte: CNES, (2020) 

O município possui ainda uma unidade móvel de nível pré-hospitalar na área 

de urgência (SAMU) – que está localizada na área urbana, na PB-348. O SAMU é 

equipado com desfibrilador, respirador, monitor de ECG e reanimador pulmo-

nar/AMBU. A unidade tem convenio com o SUS e conta com um total de 11 profissio-

nais e uma ambulância da agência fomentadora. 

O município também dispõe de farmácia básica pública conveniada ao SUS, 

além de um centro de prótese dentária e um Polo de Academia da Saúde. Na grande 

maioria a estrutura de saúde está localizada na zona urbana, estado apenas um ESF 

na zona rural. 

Dados obtidos por meio do site do IBGE, para o ano de 2017, mostram que 

ocorreram 48 óbitos, em relação ao sexo praticamente não houve diferença em quan-

tidades, pois morreram 25 pessoas do sexo masculino, e 23 do sexo feminino. As 

causas dos óbitos podem ser vistas na Tabela 56, com suas devidas quantidades. 

Mas se destaca as morbidades principais, as doenças do aparelho circulatório foi a 
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que mais acometeu a população, representando cerca de 29% dos óbitos de São José 

da Lagoa Tapada no ano de 2017, seguida de tumores com 19%; sintomas, sinais e 

achados anormais em exames clínicos e de laboratório não classificados em outra 

parte teve 17%. 

Tabela 56 – Morbidade hospitalar – apresenta o número de morbidades especificadas por 
causas – São José da Lagoa Tapada no ano de 2017. 

DOENÇA/SINTOMA NÚMERO DE ÓBITOS 

Neoplasmas (Tumores) 9 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 3 

Transtornos mentais e comportamentais 1 

Doenças do sistema nervoso 4 

Doenças do aparelho circulatório 14 

Doenças do aparelho respiratório 5 

Doenças do aparelho geniturinário 2 

Sintomas, sinais e achados anormais em exames 
clínicos e de laboratório, não classificados em 

outra parte 
8 

Causas externas de morbidade e mortalidade 2 

Fonte: IBGE, (2017). 

3.5.3.3.6.9. Estrutura produtiva e de serviços 

De acordo com os dados do IBGE, em 2017 o Produto Interno Bruto (PIB) do 

município de São José da Lagoa Tapada era de R$ 7.526,22 per capta. Na Tabela 57 

pode-se verificar como o PIB do município é distribuído, pois nela é exposto as princi-

pais atividades econômicas. A maior arrecadação de São José da Lagoa Tapada é 

advinda dos setores de administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade 

social com cerca de 63%, estando à indústria com o menor PIB, aproximadamente 4% 

do total da arrecadação.  

Tabela 57 – PIB do valor adicionado bruto a preços correntes de São José da Lagoa Tapada 
em 2017 

ATIVIDADE ECONÔMICA/IMPOSTO (X1000) R$ 

Agropecuária 5.072,46 

Indústria 2.388,65 
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ATIVIDADE ECONÔMICA/IMPOSTO (X1000) R$ 

Serviços 12.743,61 

Administração, defesa, educação e saúde públicas 
e seguridade social 

35.058,40 

Fonte: IBGE, 2017. 

Conforme dados disponibilizados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano 

(2013), o crescimento da renda per capita média do município aumentou quase 204% 

em 20 anos. Em 1991 a renda era de R$ 71,32, no ano 2000 a renda subiu passando 

para R$ 109,65, quase que dobrando no ano de 2010 com R$ 216,66. Desse modo, 

elevando a taxa média de 44% para 53,74% no período entre 1991 e 2000 e entre os 

anos de 2000 e 2010 para 97,59%.  

A proporção de pessoas pobres, ou seja, aquelas com renda domiciliar per ca-

pita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), teve redução de quase 46% 

de 1991 para o ano de 2010. A desigualdade teve uma redução, pois o Índice de Gini, 

passou de 0,66 em 1991 para 0,49 em 2010. Segue, na Tabela 58, a compilação dos 

dados já apresentados. A porcentagem de pessoas classificadas com extrema po-

breza também teve uma grande redução, entre o censo de 1991 e 2010 de quase 

44%.  

Tabela 58 – Renda, Pobreza e Desigualdade em São José da Lagoa Tapada 

 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 71,32 109,65 216,66 

% de extremamente pobres 72,77 47,69 29,31 

% de pobres 89,05 71,82 43,46 

Índice de Gini 0,66 0,52 0,49 

Fonte: IDEME, 2013 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano (2013), entre os anos de 

2000 e 2010, a taxa de atividade da população economicamente ativa (18 anos ou 

mais) teve uma leve redução, passando de quase 51% em 2000 para cerca de 48% 

em 2010. Indo de encontro com a taxa anterior de desocupação entre a população de 

18 anos ou mais aumentou na mesma proporção em que a taxa de atividade da 
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população economicamente ativa diminuiu, tendo um crescimento de 3% entre os 

anos de 2000 e 2010.  

Outras condições a serem observadas, são os aspectos positivos na qual se 

verificou que nos últimos dois censos ocorreu uma elevação do grau de formalização 

dos ocupados, bem como dos níveis de escolaridade das pessoas com 18 anos ou 

mais, conforme pode ser observado na Tabela 59. 

Tabela 59 – Ocupação da população de 18 anos ou mais – São José da Lagoa Tapada – PB 

 2000 2010 

Taxa de atividade –18 anos ou mais 50,57 48,17 

Taxa de desocupação –18 anos ou mais 2,20 5,36 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 18,77 15,99 

Nível educacional dos ocupados   

% dos ocupados com fundamental completo –18 anos ou 
mais 

11,85 28,24 

% dos ocupados com médio completo 8,18 19,72 

Rendimento médio   

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. –18 anos 
ou mais 

90,76 74,71 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. –18 anos 
ou mais 

98,20 96,30 

Fonte: IDEME, 2013 

Segundo o último censo do IBGE, no ano de 2010, daquelas pessoas com 18 

anos ou mais que estavam ocupadas, cerca de 51% trabalhavam no setor agropecu-

ário, já a indústria extrativista não teve trabalhadores, enquanto no setor da indústria 

de transformação tinha em torno de 6% dos trabalhadores, 5,37% estavam no setor 

de construção, 1,10% nos setores de utilidade pública, 9,16% no comércio e 24,52% 

no setor de serviços. 

A principal renda que atinge em torno de mil e duzentas famílias no município 

de São José da Lagoa Tapada, vem do Programa Bolsa Família (PBF), além de ser a 

renda de parte das famílias. O Programa ainda se constitui como uma ferramenta im-

portante para contribuir com famílias que estão em situação de pobreza e de extrema 

pobreza. Nos dias atuais consta como uma das principais rendas para o município, 
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com a inserção de cerca de três milhões de reais anualmente (representando 16%, 

quando comparado ao total da população do município), essas famílias recebem men-

salmente em média R$ 200,58 cada uma (MDS, 2019).  

O setor primário é responsável pela terceira maior arrecadação. Neste setor se 

insere as atividades humanas que manufatura matérias-primas, o significa dizer que 

são todas as atividades de exploração direta dos recursos naturais de origem vegetal, 

animal e mineral, sem haver, necessariamente, adição de valores no setor industrial. 

Para o município de São José da Lagoa Tapada, o setor primário ocupa 14.148 hec-

tares, distribuídos em 796 estabelecimentos. 

Para São José da Lagoa Tapada o setor agropecuário está em penúltimo, ga-

nhando apenas da indústria, e a agricultura não é bem difundida, porém se ressalta 

as arrecadações das lavouras de banana que geram 968 mil reais anualmente, cana-

de-açúcar com 218 mil reais (esta é mais utilizada durante a seca, para produção de 

rapadura), feijão-fradinho tendo um ganho de 183 mil reais por ano e o milho que tem 

rendimento de 159 mil reais anual. As outras lavouras têm arrecadação por ano menor 

e algumas que não são citadas pelo censo agropecuário do IBGE em 2017, não pos-

suem valores de produção mesmo tendo 50 pés ou mais por estabelecimento (Tabela 

60). 

Tabela 60 – Itens produzidos, número de estabelecimento com 50 pés ou mais, quantidade e 
valor da produção da lavoura permanente e temporária, no município de São José da Lagoa 

Tapada em 2017. 

Produto 
Números de esta-

belecimentos  
Quantidade produ-

zida (toneladas) 

Valor da produção 
nos estabeleci-

mentos agropecu-
ários (x1000) 

Banana 7 245 968 

Caju (fruto) 1 - - 

Coco-da-Baía 3 72.000 (frutos) 82 

Goiaba  1 - - 

Manga  1 - - 

Abóbora, Mo-
ranga, Jeri-

mum 
6 20 41 

Algodão  1 - - 
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Produto 
Números de esta-

belecimentos  
Quantidade produ-

zida (toneladas) 

Valor da produção 
nos estabeleci-

mentos agropecu-
ários (x1000) 

Arroz (com 
casca) 

3 1 1 

Cana-de-açú-
car 

11 437 218 

Fava  1 - - 

Feijão Cor 8 1 2 

Feijão Fradi-
nho 

699 81 183 

Feijão Verde 1 - - 

Gergelim 5 1 2 

Mandioca (ai-
pim, maca-

xeira) 
1 - - 

Melancia 13 3 8 

Milho 578 125 159 

Sorgo 1 - - 

Sorgo Forra-
geiro 

2 - - 

Palma forra-
geira 

5 44 4 

Fonte: IBGE, 2017. 

O município conta com alguns criatórios de animais, sendo o destaque da pe-

cuária o criatório de galinhas com 13 mil cabeças em 547 estabelecimentos; desses 

244 são destinados à produção de ovos, com produção de 8 mil dúzias ano o que 

acarreta 9 mil reais de renda para os proprietários. A bovinocultura possui um rebanho 

de 6.636 cabeças, das quais 1.253 são vacas ordenhadas produzindo cerca de 1,5 

milhões de litros de leite anuais o que gera uma renda de mais de 1,5 milhões de reais; 

as demais criações pecuárias estão disponibilizadas na Tabela 61. 

Tabela 61 – Criação pecuarista em São José da Lagoa Tapada em 2017. 

Tipo de rebanho 
Efetivo  

(cabeças) 
Nº de  

estabelecimentos 

Asininos 101 86 

Bovino 6.636 385 
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Tipo de rebanho 
Efetivo  

(cabeças) 
Nº de  

estabelecimentos 

Caprinos 1.399 113 

Equinos 104 43 

Galináceos (Galinhas, Galos, Frangas, Fran-
gos e Pintos) 

13.000 547 

Muares 33 22 

Ovinos 1.317 72 

Patos, Gansos, Marrecos, Perdizes E Fai-
sões 

671 50 

Perus 82 17 

Suínos 402 123 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

3.5.3.3.7. Uso do Solo e Ocupação Atual do Território 

No município de São José da Lagoa Tapada 14.148 hectares, o que representa 

em torno de 43% do total do território do município, é destinado a estabelecimentos 

agropecuários, no total de 796 estabelecimentos que estão divididos entre aqueles 

que não recebiam assistência técnica, um total de 508 (representa a maioria) e os que 

recebiam algum tipo de assistência técnica, totalizando 288 estabelecimentos (IBGE 

2017). 

O IBGE em 2017, dividiu os estabelecimentos quanto à utilização de suas ter-

ras; assim se observou 16 estabelecimentos com lavouras permanentes e 195 com 

temporárias, e um estabelecimento com cultivo de flores; por tipo de pastagens, natu-

rais (615 estabelecimentos), tem pastagens plantadas em boas condições (com 58), 

e plantadas em más condições (tendo 7 unidades); 325 estabelecimentos possuíam 

matas ou florestas, desses 151 eram naturais, e 174 estabelecimentos com pastagem 

natural mas destinadas à preservação permanente ou reserva legal; e quatro estabe-

lecimentos com sistemas agroflorestais.  
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3.5.3.4. Município de Pombal 

3.5.3.4.1. Breve Histórico da cidade de Pombal 

O sertão de Piranhas, 150 anos após o descobrimento do Brasil, no ano de 

1650, era habitado por índios onde filiou-se ao tronco dos Cariris e Tarairiús com as 

tribos valentes e ferozes Icós e Curemas, Panatys, Ariús, Pegas, Janduís e Tapuias. 

O Conde de Óbidos, Governador Geral com sede na Bahia, visando o povoamento 

dos sertões paraibanos, concedeu em fevereiro 1655 doações de terras em nome da 

família Oliveira Ledo. Os requerentes foram: Antônio de Oliveira Ledo, Custódio de 

Oliveira Ledo, Constantino de Oliveira Ledo, Luiz Albernaz, Francisco de Oliveira, Ma-

ria Barbosa Barradas e o alferes Sebastião Barbosa de Almeida (IBGE, 2010). 

Teodósio de Oliveira Ledo foi nomeado para o posto de Capitão-Mor das Pira-

nhas, Cariris e Piancós em 3 de novembro de 1694, em substituição a seu irmão, 

Constantino de Oliveira Ledo falecido neste mesmo ano. O governador Dom João de 

Lencastro, assinou a patente de nomeação.  

O Capitão-Mor Teodósio de Oliveira Ledo travou uma luta com os indígenas no 

sertão das Piranhas, no ano de 1696, buscando fundar um Arraial e o crescimento da 

agropecuária local. Logo após, em 1697, viajou do sertão das Piranhas à capital da 

Província da Paraíba para pedir ao Governador armas, munições, soldados e manti-

mentos, na tentativa de expulsar os índios da região, para fundar um Arraial. O mesmo 

obteve êxito em seu pedido e logo regressou à povoação, no início de janeiro de 1698, 

chegando ao mês de julho do referido ano. 

No local denominado povoação de Piancó, Teodósio de Oliveira Ledo fundou o 

Arraial de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Piancó em 27 de julho de 1698, que 

após tornou-se Vila e posteriormente Cidade de Pombal. O Capitão-Mor Oliveira Ledo, 

escreveu ao Governador Manoel Soares de Albergaria no dia 6 de agosto, relatando 

o 'bom sucesso' que obteve na entrada ao sertão das Piranhas e frente as hostilidades 

indígenas. 

A construção da primeira Igreja no Arraial de Nossa Senhora do Bom Sucesso 

do Piancó foi autorizada pela carta régia de 13 de janeiro de 1701, porém a igreja foi 

construída de forma primitiva, com taipa e coberta de palha, de forma que não resistiu 

ao tempo e foi completamente demolida. 
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El - Rei autorizou o Governador, João da Maia Gama, em 1711, que criasse o 

Julgado do Piancó (Pombal), primeiro marco de organização judiciária no sertão da 

Paraíba. Devido a isso, foi nomeado Juiz Ordinário o coronel Manoel Araújo de Car-

valho, além de Escrivão e Tabelião. Com isso, muitas providências puderam ser to-

madas em benefício da população, obrigando-se, por exemplo, a recolher os vadios 

para trabalharem, promovendo-se o castigo dos delinquentes, dentre outros. 

A partir da construção de uma segunda igreja no Arraial, teve início no dia 24 

de janeiro de 1721, nomeada Nossa Senhora do Bom Sucesso, sendo mais tarde 

conhecida por Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 

O Capitão-Mor Teodósio faleceu em abril de 1732, idoso e cego. Mais tarde, 

em 1776, a Vila Nova de Pombal recebe tal denominação, em homenagem à cidade 

de Pombal, em Portugal. A terceira Igreja de Pombal teve a sua construção iniciada 

em 1872, sendo concluída em 1897. A mesma recebeu o nome de Matriz de Nossa 

Senhora do Bom Sucesso, passando posteriormente, da velha Igreja de 1721 à Igreja 

Nossa Senhora do Rosário. 

O coronel João Leite Ferreira Primo, primeiro político que recebeu título de Pre-

feito Municipal de Pombal, foi no dia 19 de julho de 1895. No mesmo ano, no primeiro 

domingo de outubro, aconteceu a primeira Festa do Rosário de Pombal, através de 

uma simples solenidade. A Diocese de Cajazeiras foi criada em 6 de fevereiro de 

1914, pertencendo à paróquia de Pombal. Dessa forma, sabe-se que o município teve 

início a partir de uma doação de terras à família Oliveira Ledo, pelo então Governador 

Geral, o Conde de Óbidos, em 1665. Até então, tal localidade nos sertões paraibanos 

era povoada por índios. 

3.5.3.4.2. Formação administrativa  

Em 22 julho de 1766 o município foi elevado à categoria de vila por Carta Régia. 

Instalada em 4 de maio de 1772, através da lei provincial nº 68, de 21 de julho de 1862 

foi elevado à condição de cidade e sede municipal com a denominação de Pombal, 

pela divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município constituído do dis-

trito sede. Assim permanecendo em divisão administrativa referente ao ano de 1933. 

No último dia de dezembro dos anos de 1936 e 1937, em divisões territoriais o 

município aparece com quatro distritos: Pombal, Lagoa, Malta, e Paulista, um desses 
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distritos, Lagoa, em 15 de novembro de 1938, através do Decreto-Lei Nº 1.164 passou 

a denominar-se Nhandu. Outra mudança de denominação ocorreu com o distrito de 

Paulista, pelo Decreto-Lei Nº 520 no dia 31 de dezembro de 1943, passando a deno-

minar-se Piranha. Pelo Decreto-Lei Nº 318 de 07 de janeiro de 1949 o distrito de 

Nhandu volta a denominar-se Lagoa. 

Entre os anos de 1944 e 1948 o município ainda se encontra constituído pelos 

mesmos quatro distritos: Pombal, Lagoa (ex-Nhandu), Malta e Piranha (ex-Paulista). 

E pela lei estadual nº 318, de 07 de janeiro de 1949 o distrito de Piranha volta a deno-

minar-se Paulista. Na mesma lei ainda é criado o distrito de Várzea Comprida e ane-

xado ao município de Pombal. 

Já em divisão territorial datada no dia 1 de janeiro de 1950, o município encon-

tra-se composto de cinco distritos: Pombal, Lagoa, Malta, Paulista (ex-Piranha) e Vár-

zea Comprida. No dia nove de dezembro de 1953 há um desmembramento do distrito 

de Malta pela Lei Estadual Nº 985, este elevando-se à categoria de município. Vol-

tando ao município de Pombal a possuir quatro distritos no dia um de julho de 1955 

Pombal, Lagoa, Paulista e Várzea Comprida. 

A divisão territorial continua da mesma maneira até 22 de dezembro de 1961, 

que pela Lei Estadual Nº 2663, tem o desligamento do distrito de Lagoa, que é elevado 

à categoria de município. Outro desligamento que ocorreu no mesmo dia, pela Lei 

Estadual Nº 2.666 foi o do distrito de Paulista. Em outro momento no dia 18 de janeiro 

de 1963, através da Lei Estadual Nº 2.775 foi criado o distrito de Cajazeirinhas e ane-

xado ao município de Pombal. 

Sendo em 31 de dezembro de 1963, em divisão territorial, o município consti-

tuído de 3 distritos: Pombal, Cajazeirinhas e Várzea Comprida. Pela Lei Estadual Nº 

4.111 de 22 de dezembro de 1979, é criado o distrito de São Domingos e anexado ao 

município de Pombal. 

No dia nove de agosto de 1989 pela Lei Estadual Nº 5.075 foi criado o distrito 

de São Bento, subordinado ao município de Pombal. Passa o município a ser formado 

pela sede e os distritos de: Cajazeirinhas, Várzea Comprida (dos Leites), São Domin-

gos e São Bentinho. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 17 de ja-

neiro de 1991. 
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No dia 29 de abril 1994 ocorreram três desmembramentos, um pela Lei Esta-

dual Nº 5.898 que foi o distrito de Cajazeirinhas outro pela Lei Estadual Nº 5.902 o 

distrito de São Domingos, e, o terceiro através da Lei Estadual Nº 5.933 o distrito de 

São Bento, sendo todos elevados à categoria de município. 

Em divisão territorial datada em 2007, o município é constituído de dois distri-

tos: Pombal e Várzea Comprida, assim permanecendo essa divisão territorial. 

3.5.3.4.3. Localização e acesso 

O município de Pombal está situado na mesorregião do Sertão Paraibano e na 

microrregião Sousa, localizada na região Oeste do Estado da Paraíba, limitando-se 

ao Norte com os municípios de Santa Cruz, Lagoa e Paulista; a Leste com a cidade 

de Condado; ao Sul com o município de São Bento do Pombal, Cajazeiras, Coremas, 

e São José da Lagoa Tapada; e a Oeste com São Aparecida e São Francisco (BEL-

TRÃO, B. A. et al., 2005b). 

O acesso ao município de Pombal é realizado pela rodovia BR-230 que per-

passa a cidade, na qual dista cerca 390 km da capital do estado, João Pessoa. E para 

chegar à cidade através da capital do estado é preciso percorrer cerca de 390 Km 

utilizando somente a BR-230, conhecida como a transamazônica.  

3.5.3.4.4. Aspectos Demográficos de Pombal 

Os dados encontrados referente a estes aspectos são datados de 2010 e en-

contrados no site do IBGE, e para o município de Pombal foi visto que sua população 

contava com 32.110 habitantes, a projeção para o ano de 2020 era de 32.802. O mu-

nicípio, em termos populacionais, ocupa a 17° na microrregião onde está situada.  

Considerando-se a distribuição da população pelo território do município, veri-

fica-se que a densidade demográfica em 2010 era de 35,97 habitantes por quilômetro 

quadrado, portanto, acima da média nacional (22 habitantes por quilômetro quadrado), 

mas cerca de 1/3 da estadual (66,79 habitantes por quilômetro quadrado).  

Na Tabela 62 está distribuído a população de três censos demográficos dispo-

níveis no site do IBGE. Nele pode ser observado que a população do município de 

Pombal teve um aumento entre os censos de 1991 e 2000, mantendo-se quase que 

sem alterações entre o censo de 2000 e 2010. Pelo disposto, nota-se que o município 



 

  

488 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

de Pombal desde o censo de 1991 já possuía uma população mais urbana que rural, 

ocorrendo o esvaziamento demográfico do meio rural uma tendência observada em 

todo o território nacional, fazendo com que se elevasse acentuadamente a concentra-

ção da população nas sedes municipais, ou mesmo em distritos e povoados, uma 

tendência demográfica nacional que se generaliza desde os anos 1960, e essa dife-

rença foi aumentando com os outros censos, em 1991 existia uma diferença de quase 

30%, tendo a população urbana cerca de 65%; para o censo de 2000 a população 

rural era apenas 26% passando em 2010 para aproximadamente 20% (Gráfico 7). 

Tabela 62 – População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização - Pombal – PB. 

População 
Popula-

ção (1991) 

% do 
total 

(1991) 

Popula-
ção (2000) 

% do 
total 

(2000) 

Popula-
ção (2010) 

% do 
total 

(2010) 

População 
Total 

30.410 100,00 31.954 100,00 32.100 100,00 

Homens 14.248 46,85 15.300 47,88 15.381 47,90 

Mulheres 16.162 53,15 16.654 52,12 16.729 52,10 

Urbana 19.693 64,76 23.614 73,90 25.753 80,20 

Rural 10.717 35,24 8.340 26,10 6.357 19,80 

Taxa de Ur-
banização 

 64,76  73,90  80,20 

Fonte: IBGE, 2010. 

Em relação a taxa média de crescimento anual o município de Pombal não 

obteve grandes variações entre os censos realizados. As taxas entre os censos de 

1991 e 2000 foi de 0,55%, já entre os anos de 2000 e 2010 essa taxa foi de 0,05% 

anual, e, ao comparar com a taxa de crescimento anual, do País (de 1,63% entre os 

anos de 1991 e 2000, e de 1,17% entre os anos de 2000 e 2010), é notório que, o 

município de Pombal ficou abaixo das médias nacionais (IBGE, 2010). 

 

 

 

 

 



 

  

489 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Gráfico 7 – Variação percentual da população residente por situação domiciliar 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

3.5.3.4.5. Estrutura etária da população 

A tabela 2 apresenta o índice Razão de Dependência, é notório que o município 

de Pombal, assim como os demais municípios teve uma tendência de crescimento na 

taxa de envelhecimento, passando de aproximadamente 7,5%, em 1991, para 10,5% 

em 2010. É visto também que a razão de dependência teve uma queda passando de 

cerca de 75% em 1991, para cerca de 59% no censo de 2000, e em 2010 para 48%. 

Nesse cenário, à medida que a razão de dependência diminui o índice de envelheci-

mento aumenta.  

Tabela 63 – Estrutura Etária da População de Pombal/PB 

Estrutura Etá-
ria 

Popula-
ção 

(1991) 

% do to-
tal (1991) 

Popula-
ção 

(2000) 

% do 
total 

(2000) 

Popula-
ção 

(2010) 

% do 
total 
(2010

) 

Menos de 15 
anos 

10.726 35,27 9.148 28,63 7.294 22,72 

15 a 64 anos 17.405 57,23 20.049 62,74 21.444 66,78 

65 anos ou 
mais 

2.279 7,49 2.757 8,63 3.372 10,50 

Razão de de-
pendência 

74,71 - 59,38 - 47,94 - 

35,24
26,1

19,8

64,76
73,9

80,2

%  T O T A L  ( 1 9 9 1 ) %  T O T A L  ( 2 0 0 0 ) %  T O T A L  2 0 1 0

Rural Urbana
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Estrutura Etá-
ria 

Popula-
ção 

(1991) 

% do to-
tal (1991) 

Popula-
ção 

(2000) 

% do 
total 

(2000) 

Popula-
ção 

(2010) 

% do 
total 
(2010

) 

Índice de en-
velhecimento 

7,49 - 8,63 - 10,50 - 

Fonte: IBGE, 2021. 

No ano de 2010 a cidade de Pombal tinha população composta em sua maioria 

por adultos, sobressaindo à quantidade de indivíduos acima de 60 anos em relação 

aos que são abaixo dos nove anos; a faixa etária que fica entre 0 e 9 anos (grupo que 

requer mais cuidado em relação aos programas assistenciais, alimentação, saúde e 

educação nos níveis infantil e fundamental) havia, no ano de 2010, 4.622 crianças o 

que representa 14,4%. 

A faixa etária em que estão inseridos os jovens de 10 a 19 anos existiam, no 

ano supracitado, 5.477 indivíduos apresentando cerca de 17% da população; a faixa 

etária de 20 a 59 anos, que representa a maior parte da população a fase adulta, 

estando à camada da população potencialmente produtiva, havia 17.317 habitantes 

constituindo 54% dos indivíduos; e a população de 60 anos ou mais (grupo que ne-

cessita de uma maior atenção em relação à saúde e a política de previdência social), 

era constituída por 4.694 pessoas, o que representa cerca de 15% (Gráfico 8). 

Gráfico 8 – Pirâmide Etária – Pombal - PB 

 
Fonte: IBGE, 2010 
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Dados encontrados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil de 

(2013), disposto no Gráfico 9, mostram que nos anos de 1991 e 2000 o IDHM 

passou de 0,364 para 0,472, respectivamente, e alcançou uma taxa de cresci-

mento de 29,67%. Em relação ao intervalo do índice de desenvolvimento hu-

mano entre os anos de 1991 e 2000 houve uma redução de 16,98%. Com a 

mesma linha de crescimento que os censos anteriores, os censos que foram 

realizados entre 2000 e 2010, onde IDHM que era de 0,472 em passou para 

0,634 em 2010, atingindo uma taxa de crescimento de 34,68%. O intervalo do 

índice de desenvolvimento humano também obteve uma redução de 30,68%. 

No geral, quando correlacionado os dados obtidos entre os censos de 

1991 e de 2010, observa-se que o município de Pombal esteve com o IDHM 

com taxas levemente acima das médias estaduais e nacionais, já que para o 

município obteve um acréscimo de 74,18% e as demais de 72,25% e 47,46%, 

respectivamente. O intervalo do desenvolvimento humano nos anos de 1991 e 

2010 obteve redução de 42,45% (IDEME, 2013). 

Gráfico 9 – Evolução do IDHM – Pombal - PB 

 
Fonte: IDEME, 2013 

O IDHM do município de Pombal era de 0,634 em 2010, estando situado na 

faixa de IDHM entre 0,600 e 0,699. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu 

em termos absolutos foi educação (com crescimento de 0,117), seguida por longevi-

dade e por renda. No período entre 2000 e 2010, a tendência de crescimento 
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continuou nos mesmos componentes, a educação com um aumento de 0,231, seguida 

por longevidade e por renda (Tabela 64).  

O município de Pombal teve um acréscimo à renda per capita média de 

125,72% no período entre 1991 e 2010, passando de R$ 177,92 em 1991 para R$ 

228,33 em 2000 e R$ 401,60 em 2010. Totalizou uma taxa média anual de cresci-

mento de 28,33%, no primeiro período e 75,89% no segundo. A extrema pobreza (me-

dida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, 

em reais de agosto de 2010) passou de 39,25% em 1991 para 26,00% em 2000 e 

para 10,22% em 2010 (Tabela 64). 

Tabela 64 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Pombal – PB 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,167 0,284 0,515 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental 
completo 

18,76 22,71 35,13 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 32,62 64,84 90,04 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do 
ensino fundamental 

15,34 35,71 85,18 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental com-
pleto 

7,37 16,11 49,03 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 7,94 10,53 25,18 

IDHM Longevidade 0,581 0,687 0,787 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 59,83 66,22 72,22 

IDHM Renda 0,498 0,539 0,629 

Renda per capita (em R$) 177,92 228,33 401,60 

Fonte: IDEME, 2013. 

Em 1991, a população tinha uma expectativa de aproximadamente, apenas 59 

anos. Já para os dois últimos censos, 2000 e 2010, a esperança de vida ao nascer 

teve um acréscimo de seis anos, passando de 66 anos, no ano de 2000, para cerca 

de 72 anos em 2010. Os dados encontrados seguem em concordância com a expec-

tativa de vida do estado da Paraíba em 2010, que também é de 72 anos, mas está 

levemente abaixo da média do país, que alcança aproximadamente os 74 anos. Os 

resultados encontrados neste município são análogos aos obtidos nacional e mundi-

almente, considerando que houve reduções globais no número de mortes ocasiona-

dos por diversas doenças, para o período de avaliação dos dados. 
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Ao mesmo tempo em que a mortalidade infantil diminui, a esperança de vida 

ao nascer aumenta. No município estudado, a mortalidade infantil em crianças meno-

res de um ano de idade por mil nascidos, reduziu consideravelmente, passando de 

cerca de 38 em 2000 para 21 em 2010 (Tabela 65).  

A mortalidade de crianças até 05 anos por mil nascidos vivos, também apre-

sentaram reduções passando de 88,5 em 1991, para 49,4 em 2000 e 22,8 em 2010. 

Em contrapartida a taxa de fecundidade total também reduziu passando de 3,5 em 

1991 para 2,3 em 2000 e 1,8 em 2010. As taxas apresentam redução, porém ainda 

se encontram superior à do estado da Paraíba e do Brasil, que segundo o censo de 

2010 eram 21,7 e 16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente. 

Tabela 65 – Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Pombal - PB  

 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 59,8 66,2 72,2 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vi-
vos) 

67,7 38,2 21,1 

Mortalidade até 05 anos (por mil nascidos vivos) 88,5 49,4 22,8 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 3,5 2,3 1,8 

Fonte: IDEME, 2013 

Pombal possui poucos descendentes de outras regiões, que segundo os dados 

colhidos no último censo do IBGE em 2010, é o município possui 32.110 habitantes, 

11 pessoas são naturais da região Norte, 31.350 nasceram da região Nordeste, 591 

da região Sudeste, 9 na região Sul, 89 da região Centro-Oeste e 60 pessoas não 

souberam especificar o local de nascimento. 

3.5.3.4.6. Infraestrutura organizacional 

3.5.3.4.6.1. Caracterização da população residente e flutuante 

Evidenciando o tipo de moradia, segundo dados do último censo realizado pelo 

IBGE em 2010, o município de Pombal é composto em sua maioria por domicílios 

particulares permanentes, com um total de 9.288 divididos entre urbanos, com 7.532 

domicílios e rural com 1.756 domicílios. A maior parte deles são construídos de alve-

naria com revestimento, contando com 8.431 domicílios, e 758 de alvenaria, mas sem 



 

  

494 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

revestimento. Contando ainda com 54 casas de taipas que possuem revestimento, e 

45 que são de taipas e que não são revestidas (Tabela 66). 

Tabela 66 – Tipo de material das paredes externas domicílio – Pombal - PB 

TIPO DE MATERIAL  
Nº DE DOMICÍ-

LIOS 

Alvenaria com revestimento 8.431 domicílios 

Alvenaria sem revestimento  758 domicílios 

Taipa revestida 54 domicílios 

Taipa não revestida 45 domicílios 

Total de domicílios particulares 
permanentes 

9.288 domicílios 

 

De acordo com o mesmo censo citado anteriormente, podemos elencar os bens 

duráveis que existem nos domicílios do município de Pombal, como pode ser visto na 

Tabela 67, em sua maioria possui cerca de 95% aparelhos de televisão, em torno de 

94% tem geladeiras, podendo ainda destacar a quantidade de domicílios com apare-

lho de telefone celular e de rádio em cerca de 83% e 81%, respectivamente. 

Tabela 67 – Bens duráveis existentes no domicílio – Pombal-PB 

BENS DURÁVEIS  Nº DE DOMICÍLIOS 

Automóvel para uso particular 1.791 domicílios 

Geladeira 8.755 domicílios 

Máquina de lavar roupa 1.450 domicílios 

Microcomputador 1.611 domicílios 

Motocicleta para uso particular 3.508 domicílios 

Rádio 7.564 domicílios 

Telefone celular 7.744 domicílios 

Telefone fixo 1.097 domicílios 

Televisão 8.839 domicílios 

Fonte: IBGE, 2010. 

Os domicílios no município de Pombal possuem densidade de até duas pes-

soas por moradia que representa 4.940 domicílios, foram encontrados que em 2.412 
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dos domicílios existem até um morador por dormitório; 1.463 possuem de dois a três 

moradores por dormitório e em 473 domicílios existem mais de 3 moradores por dor-

mitórios.  

3.5.3.4.6.2. Saneamento básico 

Através dos dados analisados foi visto que a maioria dos domicílios do municí-

pio de Pombal possuem rede geral de abastecimento de água, precisamente 7.400 

moradias; os demais domicílios disponibilizam de outros meios de abastecimento, são 

eles: 286 domicílios dispõem de poços ou nascente na propriedade e 171 domicílios 

na área externa da propriedade; ainda 200 moradias tem como o abastecimento for-

necido através do armazenamento em cisternas que captam água da chuva, armaze-

nadas de outra maneira em 4 domicílios; 37 domicílios dependem do abastecimento 

por carro-pipa, 1.019 domicílios utilizam água de rio, açude, lago ou igarapé, e 199 

domicílios usam de outras formas de abastecimento de água não mencionadas no 

censo (IBGE, 2010). 

A respeito de banheiros ou sanitário o IBGE (2010) identificou que 8.299 domi-

cílios possuíam banheiro ou sanitário e em 843 não havia esse item. No que concerne 

ao esgotamento sanitário, cerca de 60% da população pombalense dispõem de rede 

de esgoto adequado (IBGE, 2010). Já em dados encontrados no Atlas de Desenvol-

vimento Humano do Brasil (2013), em 2010, aproximadamente 96,40% da população 

urbana possuíam coleta de lixo em suas residências.  

3.5.3.4.6.3. Energia elétrica  

Boa parte da população do município de Pombal no ano de 1991 já eram ener-

gizadas, cerca de 72% possuíam energia elétrica domiciliar, com o passar do tempo 

esse número cresceu, passando para cerca de 93% no ano de 2000 e em 2010, apro-

ximadamente 99% das casas já eram energizadas (IDEME, 2013). O serviço de ener-

gia elétrica é fornecido, atualmente, pela ENERGISA atendendo 9.216 domicílios, 

tendo apenas 62 domicílios que não disfrutam do serviço e 37 são de outras fontes 

não especificadas (IBGE, 2010). 
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3.5.3.4.6.4. Comunicação 

Anteriormente foi citado os três principais meios de comunicação ao qual a po-

pulação tem disponível, a televisão, telefonia móvel e rádio, além desses que foram 

citados no censo em 2010, tem a internet e os correios. Como canais televisivos a 

maioria utiliza TV Globo, Rede Record, SBT, entre outros, tendo, ainda disponível a 

antena parabólica, assim a população tem acesso a uma gama de canais de TV. 

Como meio de comunicação via telefone o município desfruta dos serviços de telefo-

nia móvel (Vivo, Oi, Claro e TIM) e fixa (Oi Fixo), esta conta com telefones de acesso 

individual e de telefones públicos. 

Com relação à transmissão de emissoras de rádio, o município possui as Rá-

dios: Maringá 98 FM (98,7 MHz), Liberdade FM (96,3 MHz), e, Rádio Opção FM (950 

MHz), que são próprias de Pombal e conta com a Rádio Bom Sucesso FM (101,7 

MHz) com sinal de transmissão advinda de outro município. 

3.5.3.4.6.5. Cultura, esporte e lazer. 

A cidade de Pombal está entre as maiores cidades, é a quarta cidade mais 

antiga do estado da Paraíba, assim possui das primeiras civilizações da região no 

século XIX, sendo conhecida pela arquitetura e pelo centro histórico. O município dis-

põe de vários monumentos e edifícios históricos, como: a igreja de Nossa Senhora do 

Rosário, a antiga cadeia de Pombal e a igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Su-

cesso (Figura 165). 
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Figura 165 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário na cidade de Coremas-PB 

 
Fonte: Help (2021). 

A cidade também tem como pontos turísticos: a casa da cultura (Figura), a 

Praça Centenária, a Coluna da Hora, o Cruzeiro, e o Coreto onde hoje divide-se no 

“bar Centenário" e no clube Associação dos Estudantes Universitários de Pombal (FA-

RIAS, et al., 2011). 
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Figura 166 – Casa da Cultura localizada no centro da Cidade de Pombal 

 
Fonte: Help (2021). 

No município de Pombal a cultura africana é forte e está inserida em alguns dos 

festejos da cidade, ela está presente na festa do Rosário, com três grupos populares, 

os Pontões, os Congos e o Reisado. Entre os principais festejos da cidade, estão: 

Pombal Fest, que ocorre sempre no mês de julho em comemoração ao aniversário da 

cidade, o Agita Pombal; além dos festejos da Padroeira Nossa Senhora do Bom Su-

cesso em maio; São Pedro em junho; e a festa do Rosário em outubro com diversos 

grupos folclóricos (FARIAS, et al., 2011). 

3.5.3.4.6.6. Sistema rodoviário e transportes 

A área urbana do município de Pombal fica a aproximadamente 380 km de 

distância de João Pessoa. A principal rodovia que perpassa o município é a BR-230, 

malha rodoviária federal que liga o município a capital do estado. É por essa rodovia 

o acesso mais utilizado pelas pessoas que necessitam se deslocar de Pombal até 

João Pessoa e vice-versa. O município ainda tem a rodovia de ligação BR-427 entre 

Pombal e Currais Novos - Rio Grande do Norte. 

O sistema rodoviário municipal é composto, principalmente, por estradas vici-

nais em condições precárias para o tráfego de veículos, na sua grande maioria as ruas 

são pavimentadas com pedras do tipo paralelepípedo e algumas dessas ruas, as vias 
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principais, são asfaltadas. Porém, as vias que ligam a zona rural à urbana são estra-

das sem pavimentação, com algumas em estado precário dificultando o acesso de 

veículos. 

O município é munido por terminal rodoviário que serve para parada de veículos 

coletivos que levam populares para diversos destinos. O transporte coletivo mais uti-

lizado pela população de Pombal são as vans que servem para se deslocarem para 

cidades adjacentes e para outras cidades mais distantes. Além disso, a comunidade 

utiliza ônibus para destinos mais distantes.  

A frota de veículos registrada pelo IBGE (2018) em Pombal é de cerca de 13 

mil veículos entre automóveis, caminhões, caminhonetes, bicicletas, motocicletas, en-

tre outros. Percebendo-se um expressivo número de veículos do tipo motocicleta cir-

culando no município o qual representou no ano avaliado o percentual de aproxima-

damente 48% do total de veículos registrados. Os automóveis, por sua vez, represen-

taram 21% do número total de veículos do município seguido de motonetas com 17%. 

A quantidade de veículos por tipo pode ser observada na Tabela 68.  

Tabela 68 – Veículos registrados por tipologia em Pombal, 2018. 

TIPO QUANTIDADE 

Automóvel 2.752 

Caminhão 345 

Caminhão trator 18 

Caminhonete 831 

Camioneta 202 

Ciclomotor 125 

Microônibus 65 

Motocicleta 6.259 

Motoneta 2.211 

Ônibus 20 

Reboque 83 

Semirreboque 33 

Sidecar 3 

Triciclo 4 
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TIPO QUANTIDADE 

Utilitário 55 

Total de Veículos 13.006 

Fonte: IBGE, 2018. 

3.5.3.4.6.7. Educação 

Segundo dados colhidos no IBGE (2018), o município de Pombal possui um 

total de 71 escolas. Distribuídas em várias modalidades de ensino a Educação infantil 

possui 28 escolas, o ensino fundamental 39 e o ensino médio possui cinco escolas. 

Distribuídas entre a zona urbana e rural do município. Levando em consideração que 

a educação infantil, bem como o ensino fundamental é de responsabilidade da esfera 

municipal e que a rede privada é incipiente na localidade, pode-se afirmar que a mai-

oria das escolas são da rede pública municipal.  

A Tabela 69 apresenta o número de escolas por modalidade de ensino ofere-
cido, ressaltando-se que uma escola pode oferecer mais de um nível escolar  

Tabela 69 – Números de escolas por nível em Pombal –2018. 

Modalidade Pública 

Educação infantil 28 

Ensino fundamental anos iniciais 36 

Ensino fundamental anos finais 10 

Ensino médio 05 

Fonte: IBGE, 2018. 

No que concerne ao número de matrículas do ensino público, segundo o IBGE, 

em 2018 foram realizadas 1.301 matrículas no ensino infantil, sendo 453 na creche e 

848 pré-escolares, 4.431 no fundamental, com 2,395 no fundamental I e 2.036 no 

fundamental II, e 1.177 no ensino médio. Destaca-se, portanto o ensino fundamental 

II com cerca de 30% das matrículas, seguido do ensino fundamental I com quase 35%, 

o infantil em torno de 19% e o ensino médio com 17%. 

Tabela 10 – Números de matrículas no município de Pombal – 2018  

Modalidade Quantidade 

Ensino infantil 1.301 
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Modalidade Quantidade 

Ensino fundamental I 2.395 

Ensino fundamental II 2.036 

Ensino médio 1.177 

Fonte: IBGE, 2018. 

Ao que se refere ao número de professores, de acordo com o IBGE 2018, o 

município de Pombal no ano de 2018 apresentava um quadro 249 professores no 

ensino fundamental e 103 no ensino médio. O município dispõe de uma frota de trans-

porte para seus alunos, sejam eles matriculados na cidade no ensino básico ou em 

cidades circunvizinhas no ensino técnico ou superior.   

3.5.3.4.6.8. Saúde  

Segundo dados colhidos no banco de dados do CNES (Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde do Brasil), do Ministério da Saúde, o município de Pombal 

possui 63 estabelecimentos de saúde que estão descritos na Tabela 70. 

Desse total de estabelecimentos 12 são USB, 9 são da zona urbana e 3 na 

zona Rural. Além disso, a zona rural e urbana também contam com dois postos de 

saúde, cada. Existem 14 clínicas especializadas/ambulatórios especializados, 3 CAPS 

(Centros de atenção Psicossocial), 3 SAMU, entre outras unidades que estão descri-

tos na Tabela 70. 

No atual contexto pandêmico, ocasionado pela COVID-19, a cidade de Pombal 

conta com centros de atendimentos aos pacientes infectados pela síndrome respira-

tória aguda grave de coronavírus 2 (SARS-CoV-2), sendo eles: E. N. Senhora do Ro-

sário, a Unidade de Pronto Atendimento-UPA e o Hospital Regional de Pombal.  

De acordo com as informações coletadas no site do governo do estado da Pa-

raíba, através boletins do dia 21 de janeiro de 2021, o município de Pombal, possuía 

1.758 casos confirmados da COVID-19, 27 óbitos, 1.555 pessoas curadas, e 176 ca-

sos estão em análise. 

 

 

 

 

http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=CLINICA+ESPECIALIZADA-AMBULATORIO+ESPECIALIZADO
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=CENTRO+DE+ATENCAO+PSICOSSOCIAL-CAPS
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Tabela 70 – Número de estabelecimentos de saúde de Pombal, 2020. 

Descrição Total 

Centro de Apoio a Saúde Da Família-Casf 2 

Centro de atenção Psicossocial-CAPS 3 

Centro de saúde-unidade básica de saúde 12 

Clínica especializada-ambulatório especializado  14 

Consultório 8 

Farmácia  2 

Hospital geral  1 

Não informado 3 

Policlínica 1 

Posto de saúde 5 

Pronto atendimento 1 

Secretaria de saúde 1 

Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia  4 

Unidade de vigilância em saúde 3 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência (SAMU) 3 

Total 63 

Fonte: CNES, 2020. 

As unidades do SAMU são equipadas com desfibrilador, respirador, reanima-

dores e possui três ambulâncias. A equipe do SAMU é composta por 4 médicos e 39 

outros profissionais, esta é conveniada ao SUS. Além dessas unidades citadas, ainda 

pode-se destacar as farmácias básicas, policlínicas, pronto atendimento, secretaria de 

saúde, unidade de serviço de apoio de diagnóstico e terapia, unidade de vigilância em 

saúde. Estando a maioria dessas unidades na zona urbana do município. Para a zona 

rural é distribuído 3 USF’s e 2 postos de saúde. 

Para a área da saúde do município de Pombal pode se evidenciar o Centro de 

Saúde Avelino Queiroga que tem convênio com o SUS e dispõe de atendimento am-

bulatorial. A unidade é bem equipada em termos de pessoal e maquinário, possuindo 

uma equipe composta por 16 médicos e 18 outros profissionais, os equipamentos são 

radiológicos para diagnósticos por imagem, métodos gráficos, métodos ópticos, além 

dos odontológicos. Também apresenta consultório médico, salas de pequenas 

http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=CENTRO+DE+APOIO+A+SAUDE+DA+FAMILIA-CASF
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=CENTRO+DE+ATENCAO+PSICOSSOCIAL-CAPS
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=CENTRO+DE+SAUDE-UNIDADE+BASICA+DE+SAUDE
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=CLINICA+ESPECIALIZADA-AMBULATORIO+ESPECIALIZADO
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=CONSULTORIO
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=FARMACIA
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=HOSPITAL+GERAL
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=NAO+INFORMADO
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=POLICLINICA
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=POSTO+DE+SAUDE
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=PRONTO+ANTEDIMENTO
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=SECRETARIA+DE+SAUDE
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=UNIDADE+DE+SERVICO+DE+APOIO+DE+DIAGNOSE+E+TERAPIA
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=UNIDADE+DE+VIGILANCIA+EM+SAUDE
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=UNIDADE+DE+SERVICO+DE+APOIO+DE+DIAGNOSE+E+TERAPIA
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=UNIDADE+DE+VIGILANCIA+EM+SAUDE
http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=UNIDADE+DE+VIGILANCIA+EM+SAUDE
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cirurgias, sala de enfermagem, entre outras. Fornece uma gama de serviços, entre 

eles: auditivo, a tuberculose, diagnósticos por imagens, serviços de dispensação de 

órteses próteses e materiais especiais, fisioterapia, entre outros. 

Para o ano de 2017 houve 242 óbitos, desses a maior parte foram do sexo 

masculino tendo 137 óbitos e 105 foram do sexo feminino (IBGE, 2017). As causas 

das mortes ocorridas estão descritas na Tabela 71. Porém pode-se destacar as prin-

cipais causas mortis que foi com cerca de 24% das doenças do aparelho circulatório, 

seguido das doenças do aparelho respiratórios com 22%, tumores com 17%, algumas 

doenças infecciosas e parasitárias com 12%, entre outras.  

Tabela 71 – Morbidade hospitalar – apresenta o número de morbidades especificadas por 

causas – Pombal no ano de 2017. 

DOENÇA/SINTOMA NÚMERO DE ÓBITOS 

Neoplasmas (Tumores) 41 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 11 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 30 

Doenças do sistema nervoso 3 

Doenças do aparelho circulatório 59 

Doenças do aparelho respiratório 54 

Doenças do aparelho digestivo 10 

Doenças do aparelho geniturinário 2 

Algumas afecções originadas no período perinatal 2 

Sintomas, sinais e achados anormais em exames clíni-
cos e de laboratório, não classificados em outra parte 

 
9 

Causas externas de morbidade e mortalidade 21 

Fonte: IBGE, 2017. 

3.5.3.4.6.9. Estrutura produtiva e de serviços 

A compilação dos dados colhidos no site do IBGE do PIB do município de Pom-

bal, mostra que a per capta era de R$ 11.635,64 no ano de 2017. Na Tabela 72 é 

possível observar como o PIB do município é distribuído, pois está descrito as princi-

pais atividades econômicas. Pode-se, assim, evidenciar que a maior arrecadação de 

Pombal advém do setor de administração, defesa, educação, saúde pública e 
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seguridade social com quase 46% do PIB, estando à agropecuária com o menor PIB 

representando aproximadamente 5% do total da arrecadação.  

Tabela 72 – PIB do valor adicionado bruto a preços correntes de Pombal-PB em 2017 

ATIVIDADE ECONÔMICA/IMPOSTO (X1000) R$ 

Agropecuária 16.529,79 

Indústria 22.208,33 

Serviços 162.784,92 

Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguri-
dade social 

152.415,39 

Fonte: IBGE, 2017. 

De acordo com dados encontrados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano 

(2013), destaca-se o crescimento da renda per capita média do município, que au-

mentou 125,72% nas últimas duas décadas (1991 a 2010), passando de R$ 177,92 

em 1991 para R$ 228,33 em 2000 e para R$ 401,60 em 2010. Equivalendo a uma 

taxa média anual de crescimento nesse período de 28,33%, entre os sensos de 1991 

e 2000 e 75,99% entre 2000 e 2010 (Tabela 73).  

A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita infe-

rior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010) teve uma redução de quase 40%, pas-

sando de cerca de 66% em 1991 para em torno de 49% em 2000, chegando a quase 

27% em 2010. A desigualdade diminuiu, pois o Índice de Gini passou de 0,58 em 1991 

para 0,53 em 2000, e para 0,54 em 2010 (Tabela 73). 

Tabela 73 – Renda, pobreza e desigualdade em pombal-PB. 

 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 177,92 228,33 401,60 

% de extremamente pobres 39,25 26,00 10,22 

% de pobres 66,22 49,35 26,60 

Índice de Gini 0,58 0,53 0,54 

Fonte: IDEME, 2013. 

Durante o período de dez anos, entre os anos de 2000 e 2010, o percentual da 

taxa da população que era economicamente ativa na faixa etária de 18 anos ou mais, 

teve uma leve redução de 4,45%. Em 2000 essa taxa era em torno de 58% reduzindo 
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em 2010, para cerca de 53%. Com a mesma tendência de declínio a taxa de desocu-

pação (percentual da população economicamente ativa que estava desocupada), pas-

sou de cerca de 10% em 2000 para próximo de 7% em 2010 (IDEME, 2013).  

Um ponto positivo a ser observado, é que ocorreu um pequeno crescimento, 

em torno de 6%, no grau de formalização dos ocupados e os níveis de escolaridade 

das pessoas com 18 anos ou mais, conforme pode ser observado na Tabela 74. 

Tabela 74 – Ocupação da população de 18 anos ou mais – Pombal - PB 

 2000 2010 

Taxa de atividade –18 anos ou mais 57,84 53,39 

Taxa de desocupação –18 anos ou mais 10,32 6,74 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 19,68 25,38 

Nível educacional dos ocupados   

% dos ocupados com fundamental completo –18 anos 
ou mais 

27,41 42,99 

% dos ocupados com médio completo 17,67 30,84 

Rendimento médio   

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. –18 anos 
ou mais 

73,98 50,28 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. –18 anos 
ou mais 

89,69 85,74 

Fonte: IDEME, 2013 

Das pessoas que estão dentro da faixa etária de 18 anos ou mais, 24,44% tra-

balhavam no setor agropecuário, 0,10% na indústria extrativa, 4,68% na indústria de 

transformação, 8,33% no setor de construção, 0,40% nos setores de utilidade pública, 

18,40% no comércio e 39,89% no setor de serviços. 

A principal renda, que atinge cerca de 4.400 famílias no município de Coremas, 

vem do Programa Bolsa Família (PBF). Nos dias atuais consta como uma das princi-

pais rendas para o município, com a inserção de cerca de R$ 11.500.00,00 de reais 

anualmente, as famílias ganham uma média mensal de R$ 284,19, cada uma (MDS, 

2019).  

O setor em que está inserido as atividades humanas de manufatura, matérias-

primas, ou seja, todas as atividades de exploração direta dos recursos naturais de 

origem vegetal, animal e mineral, sem haver, necessariamente, adição de valores no 
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setor industrial, se apresenta como a última arrecadação de atividades econômicas 

de Pombal.  

A cidade não tem uma agricultura bem difundida, assim, sua arrecadação não 

está entre as maiores do município, porém se observa as lavouras de banana com 

uma arrecadação de R$ 552 mil reais anualmente, feijão-fradinho com R$ 241 mil 

reais, o milho com R$ 122 mil reais e o coco-da-baía com R$ 75 mil reais. Outras 

lavouras apresentam arrecadação por ano em menor quantidade como é exposto na 

Tabela 75, dados advindos do censo agropecuário do IBGE em 2017. 

Tabela 75 – Itens produzidos, número de estabelecimento com 50 pés ou mais, quantidade e 
valor da produção da lavoura permanente e temporária, no município de Pombal em 2017. 

Produto 
Números de esta-

belecimentos  
Quantidade produ-

zida (toneladas) 

Valor da produção 
nos estabeleci-

mentos agropecu-
ários (x1000) 

Banana 50 527 552 

Caju (fruto) 1 - - 

Coco-da-Baía 16 90.000 (unidades) 75 

Goiaba  1 - - 

Manga  1 - - 

Mamão 1 - - 

Abóbora, Mo-
ranga, Jeri-

mum 
9 7 10 

Arroz (com 
casca) 

5 4 4 

Cana-de-açú-
car 

1 - - 

Fava  16 1 1 

Feijão Cor 4 - 1 

Feijão Fradi-
nho 

588 109 241 

Feijão Verde 20 8 18 

Gergelim 2 - - 

Mandioca (ai-
pim, maca-

xeira) 
3 7 11 

Melancia 19 143 118 
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Produto 
Números de esta-

belecimentos  
Quantidade produ-

zida (toneladas) 

Valor da produção 
nos estabeleci-

mentos agropecu-
ários (x1000) 

Melão 3 0 1 

Milho 411 113 122 

Milho Forra-
geiro 

15 201 19 

Sorgo Forra-
geiro 

17 566 46 

Palma Forra-
geiro 

2 - - 

Fonte: IBGE, 2017. 

Na pecuária no município de Pombal, se destaca a quantidade de estabeleci-

mentos voltados para a bovinocultura, estando presentes em pouco mais de mil esta-

belecimentos com cerca de 23 mil cabeças. Em segundo lugar estando presentes em 

quase 900 estabelecimentos tem o criatório de galinhas (galinhas, galos, frangas, fran-

gos e pintos) com 27 mil cabeças. os demais rebanhos estão distribuídos na Tabela 

76. 

Tabela 76 – Criação pecuarista em Pombal em 2017. 

Tipo de rebanho Efetivo (cabeças) Nº de estabelecimentos 

Asininos 311 220 

Bovino 23.340 1029 

Caprinos 2.613 133 

Codornas  - 1 

Equinos 348 140 

Galináceos (Galinhas, 
Galos, Frangas, Fran-

gos e Pintos) 
27.000 894 

Muares 120 93 

Ovinos 8.747 398 

Perus - 50 

Suínos 1.770 197 

Fonte: IBGE, 2017. 
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3.5.3.4.7. Uso do solo e ocupação atual do território 

Cerca de 70% de Pombal é destinado aos estabelecimentos agropecuários, 

precisamente uma área de 894 km². O município vem aumentando as áreas com esta 

destinação cerca de 20% em áreas irrigadas, o que pode ser observado principal-

mente nas margens dos rios Piancó e Piranhas (ALMEIDA et al., 2015). 

Ainda, de acordo com IBGE (2017), cerca de 63 mil hectares são destinados à 

área de estabelecimentos agropecuários, distribuídos em 1.334 estabelecimentos. 

Que em sua maioria não recebem assistência técnica, tendo apenas 471 estabeleci-

mentos recebendo algum tipo de assistência. 

O IBGE, dividiu em tipos de utilização de uso do solo o total de 63 mil ha. Des-

ses, 2.224 foram destinados a lavouras, sendo distribuídos em lavouras permanentes 

(96 ha) e temporárias (2.128 ha); cerca de 12.800 ha para pastagens, sendo divididas 

em naturais (12.343 ha), em pastagens plantadas em boas condições (407 ha) e plan-

tadas em más condições (49 ha). Para as matas ou florestas se destinou 46.817 ha 

divididas em: naturais (40.381 ha) e naturais destinadas à preservação permanente 

ou reserva legal (6.436 ha).  

3.5.3.5. Município de Cajazeirinhas 

3.5.3.5.1. Breve histórico do município de Cajazeirinhas 

O município de Cajazeirinhas faz parte da microrregião de Sousa. Está locali-

zado entre os municípios de Pombal e o município de Coremas, ambos situados na 

região oeste do estado da Paraíba, nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Pira-

nhas, sub-bacias do Rio Piancó. 

O atual território do município de Cajazeirinhas pertenceu inicialmente a Um-

belino de Almeida, que doou a José Inácio dos Santos uma área que foi chamada de 

Cajazeiras do Melado e por volta de 1930 foi iniciado as primeiras construções da vila. 

Em 1962 o distrito de Cajazeirinhas foi criado pela Lei de Nº 2.775 de 18 de janeiro, 

publicado no DOU (Diário Oficial da União) em 31 de janeiro de 1962, subordinado ao 

município de Pombal. Em 1994 o distrito foi elevado à categoria de município pela Lei 

Estadual nº 5.895, de 29 de abril de1994 (MORAIS, 2014). 
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3.5.3.5.2.  Caracterização e localização do município de Cajazeirinhas 

Cajazeirinhas possui uma área territorial total de 287,90 km² com coordenadas 

geográficas Latitude: 6° 58' 5'' Sul, Longitude: 37° 48' 14'' Oeste, está incluída na re-

gião semiárida brasileira, pertencente à microrregião de Sousa. O relevo consiste em 

um pediplano arrasado (zonas mais elevadas na superfície de aplainamento), pos-

suindo elevações residuais alongadas, índice pluviométrico em média de 400 a 600 

mm por ano, com precipitações distribuídas irregularmente, apresentando estação 

seca e chuvosa. Os cursos d’água que mais se aproximam do município são: os ria-

chos Riachão, Melado, Umburaninha, Forquilha, Madruga, Cajazeirinha do Cedro, da 

Fazenda e da Onça, apresentando regime intermitente. O município é abastecido pelo 

açude Parede de Barro e as lagoas Vermelha e Seca (MORAIS, 2014). 

Segundo Holanda et al. (2015) o município de Cajazeirinhas é caracterizado 

por solos predominantemente Luvissolos em associação com Neossolos Litólicos 

(EMBRAPA, 2006). Os solos são resultantes da desagregação e decomposição das 

rochas cristalinas do embasamento, sendo em sua maioria do tipo Podizólico Verme-

lho-Amarelo de composição arenoargilosa, tendo-se localmente latossolos e porções 

restritas de solos de aluvião.  

A rede de drenagem é do tipo intermitente e seu padrão predominantemente 

dendrítico, devido à existência de fraturas geológicas mostra variações para retangu-

lar e angular. Os riachos e demais cursos d’água que drenam a área pertencem à 

denominada Bacia do Rio Piancó. 

Segundo a classificação de Koeppen, o clima é caracterizado por tipo BSh, se-

miárido quente, com médias anuais superiores a 25 ºC. A vegetação do município é 

do tipo Caatinga xerófila, com a ocorrência de cactáceas, arbustos e árvores de pe-

queno a médio porte (ALMEIDA, 2019). No ano de 2017, a porcentagem de cobertura 

vegetal por flora nativa era de 80,92% de seu território. Já a concentração de focos 

de calor, ou seja, a participação do município no total de queimadas no Brasil, neste 

mesmo ano era de 0,02 por mil. 

O acesso ao município se dá a partir de João Pessoa através da BR-230 até a 

cidade de Patos, seguindo os municípios de Malta e o Condado de Pombal, toma-se 

a PB-426 e percorre-se cerca de 38 km até a sede municipal de Cajazeirinhas. 
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3.5.3.5.3.  Aspectos demográficos 

Por meio dos aspectos socioeconômicos descritores da estrutura da população 

direta e indiretamente afetada, foi possível projetar um perfil da população residente 

nas áreas de influência, com base nos censos do IBGE. A área total está representada 

pela área urbana e rural do município, a Tabela 77 apresenta os dados de território e 

população. 

Tabela 77 – Território e População de Cajazeirinhas em 2017. 

INFORMAÇÕES ANO 2017 

Área Territorial (km²) 287,90 

População (hab.) 3197 

Densidade Demográfica (hab./km²) 11,10 

Fonte: Brasil (2017). 

A população no ano de 2013 era de 3.131 habitantes e no ano de 2017 atingiu 

3.197, logo estima-se que em 2021 tenha um crescimento de 66 habitantes, tendo um 

total de 3.263 (IBGE,2021). Por conta da pandemia em que se atravessa, esses nú-

meros continuam como projeção pois não houve censo no ano de 2020. 

Em 2017 a densidade demográfica foi de 11,10 menor que a média nacional de 

22 habitantes por quilômetro quadrado, mas possui cerca de 1/6 da estadual, que era 

de 66,79 habitantes por quilômetro quadrado, demonstrando que a um baixo número 

de habitantes por metro quadrado, não condizente com a média estadual, entretanto 

ao longo dos anos de 2013 e 2017 houve um crescimento. 

Desde a década de 1990 a população rural vem sofrendo um esvaziamento 

demográfico o que gerou um aumento da população urbana, entretanto no município 

de Cajazeirinhas, maior parte da população está concentrada na zona rural da cidade. 

Em concordância, Almeida (2019) afirma a densidade de moradores na área rural, o 

que assegura a produção da agricultura familiar nessas comunidades. O que explica 

o maior número de habitantes residindo na zona rural do município, com um total de 

vinte e três comunidades rurais, (São Brás I, São Brás II, São Brás dos Chicos, Cas-

cão, Canoas, Forquilha, Quilombolas de Vinha, Quilombolas de Umburaninha, Bar-

rento, Melado, Riacho Grande, Serraria, Pau Ferrado, Riacho da Onça, Riacho 
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Fechado, Jacú, Cedro, Carnaubinha, Várzea Alegre, Varzinha, Madruga, Forquilha de 

Badá, Bela Vista e São José dos Alves). 

Na Tabela 78 pode ser observada a população total do município e a sua com-

posição por sexo e cor nesses dois anos. 

Tabela 78 – População residente no município, por grupo etário e sexo.   

População  
População 

(2000) 
% do total 

(2000) 
População 

(2010) 
% do total 

(2010) 

População Total 2.848 100 3.033 100 

Homens 1.448 50,8 1.548 51,0 

Mulheres 1.400 49,2 1.485 48,9 

Urbana 737 25,9 1.100 32,9 

Rural 2.111 74,1 2.033 67,1 

Taxa de urbanização  25,9  32,9 

Fonte: IBGE, 2021; MORAIS, 2014. 

De acordo com as estimativas de 2017, a população do município de Cajazei-

rinhas era de 3.197 pessoas, sendo composta, em sua maioria, por homens e negros. 

Entre 2013 e 2017, a população do município de Cajazeirinhas registrou um aumento 

de 2,11%. No mesmo período, a Paraíba registrou um aumento de 2,84%. 

Em relação a taxa média de crescimento anual o município de Cajazeirinhas 

não obteve muitas variações, entre os censos de 2000 e 2010, houve uma taxa média 

anual de 0,59% ao ano, em 10 anos obteve um crescimento de 185 habitantes. 

Em relação ao sexo dos habitantes, observa-se que o número de mulheres ho-

mens não há uma diferença expressiva, e ao longo dos 10 anos houve um crescimento 

tanto da população masculina como da feminina, não diferindo do censo registrado 

em 2000. Entretanto o número de homens é maior que o de mulheres dos dois censos 

pesquisados. De acordo com as estimativas de 2017, a população do município era 

de 3.197 pessoas, sendo composta, em sua maioria, por homens e negros. Com taxas 

de brancos de 40,54% e negros de 59,15%. 

O índice de desenvolvimento humano municipal - IDHM é um indicador que 

individualiza o município como uma unidade de análise, a partir das dimensões de 

longevidade, educação e renda, que participam com pesos iguais na sua 
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determinação. A partir dos dados do censo demográfico mostram que o IDHM do mu-

nicípio era de 0,160 em 1991 e 0,357 em 2000, e passou para 0,550 em 2010. Em 

termos relativos, a evolução do índice foi de 54,06% no município como demonstrado 

no Gráfico 10. 

Gráfico 10 – Valor do IDHM no município de Cajazeirinhas/PB entre 1991, 2000 e 2010. 

 
Fonte: BRASIL, 2017. 

O índice de desenvolvimento humano varia de 0 a 1 e quanto mais próximo de 

1 mais desenvolvido é o município. Observa-se que ao longo dos anos há um cresci-

mento favorável do IDHM, quando comparado com o IDHM estadual vimos que se 

encontra abaixo do esperado para todos os anos do censo, sendo que a Paraíba ob-

teve IDHM em 2010 de 0,658 e em 2017 de 0,722, entretanto em nível estadual houve 

uma redução no crescimento durante os anos de 2010 a 2017, a evolução do índice 

foi de 54,06% no município e 30,04%. 

Entretanto, mesmo com o aumento do IDHM o índice encontra-se em um nível 

baixo, demonstrando a desigualdade entre a população do município. Entre os crité-

rios para o cálculo do IDHM estão educação, longevidade e renda, verifica-se que o 

IDHM longevidade apresentou alteração 17,84%, o IDHM educação apresentou 
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alteração 169,93% e IDHM renda apresentou alteração 14,76%. Em 2010, o IDHM 

ocupava a 5194ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros e a 193ª posição entre 

os municípios do estado da Paraíba. 

3.5.3.5.4.  Estrutura etária 

Segundo as informações do Censo Demográfico, a razão de dependência total 

no município passou de 69,22%, em 2000, para 55,06% em 2010, e a proporção de 

idosos, de 6,88% para 8,44%. Já na Paraíba, a razão de dependência passou de 

63,08% para 51,14%, e a proporção de idosos, de 7,21% para 8,53% no mesmo pe-

ríodo. Quando a soma de inativos se revela inferior à porção economicamente ativa 

haver-se-ia, então, uma oportunidade demográfica de desenvolvimento socioeconô-

mico. 

Para a análise da estrutura etária do município, observou-se os dados que es-

tão descritos na tabela 3. 

Tabela 79 – Estrutura etária da população de Cajazeirinhas/PB (2000 e 2010). 

 
Estrutura Etária 

População % do Total População % do Total 

2000 2000 2010 2010 

Menor de 15 anos 969 34,02 821 27,07 

15 a 64 anos 1.683 59,09 1.956 64,49 

65 anos ou mais 196 6,88 256 8,44 

Razão de dependência 69,22 - 55,06 - 

Taxa de envelhecimento 6,88 - 8,44 - 

Fonte: BRASIL, 2017. 

As pirâmides etárias são importantes instrumentos que analisam em nível so-

cial a população de uma determinada cidade, o que permite observar o comporta-

mento da população, sua organização, expectativa de vida, as diferenças entre ho-

mens e mulheres, no Gráfico 11observamos está pirâmide do município de Cajazeiri-

nhas-PB. 
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Gráfico 11 – Faixa etária da população do município de Cajazeirinhas-PB (2010). 

 
Fonte: IBGE (2010). 

No censo demográfico realizado no ano de 2010 foi observado que a população 

com faixa etária de 10 a 29 anos possui o maior número de indivíduos tanto no sexo 

masculino como feminino, o que é importante, pois indica que há um desenvolvimento 

social entre os indivíduos como observado anteriormente. Os idosos aparecem como 

o menor número de habitantes e os homens também se destacam em maior número 

de indivíduos quando observado no geral. 

A esperança de vida aumentou em todo o território nacional, pois em décadas 

passadas, o Brasil por ser um país de baixa renda, tinha uma alta taxa de mortalidade 

infantil, e com o passar dos anos com novas tecnologias, e mais acesso a elas, ocor-

reu uma diminuição da mortalidade infantil, contribuindo também para o aumento da 

esperança de vida. A mortalidade infantil determinada pela mortalidade de crianças 

até completarem 1 ano de idade, como pode ser vista na Tabela 80. 

Tabela 80 – Longevidade, Mortalidade e Fecundidade do município de Cajazeirinhas-PB entre 
os anos de 1991, 2000 e 2010. 

 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 57,2 64,4 71,4 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vi-
vos) 

81,2 44,6 23,4 

Mortalidade até 05 anos (por mil nascidos vivos) 105,2 57,4 25,3 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 4,2 2,2 1,9 
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Fonte: BRASIL, 2017. 

Em Cajazeirinhas a taxa de mortalidade reduziu 47%, passando de 44,6 por mil 

nascidos vivos em 2000 para 23,4 por mil nascidos vivos em 2010. Segundo os obje-

tivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, a mortalidade infantil pera o 

Brasil deverá estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de 

mortalidade infantil do estado e do país eram 21,7 e 16,7 por mil nascidos vivos, res-

pectivamente. 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Cajazeiri-

nhas, a esperança de vida ao nascer aumentou 14,2 anos nas últimas duas décadas, 

passando de 57,2 anos em 1991 para 64,4 anos em 2000, e para 71,4 anos em 2010. 

Em 2010, a esperança de vida ao nascer média para o estado é de 72,0 anos e, para 

o país, de 73,9 anos. 

3.5.3.5.5.  Vulnerabilidade social 

A vulnerabilidade social diz respeito à suscetibilidade à pobreza, e é expressa 

por variáveis relacionadas à renda, à educação, ao trabalho e à moradia das pessoas 

e famílias em situação vulnerável. Para estas quatro dimensões de indicadores men-

cionadas, destacam-se os resultados apresentados na Tabela 81. 

Tabela 81 – Vulnerabilidade no município de Cajazeirinhas/PB, entre os anos de 2000 e 2010. 

Indicadores 
Total Total 

2000 2010 

Crianças e jovens   

% de crianças de 0 a 5 anos de idade que não 
frequentam a escola 

86,37 47,00 

% de 15 a 24 anos de idade que não estudam nem 
trabalham em domicílios vulneráveis à pobreza 

21,64 20,95 

% de crianças com até 14 anos de idade 
extremamente pobres 

64,60 33,75 

Adultos   

% de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino 
fundamental completo e em ocupação informal 

88,77 73,17 

% de mães chefes de família, sem fundamental 
completo e com pelo menos um 

4,01 25,08 

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza 
e dependentes de idosos 

7,57 5,65 
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Indicadores 
Total Total 

2000 2010 

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza 
e que gastam mais de uma hora até o trabalho 

- 0,80 

Condição de Moradia   

% da população que vive em domicílios com 
banheiro e água encanada 

17,29 55,05 

Fonte: BRASIL, 2017. 

A situação da vulnerabilidade social no município de Cajazeirinhas pode ser 

analisada pela dinâmica de alguns indicadores: houve redução no percentual de cri-

anças extremamente pobres, que passou de 64,60% para 33,75%, entre 2000 e 2010; 

o percentual de mães chefes de família sem fundamental completo e com filhos me-

nores de 15 anos, no mesmo período, passou de 4,01% para 25,08%. 

Neste mesmo período, é possível perceber que houve redução no percentual 

de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à 

pobreza, que passou de 21,64% para 20,95%. Por último, houve crescimento no per-

centual da população em domicílios com banheiro e água encanada no município. Em 

2000, o percentual era de 17,29% e, em 2010, o indicador registrou 55,05%. 

3.5.3.5.6.  Educação no município 

O analfabetismo, no Brasil, foi erigido não só como um problema pedagógico, 

mas também de justiça social. Ao longo do tempo, transformou-se em questão pública 

nacional, pois o país tem ainda 11 milhões de analfabetos, pessoas de 15 nos ou mais 

que não conseguem nem ler e escrever (BRASIL, 2019). 

Na cidade de Cajazeirinhas, pode-se avaliar a taxa de analfabetismo com os 

habitantes com 15 anos ou mais., descritos na Tabela 82. 

Tabela 82 – Taxa de Analfabetismo em Cajazeirinhas entre 1991 até 2010. 

Escolaridade com 15 anos ou mais 1991 2000 2010 

Com fundamental completo 1,15% 4,5% 6% 

Médio Completo 1,15% 2,5% 8,7% 

Analfabetos 61,90% 50,5% 44,3% 

Outros 35,80% 42,5% 39% 

Fonte: BRASIL, 2017. 
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De acordo com o IBGE (2010), a taxa de analfabetismo da população de 15 anos 

ou mais no município de Cajazeirinhas é de 520 pessoas. No Estado da Paraíba, a 

taxa de analfabetismo é 469.400 pessoas, o que demonstra um maior índice em rela-

ção a Cajazeirinhas. 

Observa-se que em todos os anos de 1991 a 2010 a taxa de analfabetismo é 

alta, considera-se que grande parte da populaçao trabalhe com agricultura familiar o 

que favorece a alta taxa de analfabetismo devido os jovens cada vez mais cedo aju-

darem os familiares e não continuarem os estudos. 

Entretanto, os valores de analfabetismo decaríram de acordo com os anos, e 

os valores de conclusão do ensino médio entre os jovens cresceu. Como apresentado 

no Gráfico 12, onde demonstra a frequência dos alunos matriculados nas escolas de 

Cajazeirinhas. 

Gráfico 12 – Frequência escolar de 15 a 24 anos em Cajazeirinhas/PB no ano de 2010. 

 
Fonte: BRASIL, 2017. 

3.5.3.5.7.  Infraestrutura organizacional 

O município de Cajazeirinhas possui aproximadamente 824 domicilios particu-

lares como vemos na tabela 7 abaixo. 

Tabela 83 – Número de Domicílios Particulares de Cajazeirinhas em 2010. 

50,72%

11,34%

18,25%

15,31%

4,38%

Não frequenta Frequenta curso superior

Frequenta fundamental Frequenta ensino médio

Outros
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Infraestrutura: Domicílios Particulares Número de domicílios 

Total 824 

Próprio 541 

Próprio já quitado 538 

Próprio em aquisição 3 

Alugado 66 

Cedido 217 

Cedido por empregador 134 

Cedido de outra forma 83 

Outra forma -- 

Fonte: IBGE (2010). 

Ressaltando o tipo de moradia, segundo dados do último censo realizado elo 

IBGE em 2010, o município de Cajazeirinhas é composto em sua maioria por domicí-

lios próprios com um total de 824, divididos entre urbanos e rural. Há um baixo número 

de domicílios alugado, o que pode comprovar o baixo índice de habitantes flutuantes. 

Entre os anos de 2013 e 2017 100% dos domicílios continham abastecimento 

de água, entretanto com relação ao esgotamento sanitário apenas 37,29% da popu-

lação possuía acesso a rede de esgotamento sanitário. E em 2015, 100% da popula-

ção do município possuía coleta de resíduos sólidos. 

Em 2018, o salário médio mensal era de dois salários-mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 8.6%. Considerando domicí-

lios com rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, representando 

54% da população nessas condições, o que o colocava na posição 38º de 223º dentre 

as cidades do estado e na posição 628º de 5.570º dentre as cidades do Brasil. 

3.5.3.5.7.1. Renda e situação ocupacional 

Dentre as atividades econômicas do município as que se destacam são agri-

cultura, criação de ovinos e bovinos, como também o artesanato, com o apoio da Pre-

feitura Municipal através do Centro de Geração e Renda. Mas, a maior parte da eco-

nomia gira em torno da prefeitura, que sobrevive quase exclusivamente das receitas 

advindas dos repasses federais, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 

que a maior fonte de repasse, e alguns programas sociais. (LICARIAO, 2008). 
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O Produto Interno Bruto é o total dos bens e serviços produzidos pelas unida-

des produtoras, ou seja, a soma dos valores adicionados acrescida dos impostos. O 

PIB per capita é o total dos bens e serviços produzidos pelas unidades produtoras, ou 

seja, a soma dos valores adicionados acrescida dos impostos, dividida pela população 

da respectiva unidade geográfica. A Tabela 84 apresenta o roduto Interno Bruto de 

Cajazeirinhas em 2009, publicado pela Fundação de Economia e Estatística (BRASIL, 

2017).  

Tabela 84 – Produto Interno Bruto no município de Cajazeirinhas em 2009. 

Economia Ano Município 

PIB (R4 mil) 2009 12,075 

PIB PER CAPITA (R$) 2009 5,861 

Fonte: (BRASIL, 2017). 

Os valores da renda per capita mensal registrados em 2000 e 2010, evidenciam 

que houve crescimento da renda no município de Cajazeirinhas entre os anos menci-

onados. A renda per capita mensal no município era de R$ 134,98, em 2000 e de R$ 

205,12 em 2010, a preços de agosto de 2010 (BRASIL, 2017). 

No Atlas do Desenvolvimento Humano, são consideradas extremamente po-

bres, pobres e vulneráveis à pobreza as pessoas com renda domiciliar per capita men-

sal inferior a R$ 70,00, R$ 140,00 e R$ 255,00 (valores a preços de 01 de agosto de 

2010), respectivamente. Dessa forma, em 2000, 47,81% da população do município 

eram extremamente pobres, 72,33% eram pobres e 84,02% eram vulneráveis à po-

breza; em 2010, essas proporções eram, respectivamente, de 27,03%, 46,83% e 

76,01%. 

Analisando as informações do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, 

a proporção de pessoas extremamente pobres (com renda familiar per capita mensal 

inferior a R$ 70,00) inscritas no CadÚnico, após o recebimento do Bolsa Família pas-

sou de 72,51%, em 2014, para 86,54%, em 2017. Já a proporção de pessoas pobres 

(com renda familiar per capita mensal inferior a R$ 140,00), inscritas no cadastro, após 

o recebimento do Bolsa Família, era de 78,67%, em 2014, e 90,18%, em 2017. Por 

fim, a proporção de pessoas vulneráveis à pobreza (com renda familiar per capita 
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mensal inferior a R$ 255.00), também inscritas no cadastro, após o recebimento do 

Bolsa Família, era de 79,69%, em 2014, e 94,18%, em 2017 (BRASIL, 2017). 

Na análise dos dados do Censo Demográfico, 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 no município, passou de 49,58% para 36,39%. Ao 

mesmo tempo, a taxa de desocupação nessa faixa etária, isto é, o percentual da po-

pulação economicamente ativa que estava desocupada, passou de 5,57% para 

2,16%. Como observa-se no Gráfico 13, onde apresenta a taxa de atividade e ocupa-

ção da população com 18 anos ou mais no município de Cajazeirinhas-PB. 

Gráfico 13 – Taxa de atividade e ocupação da população com 18 anos ou mais no município de 

Cajazeirinhas-PB. 

 
Fonte: (BRASIL, 2017). 

3.5.3.5.7.2.  Saneamento básico 

O abastecimento de água é constituído pelas atividades, infraestruturas e ins-

talações necessárias ao abastecimento de água potável, desde a captação até as 

ligações prediais e respectivos instrumentos de medição. O município de Cajazeiri-

nhas encontra-se inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Piranhas, sub-

bacia do Rio Piancó. 

Os principais cursos d’água são os riachos: Riachão, Melado, Umburaninha, 

Forquilha, Madruga, Cajazeirinhas, do Cedro, da Fazenda e da Onça. Os principais 
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corpos de acumulação são: o Açude Parede de Barro e as lagoas Vermelha e Seca. 

Todos os cursos d’água no município têm regime de escoamento intermitente e o pa-

drão de drenagem é o dendrítico. 

Segundo CPRM em 2005 a cidade possuia cerca de 648 domicílios particula-

res, destes um total de 194 possuem sistema de esgotamento sanitário, 220 destes 

são atendidos pelo sistema estadual de abastecimento de água e 97 dispõem de co-

leta de lixo. 

Como a maioria das cidades do Brasil, o município de Cajazeirinhas, não possui 

um sistema de esgotamento sanitário, sendo utilizada na maioria dos casos fossa sép-

tica com sumidouro. 

Apresenta 83,4% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 

0% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de 

bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros muni-

cípios do estado, fica na posição 108º de 223º, 166º de 223º e 170º de 223º, respec-

tivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 3145º de 

5570º, 2134º de 5570º e 4835º de 5570º, respectivamente 

3.5.3.5.7.3. Energia elétrica 

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (2017), no ano de 1991 

a maioria dos domicílios não possuíam rede elétrica na cidade de Cajazeirinhas, ape-

nas cerca de 41,67% da população do município desfrutava de energia elétrica. Em 

2000, essa porcentagem de pessoas duplicou e passou para 80,72%, em seguida, no 

censo de 2010, esse valor chegou a 98,18% sendo quase o total de domicílios da 

cidade. 

O serviço de energia elétrica no município é fornecido, atualmente, pela ENER-

GISA, e, conforme dados do IBGE quase 100% dispunha energia elétrica, e apenas 

34 domicílios não usufruíam. Todos os domicílios, com rede de energia, tinham o seu 

fornecimento de energia gerado pela companhia distribuidora citada anteriormente.  



 

  

522 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

3.5.3.5.7.4. Comunicação 

Segundo Brasil (2017), mais de 50% da população utilizava os meios de comu-

nicação, televisão, rádio e aparelho celular. Os habitantes, contam com sinal de an-

tena parabólica dos canais TV Globo, Rede Record e outras. 

A cidade possui comunicação móvel disponível das seguintes telefonias: móvel 

Vivo, Tim e OI, esta conta com telefones de acesso individual e de telefones públicos. 

Ainda conta com a transmissão de emissoras de rádio, sendo elas: 104 FM (104,3 

MHz), Líder FM Sousa (97,1 MHz), Educativa FM (105,9 MHz), Progresso AM (610 

MHz), Sousense FM (87,9 MHz), Max Correio FM (91,3 MHz), e, Jornal AM Sousa 

(950 MHz). 

3.5.3.5.7.5. Cultura, esporte e lazer 

O município de Cajazeirinhas conta com praças que possuem equipamentos 

de ginásticas e parquinhos para crianças terem algum tipo de lazer e esporte, quadras 

esportivas, o que contribuem para a melhor qualidade de vida da população. Possui 

locais com paisagens naturais para que a população tenha lazer e locais que conte-

nham cultura. (Figura 167). 
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Figura 167 – Imagem na praça central do município de Cajazeirinhas. 

 
Fonte: (CLICKPB, 2019). 

3.5.3.5.8. Uso do solo e ocupação  

A área territorial como visto antes do município de Cajazeirinhas é de 287, 984 

km² desse a maior área é a zona rural em sua maior parte dessa área tem destinação 

à estabelecimentos agropecuários que estão divididos em agricultura familiar e cria-

ção de ovinos e bovinos. 

Em sua maioria lavouras, permanentes e temporárias, cultivo de flores, se dife-

renciam também pelo tipo de pastagens, naturais, pastagens plantadas em boas con-

dições, e plantadas em más condições, estabelecimentos possuíam matas ou flores-

tas, naturais (BRASIL, 2017). 

3.5.4. Área de Influência Direta (AID) 

Área de Influência Direta (AID), as comunidades e assentamentos pertencentes 

na área abrangida pelo raio de 5 km (área total: 692,0 hectares (ha) a partir da poligo-

nal da AID do meio físico (área arrendada do empreendimento)). O Complexo Solar 

Taboleiro do Meio II ao VIII está inserido parte do território do município de Coremas 
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e uma pequena área dos municípios de Pombal e São José da Lagoa Tapada, todos 

pertencentes ao estado da Paraíba (Figura 168). 

Figura 168 – Mapa de representação da área de influência direta e indireta do empreendimento. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

De acordo com as dimensões incluídas pela equipe para as AID, a área de 

influência direta na cidade de Coremas abrange um território de 10.282 hectares, pos-

suindo Coremas-PB a maior extensão inserido na AID, logo depois o munícipio de São 

José da Lagoa Tapada com 4.315 hectares e por último o município de Pombal com 

1.305 hectares (Quadro 38). 

Quadro 38 – Extensão da Área de Influência Direta (AID) dentro dos municípios relacionados. 

Cidade Área (km² ou ha) 

Coremas - PB 103 km² ou 10.282 ha 

São José da Lagoa Tapada - PB 43,1 km² ou 4.315 ha 

Pombal - PB 13 km² 1.305 ha 

Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
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O primeiro compreende o município de sede, o município de Coremas. O AID 

do empreendimento no município de Coremas/PB está incluso no perímetro urbano e 

rural, no perímetro urbano da cidade de Coremas foram inclusas na área de AID, os 

bairros Linha de Ferro, Cureminhas, Centro, Pombalzinho e Alto da Boa Vista foram 

avaliados e no perímetro rural as comunidades englobadas foram: Mãe D´água, Ria-

cho Grande, Xavier e Boa Esperança (também inseridas nos limitas do município de 

São José da Lagoa Tapada-PB). Já o segundo, por sua vez, engloba a comunidade 

Boa Esperança que fica localizada no município de São José da Lagoa Tapada e a 

comunidade Quatiba, no município de Pombal. Foram analisados o uso do solo, a 

dinâmica socioeconômica territorial local e regional, os modos de vida presentes, a 

infraestrutura de serviços públicos oferecidos e a estrutura produtiva. 

Tais cidades foram objetos de pesquisa no mês de janeiro (2021), sendo apli-

cados questionários a seus moradores, com o objetivo de traçar seus perfis socioeco-

nômicos. Portanto, somou-se um total de 314 entrevistas, cujo resultado será apre-

sentado nos próximos parágrafos.  

Figura 169 – Mapa de representação da área de entrevistadas na influência direta do 

empreendimento. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 



 

  

526 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

De antemão, vale apresentar a divisão dos questionários por bairros/comuni-

dades: a maioria deles foi aplicada no município sede de Coremas, mais precisamente 

nos bairros (Zona Urbano) do Alto da Boa Vista (4,46%), Pombalzinho (7,96%), Cure-

minhas (18,79%), Linha de Ferro (19%), nas comunidades rurais Mãe D’Água 

(22,93%), Xavier (1,91%) e no Riacho Grande (18,47%) por apresentarem um maior 

conglomerado de pessoas, levando em consideração, também, as suas proximidades 

em relação ao empreendimento.  

Além desses, foram contemplados em menor percentagem as comunidades 

Boa Esperança (2,23%) e a Quatiba (9,95%) nos municípios de São José da Lagoa 

Tapada (e Pombal, respectivamente). 

3.5.4.1. Caracterização geral da Área Influência Direta (AID) 

Ao longo do corredor de estudos da AID, foram verificados os diferentes usos 

do solo nas propriedades de grandes, médias e pequenas áreas, caracterizadas como 

sítios e fazendas, e também nas comunidades e povoados rurais, bem como nos bair-

ros e conjuntos habitacionais situados nas cidades mais próximas da AID. As princi-

pais culturas identificadas consistiram, em sua grande maioria, de lavouras de milho, 

feijão, mandioca, fava, abóbora, batata doce, arroz, hortaliças, pimentão, tomate, ce-

bola, manga, seriguela, banana e mamão. Foram identificadas áreas de pastagens 

plantadas nas propriedades rurais, com as seguintes variedades de capim: elefante, 

sorgo, corrente, braquiária e tifton. Também foi identificada em grande escala a pre-

sença de palma-forrageira e em menor escala, verificou-se a presença de cana-de-

açúcar. 

Também foram observadas criações animais: rebanhos bovinos, ovinos e ca-

prinos, além de pequenas criações de suínos e galinhas, em grande parte para o con-

sumo das famílias. Em algumas propriedades, também se identificaram as atividades 

de piscicultura, realizadas em tanques e açudes. Além disso, verificaram-se áreas com 

vegetação nativa de Caatinga, e áreas de Reserva Legal nas propriedades rurais. Al-

gumas comunidades e povoados que se encontram além do corredor de estudos so-

cioeconômicos foram identificadas e caracterizadas quanto ao uso e ocupação do 

solo, por servirem de referência para a população residente na AID.  
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3.5.4.2. Uso do Solo e Ocupação Humana na AID 

Neste subitem, estão descritas as características de uso e ocupação do solo 

de diferentes localidades visitadas em campo, nos três (3) municípios abrangidos pelo 

empreendimento, sendo toso inseridos na Paraíba. O trabalho de campo permitiu que 

fosse realizado o levantamento de dados primários, através de entrevistas com mora-

dores e lideranças locais. 

Na análise das localidades identificadas em cada município, foram divididas em 

dois tópicos, de modo a resumir as informações levantadas em campo. No primeiro 

tópico sintetiza os dados sociais e as informações sobre as áreas de interesse social. 

O segundo tópicos apresenta informações sobre economia e infraestrutura pertinentes 

às propriedades e localidades visitadas na AID. A localização de cada uma das comu-

nidades e propriedades visitadas em campo, em relação. 

3.5.4.2.1. Coremas – PB 

No território municipal de Coremas-(PB), a futura UFV percorrerá 103 km² do 

território. Nesse município, a maioria das estradas a serem trafegadas pelo empreen-

dimento não possui pavimentação, apresentando difícil trafegabilidade no período 

chuvoso. A exceção é a Rodovia Estadual PB-366, pavimentada e em boas condições, 

que interliga os municípios paraibanos de Coremas e São José da Lagoa Tapada. As 

localidades visitadas na AID, nesse município, foram bairros urbanos e Comunidades 

rurais. Os bairros visitados foram o Alto da Boa Vista, Pombalzinho, Cureminhas e 

Linha de Ferro, as comunidades rurais foram o Sítio Riacho Grande; Comunidade Sítio 

Mãe D’água e Sítio Xavier (Figura 170). 
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Figura 170 – Residências visitadas no município de Coremas-PB. (A) Alto da Boa Vista;(B) 
Pombalzinho; (C) Cureminhas; (D) Linha de Ferro; (E) Sítio Riacho Grande e (F) Sítio Mãe 

D’Água. 

 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

O Sitio Mãe D’água e Riacho Grande desenvolvem-se ao longo da Rodovia BR 

- 426, distante 0,80 km e 0,23km do traçado do empreendimento, respectivamente. A 

comunidade Xavier está localidade a 7,15 km da rodovia BR - 426, em um trecho 

estadual da PB – 366, e a 0,42km do traçado do empreendimento. 

E 
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As comunidades citadas estão situadas em localidade próximo do traçado do 

empreendimento, porém nas suas localidades, apresenta umas infraestruturas bem 

desenvolvidas apresentando assim algumas infraestruturas básicas de serviços, con-

tando com restaurantes, oficina mecânica, lojas de autopeças, pousado e frigorífico. 

Foram identificadas, ainda, em menor escala, algumas áreas de relevante inte-

resse social, com equipamentos públicos que servem para o lazer da população resi-

dente nas comunidades localizadas na AID do empreendimento. 

No município de Coremas foram realizados 277 questionários, distribuídos em 

bairros e comunidades. Os bairros são as áreas urbanas que foram abrangidas pelas 

AID e as comunidades são as áreas rurais ou sítios também inseridos. Na zona urbana 

foram realizadas 141 entrevistas e na zona rural foi realizado 136 entrevistas. Os bair-

ros entrevistados na zona urbana foram: Bairro Alto da Boa Vista (14 entrevistas), 

Bairro Cureminhas (59 entrevistas), Bairro Pombalzinho (25 entrevistas) e o Bairro 

Linha de Ferro (43 entrevistas); na zona rural foram entrevistadas as comunidades: 

Mãe D'água (72 entrevistas), Comunidade Riacho Grande (58 entrevistas) e a Comu-

nidade Xavier (6 entrevistas) (Figura 171). 

Figura 171 – Distribuição dos questionários por bairro/comunidades na AID do complexo solar 
Taboleiro do Meio II a VIII em Coremas-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

3.5.4.2.1.1. Indicadores Sociais 
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As comunidades Mãe D'água, Riacho Grande e Xavier estão a uma distância 

média de 3 km uma da outra. A comunidade Mãe D'água possui um posto de saúde, 

e, por isso, essa localidade serve de referência para a área rural populacional da ci-

dade de Coremas. O Posto de Saúde fica as margens da rodovia estadual, essa uni-

dade funciona com posto de apoio para as comunidades circunvizinhas (Riacho 

Grande, Riacho Seco, Boa esperança e Xavier) (Figura 172).  

Figura 172 – Posto de Saúde situado na comunidade Mãe D’água 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Por estarem localizadas as margens da rodovia, as comunidades tendem a ter 

uma melhor infraestrutura. Além do posto de saúde que acobertam as comunidades, 

a comunidades recebem visitação de agentes comunitários de saúde em suas resi-

dências para monitoramento e acompanhamento dos residentes, em casos de urgên-

cia, de especialidades e de maior gravidade, os habitantes seguem para o Hospital e 

Maternidade Dr. Estevam Marinho que fica localizado no bairro de Pombalzinho em 

Coremas - PB. 

Também houve a caracterização das áreas urbanas dentro da AID. Quatro bair-

ros estão inseridos nas áreas de influência direta do empreendimento. Os bairros es-

ses são: Alto da Boa Vista, Pombalzinho, Cureminhas e Linha de Ferro. Por estarem 

dentro de um perímetro urbano, os bairros encontram-se com uma infraestrutura sa-

tisfatória. Todos os bairros citados acima possuem um sistema de saúde básica que 
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beneficie sua área e consequentemente um posto de saúde ou até um hospital, como 

no bairro do Pombalzinho (Figura 173). 

Figura 173 – A) Unidade de Saúde Básica no Bairro de Cureminhas, e B) Hospital e 
Maternidade Dr. Estevam Marinho que está localizado no bairro de Pombalzinho em Coremas - 

PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a principal porta de entrada com toda a 

Rede de Atenção à Saúde. (Antes conhecidas como Centros de Saúde, Postos de 

Saúde, Clínicas da Família), são estabelecimentos de Atenção Primária, responsáveis 

por cuidar da família. 

Cada UBS é responsável pela assistência à saúde de uma população definida, 

assim, cada cidadão tem agora uma UBS de referência a partir do seu endereço de 
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moradia. Cada Unidade Básica tem equipes de saúde da família (ESF) que são com-

postas por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde, podendo ser complementadas ainda por dentista e técnico em higiene dental. 

Esses profissionais podem atuar conjuntamente com o apoio e auxílio das equipes 

dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), que contam 

com profissionais de outras especialidades (fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocu-

pacional, fisioterapeuta, farmacêutico nutricionista e/ou assistente social) de acordo 

com as demandas em saúde. 

b) Educação 

De acordo com os questionários aplicados na localidade referente à escolari-

dade, mais de 22% não possuíam nem mesmo ensino fundamental completo, de 

modo que 17% não eram alfabetizados e 33% não tinham concluído essa primeira 

fase de ensino. Já os percentuais de pessoas com ensino fundamental completo, en-

sino médio completo e ensino médio incompleto foram de, respectivamente, 3%, 15% 

e 22%. 

Por fim, a percentagem de pessoas com ensino superior completo, ou não, foi 

de 3%, sendo a direito o curso com maior número de menções (08 pessoas). Contudo, 

também foram citadas as formações (concluídas ou em andamento) em biologia, ad-

ministração, odontologia, ciências contábeis, veterinária, zootecnia, direito e educação 

física (figura). 
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Figura 174 – Grau de Escolaridade dos entrevistados no município de Coremas-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Considerando que crianças e adolescentes devem frequentar a escola, inclu-

sive com benefícios de transferência de renda (como subsídio familiar), pode-se dizer 

que todas as pessoas em idade escolar estão matriculadas no momento da entrevista. 

O caso que respondeu "Não" ainda é uma criança no ensino médio, um bebê ou um 

adolescente. 

Na comunidade Riacho Grande, a Escola Municipal (EMEIF) Manoel Amaro de 

Andrade atende a demanda por educação até o 5º ano do Ensino Fundamental (EF), 

recebendo também o aluno residente nas comunidades Riacho Seco e Mãe D’água. 

Porém, esta escola, hoje, está ofertando apenas a educação infantil, funcionando 

como creche (Figura). Na comunidade Mãe D’água, a escola (EMEIF) Adalgisa Gue-

des Da Silva também atende a demanda por educação até o 5° ano (EF), recebendo 

os alunos residentes no Sítio Mãe-d’água. 
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Figura 175 – Escola Manoel Amaro de Andrade na comunidade Riacho Grande, na cidade de 
Coremas-PB. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Os alunos residentes nas outras localidades rurais se deslocam, na maioria das 

vezes, em ônibus escolar municipal para as escolas da zona urbana da cidade. É o 

caso dos alunos residentes nos Sítio Mãe D’agua, Riacho Grande, Riacho Seca e Boa 

Esperança, que estudam no ensino médio, é direcionada a escola (EEEFM) Advogado 

Nobel Vita, em Coremas, ofertando, além do ensino médio, o ensino técnico. 

Já no setor urbano, a população possui um vasto sistema de educação, que vai 

de escolas públicas as escolas privadas. Nos bairros urbanos inseridos na AID, foi 

registrado no bairro da Alto da Boa vista, Instituto Educacional Mae De Deus, e a 

escola de ensino privado; no bairro de Pombalzinho foi catalogada 6 Escolas, são 

elas: Colégio E Cursos Santa Rita De Cassia, Instituto Educacional Branca De Neve, 

(EEEFM) Advogado Nobel Vita e (EEEEF) Conego Bernardo, Instituto Educacional 

Caminho Do Sabre e Centro Educacional Menino Jesus. No bairro de Cureminhas foi 

registrado a (EMEF) Menino Jesus e o Centro De Educação- e no Bairro de Pombal-

zinho (EEEF) Ministro Carlos Luiz De Araújo. 

c) Comunicação  
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Em relação aos meios de comunicação, grande parte dos domicílios dispõe de 

TV com antena parabólica e sinal de emissoras de rádio. Dessa forma, a Rádio Core-

mas FM 87.9 (de Coremas) é a mais ouvida pela população local. 

Os moradores das localidades visitadas em campo também são servidos pela 

telefonia celular e internet; contudo, esses dois últimos serviços, em geral, são precá-

rios. A operadora de telefonia celular mais utilizada é a TIM, que possui o sinal satis-

fatório, as outras operadoras, Claro e Oi, a população não costuma fazer uso, devida 

a sua indisponibilidade de sinal. A internet é disponibilizada através da telefonia celular 

ou através de provedores das empresas locais WRLINK TELECOM e SIQUEIRALINK. 

d) Transporte 

No geral, os meios de transporte mais utilizados pela população de Coremas-

PB (urbano/rural) estudada são carros de linha ou veículos próprios, geralmente mo-

tocicletas. Raramente o transporte se dá via tração animal ou a pé. As vias utilizadas 

para os deslocamentos são as estradas vicinais de terra (não pavimentadas), nas mai-

ores partes são precárias durante a estação chuvosa, e as rodovias pavimentadas, 

como a Rodovia BR - 426 e o trecho estadual PB – 366. 

A frota de veículos em Coremas é de 4.510, entre automóveis, bicicletas, mo-

tocicletas, entre outros. Os automóveis, por sua vez, representaram 16,8% do número 

total de veículos do município, seguido de caminhonete caracterizando 9% do total da 

frota com 406 veículos registrados. 

Das localidades visitadas em campo, os moradores dos Sítios Riacho Grande 

e Mãe D’água estão ligados a alguma forma de associação ou organização social. 

e)  Áreas de Interesses Sociais 

Em geral, as áreas de lazer e diversão utilizadas pelos moradores da área ur-

bana da cidade são praças, parques e o um bar, conhecido na Região como "Bar da 

Turbina". Esse bar é bastante conhecido na região e nas cidades circunvizinhas a 

Coremas, é uma área de referência para os moradores (Figura 176). Também existem 

os campos de futebol e açudes presentes nas próprias localidades visitadas. Em al-

guns casos, também são frequentados balneários particulares. 

Figura 176 – (A) Bar da Turbina na cidade de Coremas-PB,(B) Praça no centro da cidade de 
Coremas-PB 
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Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Em geral, quanto às áreas de lazer, os moradores dos Sítios inseridos na AID 

sofrem uma grande precariedade quando se trata dessas áreas (públicas) para a co-

munidade. Nas localidades da comunidade Riacho Grande não há praças e parques 

para uso local, foi registrado apenas um bar (entrada gratuita), localizado dentro da 

área particular de um morador, onde os moradores circunvizinhos se encontram para 

comemorações. 

Quando se fala em festividades, o município de Coremas é sempre lembrado 

pelo seu famoso carnaval molhado, que leva às ruas da cidade não só a população 

local, mas das regiões próximas e de outras localidades. Além do carnaval, a cidade 

realiza os festejos juninos, e a festa da Padroeira da cidade, Santa Rita de Cássia, 

essa é celebrada no mês de outubro e conta com programação religiosa e profana. 

No ano de 2020 foi inaugurado o Centro de Cultural Shaolin, no bairro de Cu-

reminhas, o Centro Cultural corresponde a um local de ocorrência de manifestações 

culturais diversas tais como: dança, teatro, oficinas, exposições de arte, entre outras, 

o desenvolvimento do povo de uma cidade é a inclusão social desse povo na cadeia 

produtiva da cultura, oferecendo condições para que todos - especialmente aqueles 

excluídos do consumo das artes - tenham acesso à inventividade artística das diver-

sas manifestações culturais (Figura 177). 
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Figura 177 – Centro cultural na cidade de Coremas - PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Na cultura, Coremas tem se destacado com o Festival Curta Coremas, um 

evento voltado para o desenvolvimento da produção cinematográfica, cultural, histó-

rica, turística e econômica da Paraíba junto à população local e de regiões vizinhas. 

f) Economia 

Todas as localidades visitadas possuem produção agropecuária de subsistên-

cia, destacando as culturas de feijão e milho, a criação de pequenos rebanhos de 

bovinos (gado leiteiro e de corte) caprinos, ovinos, suínos e galinhas que fornecem 

ovos e carne, além do plantio de palma forrageira e capim elefante para alimentar os 

animais. 

Quando questionados sobre suas ocupações, 67 dos pesquisados declararam 

ser agricultores, contudo, esse percentual aumenta quando se considera aqueles que 

já se aposentaram (2 dos entrevistados), mas ainda permanecem desenvolvendo ati-

vidades agrícolas seja para complementar a subsistência da família ou apenas por 

força do hábito; 26 pessoas afirmaram trabalhar como pescadores, uma classe de 

ocupação comum na região por se tratar de uma região com grandes números de 

aquíferos naturais, a atividade é realizada de forma autônoma sem contribuição para 
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a Previdência Social; 21 pessoas responderam que trabalham na região no comercio 

da cidade ou para as cidades circunvizinhas.  

Na categoria ocupação tinha uma opção “outra”, nessa resposta seriam outras 

ocupações que não foram elencadas no questionário, ocupações como: dentista, dia-

rista, pedreiro, gesseiro, carpinteiro, colaborador de obra foram relatados, somando-

se 57 dos entrevistados responderam “outros” e 16 pessoas optaram por não respon-

der os questionamentos. 

Figura 178 – Ocupação dos entrevistados na AID do complexo solar Taboleiro do Meio II a VIII  

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

g) Infraestrutura 

Em relação à disponibilidade de água encanada nas residências dos entrevis-

tados, 89% dos entrevistados relataram dispor do serviço de água encanada, 1,0% 

dos 73 dos entrevistados relataram que não dispõe desse serviço e 10% dos entre-

vistados não souberam responder. 

 

 

 

 

Figura 179 – Disponibilidade água encanada nas Residências dos entrevistados na cidade de 
Coremas-PB 

0
10
20
30
40
50
60
70

67

26

2

21
16

57

Ocupação



 

  

539 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

O abastecimento de água das residências pesquisadas se dá, em sua maioria, 

pela rede geral de distribuição (75%), contemplando o apenas a área urbana da cidade 

de Coremas-PB.  

Nas comunidades rurais, bem como para as cidades de Coremas são abaste-

cidas através dos Poços particulares (6%); não foram registrados aqueles que depen-

dem de doação de água por meio de carro-pipa, normalmente de iniciativa da prefei-

tura municipal em parceria com a Defesa Civil; os que utilizam poço de vizinhos ou 

parentes (0,6%); por fim, os que obtêm de lagos e/ou rios (17%). Alguns entrevistados 

afirmaram, ainda, que captam água da chuva para complementar a outra fonte já uti-

lizada (2%). 

 

 

 

 

 

 

Figura 180 – Forma de abastecimento de água dos residentes da AID do complexo solar 

Taboleiro do Meio II a VIII  
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Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Quando perguntados sobre a existência de rede de esgoto nas residências, 97 

% dos entrevistados responderam que nas residências tratam o esgoto das suas re-

sidências e 3% disseram que não.  

Figura 181 – Percentual de residências com rede de esgoto na AID do complexo solar 
Taboleiro do Meio II a VIII  

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Diante do que foram anteriormente questionados, os entrevistados relataram 

que 67% possuem como destino sanitário as fossas sépticas; 30% disseram que seus 

dejetos domésticos são depositados na rede de esgoto; 1% é depositado em valas e 

2% utilizam outras formas para destino do esgoto sanitário 
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Figura 182 – Percentual das formas de destino do esgoto sanitário dos residentes da AID do 
complexo solar Taboleiro do Meio II a VIII  

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

O descarte dos resíduos domésticos, por sua vez, ocorre majoritariamente por 

meio do serviço de coleta disponibilizada pelas prefeituras municipais, abrangendo 

82,51% dos domicílios visitados. 13,45% afirmaram usar a queimada como método 

de descarte; 4,04% utilizam caçambas do serviço de limpeza. 

Figura 183 – Descarte dos resíduos domésticos dos residentes da AID do complexo solar 
Taboleiro do Meio II a VIII 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 
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h) Percepção dos entrevistados sobre a respeito do empreendimento na re-

gião 

Em seguida, adentrou-se nas questões relacionadas a percepção dos entrevis-

tados sobre a possível instalação do empreendimento na região, iniciado com investi-

gação sobre o conhecimento deles acerca de um parque fotovoltaico, sendo possível 

afirmar, após a análise dos resultados, que 90% sabem qual a função de um empre-

endimento desse ramo. Esse resultado se dá ao contato que a região tem sobre esse 

tipo de empreendimento. A região vem se destacando pelo potencial que tem para a 

geração de energias renováveis, além dos investimentos que o próprio governo realiza 

para fortalecer a economia.  

Contudo, após explanação sucinta sobre as atividades desenvolvidas por uma 

usina fotovoltaica (seguida da pergunta anterior), 94% dos respondentes afirmaram 

ser a favor da instalação de um parque fotovoltaico na região, 0,1 % não souberam 

opinar e 0,5% são contra. 

Quando foi questionado aos moradores da AID se com a construção de uma 

obra de grande porte, como uma usina fotovoltaica, se a comunidade seria a maior 

beneficiada com a geração de emprego que a empresa iria disponibilizar 83% dos 

entrevistados responderam que sim, a comunidade seria a maior beneficiada com os 

empregos ofertados, e 17% dos entrevistados disseram não como resposta. 

Figura 184 – Geração de emprego com a implantação do complexo solar Taboleiro do Meio II a 

VIII 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 
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Também foi questionado aos moradores se eles achavam que aumentaria o 

índice de emprego após a vinda do empreendimento para a cidades, 100% dos entre-

vistados responderam que sim, aumentaria a oportunidade de trabalho na região. 

Figura 185 – Aumento do índice de empregos para os residentes da AID do complexo solar 

Taboleiro do Meio II a VIII 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

A região já tem experiência com essa situação, como relatado anteriormente, 

outros empreendimentos do mesmo ramo vêm sendo instalados nas cidades e a po-

pulação relataram que durante o processo de instalação do empreendimento diversas 

pessoas foram empregas, diretamente ou indiretamente. De acordo com o que foi re-

latado, muitas pessoas foram empregadas nas empresas que na cidade participaram 

da implantação e tiveram aquelas que foram empregadas pela vinda dessas empre-

sas, que no caso seriam aquelas que foram empregadas indiretamente (restaurantes, 

serviços de diaristas, lavadoras de roupas entre outras). 

Quando questionados sobre as possíveis interferências que a implantação do 

empreendimento pode causar nas formas de lazer dos residentes, 71% responderam 

que sim e 29% afirmaram que não. 

Figura 186 – Interferências nas formas de recreação dos residentes da AID do complexo solar 

Taboleiro do Meio II a VIII 
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Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Também foi questionado aos moradores se a empresa fornecesse cursos de 

capacitação para as comunidades inseridas na AID se eles gostariam de participar 

dos cursos. Dos entrevistados 80% responderam que sim para a participação do curso 

e 20% responderam que não, não queriam participar. 

Figura 187 – Oferta de cursos de capacitação aos residentes da AID do complexo solar 
Taboleiro do Meio II a VIII 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Aos que responderam sim, foram questionados quais tipos de cursos eles ti-

nham interesse: 22 pessoas responderam que tinham interesse em cursos ou projetos 

de educação ambiental; 29 pessoas responderam que tinham interesses em oficinas 
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de artesanatos; 137 responderam que tinham interesse em cursos profissionalizantes 

e 35 responderam outros (cursos de marcenaria, pallet). 

3.5.4.2.2. São José da Lagoa Tapada – PB 

No município de São José da Lagoa Tapada, a UFV interfere uma pequena 

área na AID, uma área de 4.315 há (43,1km²), apenas área maior na AII, nenhuns dos 

empreendimentos estarão situados geograficamente no perímetro territorial do muni-

cípio. 

Para esse município, existe uma rodovia estadual, PB-366(figura) pavimentado 

e com boas condições para transitação (Figura 188).  

 

 

 

 

 

Figura 188 – Rodovia Estadual de acesso a cidade de São José da Lagos Tapada-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 
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Porém, grande parte das vias ou estradas apresenta difícil trafegabilidade, prin-

cipalmente no período chuvoso. As localidades visitadas na AID, nesse município, 

foram: Comunidade Boa Esperança (Figura 189). 

Figura 189 – Residências da comunidade de Boa Esperança 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

 

Comunidade do Sítio Boa Esperança se desenvolve ao lado do Canal da Re-

denção, com extensão de 37 km (zona rural), fazendo divisa com os municípios de 

Coremas e São José a Lagoa Tapada. A via de acesso à comunidade é a rodovia 

estadual PB-366, com uma distância de 3,12 km do traçado do empreendimento. 

Foram identificadas, ainda, em menor escala, algumas áreas de relevante inte-

resse social, com equipamentos públicos que servem para o lazer da população resi-

dente nas comunidades localizadas na AID do empreendimento. 

No município de São José da Lagoa Tapada foram realizados 07 questionários, 

distribuídos na comunidade Boa Esperança. A comunidade foi à única abrangida pelas 

AID no Buffet sugerido. A comunidade Boa Esperança por se tratar de uma comuni-

dade afastada do centro rural, muitas residências são de férias ou não possuem mo-

radores.  

No sítio Boa Esperança tem entre 15 e 20 famílias, representadas pela Sra. 

Lúcia Roberto Urtiga. A mesma relatou que muitas casas da comunidade Boa 
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Esperança estão desocupadas em razão dos moradores também possuírem residên-

cias na cidade de Coremas, visitando a zona rural de forma esporádica. Foram moni-

toradas, ainda, casas abandonadas na área, sem morador e com um alto nível de 

depreciação. 

3.5.4.2.2.1. Indicadores Sociais 

a)  Saúde 

Em relação a assistência de Unidade Básicas de Saúde (UBS), as comunida-

des visitadas não apresentam UBS (o posto de saúde da comunidade Mãe d’água é 

que faz a assistência nesses sítios). Algumas famílias optam para serem atendidas 

nas cidades de Coremas-PB, por se tratar de um local com maior proximidade, porém 

a cidade de São José da Lagoa Tapada, apresenta postos de saúdes, unidades da 

SAMU da cidade. 

Os postos de Saúde são o contato preferencial dos usuários, a principal porta 

de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. É insta-

lada perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, de-

sempenha um papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à sa-

úde de qualidade. Na UBS, é possível receber atendimentos básicos e gratuitos em 

Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais servi-

ços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta 

de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especiali-

dades e fornecimento de medicação básica (Figura 190). 

Figura 190 – USF na cidade de São José da Lagoa Tapada-PB. 
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Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) é um serviço brasi-

leiro de atendimento às urgências pré-hospitalares, utilizado em casos de urgência e 

emergência. Nesse serviço, é recomendado que se utilizasse os dados de urgência e 

emergência na elaboração de uma base descritiva que possibilite a caracterização 

dos serviços de saúde e dos perfis epidemiológicos. Entretanto, isso é dificultado de-

vido à inexistência de um instrumento oficial de armazenamento das informações das 

ocorrências atendidas (Figura 191). 

 

 

 

 

Figura 191 – Unidade da SAMU na cidade de São José da Lagoa Tapada-PB. 
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Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

b) Educação 

A comunidade Boa Esperança não apresenta rede de ensino, em nenhum dos 

níveis de educação. A população é geralmente encaminhada à cidade de São José 

da Lagoa Tapada ou a Coremas, para se tiver acesso à educação. 

Em entrevista com os moradores, identificou-se que a taxa juvenil, nesta área, 

representa apenas 45%, percebendo-se, portanto, a baixa quantidade de pessoas que 

estudam. Dos entrevistados, apenas 14% apresentam ensino fundamental completo; 

29% fundamental incompleto, 14% são analfabetos e 29% responderam que possuem 

ensino superior completo (Figura 192). 
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Figura 192 – Grau de Escolaridade dos moradores da comunidade Boa Esperança na cidade de 
São José da Lagoa Tapada-PB. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Essa alta porcentagem de analfabetismo na região pode ser justificada pela 

dificuldade de acesso à educação, uma vez que o deslocamento às grandes cidades, 

para estudar, é dificultoso. Muitas vezes, também, esse tempo de deslocamento po-

deria ser aproveitado em uma jornada de trabalho, em que o agricultor estaria ga-

nhando pelos seus serviços. 

c) Comunicação 

Em relação aos meios de comunicação, na cidade de São José de Lagoa Ta-

pada, são utilizados pelas comunidades os seguintes meios de comunicação: televi-

são; rádio; telefonia móvel e fixa; internet e Correios, este localizado no Centro da 

cidade. Referente às emissoras televisivas, os cidadãos têm disponível a TV Globo, 

Rede Record, SBT, etc. 

A maioria da população utiliza antena parabólica. Os moradores ainda contam 

com transmissão de emissoras de rádio, sendo elas: 104 FM (104,3 MHz), Líder FM 

Sousa (97,1 MHz), Educativa FM (105,9 MHz), Progresso AM (610 MHz), Sousense FM 

(87,9 MHz), Max Correio FM (91,3 MHz) e Jornal AM Sousa (950 MHz) (Figura 193). 
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Figura 193 – Antenas de transmissão de meios de comunidação de São José da Lagoa Tapada 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

d) Transporte 

Em geral, os meios de transporte mais utilizados pela população estudada são 

carros de linha ou veículos próprios, geralmente motocicletas. Raramente, o trans-

porte se dá via tração animal ou a pé. As vias utilizadas para os deslocamentos são 

as estradas vicinais de terra (não pavimentadas), na maior parte precária durante a 

estação chuvosa, e as rodovias pavimentadas, como a Rodovia BR – 426 e o trecho 

estadual PB – 366 (Figura 194). 
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Figura 194 – Rodovia BR – 426 que dá acesso a São José da Lagoa Tapada-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

e) Areas de Interesses Socias 

Em geral, na comunidade visitada, quanto às áreas de lazer, os moradores dos 

Sítios inseridos nas áreas de AID sofrem uma grande precariedade quando se trata 

dessas áreas (públicas). Na Comunidade Boa Esperança não há praças e parques 

para uso dos moradores ou qualquer outro tipo de atrativo. Entretanto a Cidade de 

São José da Lagoa Tapada apresenta atrativos para as localidades, espaços como 

Praças e quadras esportivas (Figura 195).  

Figura 195 – (A) Praça no centro da Cidade de São José da Lagoa Tapada-PB, (B) Quadra de 

recreação na praça em São José da Lagoa Tapada-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 
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Em conversas com os moradores, foi relatado que a cidade não é a festiva, 

porém, há duas datas muito importante e que merece destaque, são elas: 19 de março 

dia de São José (Padroeiro) e 28 de julho dia da emancipação do município (Figura 

196). 

Figura 196 – Igreja de São José na cidade de São José da Lagoa Tapada-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

f) Economia 

De acordo com Todas as localidades visitadas possuem produção agropecuá-

ria de subsistência, destacando-se as culturas de feijão e milho, a criação de peque-

nos rebanhos de bovinos (gado leiteiro e de corte), caprinos e galinhas, que fornecem 

ovos e carne, além do plantio de palma forrageira e capim elefante para alimentar os 

animais. A agricultura baseia-se principalmente pelo cultivo sazonal de milho, feijão e 

uma pequena quantidade de arroz no período das chuvas ou inverno que vão desde 

janeiro a meados de junho. Na seca ou verão, a produção de rapadura obtida através 

da cana-de-açúcar é o grande responsável pelas rendas no período. O munícipio já 

se destacou, no alto-sertão, pela produção de algodão entre as décadas de 1970 e 

1980, sendo prejudicada pelo êxodo rural e o bicudo, responsável pela extinção do 

cultivo.  Na pecuária é predominante a criação de gado bovino para uma produção, 

praticamente de subsistência, de leite e carne.  
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De acordo com as entrevistas, (3) três famílias dependem exclusivamente da 

agricultura, em seguida a opção “outros” foi escolhida como opção, duas pessoas são 

agentes de saúde na cidade de Coremas-PB, em seguida pescador, aposentados. 

(Figura 197) 

Figura 197 – Ocupação do moradores da comunidade de Boa Esperança, São José da Lagoa 
Tapada-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

A renda familiar dos moradores da Comunidade Boa Esperança é essencial-

mente obtida pelo homem, notando-se que grandes partes dos entrevistados são do 

gênero feminino e seus respectivos maridos não se encontravam em casa, pois esta-

vam em algum tipo de atividade laboriosa. Os outros moradores, com faixas etárias 

maiores, em geral, têm aposentadoria do Governo Federal ou possuem Bolsa Família. 

g) Infraestrutura 

Na cidade de São José da Lagoa Tapada, no centro urbano, possuí em torno 

de 960 domicílios que apresentam rede de abastecimento de água (CAGEPA) e essas 

casas se encontram em áreas urbanas (Figura 198). A estação de Tratamento encon-

tra-se dentro da cidade de São José da Lagoa Tapada. 
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Figura 198 – Estação de Tratamento de água na cidade de São José da Lagoa Tapada - PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

De acordo com os entrevistos, foi mencionado que apenas 71% possuem água 

encanadas nas suas residências, 29% não apresentam água encanadas em suas mo-

radias (Figura 199). 

Figura 199 – Presença ou ausência de água encanada na comunidade de Boa Esperança, São 

José da Lagoa Tapada-PB 

 
Fonte: Help Engenhaia e Soluções Ambientais (2021) 

Nos sítios, os residentes basicamente são abastecidos por: poços particulares, 

caixas D'água ou fazem consórcio com outros moradores; canais de drenagens e 
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pelas águas decorrentes da precipitação e armazenadas em cisternas particulares, 

adquiridas através dos beneficiários do Paraíba Rural e do Projeto Cooperar, como 

forma de garantir a segurança hídrica desta população (Figura 200). 

Figura 200 – Caixas D´’agua e Cisternas como forma de armazenamento de água na 

comunidade de Boa Esperança, São José da Lagoa Tapada-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Entretanto, esse último abastecimento diretamente do inverno, quando não há, 

o abastecimento também se dá via caminhão-pipa do Exército, os moradores pagam 

uma taxa no valor de R$ 30,00 para encher sua caixa D'água. 

Como está descrito na figura abaixo, maior parte do residindo da comunidade 

Boa Esperança apresentam os poços com principal forma de abastecimento de água  

Figura 201 – Forma de Abastecimento de água na comunidade de Boa Esperança, São José da 

Lagoa Tapada-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 
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Não foram identificadas nas comunidades, em nenhuma das citadas, sistema 

de esgotamento sanitário fornecido pelo órgão CAGEPA, os residentes, em sua mai-

oria, possuem fossas sépticas e os que não possuem fossas fazem os descartes dos 

efluentes domésticos em ambientes abertos, em valas, este direcionado para as par-

tes inferiores da propriedade. (Figura 202). 

Figura 202 – Destino dos resíduos de efluentes na comunidade de Boa Esperança, São José da 

Lagoa Tapada-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Por se tratar de comunidade/sítios que estão situados longe das margens da 

BR - 426, a coleta de lixo não é realizada, sendo assim, a maior parte dos resíduos 

gerados pelos moradores são queimados nas suas áreas domiciliares, também foi 

mencionado que eventualmente põe em caçambas de serviços de limpezas, mas esse 

tipo de atividade é pago pelos moradores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 203 – Descarte de resíduos domésticos da comunidade de Boa Esperança, São José da 
Lagoa Tapada-PB 
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Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

h) Percepção dos entrevistados sobre a respeito do empreendimento na região 

Em seguida, adentrou-se nas questões relacionadas a percepção dos entrevis-

tados sobre a possível instalação do empreendimento na região, iniciado com investi-

gação sobre o conhecimento deles acerca de um parque fotovoltaico, sendo possível 

afirmar, após a análise dos resultados, que 85% sabem qual a função de um empre-

endimento desse ramo. Esse resultado se dá ao contato que a região tem sobre esse 

tipo de empreendimento. A região vem se destacando pelo potencial que tem para a 

geração de energias renováveis, além dos investimentos que o próprio governo realiza 

para fortalecer a economia.  

Contudo, após explanação sucinta sobre as atividades desenvolvidas por uma 

usina fotovoltaica todos dos respondentes afirmaram ser a favor da instalação de um 

parque fotovoltaico. Os moradores relataram que a construção de uma obra de grande 

porte, como uma usina fotovoltaica, se a comunidade seria a maior beneficiada com 

a geração de emprego que a empresa iria disponibilizar 100% dos entrevistados res-

ponderam que sim, a comunidade seria a maior beneficiada com os empregos oferta-

dos. Também foi questionado aos moradores se eles achavam que aumentaria o ín-

dice de emprego após a vinda do empreendimento para a cidades, todos dos entre-

vistados responderam que sim, aumentaria a oportunidade de trabalho na região. 

A região já tem experiência com essa situação, como relatado anteriormente, 

outros empreendimentos do mesmo ramo vêm sendo instalados nas cidades e as po-

pulações relataram que durante o processo de instalação do empreendimento diver-

sas pessoas foram empregas, diretamente ou indiretamente.  
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De acordo com o que foi relatado, muitas pessoas foram empregadas nas em-

presas que na cidade onde participaram da implantação e tiveram aquelas que foram 

empregadas pela vinda dessas empresas, que no caso seriam aquelas que foram 

empregadas indiretamente (restaurantes, serviços de diaristas, lavadoras de roupas 

entre outras).  

A região já tem experiência com essa situação, como relatado anteriormente, 

outros empreendimentos do mesmo ramo vêm sendo instalados nas cidades e as po-

pulações relataram que durante o processo de instalação do empreendimento diver-

sas pessoas foram empregas, diretamente ou indiretamente. De acordo com o que 

foram relatadas, muitas pessoas foram empregadas nas empresas que na cidade par-

ticiparam da implantação e tiveram aquelas que foram empregadas pela vinda dessas 

empresas, que no caso seriam aquelas que foram empregadas indiretamente (restau-

rantes serviços de diaristas, lavadoras de roupas entre outras). 

3.5.4.2.3. Pombal – PB 

Na Área de AID do município de Pombal, no geral, não serão implantadas ne-

nhum do complexo em sua área, a AID no município de Pombal abrange uma área de 

13 km² 1.305 ha.  

No município de Pombal, para acesso à zona urbana da cidade, as estradas 

são vias federais da BR-230, com pavimentação, apresentando uma excelente trafe-

gabilidade, em todos os períodos do ano. Todavia, as vias do município de pombal 

que atravessam os parques UFV que serão implantados, não possuem pavimentação 

e/ou calçamento, com dificuldade de tráfego no período de chuvoso. 

As localidades visitadas na AID, nesse munícipio, foi o Sitio Quatiba. Os sítios 

Quatiba ficam a 8,1 km de distância do traçado do empreendimento. Diferente das 

comunidades das outras cidades supracitadas, as áreas de vivência do município de 

Pombal são isoladas, com uma média de três a quatro famílias por sítio, exceto, ape-

nas, o sítio Quatiba, que mostrou um maior número de residentes (30 famílias) (Figura 

204). 

Figura 204 – Residências na comunidade Quatiba, Pombal, PB 
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Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Em alguns dos sítios foram identificadas áreas de relevante interesse social, 

com equipamentos públicos que servem para o lazer da população residente nas co-

munidades localizadas na AID do empreendimento. No município de Pombal foram 

realizados 30 questionários, distribuídos apenas na comunidade Quatiba. 

a) Saúde  

No que se refere à Saúde, a comunidade Quatiba tem em sua área Unidade 

Básica de Saúde, as outras comunidades são acolhidas pelos serviços de saúde da 

cidade de Pombal. Na UBS, é possível receber atendimentos básicos e gratuitos em 

Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais servi-

ços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta 

de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especiali-

dades e fornecimento de medicação básica. Quando é necessário um atendimento 

com um alto grau é encaminhado para a cidade de Pombal-PB 

b) Educação 

De acordo com os questionários aplicados 20% dos entrevistados apresenta-

ram analfabetismo, fundamental completo e ensino superior completo; 16,6 % pos-

suem ensino médio completo; 13,3 possuem ensino médio incompleto e com 10% 

relataram não ter concluído o ensino fundamental (Figura 205). 
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Figura 205 – Grau de escolaridade dos moradores da comunidade Quatiba, Pombal, PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Na comunidade Quatiba não possuem escolas de ensino fundamental e nem 

de ensino médio, os moradores devem se deslocar para a cidade de Pombal para 

poder ter acesso à educação. A prefeitura da cidade de Pombal-PB fornece transporte 

para os alunos das comunidades se locomoverem paras os centros educacionais. 

c) Comunicação 

Os meios de comunicação utilizados pela população são: televisão, internet, 

correios, rádios e telefones. Com relação à transmissão de emissoras de rádio, os 

moradores têm acesso às Rádios: Maringá 98 FM (98,7 MHz), Liberdade FM (96,3 

MHz) e Rádio Opção FM (950 MHz), que são próprias de Pombal, também contam 

com a Rádio Bom Sucesso FM (101,7 MHz), com sinal de transmissão advinda de 

outro município. (Figura 206). 

 

 

 

 

Figura 206 – Torre de rádio 
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Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Em relação aos serviços de telefonia, a população dispõe dos serviços de tele-

fonia móvel e fixa coberto pelas operadoras Vivo, Oi, TIM e Claro.  No que se refere 

às emissoras televisivas, têm-se a TV Globo, Rede Record, SBT, entre outros. Res-

saltando-se que a maioria da população utiliza antena parabólica. 

d) Transporte 

Em geral, os meios de transporte mais utilizados pela população estudada são 

carros de linha ou veículos próprios, geralmente motocicletas. Raramente, o trans-

porte se dá via tração animal ou a pé. As vias utilizadas para os deslocamentos são 

as estradas vicinais de terra (não pavimentadas), na maior parte precárias durante a 
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estação chuvosa, e as rodovias pavimentadas. Das localidades visitadas em campo, 

apenas a Comunidade do sítio Quatiba apresentou uma representação social. 

e) Areas de Interesses Socias 

Em geral, na comunidade visitada, quanto às áreas de lazer, os moradores do 

Sítio Quatiba inseridos nas áreas de AID sofrem uma grande precariedade. Nas loca-

lidades da Comunidade do Sitio Quatiba verificou-se uma área de convivência dos 

moradores: uma quadra de esportes associada a um Bar, com entrada paga, e quando 

consultado aos moradores sobre o valor da entrada, estes responderam que era co-

brado R$ 6,00. Na área de lazer fornecem serviços de esportivos, piscinas, campeo-

natos de futebol, campeonatos de dominó e totó. De acordo com os moradores esse 

é único local de recreação para a comunidade, é utilizado por todas as comunidades 

e até por comunidade circunvizinhas (Figura 207). 

Figura 207 – Área de Lazer localizada na comunidade Quatiba, Pombal, PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 
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Na Comunidade Quatiba os moradores relataram que os moradores são bastante 

envolvidos com questões religiosas, na comunidade existe duas igrejas evangélicas e 

uma paróquia católica. Nota-se que os moradores usam esses locais para convívios 

sociais e uma forma de integração da comunidade entre si (Figura 208). 

Figura 208 – (A) Igreja Católica na comunidade Quatiba, Pombal, PB; (B) Igreja da Assembleia 
de Deus na comunidade Quatiba, Pombal, PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

f) Economia 

De acordo com os questionários, mais de 76 % da população relataram ser 

agricultores e que a única fonte de renda da família advém dessa atividade; em se-

guida a opção outros foi selecionada, quando questionados qual a atividades eles de-

sempenhavam, a opção diarista foi a com maior número, com 13,3%. E por últimos as 

opções aposentadas e comerciantes foram às escolhidas. Em in loco foi observado 

que na comunidade apresenta apenas um comercio e percebeu-se também que a 

população da comunidade é uma comunidade jovem, com poucos números de apo-

sentados (Figura 209).  

 

 

 



 

  

565 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Figura 209 – Ocupação dos moradores da comunidade Quatiba, Pombal-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

A localidade visitada, comunidade Quatiba, possuem produção agropecuária 

de subsistência, destacando-se as culturas de feijão e milho, produção de hortaliças 

para consumo particular, criação de pequenos rebanhos de bovinos (gado leiteiro e 

de corte), caprinos e galinhas que fornecem ovos e carne, além do plantio de palma 

forrageira e Moringa para alimentar os animais (Figura 210). 

Figura 210 – Atividades de Cultivos agrícolas da comunidade Quatiba, Pombal-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

Em todas as comunidades visitadas os entrevistados relataram que a renda 

familiar é totalmente obtida através do trabalho masculino. As mulheres cuidam do lar 
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e dos filhos e algumas trabalham na roça das suas residências para que seus respec-

tivos maridos possam trabalhar na zona urbana de Pombal. 

No âmbito socioeconômico das comunidades do município de Pombal, estas 

apresentam estruturas sociais mais desenvolvidas, quando comparadas às outras co-

munidades visitadas. A gestão do município de Pombal apresenta, aparentemente, 

uma maior preocupação e cuidado com os moradores de setores mais afastados da 

zona urbana. 

Quando questionados sobre a possibilidade de haver serviços durante a cons-

trução das usinas fotovoltaicas, eles apresentaram empolgação para prestar seus ser-

viços à empresa, uma vez que viajam, todos os dias, alguns quilômetros a fim de 

chegar ao trabalho, algo cansativo, mas necessário, pois é dessa forma que recebem 

remuneração. Os outros moradores, em geral, têm aposentadoria do Governo Federal 

ou possuem Bolsa Família. Os moradores dessa região são frequentemente benefici-

ados com programas do Governo Federal, como incentivos financeiros para adquiri-

rem animais e construção de benfeitorias. 

g) Infraestrutura 

Na cidade Pombal, como citado anteriormente, existem por volta de 7.400 do-

micílios que dispõem de rede geral de abastecimento de água. Entre outras formas 

existentes para o abastecimento nas propriedades, estão: poço ou nascentes, notifi-

cados em 286 residências na própria propriedade e em 171 fora da propriedade; água 

da chuva armazenada em cisternas foi encontrada em 200 domicílios e armazenadas 

de outra maneira em 4. As comunidades Quatiba, possuem uma caixa D’água que é 

localizada em uma área central que consegue abastecer toda a comunidade, através 

de água encanada em apenas dois cômodos de casa residência (Figura 211).  
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Figura 211 – Caixa D´Água da comunidade Quatiba, Pombal-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 

A grande parte dos moradores possuem cisternas em suas residências, de 

modo a facilitar o armazenamento da água (Figura 212). 

Figura 212 – Cisterna de Armazenamento de Água na residência da comunidade Quatiba, 
Pombal-PB 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021) 
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Em relação a saneamento básico, a comunidade encontra em estado de pre-

cariedade, não apresenta esgoto nas residências, os modos de descarte dos efluentes 

são em fossas sépticas e os que não possuem fazem descartes domésticos em am-

bientes abertos. 

Em relação a descarte de lixo, a comunidade recebe o caminhão para descarte 

duas vezes por semana, os resíduos são encaminhados para o lixão da cidade de 

Pombal-PB. 

h)  Percepção dos entrevistados sobre a respeito do empreendimento na região 

Em seguida, quando questionados relacionadas a percepção dos entrevistados 

sobre a possível instalação do empreendimento na região, iniciado com investigação 

sobre o conhecimento deles acerca de um parque fotovoltaico, sendo possível afirmar, 

após a análise dos resultados, que 100% sabem qual a função de um empreendi-

mento. A região vem se destacando pelo potencial que tem para a geração de ener-

gias renováveis, além dos investimentos que o próprio governo realiza para fortalecer 

a economia. Esse resultado se dá ao contato que a região tem sobre esse tipo de 

empreendimento.   

Contudo, após explanação sucinta sobre as atividades desenvolvidas por uma 

usina fotovoltaica todos dos respondentes afirmaram ser a favor da instalação de um 

parque fotovoltaico. Os moradores relataram que a construção de uma obra de grande 

porte, como uma usina fotovoltaica, se a comunidade seria a maior beneficiada com 

a geração de emprego que a empresa iria disponibilizar 100% dos entrevistados res-

ponderam que sim, a comunidade seria a maior beneficiada com os empregos oferta-

dos.  

Também foi questionado aos moradores se eles achavam que aumentaria o 

índice de emprego após a vinda do empreendimento para as cidades, todos dos en-

trevistados responderam que sim, aumentaria a oportunidade de trabalho na região. 

3.5.4.3. . Comunidades tradicionais, Quilombolas e Terras Indígenas.  

Os processos de licenciamento ambiental que envolve comunidades tradicio-

nais devem estar em consonância com a Portaria Interministerial n° 60/2015, que de-

termina a necessidade da realização de estudos complementares, seja do 
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Componente Indígena (ECI) ou Quilombola (ECQ), para aquelas comunidades cujos 

territórios estejam localizados até a 5 km de distância de empreendimentos lineares, 

em regiões fora da Amazônia Legal.  

A AID do socioeconômico possui um raio de 5 Km, pois além de ser uma área 

favorável para a análise de impactos, garante que comunidades tradicionais, indíge-

nas e quilombolas não sejam afetas pelo empreendimento de forma direta. Durante o 

levantamento de campo e caracterização da AID, verificou-se a presença de 2 (duas) 

famílias Quilombolas que saíram de suas comunidades e passaram a viver na comu-

nidade Mãe D’água que está a 1 Km de distância do empreendimento (Figura 213). 

Tal comportamento faz todo sentido, pois comunidades Quilombolas como Barreiras 

e Cruz da Tereza, estão à aproximadamente 6 Km da ADA. 

Entretanto, é importante salientar que a comunidade Mãe D’Água não é uma 

área Quilombola, todavia com o objetivo de descartar quaisquer possibilidades, a 

HELP Engenharia e a Brilhante Projetos, enviaram ao INCRA durante a elaboração 

deste Estudo Ambiental, um ofício solicitando informações sobre a área (ANEXO X). 

Em resposta, o Órgão manifestou que referente a solicitação realizada, será necessá-

rio que o Órgão Ambiental Licenciador estadual efetive o pedido. 
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Figura 213 – Comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

3.5.4.4. Unidades de Conservação  

3.5.4.4.1. Conceituação  

De acordo com a legislação ambiental brasileira, as Unidades de Conservação 

(UCs) devem ser consideradas no processo de licenciamento de empreendimentos 

efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambiental.  

Existem alguns instrumentos legais que abrangem o assunto: a Lei no 9.985, 

de 18 de julho de 2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC), 

regulamentada pelo Decreto Federal n° 4.340/2002, de 28 de agosto de 2002; o De-

creto Federal n° 6.848, de 14 de maio de 2009; a Instrução Normativa 07, de 05 de 

novembro de 2014, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio); e as Resoluções CONAMA n° 428, de 17 de dezembro de 2010, e n° 473, 

de 11 de dezembro de 2015. Conforme o artigo 25 da Lei do SNUC, as Unidades de 

Conservação, com exceção das Áreas de Proteção Ambiental (APA) e das Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), deve dispor de uma Zona de 
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Amortecimento (ZA), onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

particulares, só podendo ser atravessadas por qualquer empreendimento se houver 

autorização de seu órgão gestor, que buscará normas específicas, regulamentando a 

ocupação e o uso dos recursos na sua Zona de Amortecimento, objetivando, assim, 

minimizar os impactos negativos sobre a Unidade em questão.  

A Instrução Normativa 07, de 05 de novembro de 2014, do ICMBio, estabelece 

“procedimentos para análise dos pedidos e concessão de Autorização para o Licenci-

amento Ambiental de empreendimentos ou atividades que afetem as Unidades de 

Conservação federais, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes”.  

Posteriormente, no ano de 2010, o CONAMA publicou a Resolução 428, dis-

pondo sobre a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de 

Conservação (UC). Essa Resolução determina a distância que deve ser considerada 

entre o empreendimento e as UCs que não possuem zona de amortecimento, para a 

necessidade de solicitação dessa anuência, e prevê, no 2° § de seu artigo 1°, um 

prazo de 5 anos para a validade dessas distâncias.  

Esse prazo venceu em 17 de dezembro de 2015, e a Resolução CONAMA 

473/2015 prorrogou-o por mais 5 anos. Dessa forma, neste EIA, buscou-se caracteri-

zar as Unidades de Conservação presentes nas Áreas de Influência das Usinas Fo-

tovoltaicas Taboleiro do Meio II a VIII.  

3.5.4.4.2. . Aspectos metodológicos  

No levantamento realizado neste EIA, foram consideradas as Unidades de Con-

servação (UCs) existentes nas Áreas de Influência do empreendimento, cuja Área de 

Influência Indireta (AII) dos meios físico e biótico foi delimitada por uma faixa de 

5.000m de largura para cada lado da diretriz do traçado preferencial das Usinas Fo-

tovoltaicas Coremas, na região dos 03 municípios atravessados (Coremas, Pombal e 

São José da Lagoa Tapada, na Paraíba).  

Verificou-se a existência de Unidades de Conservação por meio de consultas 

aos bancos de dados dos órgãos ambientais envolvidos, nas esferas federal, estadual 

e municipal, bem como de instituições que desenvolvem pesquisas ou executam pro-

jetos nas áreas protegidas. Para efeito de avaliação, serão consideradas as seguintes 

UCs, dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 428/2010: 



 

  

572 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

• Atravessadas total ou parcialmente pelo traçado da futura UFV;  

• Com Zona de Amortecimento (ZA) atravessada pelo traçado da UFV;  

• Quando não definida a Zona de Amortecimento por Plano de Manejo, a uma 

distância menor ou igual a 3 km do traçado;  

• Que estejam por si só ou com sua ZA ou entorno formado pelo buffer de 5 km 

ao redor do polígono correspondente, inteira ou parcialmente nas Áreas de Influência 

consideradas.  

Foram utilizados os bancos de dados dos polígonos (formato shape) referentes 

às UCs disponíveis nos sites dos órgãos supracitados. Esses polígonos foram sobre-

postos à base cartográfica disponível na escala de apresentação de 1:350.000, utili-

zando-se o software ArcGIS® versão 10.3 e Datum horizontal: SIRGAS 2000.  

Além disso, em trabalho de campo realizado por consultores do meio socioe-

conômico (no período de 01 a 15 de agosto de 2020), houve averiguação acerca da 

existência de Unidades de Conservação de administração municipal, com aplicação 

de questionários nas Prefeituras dos municípios atravessados, assim como indagação 

sobre a presença de áreas de reserva e matas, aos proprietários e nos povoados 

rurais da Área de Influência Direta (AID) do Meio Socioeconômico, correspondente a 

um corredor de 5 km de largura para cada lado da diretriz do traçado, incluindo a faixa 

de servidão da futura UFV e, também, determinados locais importantes, no tocante à 

infraestrutura de apoio e/ou à adequação de acessos nas proximidades dessa faixa. 

3.5.5. Arqueologia 

O presente relatório tem como principal objetivo a apresentação dos dados ob-

tidos durante a execução do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueo-

lógico na Área de Implantação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio – com-

posto pelas Unidades Fotovoltaicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII –, no 

Município de Coremas, Estado da Paraíba, e visa atender à legislação referente ao 

licenciamento de empreendimentos potencialmente impactantes ao Patrimônio Cultu-

ral e Arqueológico. 
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O empreendimento foi enquadrado como nível III, ou seja, de média e/ou alta 

interferência sobre as condições vigentes do solo, grandes áreas de intervenção, com 

limitada ou inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado. 

Este documento está fundamentado no Parecer Técnico nº 20/2020- 

IPHANPB/DIVTEC IPHAN-PB/IPHAN (SEI 2159231, datado de 03 de setembro de 

2020 no qual estão inseridos os requisitos a serem cumpridos pelo empreendimento 

supracitado, de acordo com suas características e localização; além do memorial des-

critivo do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio, formado pelas Unidades Fotovol-

taicas: UFV Taboleiro do Meio II, UFV Taboleiro do Meio III, UFV Taboleiro do Meio IV, 

UFV Taboleiro do Meio V, UFV Taboleiro do Meio VI, UFV Taboleiro do Meio VII e UFV 

Taboleiro do Meio VIII (vide Mapa Geral do Empreendimento – ANEXO V), em atendi-

mento a Instrução Normativa IPHAN nº 01, de Março de 2015. 

Os instrumentos legais têm uma importância capital, pois podem ser aplicados 

ou servir como elemento balizador nos variados empreendimentos que tramitam nas 

agências ambientais estaduais e municipais, demonstrando ainda ser possível diag-

nosticar, estudar e mitigar os possíveis danos ao patrimônio arqueológico de acordo 

com as fases prévias de instalação e de operação dos diversos empreendimentos no 

Brasil. 

Em conjunto, estes dispositivos legais normatizam a atividade de pesquisa ar-

queológica e asseguram a necessidade de estudos arqueológicos antecedendo a exe-

cução de empreendimentos, bem como a conciliação das fases de obtenção de licen-

ças ambientais com as da pesquisa arqueológica. 

Este projeto segue o disposto na Resolução CONAMA nº 001/86, que estabelece 

as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para 

uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental, incluindo o diagnóstico do 

meio socioeconômico, destacando os sítios e os monumentos arqueológicos, históri-

cos e culturais das comunidades envolvidas; na Portaria SPHAN nº 07/88, que regu-

lamenta os pedidos de permissão, autorização e comunicação necessários para o de-

senvolvimento de pesquisas de campo e escavações arqueológicas no Brasil; e na 

Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015, que estabelece procedimentos administrati-

vos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

IPHAN, quando instado a se manifestar nos processos de licenciamento ambiental 
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federal, estadual e municipal em razão da existência de intervenção na Área de Influên-

cia Direta - AID do empreendimento em bens culturais acautelados em âmbito federal. 

Consideramos também o cumprimento da legislação federal, que regulamenta 

a pesquisa arqueológica no Brasil. No disposto no art. 1º da Lei n° 3.924, de 26 de julho 

de 1961, que determina que todos os monumentos arqueológicos e pré-históricos de 

qualquer natureza existentes no território nacional e todos os elementos que neles se 

encontram ficam sob a guarda e proteção do poder público, consoante com o que 

estabelece o art. 216 da Constituição Federal de 1988. 

Consequentemente, deve-se observar o disposto no art. 2º da mencionada Lei 

n° 3.924/61, que considera monumentos arqueológicos ou pré-históricos: a) as jazidas 

de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos da cultura 

de paleoameríndios do Brasil; b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos 

da ocupação pelos paleoameríndios, tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha; c) 

os sítios identificados como cemitérios ou locais de pouso prolongado ou de aldea-

mento, “estações” e “cerâmicos”, nos quais se encontram vestígios humanos de inte-

resse arqueológico ou paleoetnográfico; d) as inscrições rupestres ou locais como sul-

cos de polimentos de utensílios e outros vestígios de atividades de paleoameríndios. 

A Avaliação de Impacto Ambiental é atualmente o mais importante instrumento 

preditivo para proteger o patrimônio cultural brasileiro, tendo por objetivo a obtenção 

do conhecimento desses impactos sobre o patrimônio, inclusive o arqueológico, sobre 

os danos a mitigar e os benefícios a otimizar. 

O relatório baseia-se principalmente na caracterização especial e coleta de da-

dos físicos e ambientais do empreendimento proposto e seu entorno, assim como na 

contextualização etnoarqueológica, histórica, aplicando a metodologia arqueológica 

mais adequada. 

Esta pesquisa foi desenvolvida mediante as seguintes etapas/fases: 

• Levantamento de dados e construção de quadro arqueológico de referência 

para a região envolvida, tendo como base a bibliografia pertinente e dados dis-

poníveis no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA/IPHAN); 
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• Contextualização arqueológica e etnohistórica da AID do Complexo Fotovol-

taico Taboleiro do Meio, por meio de levantamento de dados secundários, a 

partir de consulta à bibliografia especializada; 

• Execução de metodologia proposta no “Projeto de Avaliação de Impacto ao Pa-

trimônio Arqueológico na Área de Implantação do Complexo Fotovoltaico Ta-

boleiro do Meio, no Município de Coremas, Estado da Paraíba”, para caracteri-

zação arqueológica da área do empreendimento, contendo vistoria e caminha-

mento, coletando dados primários em campo, com base no levantamento pros-

pectivo intensivo de subsuperfície na Área Diretamente Afetada – ADA – do 

empreendimento. 

• Realização dos trabalhos de campo envolvendo varredura exaustiva de super-

fície a partir de uma abordagem sistemática, dando-se prioridades às áreas 

onde serão implantados os painéis solares, canteiro de obra e abertura de es-

trada de acesso; 

• Obtenção de informações orais por meio de entrevistas com moradores das 

áreas vistoriadas, registro de coleções particulares com artefatos arqueológicos 

e visita a unidades museológicas locais; 

• Esclarecimento e divulgação dos resultados obtidos em campo para a comuni-

dade local e público envolvido, sobretudo os trabalhadores que executarão as 

obras de engenharia. 

A necessidade da execução de um programa de avaliação de impacto ao pa-

trimônio arqueológico anterior à construção do empreendimento se faz essencial para 

definir as medidas de preservação das áreas passíveis de serem afetadas. 

Por isso, o propósito deste estudo foi ampliar o quadro de informações adquiridas 

com as atividades de campo e realizar varredura exaustiva de superfície nos locais 

onde serão instaladas todas as estruturas permanentes e provisórias do empreendi-

mento, fazer vistoria em campo com caminhamento na ADA, acompanhada de docu-

mentação fotográfica georreferenciada comprobatória dos trabalhos realizados em 

campo e abertura de tradagens para verificação da subsuperfície do terreno onde se-

rão instaladas as supracitadas estruturas e onde transitará o maquinário necessário 
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para a sua construção, com o objetivo de descrever a estratigrafia local e caracterizar 

qualquer evidência arqueológica que venha a ser identificada. 

O levantamento dos dados etno-históricos será objeto de muita atenção por parte 

da equipe técnica, pois se deve atentar que para maior compreensão da formação 

urbana e econômica do município de Coremas. 

A equipe proposta, coordenada pelos arqueólogos Almir do Carmo Bezerra, 

Rayanny Christine Costa de Lima e Jhonatta Jeremias dos Santos Silva, detém capa-

cidade técnico-científica documentada em conformidade com o disposto no Ofício Cir-

cular PRESI/IPHAN Nº 205, segunda-feira, 26 de outubro de 2020. 

3.5.5.1. Legislação de Proteção Ao Patrimônio Arqueológico 

O Patrimônio Cultural Brasileiro é definido pela Constituição Federal Brasileira 

de 1988, da seguinte forma: 

Art. 216 – Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à maioria dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

(...); Parágrafo V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Desse modo, a Constituição Brasileira assegura ao patrimônio arqueológico, 

entre outros, a categoria de patrimônio cultural a ser institucionalmente protegido.  

Tal condição é reiterada pelo fato de o Brasil ser signatário de uma série de 

resoluções elaboradas em convenções internacionais direcionadas à atualização de 

conceitos, normas e práticas aplicáveis ao gerenciamento dos patrimônios culturais 

nacionais, tais como: a Carta de Atenas, de 1931; a Conferência UNESCO – Nova 

Déli, de 1956; a Carta de Veneza, de 1964; as Normas de Quito, de 1968; a 15º Ses-

são da UNESCO em Paris, de 1968; a Carta de Nairóbi, de 1976; e a Carta de Burra, 

de 1980, entre outras. 

Além das Cartas Patrimoniais, que demonstram o compromisso do Estado bra-

sileiro em se alinhar ao entendimento de diversas nações naquilo que se refere aos 
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conceitos e práticas consolidadas à proteção do patrimônio cultural, diversos diplomas 

legais consolidam a proteção do patrimônio arqueológico, entre eles: 

Decreto-Lei n.º 25, de 30/11/1937, que organiza a proteção do Patrimônio His-

tórico e Artístico Nacional; 

Lei n.º 3.924, de 26/07/1961 (Lei da Arqueologia), que dispõe sobre o patrimô-

nio arqueológico; 

Resolução CONAMA n.º 1, de 23/01/1986, que estabelece as definições, as 

responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementa-

ção da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacio-

nal do Meio Ambiente; 

Portaria SPHAN n.º 7, de 1º/12/1988, que estabelece os procedimentos neces-

sários às autorizações para pesquisas arqueológicas; 

Resolução CONAMA n.º 237, de 19/12/1997, que revisa os procedimentos e 

critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a incorporar ao sistema de 

licenciamento os instrumentos de gestão ambiental e a integrar a atuação dos órgãos 

do SISNAMA na execução da Política Nacional do Meio Ambiente; 

Lei n.º 9.605, de 12/02/1998, que dispõe sobre as sanções penais e adminis-

trativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; 

Portaria IPHAN n.º 241, de 19/11/1998, que institui a Ficha de Registro de Sítios 

Arqueológicos; 

Decreto n.º 6.514, de 22/07/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para 

apuração destas infrações; 

Ofício Circular PRESI/IPHAN n.º 1, de 22/02/2013, que estabelece critérios 

para o reconhecimento da capacidade técnico-científica dos profissionais que preten-

dem desenvolver estudos arqueológicos; 

Portaria Interministerial n.º 60, de 24/03/2015, que estabelece procedimentos 

administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração 

pública federal em processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 
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Instrução Normativa IPHAN n.º 1, de 25/03/2015, que estabelece procedimen-

tos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-

tico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe; 

Portaria IPHAN n.º 137, de 28/04/2016, que estabelece diretrizes de Educação 

Patrimonial no âmbito do IPHAN e das Casas do Patrimônio; 

Portaria IPHAN n.º 195, de 18/05/2016, que dispõe sobre procedimentos para 

solicitação de movimentação de bens arqueológicos em território nacional; 

Portaria IPHAN n.º 196, de 18/05/2016, que dispõe sobre a conservação de 

bens arqueológicos móveis, cria o Cadastro Nacional de Instituições de Guarda e Pes-

quisa, o Termo de Recebimento de Coleções Arqueológicas e a Ficha de Cadastro de 

Bem Arqueológico Móvel; 

Portaria IPHAN n.º 197, de 18/05/2016, que dispõe sobre Procedimentos para 

Solicitação de Remessa de Material Arqueológico para Análise no Exterior; 

Portaria IPHAN n.º 199, de 18/05/2016, que cria a Coordenação Técnica Naci-

onal de Licenciamento, no âmbito do Gabinete da Presidência do IPHAN. 

Destaca-se, entretanto, que os instrumentos que motivaram e orientaram a ela-

boração do presente projeto e que servirão de suporte à consolidação dos resultados 

são: 

Portaria SPHAN n.º 7/88: 

Art. 5º Os pedidos de permissão e autorização, assim como a comunicação 

prévia, devem ser dirigidos ao Secretário da SPHAN acompanhados das seguintes 

informações [...]; 

Art. 11 Os relatórios técnicos devem ser redigidos em língua portuguesa e en-

tregues à SPHAN acompanhados das seguintes informações [...]; 

Art. 12 Terminada a pesquisa, o coordenador encaminhará à SPHAN, em lín-

gua portuguesa, o relatório final dos trabalhos, onde deverá constar [...]. 

Instrução Normativa IPHAN n.º 1/2015: 

Art. 18. Para os empreendimentos classificados como Nível III na tabela cons-

tante do Anexo I, será exigido o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
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Arqueológico, cuja aprovação pelo IPHAN é condição prévia para a posterior elabora-

ção do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico [...]; 

Art. 19. O IPHAN analisará o projeto de que trata o art. 18 no prazo máximo de 

trinta dias [...]; 

Art. 20. A execução do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arque-

ológico deverá ser descrita em Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Ar-

queológico, a ser submetido à aprovação do IPHAN, contendo [...]. 

3.5.5.2. Objetivos 

A pesquisa em tela buscou executar as atividades propostas no Projeto de Ava-

liação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (sequencial SEI 1994113) seguindo os 

objetivos elencados abaixo: 

3.5.5.2.1. Objetivo Geral 

Identificar a existência do Patrimônio Cultural nas áreas a serem impactadas 

pela implantação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio, contribuindo para 

a ampliação dos dados científicos acerca das manifestações da Cultura Material. 

3.5.5.2.2. Objetivos Específicos 

• Realizar levantamento bibliográfico, cartográfico e ambiental que possibilite a 

contextualização de possíveis descobertas arqueológicas no quadro das condi-

ções socioeconômicas e culturais relativas às ocupações na área estudada; 

Executar prospecção com caráter intensivo em superfície e subsuperfície na 

Área Diretamente Afetada (ADA) com a finalidade de localização de sítios ou ocorrên-

cias arqueológicas de qualquer tipologia e/ou cronologia; 

Avaliar o potencial arqueológico da ADA do empreendimento através do cami-

nhamento em superfície e na forma de tradagens, antes do início das obras, com ob-

jetivo de confirmar ou rejeitar a possibilidade de existência de vestígios arqueológicos, 

bem como a definição da área de ocupação e a profundidade do estrato arqueológico; 

A partir da realização das intervenções em subsuperfície confirmar ou rejeitar 

a possibilidade de existência de vestígios arqueológicos, bem como a definição da 

área de ocupação e a profundidade do estrato arqueológico; 
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Relacionar os sítios arqueológicos identificados ao contexto       arqueológico regi-

onal conhecido; 

Avaliar a viabilidade do empreendimento ante o potencial arqueológico da área 

observando a extensão dos efeitos/impactos da obra sobre o meio ambiente que pos-

sam afetar diretamente ou indiretamente a deposição/estado dos registros arqueoló-

gicos identificados; 

Divulgar os resultados da pesquisa para a comunidade local e acadêmica atra-

vés de ações, esclarecimentos e informações quanto à importância dos estudos arque-

ológicos; 

3.5.5.3. Caracterização ambiental 

A contextualização ambiental serve não apenas como ferramenta para a defi-

nição da área exata para a implantação do empreendimento, mas também proporci-

ona para a Arqueologia uma compreensão mais ampla da região, possibilitando o en-

tendimento, por parte do profissional, das motivações que levaram grupos pretéritos 

a ocuparem ou não a localidade. 

A caracterização ambiental de Coremas, município da realização e área de im-

plantação do empreendimento, pôde ser realizada a partir da coleta de dados como os 

fenômenos climáticos, geologia, geomorfologia, pedologia, hidrologia, coletados e 

contatados em campo e reafirmados a partir de pesquisas externas, de meio presencial 

e bibliográfico. 

Aqui serão apresentados os resultados obtidos a partir dos levantamentos rea-

lizados, visando caracterizar os principais fatores ambientais, justificando a realização 

das atividades a partir das técnicas e métodos elegidos pela equipe profissional. 

O clima da cidade de Coremas é caracterizado como semiárido (tipo Aw segundo 

Köppen), quente e seco, com elevadas temperaturas durante o dia e temperaturas 

mais amenas à noite. As temperaturas médias variam entre 23°C e 30°C (devido a 

oscilações médias os valores podem variar abaixo ou acima das médias), além da 

presença de chuvas escassas e irregulares. 

O clima de Coremas é definido em duas estações: a estação das secas (verão), 

que costuma ocorrer entre os meses de setembro e dezembro, e a estação chuvosa 
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(inverno), dominada pelas chuvas. O mês mais quente é novembro, com uma média 

de 27,25°C, sendo 21,9°C e 33,3°C as médias mínimas e máximas, respectivamente. 

E o mês mais frio, junho, tem uma temperatura mínima de 19°C e máxima de 27,7, 

com uma média de 23,35°C. 

Figura 214 – Variabilidade paisagística na ADA do empreedimento. 

 

Coordenadas respectivamente: 24M 610344 / 9227560, 24M 611435 / 9227207, 24M 

611345 / 9227871 e 24M 612759 / 9228990. 

Fonte: ANX Engenharia e Arqueologia, 2020. 

Figura 215 – Vegetação de alto porte e corpo hídrico no entorno da tradagem 270 

 
Fonte: ANX Engenharia e Arqueologia, 2020. 
Coordenadas: 24 M 611088 / 9226294. 
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A vegetação do local reage intensamente à presença das chuvas, mudando 

completamente de uma paisagem seca e árida, caracterizada pela ausência de folha-

gens e de coloração marrom e acinzentada, para uma flora predominantemente verde 

e extremamente preenchida. 

No contexto geológico, a formação geológica da maior parte da bacia é Crista-

lina, isto é, formada por rochas impermeáveis com baixa capacidade de armazena-

mento de água, a qual frequentemente é de baixa qualidade. Dispersas por toda a 

área prospectada, especialmente no topo de pequenos morros, essas rochas se apre-

sentam como afloramentos maciços, aglomerados. 

Figura 216 – Contexto geológico do empreendimento em Coremas-PB 

 
Fonte: ANX Engenharia e Arqueologia, 2020. 

A localização dessas estruturas se faz presente, geralmente, onde deveriam 

estar passando pequenos cursos de água, os quais, devido ao período, estavam secos. 

As formações sedimentares, com maior porosidade e, portanto, maiores capacidades 

de armazenamento de água estão presentes. 

O relevo acha-se inclusa na denominada Planície Sertaneja, que constitui um 

extenso pediplano arrasado, durante o Ciclo Paraguaçu de King (1956), onde 
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localmente se destacam elevações residuais alongadas e alinhadas com o “trend” da 

estrutura geológica regional. No geral, a região se divide em espaçoplanos ou planifi-

cados, sendo estes os receptores da deposição coluvionar, e pequenos morros, mais 

esparsos, sendo alguns possivelmente caracterizados como serras. 

O relevo, porém, deve ser visto por uma ótica de alta influência antrópica, dado 

a proximidade com o centro da cidade de Coremas (cerca de 7 quilômetros), as pro-

priedades rurais dispersas na região e o parque solar já implantado, que aumenta a 

frequente presença e ação humana, além da utilização e manipulação dos terrenos, 

atingindo direta e indiretamente a área da implantação, onde fora observado. 

Figura 217 – Torres de transmissão de energia próximo ao acesso para o Complexo. 

 
Fonte: ANX Engenharia e Arqueologia, 2020. 
Coordenadas: 24M 610669 / 9225755. 

Os terrenos utilizados para plantio e pecuária interferem na paisagem local e no 

ecossistema do mesmo. Foi constatado um grande número de propriedades, cercados 

e terrenos voltados para a pecuária extensiva de gado bovino, mais comumente, e 

gado caprino, em menor quantidade. Em consequência disso, foi visualizado também, 

a existência de várias açudes, para sustentar tanto os animais quanto a irrigação das 
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plantações, e o plantio de algumas espécies de capins, voltados para a alimentação 

dos rebanhos. 

A agricultura local pode ser enquadrada como atividade de subsistência, onde, 

com maior frequência, as plantações eram de milho (zea mays), associado à produção 

extensiva e a carnaúba (copernicia prunifera), presente como plantação e dispersas 

aleatoriamente (FERNANDES, 2018). 

As diversidades de solos de Coremas são resultantes da desagregação e de-

composição das rochas cristalinas do embasamento, sendo em sua maioria do tipo 

Podzólico Vermelho-Amarelo de composição arenoargilosa, com a presença local de 

latossolos e porções restritas de solos de aluvião. 

As principais unidades de solo que ocorrem na Bacia do Rio Piranhas são os 

solos brunos não cálcicos e litólicos, que são solos geralmente com boa fertilidade, 

porém, são rasos e pedregosos não se adequando à prática da agricultura intensiva. 

Os solos mais explorados na agricultura irrigada são os solos aluviais, dispersos em 

toda bacia, e os vertissolos presentes também na bacia do rio do Peixe na Paraíba 

(IBGE, 2009). 

Os solos da área prospectada podem ser divididos em dois tipos de caracterís-

ticas distintas, à exceção daqueles onde houve aparente interferência humana. O pri-

meiro, arenoargiloso, de coloração amarelada e avermelhada, se apresenta extrema-

mente compacto e rígido, com pouca ou nenhuma umidade. Acompanhado de rochas 

e fragmentos rochosos, este possuía uma granulometria maior e menos selecionada. 

O segundo, arenoso e de coloração marrom, geralmente localizado com árvores ao 

seu redor, de mesmo modo seco, porém, um pouco mais bem selecionado e de granu-

lometria média. 

Em ambos os casos, o solo era raso, com média de vinte centímetros de pro-

fundidade observada a partir das tradagens realizadas, em diversos casos não sendo 

possível realizar a intervenção nos mesmos. 

Os solos com maiores quantidades de água e com coloração mais escura es-

tavam presentes apenas nas propriedades agrícolas e nas proximidades de recursos 

hídricos, como açudes e lagos. Estes se apresentavam muito revolvidos e 
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descaracterizados, mais profundos, entretanto, não ultrapassando a medida de qua-

renta centímetros de profundidade. 

No geral, os principais riachos e demais cursos d'água, constituem afluentes da 

denominada Bacia do Rio do Piancó, o qual encontra-se localmente barrado, devido 

à construção do Açude público de Coremas, popularmente conhecido como Mãe 

d’água por toda comunidade local, concluída no ano de 1942. 

Nomeado oficialmente como Açude Estevam Marinho devido ao engenheiro 

potiguar responsável por sua construção, o açude beneficia 112 municípios espalha-

dos pela Mesorregião do Sertão Paraibano, e constitui até o presente a maior barra-

gem do Estado da Paraíba e quinta maior do Brasil, onde a água acumulada é utilizada 

para irrigação, pecuária e abastecimento humano, auxiliando também na irrigação da 

vegetação da área, visto que passa por muitos períodos de seca (MOURA, 2007). 

O empreendimento situa-se na região denominada Caatinga onde a vegetação 

desenvolve-se em solos cujas características físicas nem sempre permitem a retenção 

de água por um longo período de tempo. Além disso, há elevada taxa de evapotrans-

piração que faz com que a água disponível às plantas seja proveniente apenas das 

chuvas que apresentam distribuição muito irregular. Estas condições de clima e solo 

tornaram a Caatinga um bioma altamente adaptado a ambientes secos (FERNAN-

DES, 1992). 

As Caatingas em geral, são caracterizadas como formações arbóreo-arbusti-

vas, com grande presença de cactáceas, hierarquizadas em diversas tipologias, 

muitas das quais ainda são praticamente desconhecidas do ponto de vista ecológico 

(BRASIL, 1992). A declividade e a profundidade do solo são características determi-

nantes do porte das árvores da caatinga, já que estão relacionadas diretamente com 

uma maior ou menor disponibilidade de água para as plantas (NOGUEIRA, 1984). 

O porte da vegetação apresenta árvores de alto porte dispersas e mais raras 

na paisagem, tendo como comum, a distribuição arbustiva de pequeno e médio porte. 

O leito dos rios, no caso perenes e secos, e o entorno de outras fontes de água eram 

os locais onde a vegetação mais se adensava e crescia, devido a prosperidade e mai-

ores recursos existentes nessas regiões e a característica da própria vegetação de sua 

grande capacidade de armazenar água (FERNANDES, 2018). 
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A fauna ostenta uma variedade interessante e específica da caatinga. Em maior 

quantidade, pode-se exemplificar o Tatu Peba (Euphractus sexcinctus), o Teiú (Tupi-

nambis) e a Cascavel (cobras peçonhentas dos géneros Crotalus e Sistrurus). Uma 

diversidade de aves pode ser vista como a Coruja buraqueira (Athene cunicularia), o 

Carcará (Caracara plancus) e a Asa branca (Patagioenas picazuro). A pesca e a api-

cultura são outras atividades exercidas na região, devido a presença de abelhas, cha-

madas de italiana (Apis mellifera ligustica), e da tilápia (Oreochromis niloticus), dentre 

outros peixes. 

A preferência de determinados locais para as instalações de grupos humanos 

sempre foi influenciada pela disponibilidade de recursos naturais, que garantiria sobre-

vivência do grupo. Fontes hídricas, matéria-prima para construção de ferramentas e 

abrigos sob-rochas foram os elementos naturais observados, nos tempos pré-coloni-

ais, na busca do local ideal para o estabelecimento humano. Sendo assim, a observa-

ção da paisagem se faz necessária durante as atividades arqueológicas para a compre-

ensão da ocupação do território. 

Para Renfrew e Bahn (1993), a reconstrução do paleoambiente é de fundamental 

importância na resolução de questões cronológicas e climáticas, principalmente nos 

últimos 10.000 anos, período de transição entre as eras geológicas do Pleistoceno e 

o Holoceno. Alarcão (1996) entende a cultura, em grande parte, como o resultado da 

adaptação humana ao meio ambiente no qual está inserido. 

Diante da necessidade de se contextualizar o meio ambiente, o arqueólogo não 

mais se volta exclusivamente para o artefato, mas busca compreender a sua relação 

com o meio. Sendo assim, a pesquisa foi embasada nos indicadores paleoambientais 

nordestinos, especialmente nos potiguares, objetivando entender as características 

ambientais e a sua relação com a ausência de vestígios arqueológicos na área estu-

dada. 

Com relação à geomorfologia da região, o empreendimento está situado em uma 

unidade geomorfológica denominada Depressão Sertaneja. A região se caracteriza 

por possuir clima quente e semiárido, com duas estações bem definidas: chuvosa e 

seca. A primeira ocorre entre os meses de fevereiro e maio e a segunda, predominan-

temente na caatinga potiguar, chega a durar de 8 a 10 meses ao ano com incidências 
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de temperaturas elevadas entre os meses de setembro a dezembro (Silva, et. al., 

2014). 

A Pedologia da região do Complexo solar é, de modo geral, arenoargilosa, va-

riando entre colorações marrons e avermelhadas. Esses solos são caracterizados por 

sua uniformidade de cor, textura, estrutura, profundidade, bem drenados e baixa ferti-

lidade natural, sendo necessária a correção da acidez e da adubação para o cultivo 

agrícola da terra (OLIVEIRA NETO, et al. 2011). 

A respeito da vegetação foi observada na área do Complexo Solar Taboleiro 

do Meio a caatinga, tanto arbustiva quando arbórea. As plantas encontradas neste tipo 

de bioma desenvolveram mecanismos de sobrevivência, para que pudessem sobre-

viver aos longos períodos de poucas chuvas e baixa umidade. Plantas como os cac-

tos, por exemplo, possuem folhas que evoluíram de modo a evitar a perda d’água 

através da inspiração. 

A cobertura vegetal da área preservada consiste, basicamente, em estepe ar-

bórea arbustiva, cujas espécies mais encontradas são: cactos, mandacaru, malícia 

espinhosa, canelinha, imburana, entre outras. Este é o bioma predominante na maior 

parte do território da região Nordeste com clima semiárido. 

Segundo Silva et al. (2003), a partir da análise das definições já feitas sobre o 

Bioma Caatinga: 

“(...) é possível identificar as características comuns, que podem ser conside-
radas como um conjunto das características básicas da vegetação, a saber: 
1) é a vegetação que cobre uma área mais ou menos contínua, submetida a 
um clima quente e semiárido, bordeado por áreas de clima mais úmido. Esta 
área seca está, na sua maior parte, confinada à região politicamente definida 
como Nordeste, e uma pequena parte está no norte de Minas Gerais (...) 2) 
possui espécies que apresentam adaptações à deficiência hídrica (caducifó-
lia, herbáceas anuais, suculência, acúleos e espinhos, predominância de ar-
bustos e árvores de pequeno porte, cobertura descontínua de copas); 3) a 
existência de espécies endêmicas a esta área semiárida e outras espécies que 
ocorrem nessa área e em outras áreas secas, mais ou menos distantes, mas 
não ocorrem nas áreas mais úmidas que fazem limite com o semiárido. 
(SILVA et al., 2003, p. 51). 

A partir da homogeneidade da caracterização acima apresentada, a equipe de 

Arqueologia identificou em campo apenas um contexto ambiental, de baixo potencial 

arqueológico para a área de implantação do Complexo Solar Taboleiro do Meio. Essa 

classificação foi baseada na não evidenciação de material arqueológico e nos aspec-

tos ambientais citados. 
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3.5.5.4. Contexto etnohistórico 

A importância arqueológica da área estudada está associada, também, aos va-

lores relacionados à história da região, o que demonstra o auxílio documental que a 

ciência histórica deverá proporcionar aos estudos arqueológicos na localidade. Trata-

se do sertão paraibano, que já fazia parte das áreas ocupadas por grupos indígenas 

muito antes do período da colonização. 

Desde que foi descoberto pelos portugueses, o Brasil, a mais nova colônia per-

tencente a Coroa lusa, tornara-se alvo de corsários e traficantes de diversas partes da 

Europa. O interesse principal era o Pau-brasil, seguido de outras madeiras nobres – 

a exemplo do Jacarandá e do Ipê - para a construção de móveis e embarcações. Aves 

exóticas, peles curtidas de animais, pequenos primatas e tantas outras riquezas na-

turais também foram intensamente exploradas pelos europeus no início do século XVI 

(BUENO, 1998). 

A princípio, a longa viagem de travessia do Atlântico foi o grande desafio dos 

colonizadores, muito embora, ao alcançarem as terras recém-descobertas, enfrenta-

ram também etnias indígenas pouco sociais, além de uma densa Mata Atlântica que 

dificultava o deslocamento e do clima quente e úmido (BUENO, 1998). 

Apesar das dificuldades, Portugal logo percebeu que se tratava de uma terra 

promissora, tanto do ponto de vista da exploração de recursos naturais, quanto do tipo 

de solo, o massapê, presente nas demais colônias lusas, a exemplo das ilhas de Aço-

res e Madeira, onde já era cultivada a cana-de-açúcar. Assim, a Coroa portuguesa 

decidiu pela implantação da cultura açucareira no Nordeste do Brasil (JORDÃO, 1977; 

OLIVEIRA LIMA, 1997). 

Os índios praticavam a caça de pequenos animais, como o tatu e o preá; tinha 

na pesca outra forma de obtenção de alimentos; utilizavam-se dos recursos vegetais 

tanto para o consumo quanto para a confecção de estruturas habitacionais e artefatos; 

aproveitava-se de cipós e cordas de taquara para a confecção de armas; e mantinham 

uma agricultura sazonal de acordo com as condições climáticas da região. Sendo esta 

última uma consequência do seu caráter seminômade (SANTOS 2009 apud SILVA, 

2014). 
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Conforme mencionado, as recentes pesquisas mostram a antiguidade da ocu-

pação dessas terras, muito antes mesmo do início da colonização portuguesa na Amé-

rica, principalmente nas proximidades do sertão próximo ao rio São Francisco, onde 

há ilhotas fluviais comprovadamente habitadas em tempos recuados. 

Os estudos prévios da contextualização etno-histórica do município de Coremas 

e municípios limítrofes, a partir de dados em fontes secundárias, serão de extrema 

importância para a caracterização das áreas em que será implantado o Complexo Fo-

tovoltaico Taboleiro do Meio para formular um prognóstico dos vestígios de ocupação 

antrópica pretérita que poderão vir a ser encontrados durante as atividades de Avali-

ação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico. 

Dessa forma, os estudos da etno-história são utilizados como “elementos im-

portantes para o conhecimento do passado dos antigos habitantes da região, tomados 

aqui na condição de prerrogativas aos estudos arqueológicos”. 

Assim sendo, nesta etapa da pesquisa está sendo realizado um levantamento 

bibliográfico que versa sobre os nativos que habitavam a região onde hoje está o mu-

nicípio de Coremas e sua área de entorno, bem como sobre os negros escravizados 

que para lá foram levados, e, ainda, sobre as influentes famílias de origem nobre que 

povoaram e construíram a história da região, não perdendo de vista seus conflitos e as 

formas de dominação e resistência que marcaram a história local. 

O seu povoamento, contudo, mostrou-se uma empreitada difícil: os fatores na-

turais (relevo, clima e vegetação) e os combates travados entre portugueses e os ín-

dios Cariris (na Confederação do Cariri ou também conhecida Guerra dos Bárbaros) 

que habitavam a atual mesorregião não facilitaram o processo de instalação na área. 

Vale citar que não foram identificadas terras indígenas cadastradas na base de 

dados da Fundação Nacional do Índio – FUNAI para o município de Coremas ou áreas 

próximas. 

Contudo vale considerar que não se pode descartar a possibilidade de ocupa-

ções pré-históricas na área, haja vista fatores diversos terem influenciado no desloca-

mento dos grupos, a exemplo do nomadismo na busca por espaços com maior diver-

sidade de recursos essenciais à sobrevivência, tais como água, áreas abrigáveis e 

fontes de matéria-prima para a produção de artefatos e utensílios cerâmicos. 
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As aldeias indígenas mais importantes foram aquelas dos Cariris, às margens 

do Paraíba, em Pilar e Boqueirão. Em 1530 os portugueses começaram a investir no po-

voamento do litoral, e em 1574 surgiu a Capitania Real da Paraíba. A criação desta 

nova capitania, subordinada à Portugal, encontrava-se ligada à constante presença 

dos franceses, que em aliança com os indígenas dificultaram o processo de colonização 

portuguesa. (GUEDES, 2006) 

As missões de catequese foram as primeiras formas de conquista do interior 

da Paraíba. Os missionários pregavam o cristianismo nas suas missões, alfabetizavam 

e ensinavam ofícios aos índios e construíam colégios para os colonos. Do ponto de 

vista da conquista do sertão da Paraíba, empreendida entre 1670 e 1730, as aldeias 

indígenas mais importantes foram aquelas dos Cariris, às margens do Paraíba, em 

Pilar e Boqueirão.  

Em 1637, a Companhia das índias Ocidentais envia o conde Maurício de Nassau 

para ser governador geral das províncias conquistadas. Nesse mesmo ano ele expan-

diu o território holandês até o rio São Francisco, ao sul, e até o Ceará ao norte. Durante 

seu governo muitos naturalistas e artistas aportaram em terras brasileiras, retratado e 

descrevendo as províncias, a exemplo das gravuras do pintor holandês Albert 

Eckhout. 

Em 1689, boa parte do levante indígena já havia sido suprimido, porém nas 

próximas décadas ainda iriam ocorrer pequenas batalhas e conflitos entre os indíge-

nas e colonizadores. As diversas missões espalhadas tinham objetivo de explorar re-

cursos naturais de seu entorno, além da criação de gado e o plantio de lavouras. 

Nesse período, a capitania pode explorar todo o seu território, bem como ocupar 

grande parte através de doações e sesmarias, utilizando os indígenas como mão de 

obra forçada. (GUEDES, 2006) 

3.5.5.4.1. Município de Coremas 

A cidade de Coremas localiza-se no Estado da Paraíba, as cidades limítrofes 

são Aguiar, Piancó, Pombal, Emas, Catingueira e São José da Lagoa Tapada. 

Passando pelas categorias de povoado, vila e cidade, o município de Coremas 

foi uma das centenas de exemplos que muitas cidades do Sertão passaram. Seu 
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principal fator, dentre outros fatores, foi devido à construção dos açudes públicos Core-

mas - Mãe D’Água. 

De acordo com Aroldo de Azevedo (1966), o Sertão Nordestino teve seu pro-

cesso de povoamento no século XVII, fato que fez o autor a intitular de “expansão 

pastoril no Sertão do Nordeste”, em virtude da razão econômica da ocupação, base-

ada principalmente na criação de gado. 

Vale salientar que no Sertão Paraibano, o Rio Piranhas e seus afluentes, o Rio 

Piancó, o Rio do Peixe, o Rio Espinharas e o Rio Sabugi, foram os principais vetores 

de orientação da colonização. Portanto, nos vales desses rios formaram- se os primei-

ros povoados, locais de estabelecimento das fazendas de gado. 

A ocupação do vale do Piancó foi dificultada pela resistência do nativo, os índios 

das Tribos Coremas e Panati, ambas pertencentes à Nação Cariri. Até o acordo de 

paz, firmado no século XVII, ocorreram lutas sangrentas, pois os indígenas eram re-

conhecidamente aguerridos. (MARIZ, 1922) 

Somente após um acordo de paz e aliança entre o governo e os Coremas, o 

colonizador pôde iniciar o processo de ocupação do vale do Rio Piancó, local onde 

teve origem do povoado do Boqueirão do Coremas (AZEVEDO, 1957). 

No transcorrer do século XX, muitos pequenos povoados do Sertão paraibano 

vão se elevar à categoria de vilas. Uma razão para esse acontecimento é o desenvol-

vimento econômico destes povoados em virtude da cultura algodoeira, gerando certa 

dinâmica de mercado nestas povoações, a exemplo das feiras livres. (ANDRADE, 

2008) 

É importante abrir um parêntese nesta pesquisa para relatar, historicamente, a 

importância das feiras-livres na construção dos espaços urbanos. São mecanismos 

culturais que denotam características intrínsecas de uma comunidade e/ou um lugar. 

No Nordeste do Brasil existe uma manutenção muito forte da população em 

relação a cultura de frequentar feiras livres. Estas, deixam de ser apenas centros de 

compras, dotados da essência econômica, e passam a tecer uma função sociocultural 

no que tange a uma expressão de comunicação do povo, uma vez que se torna centro 

de interação popular. No geral, muitas pequenas cidades surgiram a partir de feiras-

livres (FERREIRA, 2013). 
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De acordo com Freire (2003), falar em cultura popular não é limitar-se às ma-

nifestações festivas e às tradições orais ou religiosas, mas ao conjunto de suas cria-

ções, às maneiras como se organiza e se expressa determinada população, conside-

rando significados e valores intrínsecos. 

Seguindo esta linha de raciocínio, entende-se que as feiras livres abrangem uma 

série de especificidades, como, por exemplo, a auto divulgação de artistas caricatos 

conhecidos pela população local por suas poesias, cordéis, repentes e pinturas, bem 

como a venda de roupas, utensílios domésticos, alimentos, animais vivos, temperos, 

calçados, bebidas, utensílios usados e tantas outras mercadorias disponíveis no con-

texto atual (FERREIRA, 2015). 

Portanto, com a feira livre estabelecida, gerando uma maior dinâmica no co-

mércio, com o aumento do número de habitantes e de casas, ocasionado pela constru-

ção do Açude Coremas, o povoado do Boqueirão do Coremas foi elevado à condição de 

vila, a denominada vila de Coremas, em 1938. 

A criação da cidade de Coremas ocorre em outro contexto histórico, um século 

depois, como um dos principais fatores para sua criação, os interesses políticos locais 

(sob justificativa de que a emancipação política serviria para o desenvolvimento). A 

vila de Coremas foi elevada à categoria de cidade no ano de 1954, após um maior 

dinamismo conseguido, sobretudo, com a construção dos açudes Coremas - Mãe 

D’água. 

Essa breve explanação histórica acerca da política territorial do atual município 

de Coremas serviu para tentar explicar que, geograficamente, a presença de comuni-

dades indígenas citadas na bibliografia de referência, podem estar associadas espa-

cial e culturalmente ao município, uma vez que estas regiões exercem grande influên-

cia etnohistórica na região. 

3.5.5.5. Contextualização Arqueológica 

A pesquisa científica de cunho arqueológico apenas se iniciará, no Nordeste do 

país, a partir da década de 1960, focada mais especificamente na arqueologia pré-

histórica da região. Um dos movimentos responsáveis pelo direcionamento científico 

da disciplina foi o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA), im-

plantado no país em 1965. 
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Embora a única área no Nordeste a ser beneficiada pelo projeto, tenha sido o 

Estado da Bahia com os trabalhos desenvolvidos por Valentin Calderón, o Rio 

Grande do Norte foi contemplado com as prospecções empreendidas pelo antropó-

logo Nássaro Nasser (MARTIN, 2008). 

Previamente a execução da pesquisa de campo se fez necessária a realização 

de um intenso trabalho de levantamento bibliográfico e cruzamento de dados, de forma 

que a metodologia de prospecção e a interpretação de possíveis achados arqueológi-

cos tivessem subsídios suficientes para seguir um direcionamento coerente e orien-

tado para a otimização do tempo de pesquisa. 

Soma-se a isso a urgência na elaboração de projetos de arqueologia preventiva 

que almejam alcançar reais avanços científicos na Arqueologia, seja no âmbito meto-

dológico ou interpretativo. Foi pensando nisso que este tópico apresenta os preceitos 

teóricos que orientaram a interpretação dos dados obtidos, bem como dispõe acerca 

do cenário de pesquisas arqueológicas existente no entorno da área destinada ao 

empreendimento. 

De acordo com a perspectiva de Miller (2009), é necessário que se produzam 

novos trabalhos libertos do caráter unicamente descritivo. Nas produções atuais, novos 

métodos e abordagens sobre fenômenos diversos deixam de ser aplicados, não ha-

vendo, portanto, pesquisas sob novas óticas, e que tratem, por exemplo, das tecnolo-

gias como parâmetros interpretativos acerca das sociedades, tais como, dispersão, 

logística, adaptabilidade, economia, etc. 

Trigger (2004) já atentava para essa tendência globalizante das pesquisas ar-

queológicas recentes de se debruçar sobre resultados obtidos em pesquisas passa-

das. Trigger ainda aponta para importância de se aprofundar a investigação sobre o 

artefato, e que os dados não devem ser, necessariamente, encarados como cumulati-

vos e sim como hipóteses que podem ser novamente experimentadas em busca de 

conclusões mais ampliadas e/ou mais assertivas. 

Para Binford (1968), deve se fazer um esforço para isolar as estruturas arque-

ológicas de sistemas culturais extintos, observando o meio adaptativo ou de enfrenta-

mento como ferramenta de investigação das populações humanas partir de uma 
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dimensão física, biológica e social, sendo esta última frequentemente excluída das 

considerações de adaptação. 

Binford (1968) ainda expressa uma preocupação em promover avanços nas 

análises arqueológicas para, consequentemente, alcançar níveis mais satisfatórios no 

que tange aos processos culturais. Novos questionamentos precisam ser levantados 

para que conduzam a novas respostas sobre as sociedades, suas tecnologias e ideo-

logias. Precisa-se recorrer ao sincronismo na tentativa de entender o “como” e o “por-

quê” das coisas e dos fatos, evitando, unicamente, as análises com viés diacrônico 

buscando descobrir datas e origens. 

Um dos pontos apreciáveis deste trabalho trata da articulação entre locais e 

utensílios com funções específicas que resultam em um conjunto operacional sistê-

mico de relações formais e espaciais no registro arqueológico. Os indivíduos não exer-

cem as mesmas atividades, por isso há variações de participação enquanto ser social. 

Além do mais, as atividades desenvolvidas pelas sociedades do passado estão teste-

munhadas através da distribuição de seus utensílios - seja por abandono, quebra ou 

perda – em diferentes locais. 

No texto, Binford (1968) ressalta que nem sempre é possível definir as atividades 

específicas que deram origem às distribuições espaciais, muito embora seja possível 

recuperar a estrutura fossilizada das atividades na forma de artefatos e associações 

de dispersão. 

Muito mais fenômenos poderiam ser observados nas atuais pesquisas arqueo-

lógicas desenvolvidas a partir das atividades de campo, assim como as estratigrafias 

merecem ser analisadas com maior rigor. No momento, percebe- se uma falta de pre-

ocupação com o desenvolvimento da investigação programada de projetos, o que re-

sulta na deficiente coleta de dados referentes aos interesses teóricos atuais.  

Ainda são muitos os problemas metodológicos resultantes das pesquisas ar-

queológicas. Dentre eles está a elaboração dos questionamentos de baixa relevância 

a partir do maior número de observações realmente importantes. Essa realidade está 

atrelada à falta de preocupação com os métodos de campo e os procedimentos de 

comunicação adequados para fornecer os "fatos pertinentes". 
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A arqueologia vem comprovando, nas últimas décadas, quão intensa foi a pre-

sença humana no Brasil e, especialmente, na região nordeste, antes mesmo do con-

tato com o colonizador. Artefatos e estruturas são identificados pelos arqueólogos in-

cumbidos de suas funções, e observados sob a ótica da tecnologia que, para Lemon-

nier (1992), é um meio cultural e particular pelo qual as pessoas agem sobre a matéria 

a fim de suprir suas necessidades econômicas, físicas, culturais, simbólicas etc. 

Além da grande quantidade de sítios no nordeste brasileiro com presença de 

pintura e gravura rupestre, há grande quantidade de vestígios de cultura material e en-

terramentos humanos que situam a ocupação da área desde períodos Pleistocênicos. 

Os registros rupestres, sejam eles pinturas ou gravuras em suportes rochosos, foram 

realizados por ações de antigos grupos humanos, contudo os motivos e os significa-

dos são frequentemente inatingíveis (NETO SILVA, 2018). 

De acordo com Gaspar (2003, p.15) “a arte rupestre consiste em manifestações 

gráficas realizadas em abrigos, grutas, paredões, blocos e lajes feitas através da téc-

nica de pintura ou gravura”. 

Os estudos dos registros rupestres no Brasil, começaram por volta da década de 

1970, contemporâneos aos primeiros desenvolvimentos de pesquisas sistemáticas 

sob influência das missões franco-brasileiras, com exaustivos registros fotográficos, 

croquis, decalques, entre outros meios de coleta de dados. Através dessas informações 

somadas a outros dados de escavações, foi possível chegar a novas perspectivas de 

interpretações, análises e resultados, como por exemplo as datações relativas (VI-

ANA, 2017). 

A contextualização dos registros em gravura acaba se tornando um agravante 

para a conservação do sítio. Segundo Martin (2005, p. 292), “por estarem quase sem-

pre nos cursos d’água e, muitas vezes, em contato com ela, resulta difícil relacioná-

las com algum grupo humano, sobretudo pela impossibilidade, na maioria dos casos, 

de estabelecer-se associações com restos de cultura material”. 

No que diz respeito à antiguidade das representações gráficas encontradas no 

Nordeste do Brasil, uma das questões mais problemáticas são os poucos sítios com 

datações do Pleistoceno, além de algumas datações entrarem em conflito com teorias 

da chegada do Homem a América. 



 

  

596 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Já quanto ao mais antigo registro histórico da existência de vestígios rupestres, 

Martin (1994) revela que a mais antiga referência sobre as gravuras rupestres do Nor-

deste remonta ao ano de 1598, quando o capitão-mor da Paraíba, Feliciano Coelho de 

Carvalho, relata a descoberta de “desenhos” em uma rocha. 

Em consequência da localização dos sítios arqueológicos, da distância geogra-

fia entre muitos e com datação do mesmo período cronológico, Gabriela Martin (1997) 

elaborou o conceito de áreas arqueológicas, onde estão concentrados os principais pro-

jetos de pesquisa. Destacam-se as áreas arqueológicas do Rio São Francisco, de 

Xingó, Região do Central da Bahia, do Seridó, Região de Bom Jardim, do Vale do 

Ipanema, do Ipojuca e do Sudeste do Piauí (Parque Nacional Serra da Capivara). 

É no Sudeste do Piauí que se encontra a macrorregião de São Raimundo No-

nato, onde em 1963, no âmbito da Missão Franco-Brasileira, a arqueóloga Niède Gui-

don iniciou os trabalhos na área. Como consequência desse trabalho, e devido à 

grande relevância nas pesquisas do local para a pré-história regional, foi criado o Par-

que Nacional Serra da Capivara, com o objetivo de preservar os inúmeros sítios ar-

queológicos detectados em vários pontos da região (MOTA, 2012). 

Em se tratando do estado da Paraíba, pesquisas arqueológicas conseguiram 

identificar grande quantidade de sítios arqueológicos por todo território paraibano, que 

serão apreciados no decorrer desse projeto. 

Oliveira e Santos (2017) discorrem sobre o grande número de cemitérios indí-

genas existentes nas cavidades naturais do interior de abrigos rochosos. Normal-

mente, tais cemitérios são descobertos por caçadores e pastores de caprinos que en-

contram os remanescentes ósseos quando estes emergem da subsuperfície trazidos 

por pebas, águas pluviais ou no próprio ato de espojo de animais. 

A Gruta do Caboclo, situada a 2,5km da sede do município de Algodão de Jan-

daíra no Curimataú paraibano é uma gruta de aproximadamente 20m, tendo em média 

12m de altura e 11m de profundidade localizada na propriedade do Sr. Antônio Se-

bastião Moreno, ao alcançar a gruta, é possível ver no local grafismos rupestres. 

A Gruta do Caboclo, inclusive, foi palco da primeira escavação arqueológica 

sistemática no território paraibano, empreendida no final do século XIX pelo Capitão 

João Lopes Machado. A exumação ocorreu até a terceira camada, onde foram 
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identificados ossos descomunais, cabelos de mais de um metro de comprimento e uma 

tanga de palha. (OLIVEIRA E SANTOS, 2017) 

Figura 218 – Grafismo rupestre na Gruta do Caboclo. 

 
Fonte: OLIVEIRA E SANTOS (2017). 

No final do século XIX, no município de Itabaiana (região da caatinga litorânea 

do Estado), foram encontrados diversos potes de barro contendo ossadas humanas; 

no período tratava-se da abertura de alicerces para a construção de casas residenci-

ais na localidade de Alto dos Currais. Uma pesquisa empreendida pelo IHGP em 1911 

verificou que tais ossadas pertenciam a um cemitério pré-histórico. 

Além de ossos foram encontrados também fragmentos de cerâmica de paredes 

grossas. A escavação revelou que o cemitério abrangia uma área de 10m², com inú-

meras urnas funerárias cujo esqueletos desfazem-se em pó quando exumados. (OLI-

VEIRA E SANTOS (2017) 

Na região do Cariri, onde encontra-se um número expressivo de trabalhos ar-

queológicos. Ela foi estudada inicialmente na década de 1970 com o trabalho pioneiro 

de Ruth Trindade de Almeida, que definiu o estilo Cariri Velhos, posteriormente filiado 

à Tradição Agreste. (NETTO, et al., 2012). 
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Figura 219 – Sítio Muralha do Meio do Mundo (Sítio Pitoco) 

 
Fonte: NETTO ET AL., 2012. 

As gravuras rupestres também fazem parte do conjunto gráfico denominado de 

grafismos rupestres e em conjunto com as pinturas constituem-se como uma forma 

de comunicação cujo significado não nos é possível identificar, restando aos pesqui-

sadores trabalhar com as suas hipóteses considerando os significantes desses regis-

tros gráficos. (PESSIS, 1993) 

Na região Nordeste há uma grande concentração de sítios com registros ru-

pestres. As principais concentrações desse tipo de representação da cultura material 

encontram-se na Serra da Capivara (PI), na região do Seridó Potiguar e Paraibano, nas 

regiões de Central e Lençóis (BA) e no Agreste e Sertão Pernambucanos (PE). (PES-

SIS, et. al., 2017) 

As gravuras rupestres foram reunidas na Tradição Itacoatiara, todavia Martin 

(1996) coloca que o conjunto gráfico deveria ser enquadrado em várias Tradições, 

visto que há uma variedade gráfica nessas representações. Elas são confeccionadas 

próximas a cursos d’água com predominância de grafismos puros, antropomorfos bem 

elaborados, marcas de pés, lagartos, pássaros e desenhos mais complexos. 

A mais famosa representação gráfica de gravuras rupestres, não apenas na 

Paraíba, mas também na América do Sul (por suas significativas gravuras) é a Pedra 

do Ingá do Bacamarte, localizada no riacho do Ingá a 37 km de Campina Grande (PB) 

(LIMA VERDE, 2006). 
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Figura 220 – Pedra do Ingá, PB. 

 
Fonte: Mundo Del Misterio, 2015. 

Almair de Albuquerque estima que existam mais de 500 sítios entre pinturas e 

gravuras rupestres na Paraíba, contudo, infelizmente eles estariam ameaçados pela 

depredação ligadas ao garimpo/mineração de rochas ornamentais, atividades econô-

micas e visitação turística. Os pesquisadores entendem que deveria haver um traba-

lho de conscientização junto às populações interioranas. O Programa de Conscienti-

zação Arqueológica (PROCA), existe desde o ano de 1995 e é uma organização não 

governamental que desde então contribui com a as organizações oficiais para a prote-

ção do patrimônio arqueológico. (FERNANDES, 2012) 

Além das pinturas rupestres, na pré-história do sertão paraibano, assim como no 

restante do Nordeste brasileiro, os grupos humanos produtores da cerâmica de Tra-

dição Tupiguarani foram os que apresentaram maior dispersão e variedade de com-

partimentos ambientais ocupados. Tem-se o trabalho do pesquisador Marcos Albu-

querque (1987), como referência que subdividiu a cerâmica da Tradição Tupigua-

rani em sete diferentes fases, levando em conta a variabilidade dos elementos técnicos 

empregados na confecção. 

A Fase Tejucupapo é representada pela ocupação de pequenas ilhas em áreas 

de mangue, esta ocupação se dava através da implantação de estruturas habitacionais 

unifamiliares que ocupavam quase a totalidade da ilha. As manchas habitacionais 

apresentam cerâmica em abundância, caracterizada pelo predomínio da decoração 

pintada vermelha sobre engobo branco. 
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Já a Fase Itapacurá é representada pela ocupação em áreas de restinga próxi-

mas a canais navegáveis, na qual o registro arqueológico revela o paulatino contato en-

tre as populações autóctones e o colonizador europeu. Segundo Albuquerque (1987), 

esse contato é trazido à tona tanto através das datações dos sítios dessa fase, que 

os situam no início do século XVI, quanto pelo aumento gradativo da proporção entre 

cerâmica indígena e material histórico no registro arqueológico. 

A Fase Cangaça é encontrada em áreas mais úmidas, sendo representada por 

aldeias com tendência semicircular, na qual as manchas de ocupação têm tamanho 

variado entre 30 e 360 m². Esta fase tem duração estimada entre os anos de 1290 e 

1590 AD (510+-150 BP) e sua cerâmica é representada pela decoração pintada em 

vasilhames que também apresentam diversas decorações plásticas. 

Ainda na zona da mata, a Fase Capibaribe é a segunda representante da ocu-

pação em áreas úmidas, sendo caracterizada pela cerâmica com decoração quase ine-

xistente e baixo grau de sinterização. O autor em 1987, apresenta o período de dura-

ção dessa fase entre os anos de 580 a.C. e 20 D.C (2130+400 BP). 

A última fase encontrada na zona da mata é a Quipapá, já em áreas menos 

úmidas. Nesta fase, a cerâmica apresenta grande variabilidade nas modalidades e téc-

nicas de decoração, Albuquerque (1987) interpreta essa gama de decorações como 

resposta direta à funcionalidade de cada vasilhame, sendo cada decoração referente 

a uma função específica. 

A Fase Croatá é caracterizada pela ocupação em áreas de brejo de altitude, 

através de aldeias amplas de tendência circular. A cerâmica encontrada apresenta o 

predomínio da pintura vermelha sobre o engobo branco, além da presença de deco-

ração plástica. 

Por fim, a Fase Araripe também é representada pela ocupação de aldeias de 

tendência circular na região do semiárido, porém nestas as ocas apresentam tamanho 

variado. Sua cerâmica é bem sinterizada e, como na Fase Croatá, majoritariamente 

representada pela decoração pintada vermelha sobre o engobo branco, apresentando 

também decorações plásticas como a ungulada, borda talhada e borda ponteada. 

O autor (1987) salienta que os grupos portadores da tradição Tupiguarani que 

as aldeias desta tradição apresentam certa uniformidade no tamanho das suas 
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manchas de ocupação e que a variação de tamanho apresentada nas fases Cangaça 

e Araripe refletem um alto grau de correlação entre as diferentes áreas dos sítios. 

Além das pesquisas referentes à cerâmica arqueológica, no sertão paraibano 

vem sendo objeto de estudo em diversas áreas da arqueologia a materialidade lítica. 

Segundo Martin (1999), há um número expressivo de pontas de projéteis, que assim 

como os artefatos mais elaborados, apresentam funções específicas. 

As indústrias líticas da Paraíba podem ser caracterizadas como seixos alonga-

dos, dos quais se retiraram lascas e também lascas obtidas por lascamento bipolar. 

Existem também uma grande diversidade de morfologias das pontas, finalmente las-

cadas e retocadas, em quartzo, calcedônia e arenito. Ainda aparecem pontas bicon-

vexas, que são finas e possuem retoques milimétricos no gume; triangulares com 

pedúnculo e gumes denticulados; pontas foliáceas e de rabo de peixe; além de pontas 

que apresentam polimento. Uma análise acurada das pontas, indica técnicas, matéria 

prima e lugares dos achados bastantes diferentes e que podem apresentar cronolo-

gias distantes (MARTIN, 1999). 

Os vestígios de material lítico provenientes da Paraíba indicam a presença de 

caçadores que movimentavam ao longo dos rios nordestinos mais caudalosos com 

grande mobilidade, preparando e confeccionando seus materiais líticos de acordo com 

a necessidade. As indústrias são simples, com pouco ou nenhum retoque. 

Para a área abrangida pelo empreendimento, no Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos (CNSA/IPHAN)4, o município de Coremas não apresenta registro de sí-

tio arqueológico. Foram consultados os municípios vizinhos e apenas em Pombal (ao 

Norte) foi registrado o total de 01 (um) sítio arqueológico. A pequena quantidade de sítio 

arqueológico registrado não indica, necessariamente, um baixo potencial da área em 

questão, mas pode revelar apenas que a área não foi alvo de um número satisfatório 

de pesquisas sistemáticas. 

A grande quantidade de sítios encontrados na área do Seridó (PB) revela, na 

verdade, o grande potencial arqueológico da área em questão, que, juntamente com o 

Parque Nacional da Serra da Capivara, é uma das áreas de maior importância na 

arqueologia pré-histórica nacional. 

 
4 < http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_resultado.php>, acessado em 25/09/2018. 

http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_resultado.php
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_resultado.php
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Desta forma, as informações já existentes sobre a presença pretérita de grupos 

humanos na região podem auxiliar nas estratégias de desenvolvimento do método de 

prospecção, objetivando indicar as áreas possíveis de localizarem-se os sítios arqueo-

lógicos. 

Essa pesquisa visa, então, a ampliação do quadro de informações acerca da 

ocupação da AID do empreendimento em tempos pretéritos, contribuindo para os 

estudos acerca da forma de vida dessas populações, bem como as formas de relação 

com o meio neste ecossistema especificamente. 

Cabe ainda destacar que, a partir do cruzamento dos dados geoambientais da 

região e da bibliografia arqueológica, existe grande probabilidade de que eventuais 

sítios arqueológicos descobertos na área do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio 

apresentem características específicas, de acordo com a tipologia do mesmo. 

Sítios exclusivamente líticos, normalmente associados com caçadores- coleto-

res, têm grande probabilidade de se apresentarem com pertencentes a uma indústria 

de lascas pequenas de caráter unifuncional, possivelmente confeccionadas sobre 

quartzo, sílex ou outra matéria-prima que exista em abundância no local. 

Estas características relacionam-se, principalmente, ao fato de que a subsis-

tência na região provavelmente era baseada na coleta de vegetais e caça de animais 

de pequeno e médio porte, abundantes no agreste do estado. 

Por fim, cabe ainda destacar que o período pré-histórico não corresponde à 

totalidade de possibilidades arqueológicas para região. 

É devido à baixa quantidade de estudos arqueológicos que o estabelecimento 

de parâmetros preditivos para a localização de sítios históricos não pode ser composto 

por variáveis arqueológicas específicas para a região, mas se abastecerá majoritaria-

mente nos dados apresentados na Contextualização Geral da AID do Empreendi-

mento e na coleta de informações orais em campo. 

3.5.5.6. Metodologia aplicada à arqueologia 

A metodologia aplicada na área de implantação do Complexo Fotovoltaico Ta-

boleiro do Meio, no município de Coremas, pela equipe de arqueologia da ANX Enge-

nharia e Arqueologia LTDA, será disposta neste relatório, consistindo nas atividades 
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de coleta de dados em campo, para tecer o panorama arqueológico da área na 

qual o empreendimento será alocado, análises a partir do que foi coletado e conclusão, 

de acordo com o que consta na Portaria SPHAN nº 07/88 e Instrução Normativa nº 

01/2015, promulgada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN. 

Este projeto está embasado em conceitos da arqueologia ambiental, arqueologia 

da paisagem e da geologia, uma vez que a abordagem multidisciplinar oferece um 

maior arcabouço de informações capaz de tornar mais assertivas as interpretações a 

partir dos registros das atividades de campo. 

Figura 221 – Malha de disposição das intervenções arqueológicas. 

 
Fonte: ANX Engenharia e Arqueologia, 2020. 

O trabalho foi desenvolvido através da técnica de prospecção intensiva com 

investigação do subsolo por meio de tradagens, levantamento de informações como 

contextualização ambiental e arqueológica, e serão dispostos posteriormente os re-

sultados obtidos. Todos os pontos de intervenção e de prospecção foram 
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previamente selecionados, assim como os materiais que foram utilizados para a 

realização das atividades, concordando com a área de interferência direta do projeto. 

A prospecção foi realizada com o intuito de visualizar, analisar e coletar dados 

referentes a arqueologia no local, com auxílio do GPS da marca Garmin Etrex 10x, 

escala, metro, norte, trado, câmera fotográfica, fichas e EPI. Separados por zonas, os 

profissionais foram designados a ficarem responsáveis por exercer o trabalho de pros-

pecção intensiva na área do local que lhe foi atribuído. 

O objetivo principal de um projeto de prospecção não é encontrar sítios arque-

ológicos, mas sim compreender como é que o espaço e a paisagem foram utilizados e 

explorados pelos grupos humanos no passado (Plog et al , 1982:609; Feder, 1997:43). 

Desse modo, buscar compreender a dinâmica da paisagem de Coremas, correlacio-

nando com a presença ou ausência de vestígios arqueológicos, se torna o ponto prin-

cipal da execução do projeto. 

A seleção da área de intervenção é um aspecto importante para a prospecção. 

Existem três tipos de unidades de prospecção: geográfica ou natural, cultural e insti-

tucional (BICHO, 2006). Para o presente trabalho a delimitação de área foi atribuída 

de acordo com a unidade de prospecção institucional, sendo assim, a seleção é feita 

a partir de limitações pré-determinadas, independente de limites culturais e/ou natu-

rais, dependendo de um projeto institucional, neste caso, a implantação do Complexo 

Fotovoltaico Taboleiro do Meio, Município de Coremas/ PB, que naturalmente atra-

vessa as unidades culturais e naturais nas suas dimensões espaciais e cronológicas. 

Realizado no período planejado das atividades, entre os dias 26/10/2020 ao dia 

13/11/2020, seguindo as etapas de registro fotográfico prévia, durante e posterior-

mente, realização da abertura da cavidade (tradagem), alocamento dos materiais auxi-

liares de acordo com a necessidade, marcação do ponto e trajetória, coleta de dados 

para realização das fichas.  

Os locais onde foram realizadas as tradagens foram pontos equidistantes de 

75 metros, buscando construir uma malha de pontos que compreendessem a região 

como um todo. Deste modo, através da prospecção, com o caminhamento auxiliado 

por GPS, foi possível abordar a região como um todo. 
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Para coleta de dados de subsuperfície utilizou-se o trado, onde foram realizadas 

escavações de aberturas com média de diâmetro de quinze centímetros e profundi-

dade de vinte centímetros. O metrô e a escala utilizados como instrumentos auxiliares 

de medição, deram a informação espacial da tradagem, que foi acompanhada das in-

formações ambientais, de relevo, caracterização do solo e da presença ou não de ma-

teriais arqueológicos, coletadas em cada cavidade e registradas e dispostas nas fichas 

individuais e no presente relatório. 

Todo o processo de execução das tradagens foi registrado com fotografias para 

análises posteriores, com imagens independentes e detalhadas da situação prévia a 

abertura da mesma, durante, do entorno ambiental e posterior, da cavidade já finali-

zada. A utilização do norte, indicando o direcionamento do Norte Geográfico, e o metrô 

junto a escala, como supracitado, foram fundamentais para registrar a foto com dados 

da medição e orientação de cada uma das tradagens, de modo a caracterizá-las. 

A partir do que se foi coletado em campo, foram elaboradas fichas de caracte-

rização individuais de cada intervenção, no intuito de passar a informação de cada ativi-

dade clara e objetivamente, contendo dados do responsável pela realização da ativi-

dade, data, ponto, coordenadas, visibilidade do solo, relevo, compartimento topográ-

fico, variáveis ambientais, uso e ocupação do solo, camadas, coloração do solo, tex-

tura, umidade, intrusões, profundidade da tradagem, presença de vestígios arqueoló-

gicos e fotografias. 

Além disso, foi realizada a seleção de fotos e criação de pastas para cada tra-

dagem com finalidade organizacional para entrega e disposição dos resultados. 

Esses resultados foram compilados e cruzados para obter um panorama geral da 

área, e tirar conclusões acerca do que foi coletado. 

Na definição dos métodos de pesquisa, foram levadas em consideração: as 

especificidades técnicas do empreendimento, o conhecimento arqueológico acerca da 

região e o cronograma previsto. 

Vale salientar que o relatório se trata de uma complementação, provinda dos 

resultados obtidos em campo, no sentido de torná-los mais inteligíveis e consistentes, 

sobretudo no que se referem à dinâmica das ocupações pretéritas, envolvendo esco-

lhas, estratégias e tecnologias, aspectos esses que necessitam da caracterização do 
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ambiente circundante para então relacioná-los aos grupos humanos extintos que se 

utilizaram daquela área. 

3.5.5.7. Atividades de campo 

Nesta etapa da pesquisa foram realizadas as prospecções de superfície e sub-

superfície para avaliar a área de estudo em relação ao potencial arqueológico, visando 

à mitigação de danos ao possível patrimônio arqueológico, em função dos procedi-

mentos utilizados para a implantação do empreendimento eólico. 

A delimitação destes espaços levou em consideração as áreas onde provavel-

mente ocorreriam os maiores impactos pelas obras de engenharia. Portanto, os pro-

cessos metodológicos de intervenção em superfície e subsuperfície requerem uma ve-

rificação minuciosa para garantir que não houvesse o patrimônio arqueológico que 

poderia ser impactado durante a implantação do empreendimento. 

Preliminarmente ao início das atividades, a equipe de arqueologia da ANX, se 

reuniu com os auxiliares de campo, repassando informações referentes à proposta de 

trabalho e a identificação de materiais arqueológicos para os deixarem cientes do ob-

jetivo da pesquisa.  

Além das intervenções em subsuperfície e do caminhamento prospectivo em 

superfície foram realizados vestígios fotográficos não apenas das intervenções, mas 

de aspectos relacionados à ambiência das áreas percorridas, do entorno imediato, de 

interferências antrópicas no ambiente, indicadores geológicos e morfológicos, formas 

de utilização do uso da terra e da vegetação predominante. 

Através da adoção da metodologia proposta por José Luiz de Morais (2006) 

foram observadas as variáveis geoambientais, (variáveis geomorfológicas, padrões 

históricos e atuais do uso do solo), como elementos informativos e de localização po-

tencial de vestígios de atividade ou ocupação humana pretérita. 

Neste sentido, pode-se pensar que Morais (2006) refere-se ao reconhecimento 

de campo como sendo uma avaliação do potencial arqueológico de uma área, visto 

que, essa análise transita entre grandes e pequenas extensões de acordo com o foco 

da abordagem, resultando no discernimento da paisagem e averiguação do terreno. 
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Figura 222 – Caminhamento na área das tradagens 276 e 752, respectivamente. 

Coordenadas: 24M 611088 / 9226744 e 24M 611089 / 9225628. 
Fonte: ANX Engenharia e Arqueologia, 2020. 

Logo, para compreensão dos fatores de formação dos registros arqueológicos 

em um determinado espaço físico é importante que se entenda alguns aspectos do 

sistema ambiental que poderia favorecer ou não o assentamento de grupos pretéritos 

no local. 

Portanto, buscando atender a IN IPHAN n0 01/2015, os levantamentos de 

campo foram determinados pela análise dos elementos da paisagem, possibilitando a 

identificação de cada compartimento geoambiental na área diretamente afetada pelo 

parque eólico, e conforme mencionado no capítulo sobre contextualização ambiental, 

apenas um compartimento ambiental foi identificado na área. 

Nessa abordagem, a caracterização de um sítio arqueológico pressupõe a lo-

calização de evidências humanas pretéritas associadas a componentes físicos da pai-

sagem. Segundo Morais (1999), a “paisagem” é o produto das relações estabelecidas 

entre o homem e o meio ambiente e entre o homem e o homem. A “arqueologia da 

paisagem” enfatiza as relações com a natureza, entre os sítios arqueológicos e entre 

as sociedades humanas. 

Conforme especificado, o caminhamento na área de influência do empreendi-

mento foi orientado pelo mapa da região a partir da ADA do empreendimento devida-

mente atualizada. Toda a área percorrida foi devidamente georreferenciada por meio 

de aparelhos de GPS para identificação e registro das áreas prospectadas. O referido 

aparelho também registrou automaticamente todo o percurso (tracks) realizado pela 

equipe de arqueologia. 
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Destaca-se que todas as intervenções realizadas tiveram suas coordenadas 

UTM registradas com o uso de GPS. Esse procedimento garante que se possa retor-

nar, caso necessário, a qualquer um dos pontos escavados ou perfurados, além de 

serem essenciais para a elaboração de mapas. 

Por fim, cabe informar que a etapa de campo do empreendimento foi executada 

de forma sistemática e otimizada para construir um panorama mais completo acerca 

das eventuais evidências arqueológicas que pudessem ser identificadas. Para isso, a 

equipe percorreu as áreas previamente delimitadas no intuito de inspecioná-las atra-

vés das intervenções no subsolo. 

As atividades de campo foram realizadas a partir da execução de intervenções 

em subsuperfície. Foram realizadas 783 tradagens (furos/poços-testes) que são aber-

turas circulares de aproximadamente 30 cm de diâmetro. 

Para abertura das tradagens (poços-testes) foram utilizados cavadores articula-

dos e trenas métricas para aferição da profundidade. Esse tipo de escavação é essen-

cial para o entendimento prévio da estratigrafia da área, funcionando de forma com-

plementar as sondagens do tipo quadrícula, no tocante às ocupações. 

Durante a execução das intervenções foram observadas as condições e carac-

terísticas do solo, como inalterabilidade do sedimento (esterilidade para cultura mate-

rial), granulometria, presença abundante de raízes e compactação do sedimento. 

Na etapa de caminhamento nas áreas de reserva foram realizadas prospec-

ções de superfície e registro fotográfico com o intuito de avaliar as áreas de proteção 

ambiental e seus respectivos potenciais arqueológicos, visando mitigar os danos ao 

patrimônio arqueológico da área por parte da implantação do complexo fotovoltaico. 

A delimitação da região onde foi realizada o caminhamento baseou-se na demarcação 

pré-existente de áreas de conservação ambiental, orientadas por mapa e GPS. 

Preliminarmente ao início das atividades, a equipe de arqueologia da ANX, se 

reuniu com os auxiliares de campo, repassando informações referentes à proposta de 

trabalho e a identificação de materiais arqueológicos para os deixarem cientes do ob-

jetivo da pesquisa, maximizando a possibilidade de identificação de qualquer possível 

patrimônio na região. 
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Figura 223 – Detalhe da vegetação Caatinga Arbórea encontrada na área prospectada. 

 
Fonte: ANX Engenharia e Arqueologia, 2020.  
Coordenadas: 24M 613629 / 9229015. 

A metodologia aplicada desenvolveu-se a partir de caminhamentos sistemáti-

cos, na qual, os pesquisadores se localizavam acerca de 20 metros de distância entre 

si, atuando em linhas paralelas. A caminhada foi realizada por toda a região, averi-

guando a possibilidade de material arqueológico. 

Figura 224 – Caminhamento com prospecção em superfície 
.  

Fonte: ANX Engenharia e Arqueologia, 2020.  
Coordenadas: 24M 613621 / 9229133 e 24M 613557 / 9229210. 

A vegetação das duas áreas se difere da paisagem em que estão inseridas em 

vários aspectos. Não só pela característica de proteção, mas pelo constante contato 

com fontes hídricas. Isso proporciona uma vegetação maio e mais arbórea, 
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compartilhando propriedades e espécimes encontrados tanto da caatinga quanto algu-

mas da mata atlântica. Além disso, a região se apresenta mais verde, com plantas 

bem desenvolvidas e vividas. O relevo apresenta-se majoritariamente plano, com um 

aumento de altitude apenas no limite oeste, formando pequenos morros. O solo apre-

senta material orgânico em maior quantidade, escurecendo-o em relação a pedologia 

geral da área. 

Figura 225 – Contexto visual de áreas visitadas. 

 

Fonte: ANX Engenharia e Arqueologia, 2020.  
Coordenadas: 24M 613517 / 9229254, 24M 613489 / 9229134, 24M 613379 / 9229269 e 24M 613651 
/ 9229131. 

De mesmo modo, não houve coleta de materiais, visto que nenhuma ocor-

rência arqueológica foi detectada neste local durante esta etapa do licenciamento. 

Este fato pode estar ligado a interferência antrópica identificada no local, foi identifi-

cado uma área abrangente de vegetação suprimida (foto 17), bem como, a presença 

de cercado que atravessa o local, formando divisórias. Durante o caminhamento, ape-

sar de abranger a maior parte da área determinada, ressalta-se as restrições físicas 
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ao reconhecimento de superfície em determinados locais do trajeto, já que existem as 

questões de acessibilidade e visibilidade do terreno, além das dificuldades que peque-

nos vestígios arqueológicos podem impor à visão humana. 

Figura 226 – Área de preservação próximo a área antropizada por Parque Solar 

 

Fonte: ANX Engenharia e Arqueologia, 2020. 
Coordenadas: 24M 610536 / 9229679 e 24M 610360 / 9229681. 

Diante da metodologia aplicada e execução das atividades de campo por parte 

dos pesquisadores que realizaram o caminhamento, as áreas com realização da pros-

pecção em superfície apresentaram baixo potencial arqueológico, não sendo identifi-

cado nenhum artefato de contexto arqueológico em superfície. 

3.5.5.8. Tradagens arqueológicas 

Para contextualizar as intervenções arqueológicas em aspectos geoambien-

tais, criamos fichas que se auxilia no registro de cada tradagem. Nelas podem ser ob-

servadas variáveis relacionadas as condições paisagísticas de visibilidade do solo, do 
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relevo, o compartimento topográfico, entre outras. Essas informações relacionadas a 

geografia física, geomorfologia e uso e ocupação do solo são naturalmente integradas 

ao estudo arqueológico para inferir as áreas mais prováveis para o estabelecimento 

humano. 

O empreendimento situa-se na região denominada caatinga, onde a pedologia 

apresenta solos predominantemente rasos cujas características nem sempre permi-

tem retenção de água. Tal fator é determinante no mapeamento de possíveis bens 

arqueológicos, assim a ficha contempla também características do solo como cama-

das, coloração, textura, umidade e intrusões, havendo espaço para preenchimento de 

até duas camadas, que podem ser percebidas de acordo com o contexto das variáveis 

ambientais, ocupação do solo e fatores deposicionais. 

Nas fichas das tradagens, apresentamos o relato das intervenções arqueológi-

cas de subsuperfície do tipo tradagens realizadas nas áreas onde serão instalados os 

painéis solares, além de toda a estrutura do complexo. As tradagens foram realizadas 

com sua descrição através de uma ficha padronizada. 

A equipe de campo realizou o caminhamento em toda a superfície da área pre-

vista no projeto; ao atingir os pontos determinados para as intervenções de subsuper-

fície, prosseguiu-se com a abertura destas e seu posterior registro. 

Os caminhamentos, assim como as intervenções de subsuperfície foram regis-

tradas por GPS e fotografias e, para a escavação das tradagens foi utilizada a cavadeira 

articulada manual (trado ou boca-de-lobo). As tradagens apresentaram profundidade 

de maioria rasa, devido às características de formação do solo, com algumas áreas de 

afloramento rochoso, as áreas com maior profundidade atenderam basicamente a 

áreas com interferência antrópica, como áreas de cultivo e pasto. A profundidade má-

xima prevista para as intervenções era de 1 m, porém o principal fator que limitou a 

abertura na profundidade prevista foi o solo raso em toda a área do empreendimento, 

compreendendo várias áreas com afloramento rochoso no entorno de intervenções. 

A cobertura vegetal da ADA do empreendimento influenciou diretamente na re-

alização das atividades de campo com relação à visualização da superfície e no des-

locamento das equipes nos terrenos prospectados nas áreas onde não havia abertura 

da vegetação. A densidade da vegetação em algumas áreas também interferiu na 
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visualização do solo durante a prospecção de subsuperfície, e em algumas situações 

impediu o aprofundamento das perfurações. 

3.5.5.9. Atividades de esclarecimento 

Em paralelo ao trabalho de campo do Projeto de Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação do Complexo Solar Taboleiro 

do Meio, foram desenvolvidas as atividades de esclarecimentos para a divulgação da 

pesquisa arqueológica executada na área do empreendimento no municpío de Core-

mas. A atividade foi direcionada à Comunidade Quilombola Mãe d’ Água, comunidade 

situada no entorno do empreendimento. 

As ações educativas tiveram o objetivo de debater e aplicar os conceitos bási-

cos que norteiam a prática cidadã de valorização e preservação do patrimônio cultural 

local em todas as suas especificidades. A participação comunitária com conhecimento 

educativo do contexto arqueológico foi sistematizada a partir do final da década de 

1990, quando o IPHAN atestou as atividades relacionadas à Educação Patrimonial 

como obrigatória, a ser garantida nas peças contratuais estabelecidas entre o empre-

endedor e o profissional de Arqueologia (MORAIS, 2006). 

Se tratando de uma pesquisa arqueológica, voltada aos estudos de sociedades 

humanas do passado, porém com enfoque em tradições e costumes atuais, os conhe-

cimentos multidisciplinares que foram discutidos durante as atividades educativas, 

não se antagonizam, mas se complementam. 

A atividade de esclarecimento sobre o patrimônio arqueológico foi realizada de 

forma multidisciplinar, durante a etapa final das atividades de campo, com a atuação 

dos arqueólogos e da cientista social. A participação do arqueólogoneste tipo de ati-

vidade é necessária tendo em vista o seu importante papel no diálogo entre a comu-

nidade que está ligada a área do empreendimento e o conhecimento científico das 

pesquisas arqueológicas. 
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Figura 227 – Divulgação das Atividades arqueológicas e pesquisa dos bens culturais 
desenvolvidas na área do empreendimento. Comunidade Quilombola Mãe d’ Água. 

 
Fonte: ANX Engenharia e Arqueologia, 2020. 

O grupo reunido apresentava faixa etária e gênero variados o que foi obser-

vando no momento da atividade, assim os profissionais procurara adequar a lin-

gagem e os exemplos buscando a compreensão de todos os participantes. 

Foram obedecidas as recomendações sanitárias emitidas pelos órgãos oficiais 

para evitar a propagação do vírus da Covid-19. A equipe manteve o distanciamento 

social dos participantes e todos os presentes utilizavam máscaras e álcool em gel 

volume 70%. 

Na atividade foram abordados os temas essenciais como conceito de patrimô-

nio e identidade; a correlação entre a pesquisa arqueológica e a área diretamente afe-

tada pelo empreendimento; e o trabalho do arqueólogo. Os participantes se interes-

saram principalmente pelos aspectos relacionados ao ofício. Questões sobre o campo 

de atuação, a metodologia empregada e os locais para o depósito dos achados foram 

levantados. A equipe ainda desmistificou a ideia amplamente difundida do arqueólogo 

como um “caçador de tesouros”. 
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Figura 228 – Atividade de esclarecimento na Comunidade Quilombola Mãe d’ Água. 

Fonte: ANX Engenharia e Arqueologia, 2020. 

Foi realizado também uma contextualização da importância do empreendi-

mento na região, trazendo benefícios como giro capital, empregabilidade, utilização 

de energia limpa, entre outros, aliado à preservação da história, da cultura e da tradi-

ção, que precede qualquer atividade realizada pelo empreendimento e pode ser difun-

dido através de atividades educativas. 

Vale salientar também que, ao longo das atividades de campo, diálogos infor-

mais foram realizados com os auxiliares de campo, abordando questões relativas não 

apenas a segurança na execução do trabalho, mas também foram apresentados os 

conceitos de arqueologia, cultura material, bens culturais, patrimônio arqueológico e 

a importância do reconhecimento e preservação. 

3.5.6. Considerações finais 

Os métodos de identificação de áreas arqueológicas incluem diversas etapas, 

entre elas a consulta a fontes documentais (levantamento bibliográfico), a evidência 

de vestígios ou possibilidade de encontrá-los, e o trabalho de campo em si, que pode 

consistir na supervisão do avanço das construções de relacionados a arqueologia pre-

ventiva ou de urgência, ou em prospecções de reconhecimento. (RENFREW; BAHN, 
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2007, tradução nossa). A ausência de informações e dados relacionados ao panorama 

arqueológico de uma região, é de mesmo modo, importante e gera conhecimento. 

Para o presente trabalho as etapas fundamentais foram realizadas de acordo 

com os prazos e a necessidade, sendo apresentado aqui os resultados de acordo com 

o trabalho de campo, que consistiu na prospecção superficial ou intrusiva e análise de 

dados. 

A prospecção mais moderna consiste em métodos sistemáticos, em que se di-

videm setores, realizam a exploração sem a possibilidade de sobreposição de dados, 

assim, após a coleta, os interpretando de maneira individual e coletiva, resultando em 

conclusões mais fiéis a projetos sobre a região solicitada. (RENFREW; BAHN, 2007, 

tradução nossa). Dessa forma, após análises individuais de cada intervenção feita, 

a conclusão gerada se torna uma interpretação geral da região onde se realizou o 

trabalho. 

A partir da técnica de prospecção utilizada em campo, foi constatado que as 

áreas onde as unidades fotovoltaicas serão instaladas podem ser caracterizadas como 

locais de alta intervenção antrópica, sendo essa direta ou indireta, e, de modo geral, 

constante. 

As propriedades rurais estão inseridas e permeiam toda a região, gerando alta 

incidência de interferência humana na paisagem. De modo geral, as propriedades 

apresentaram terrenos de plantio e criação de gado, sendo as plantações objetiva-

mente de capim para alimentação dos animais. O revolvimento da terra nesses locais 

descaracterizava o solo e as informações coletadas, visto que toda a de entorno, sofre 

com a intromissão humana. 

A pecuária, feita de maneira extensiva, da liberdade ao gado para caminhar por 

todo o local, onde muitas vezes abrangia áreas fora do cercado. A constatação disso 

provém das “trilhas” deixadas pela passagem dos animais pela mata, contribuindo 

para a sedimentação do solo. 

Outro fator de interferência antrópica, reside na presença de linhas de trans-

missão e redes de distribuição de energia elétrica, em decorrência do parque fotovol-

taico já implantado na região. Tanto as áreas de influência direta como o entorno des-

sas estruturas se mostraram bastante descaracterizados. 
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De acordo com a interpretação dos dados coletados em campo, a deposição e 

formação de solos se mostra pobre no local, com formação de latossolos apenas em 

áreas de plantação ou com proximidade de recursos hídricos. No geral, o solo se man-

tinha compacto e arenoargiloso, com pouco grau de desenvolvimento e menos ainda 

de fertilidade. A causa disso se deve, provavelmente, a escassez de energia no sis-

tema deposicional da região, onde a entrada de água das chuvas, rápida e em grande 

quantidade, formam colúvios mal selecionados próximos a fonte, no caso, as serras e 

pequenos morros. 

Devido à essa escassez de água na maior parte do ano em Coremas, todas as 

fontes de água remanescentes, como açudes, são aproveitadas para saciar o gado e 

irrigar plantações, com quase todos apresentando barragens, um dos fatores que ca-

racteriza também a vegetação predominante do local e a necessidade da construção 

dessas barragens. 

A paisagem se divide em três, basicamente. Áreas de vegetação esparsa e 

arbustiva, caatinga, caracteristicamente presente os cactáceos e plantas espinhosas, 

como a jurema (Mimosa tenuiflora). Nessas áreas o solo era pobre e seco. Áreas de 

vegetação mais densa próximas a fontes hídricas, onde as árvores tinham portes mai-

ores devido aos recursos serem mais abundantes, o solo era mais escuro e arenoso. 

Áreas antropizadas, a exemplo das plantações e pecuária, podendo ser uma variável 

com influência em relação a dispersão e locação dos materiais arqueológicos. 

Correlacionando todos os dados obtidos em campo, podemos atribuir a falta de 

material arqueológico à intensa intervenção humana em toda a área prospectada. 

Desde o uso da terra como moradia e para o plantio, como a passagem intermitente 

de carros e maquinário para atividades diversas como construção de barragens e ou-

tras atividades humanas. 

Ainda há a abertura e utilização de vias e estradas que cortam toda a região 

onde foram realizadas a coleta de dados, tudo influenciando direta e indiretamente na 

ausência de vestígios arqueológicos evidenciados durante a realização das ativida-

des. 

Não foi evidenciada nenhuma ocorrência ou existência de sítio arqueológico na 

região prospectada, o que atribuímos a dificuldade de formação de solo e a 
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interferência humana constante das diversas formas supracitadas, conforme apresen-

tado. Logo, não há, do ponto de vista arqueológico, qualquer impedimento para a 

conclusão do processo de licenciamento doempreendimento nesta superintenencia, 

estando de acordo com o que estabelece a legislação pertinente. 

Dessa forma, considerando as inferências tecidas acima, nos apresen-

tamos favoráveis à construção do empreendimento de geração de energia so-

lar e emissão da Licença Ambiental de Instalação (LI), contudo, parece-nos im-

portante destacar que a decisão final caberá ao IPHAN, que, através da análise do 

presente relatório, avaliará os resultados expostos e deliberará a sua decisão.
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 Unidades de Conservação 

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 inciso I, estabelece que “para os fins previstos nesta 

Lei, entende-se por unidade de conservação, espaço territorial e seus recursos ambi-

entais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, le-

galmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites defini-

dos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 

de proteção”. 

Como apresentado no Capítulo 1 – Caracterização do Empreendimento e na 

Figura 254 foram identificadas próximas as áreas de influências do Complexo Fo-

tovoltaico Taboleiro do Meio, 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): 

1. Monumento Natural Vale dos Dinossauros, na qual distará 40 Km em linha 

reta ao empreendimento; 

2. Parque Estadual Pico do Jabre, na qual distará 72 Km em linha reta ao 

empreendimento; e, 

3. Estação Ecológica Seridó, na qual distará 92 Km em linha reta ao empre-

endimento. 

O Complexo Fotovoltaico não está localizado dentro de uma Unidade de Con-

servação federal, estadual ou municipal e nem inserido em zonas de amortecimento. 

Porém, o empreendimento será alocado em Áreas Prioritárias para Conservação da 

Caatinga (Figura 230), em que a Área de Influência Direta - AID afetará diretamente a 

serra de Santa Catarina e a Área de Influência Indireta - AII afetará a Serra da Mina, 

conforme demonstrado no Capítulo 1 – Caracterização do empreendimento. 

A Estação Ecológica do Seridó pertence a microbacia hidrográfica do Alto 

Curso do Rio Seridó - MHACRS (PB/RN). O Parque Pico do Jabre está inserido na 

sub-bacia hidrográfica do Rio Espinharas, que integra a bacia hidrográfica do Pira-

nhas-Açu e o Monumento Natural Vale dos Dinossauros está inserido na bacia Rio do 

Peixe – PB. 
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Figura 229 – Unidades de Conservação próximas ao Empreendimento. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

Figura 230 – Área Prioritária para conservação da Caatinga. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
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Quadro 39 – Unidades de Conservação (UCs) nas áreas de influência do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. 

Nome Âmbito Área (ha) 
Documento 

de Criação 

Categoria de 

manejo 
Limites Município Bioma 

Estações Eco-

lógicas do Se-

ridó 

Federal 1.123,61 

Decreto nº 

87.222 de 31 

de maio de 

1982 

Unidade de 

Proteção Inte-

gral 

A UC tem como limite 

noroeste à rodovia BR-

427 e a Serra Negra. A 

sudoeste é limitada 

pelo córrego do angico. 

Serra Ne-

gra do 

Norte 

Caatinga 

Parque Pico 

do Jabre 
Estadual 852 

Decreto nº 

23.060 em 19 

de junho de 

2002 

Unidade de 

Proteção Inte-

gral 

Município de Matureia Matureia Caatinga 

Monumento 

Natural Vale 

dos Dinossau-

ros 

Estadual 146 

Decreto nº 

23.832 em 27 

de dezem-

bro de 2002 

 

Unidade de 

Proteção Inte-

gral 

30 localidades no alto 

sertão da Paraíba (Bra-

sil): São João do Rio do 

Peixe, Sousa, Apare-

cida, Marizópolis, Viei-

rópolis, São Francisco, 

São José da Lagoa Ta-

pada, Santa Cruz, 

Santa Helena, Nazare-

zinho, Triunfo, Uiraúna, 

Cajazeiras. 

Souza Caatinga 

Fonte: Adaptado de ICMBIO (2021).  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2002
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3.6.1. Estações Ecológicas do Seridó 

É considerada uma ESEC de pequeno porte, quando comparada ao tamanho 

médio de outras unidades de conservação (aprox. 41 mil hectares) da mesma cate-

goria de manejo, localizadas no bioma Caatinga. Está inserida no Estado do Rio 

Grande do Norte e foi criada pelo Decreto Nº 87.222 de 31 de maio de 1982.  

Esta unidade de conservação está inserida em ambiente semiárido, cuja fisio-

nomia e estrutura vegetal são bastante heterogêneas, compostas por uma formação 

arbóreo-arbustiva com forte presença da ação antrópica, associada ao processo his-

tórico de ocupação (MEDEIROS et al., 2016).  

As Estações Ecológicas do Seridó recebem, anualmente, cerca de 500 a 600 

visitantes provenientes de escolas da região, inclusive de outros Estados, pesquisa-

dores, bem como estudantes universitários. As visitas realizadas constituem-se em 

atividades de educação ambiental, em que são proporcionadas palestras com a apre-

sentação da unidade e o desfrute de uma pequena trilha de 400m (a Trilha da Caveira) 

para conhecer um pouco da flora da região.  

 

3.6.2. Parque do Jabre 

Essa unidade de conservação está inserida em uma região semiárida na qual 

engloba Patos, Cariri Ocidental, Catolé do Rocha e Seridó, que se destaca pelas mai-

ores proporções de seus territórios cobertos por vegetação natural (acima de 60%), 

em que predomina a caatinga. O Parque Estadual Pico do Jabre contém formações 

vegetais características da Mata Atlântica e da Caatinga.  

De acordo com Brasil (2019) a unidade compreende aproximadamente 63% de 

área de vegetação natural e 40% de proporção de cobertura de vegetação natural. O 

Parque possui área total de 852 hectares e foi criado pelo Decreto Estadual n° 14.834, 

de 19 de outubro de 1992. E ampliado pelo Decreto Estadual n° 23.060, de 29 de maio 

de 2002.  
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3.6.3. Monumento Natural Vale dos Dinossauros 

Esta UC, criada pelo Decreto Estadual Nº 23.832 de 27 de dezembro de 2002, 

abrange uma bacia sedimentar de cerca de 700 km², onde se registram pegadas de 

animais pré-históricos que variam entre 5 (cinco) cm e 40 (quarenta) cm de diâmetro, 

fósseis de pegadas de mais de 50 (cinquenta) espécies com datas do Cretáceo infe-

rior, de 60 (sessenta) a 120 (cento e vinte) milhões de anos, conservadas através da 

fossilização de argilito (lama petrificada) e arenito (VILAR et al., 2010). 

Entretanto, hodiernamente, a estrutura do Parque Natural Vale dos Dinossau-

ros vem passando por sucessivos processos de degradação, tanto em decorrência de 

fatores naturais (como a exposição das pegadas aos efeitos do sol e da chuva), e do 

processo de erosão, como da ineficiência do Poder Público na promoção de medidas 

voltadas à restauração e recuperação do bem ambiental.  

3.6.4. Zonas de Amortecimento 

A Lei do SNUC prevê expressamente a existência de alguns instrumentos adi-

cionais que auxiliam a efetivação e a concretização dos objetivos de conservação da 

natureza, dentre eles, a zona de amortecimento, que, nos termos do art. 25, a exceção 

da Área de Proteção Ambiental e da Reserva Particular do Patrimônio Natural, deverá 

estar presente juntamente a todas as outras espécies de unidades de conservação. 

Constando expressamente no texto da CDB (art. 8, e) a zona de amortecimento 

representa um reforço nas estratégias de preservação da natureza, incrementando o 

potencial de eficiência desta política, ampliando o âmbito da proteção ao visualizar a 

unidade de conservação inserida no contexto social, econômico e ecológico que a 

circunda. 

Definida pelo art. 2º da Lei do SNUC como a região do “entorno das unidades 

de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” as 

zonas de amortecimento se inserem no Sistema Nacional de Unidades de Conserva-

ção com o objetivo de contribuir para a manutenção da estabilidade e equilíbrio do 

ecossistema garantindo a integridade da área protegida. Assim, a finalidade da zona 
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de amortecimento consiste na contenção dos efeitos externos que possam de alguma 

maneira influenciar negativamente na conservação da unidade.  

No entanto, mesmo se caracterizando como um espaço com restrições espe-

cíficas, a zona de amortecimento não pode ser considerada como parte integrante da 

unidade de conservação, ficando sujeita apenas a uma espécie de zoneamento obri-

gatório com a regulação das atividades exercidas dentro de seus limites (BEJAMIN, 

2001). 

3.6.5. Zonas de Amortecimento 

A Lei do SNUC prevê expressamente a existência de alguns instrumentos adi-

cionais que auxiliam a efetivação e a concretização dos objetivos de conservação da 

natureza, dentre eles, a zona de amortecimento, que, nos termos do art. 25, a exceção 

da Área de Proteção Ambiental e da Reserva Particular do Patrimônio Natural, deverá 

estar presente juntamente a todas as outras espécies de unidades de conservação. 

Constando expressamente no texto da CDB (art. 8, e) a zona de amortecimento 

representa um reforço nas estratégias de preservação da natureza, incrementando o 

potencial de eficiência desta política, ampliando o âmbito da proteção ao visualizar a 

unidade de conservação inserida no contexto social, econômico e ecológico que a 

circunda. 

Definida pelo art. 2º da Lei do SNUC como a região do “entorno das unidades 

de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” as 

zonas de amortecimento se inserem no Sistema Nacional de Unidades de Conserva-

ção com o objetivo de contribuir para a manutenção da estabilidade e equilíbrio do 

ecossistema garantindo a integridade da área protegida. Assim, a finalidade da zona 

de amortecimento consiste na contenção dos efeitos externos que possam de alguma 

maneira influenciar negativamente na conservação da unidade.  

No entanto, mesmo se caracterizando como um espaço com restrições espe-

cíficas, a zona de amortecimento não pode ser considerada como parte integrante da 

unidade de conservação, ficando sujeita apenas a uma espécie de zoneamento 
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obrigatório com a regulação das atividades exercidas dentro de seus limites (BEJA-

MIN, 2001). 

3.6.6. Impactos Ambientais e Medidas Alternativas de Conservação 

O pleno funcionamento das Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, 

VI, VII e VIII causarão diversos impactos ambientais com variadas amplitudes e abran-

gências, em todo ciclo de vida, desde a extração da matéria prima até a operação das 

usinas.  

A previsão desses impactos facilita a compreensão de medidas mitigadoras ou 

compensatórias às unidades de conservação e suas respectivas zonas de amorteci-

mento, nos termos da Lei n. 9.985 de 18/06/2000 e do Decreto nº 6.848, de 14 de 

maio de 2009, e das alterações verificadas no meio biológico, físico e social.  

3.6.6.1. Meio Físico 

Como haverá no local de implantação do Complexo Fotovoltaico diversas mo-

dificações paisagísticas e muita movimentação de recursos humanos, maquinário, 

equipamentos e materiais que não compõem o meio natural onde o empreendimento 

será instalado, o meio físico será impactado pela geração de resíduos sólidos, riscos 

de contaminação do solo, geração de poeiras e gases ocasionados pelo canteiro de 

obras, além da geração ou intensificação de processos erosivos e alterações do com-

portamento hídrico e do fluxo hidrológico.  

Diante do contexto, poderá ocorrer interferências na qualidade dos recursos 

naturais das unidades citadas de forma indireta, principalmente na mais próxima - 

Monumento Natural Vale dos Dinossauros. Além disso haverá a depreciação da pai-

sagem ao redor. 

3.6.6.1.1. Medidas Mitigadoras/Compensatórias   

• Reduzir ao máximo o tempo de exposição dos solos e priorizar as obras de 

terraplenagem na estação mais seca do ano.  
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• Iniciar o processo de pavimentação e paisagismo imediatamente após a ter-

raplanagem, reduzindo o período em que o solo ficará exposto à ação das 

águas pluviais.  

• Implantar sistema de drenagem, de modo a evitar processos erosivos.  

• Manejo correto dos resíduos sólidos e efluentes. 

• Treinar e reciclar permanentemente a mão de obra diretamente responsável 

pelo manejo de resíduos nas fases de implantação e de operação.  

• A supressão de vegetação deverá restringir-se à área mínima possível. 

• Implantação do Programa de Educação Ambiental junto aos trabalhadores, 

destacando a importância da proteção ao meio ambiente, principalmente no 

que concerne às UCs. 

• Monitoramento de recursos naturais (recursos hídricos, solos e emissões 

atmosféricas) da área de influência do empreendimento. 

• Como medida compensatória pela perda de cobertura vegetal devido à su-

pressão de vegetação nas áreas de caatinga, elaborar e executar Programa 

de Reposição Florestal com espécies nativas. 

3.6.6.2. Meio Biótico 

De forma adenda, os impactos físicos irão agir sinergicamente com as altera-

ções na fauna e flora local, que terão seus ciclos de desenvolvimento modificados. 

Dentre os impactos bióticos cita-se a perda de cobertura vegetal, que representam 

áreas de supressão vegetal superiores a 100 (cem) hectares, o afugentamento e a 

fuga da fauna local, cuja migração para vias de rolamento instituirá risco de acidente, 

a alteração da dinâmica dos ecossistemas locais, devido ao desequilíbrio causado na 

fauna e flora e a diminuição da biodiversidade.  

Por não está nas zonas de amortecimento, os impactos ocorrerão de forma 

indireta, especialmente, nas alterações na dinâmica do ecossistema como um todo, 

dentre estas alterações a fauna será um dos principais alvos, pois devido as modifi-

cações do meio físico poderá ocorrer alterações na dieta e nos hábitats animais, assim 

como mudanças comportamentais na fauna e aumento dos índices de mortalidade. 
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Adicionalmente, a implantação do complexo poderá afetar a extinção de espécies en-

dêmicas ou até mesmos ameaçadas encontradas nas unidades de conservação. 

3.6.6.2.1. Medidas Mitigadoras/Compensatórias 

• Realização do manejo de fauna e flora, especialmente, durante os proces-

sos de supressão de vegetação. 

• Implementar Programa de Monitoramento da fauna e flora, envolvendo os 

remanescentes florestais originais localizados na AID e AII.  

• Como forma compensatória, utilizar o beneficiamento financeiro às Unida-

des de Conservação (UCs) cabíveis a região do empreendimento.  

• Execução de Programa de Reposição Florestal com espécies nativas. 

• Implementação do Programa de Educação Ambiental, com emprego de nor-

mas e condutas específicas e sensibilização de moradores locais, funcioná-

rios do empreendimento e trabalhadores rurais quanto à importância da 

fauna e flora local e sua conservação. 

3.6.6.3. Meio Socioeconômico 

Os impactos socioeconômicos positivos e mais expressivos, causados pelo em-

preendimento serão: geração de emprego e renda, crescimento da economia local, 

aumento da arrecadação tributária, aumento do aprendizado dessa tecnologia, me-

lhoria na segurança, confiabilidade e oferta de energia elétrica, riscos de acidente de 

trabalho, incômodos as comunidades lindeiras, dentre outros.  

Observando todos os impactos gerados durante a instalação e operação do 

complexo fotovoltaico, é possível ver que embora existam impactos negativos, estes 

são reduzidos e mitigados quando se utiliza de bom planejamento, bem como uma 

boa gestão.  

É válido destacar que as unidades de conservação próximas ao empreendi-

mento poderão ser beneficiadas com a difusão de informação ambiental por meio dos 

planos básicos ambientais, como o programa de educação ambiental que poderá au-

xiliar na conservação destes ambientes por meio de uma sensibilização ambiental. A 
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possível geração de recursos por meio da compensação ambiental será um dos gran-

des benefícios as UCs, garantindo aporte financeiro para a manutenção das áreas.  

3.6.6.3.1. Medidas Mitigadoras/Compensatórias   

• Focar o planejamento para as UCs onde se prevê a realização de investi-

mentos.  

• Dimensionar os impactos sinérgicos dos investimentos previstos para a 

UCs, os quais deverão ser tomados como um ponto a ser estudado pelos 

órgãos públicos de planejamento visando à antecipação dos efeitos e à mi-

tigação dos mesmos, servindo de base para a o planejamento e a realização 

de investimentos em infraestrutura e serviços das UCs.  

• Estabelecimento de programas de educação socioambiental visando, entre 

outros, ao bom uso das áreas de conservação ambiental. 

3.6.7. Compensação Ambiental  

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 Natureza - SNUC e 

o Decreto nº 6.848, de 14 de maio de 2009, que regulamenta a compensação ambi-

ental. 

As medidas compensatórias pertinentes para os impactos ocasionados pela 

implantação de empreendimentos de grande porte, são ordenados pelo Art.  1 e 2, 

nos seguintes termos: 

“Art. 1.  Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 
36 da Lei no 9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA estabelecerá o grau de impacto a 
partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório - 
EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos ambi-
entais negativos sobre o meio ambiente. Será instituída câmara de compen-
sação ambiental no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade 
de: 

I - Estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação da compensação am-
biental; 

II - Avaliar e auditar, periodicamente, a metodologia e os procedimentos de 
cálculo da compensação ambiental, de acordo com estudos ambientais rea-
lizados e percentuais definidos; 

III - Propor diretrizes necessárias para agilizar a regularização fundiária das 
unidades de conservação; e 
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IV - Estabelecer diretrizes para elaboração e implantação dos planos de ma-
nejo das unidades de conservação. ”  

3.6.8. Cálculo do Grau de Impacto 

Este considera os impactos ambientais adversos sobre o meio ambiente, todos 

listados no Capítulo - Avaliação de Impactos Ambientais. O cálculo do impacto leva 

ainda em consideração a magnitude, abrangência e temporalidade (duração). O Grau 

de Impacto varia entre 0,1% e 0,5% é dado pela seguinte fórmula: 

GI = ISB + CAP + IUC, onde: 

• ISB = Impacto sobre a Biodiversidade; 

• CAP = Comprometimento de Área Prioritária; e, 

• IUC = Influência em Unidades de Conservação. 

Ressalta-se que o IUC varia de 0 a 0,15%, em que os valores podem ser acu-

mulados até o valor máximo de 0,15%. Esse atributo avalia a influência do projeto 

sobre as unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento.  

O IUC será diferente de 0 quando for constatada a incidência de impactos em 

unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, de acordo com os valores 

abaixo: 

• G1 - parque (nacional, estadual ou municipal), reserva biológica, estação 

ecológica, refúgio de vida silvestre e monumento natural = 0,15%; 

• G2 - florestas (nacionais ou estaduais) e reserva de fauna = 0,10%; 

• G3 - reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 0,10%; 

• G4 - área de proteção ambiental, área de interesse ecológico relevante e 

reservas particulares do patrimônio natural = 0,10%; e, 

• G5 - zonas de amortecimento de Unidades de Conservação = 0,05%. 

O GI encontrado para o empreendimento foi de 0,04%. Sendo assim, aplicando 

o cálculo apresentado, com base no valor investido no empreendimento, detalhado no 

Capítulo 1 e tabela abaixo, que é de R$ 711.865.800,00 reais, obteve-se valor igual a 

R$ 324.982,21 reais. 
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O Complexo Fotovoltaico não está localizado dentro de Unidade de Conserva-

ção federal, estadual ou municipal. Também não está inserido em zona de amorteci-

mento de Unidades de Conservação, conforme apresentado nesse estudo.  

Logo, apresenta-se como sugestões de Unidades de Conservação a serem be-

neficiadas com o recurso da compensação ambiental, as UCs mais próximas ao em-

preendimento, especialmente, o Monumento Natural Vale dos Dinossauros com base 

nos estudos desenvolvidos para a elaboração desse EIA/RIMA.
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 Medições do Potencial Solar Fotovoltaico 

3.7.1. Caracterização do Potencial Solar Fotovoltaico 

A energia solar pode ser gerada tanto pelo potencial solar térmico quanto pelo 

potencial solar fotovoltaico, podendo ser convertida diretamente em calor ou em ener-

gia, através de materiais e dispositivos capazes de converte a luz diretamente em 

energia elétrica por meio da produção de uma tensão e uma corrente elétrica sob 

iluminação denominado célula fotovoltaica (LIMA et al., 2019).   

Ainda de acordo com o autor supracitado, tipicamente, um ponto qualquer na 

superfície do nosso planeta recebe do Sol uma densidade de potência de aproxima-

damente 1.000 W/m2 nos momentos de maior iluminação, variando em função da es-

tação do ano, hora do dia e localização geográfica (quanto maior a latitude menor a 

incidência de radiação solar).  

O Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio – composto pelas Usinas Fotovol-

taicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII irá gerar energia a partir do potencial 

solar fotovoltaico. O empreendimento está projetado para uma potência nominal total 

de aproximadamente 172,14 MW proveniente da operação de 461.700 módulos fo-

tovoltaicos.  

Neste caso, a geração de energia ocorre pela conversão da radiação solar em 

energia elétrica através do efeito fotovoltaico, na qual acontece no nível atômico de 
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semicondutores, sendo o silício o mais utilizado para compor as células fotovoltaicas 

(BERTICELLI et al., 2017).  

3.7.2. Metodologia Aplicada 

Para o levantamento do potencial solar fotovoltaico do Complexo Fotovoltaico 

Taboleiro do Meio foi necessário proceder a instalação de uma estação solarimétrica, 

para mensurar o potencial de radiação solar e demais variáveis meteorológicas, como 

a temperatura com sistema de aquisição de dados. Para tanto, se fez necessário uma 

campanha de medição de pelo menos 12 meses, para avaliar as características da 

radiação solar e da temperatura local.  

Todos os procedimentos e análises foram realizados em conformidade com os 

critérios e as recomendações de entidades nacionais e internacionais, com destaque 

para: 

• IEC – International Electrothecnical Commission;  

• ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;  

• INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; e, 

• INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade In-

dustrial. 

3.7.3. Estação Solarimétrica de Coremas - PB 

A Estação Solarimétrica de Coremas – PB se encontra na área onde será im-

plantada a UFV Taboleiro do Meio II, cujas coordenadas são: 9227036 (coordenada 

N), 610998 (coordenada E) na zona 24S. A estação abrange a bacia do Rio Piancó, 

localizado no município de Coremas, tributária da Bacia do Rio Piranhas.  

Salienta-se que os dados obtidos pela estação fazem parte de um conjunto 

maior de dados e foram tomados dentro de um rigor técnico-científico voltado à carac-

terização climática, constituindo uma série histórica. 

Os levantamentos locais mostraram os seguintes dados: 

• Altitude Média (m): 220,00; 

• Umidade Relativa Média Anual (%): 58,00; 

• Temperatura Média Anual (ºC): 28,3; 

• Velocidade Média Anual do Vento (m/s): 1,45. 
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A estação foi equipada com os instrumentos de medição de irradiância global 

horizontal, umidade relativa, temperatura e velocidade do vento. Na instalação da es-

tação solarimétrica foi atentado para anteparos que possam provocar sombreamento, 

nivelamento dos instrumentos de medição, bem como, critérios de operação e manu-

tenção, destacando-se a limpeza periódica dos sensores. O Quadro 40 mostra as es-

pecificações dos instrumentos de medição da estação. 

Quadro 40 – Descrição dos instrumentos de medição 

 Descrição 

Estação Solarimétrica 
de Coremas 

Torre de 2 metros 

2 Piranômetros CMP6 (first Class) 

1 Termohigrômetro 

1 Barômetro 

1 Pluviômetro 

1 Anemômetro 

1 Datalogger CR1000 

1 Sistema de alimentação com Baterias e Painel solar 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2017. 

3.7.4. Resultados e Discussões 

3.7.4.1. Radiação Solar Diária Média Mensal  

Os dados solarimétricos aplicados foram considerados dentro das especifica-

ções técnicas. O Quadro 41 apresenta os valores da Radiação Solar Diária Média 

Mensal tomados na Estação Solarimétrica de Coremas. 

Quadro 41 – Dados Solarimétricos do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. 

Hora  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov  Dez 

00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06:00 4 1 1 2 2 0 0 1 7 22 32 18 
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Hora  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov  Dez 

13:00 867 837 957 909 770 693 654 888 916 904 937 862 

14:00 795 801 898 790 673 617 633 799 827 785 817 807 

15:00 630 673 706 630 515 471 505 649 663 621 646 635 

16:00 460 478 503 416 336 301 338 444 442 403 448 433 

17:00 243 254 251 202 134 139 151 205 193 172 204 227 

18:00 63 64 42 17 8 10 16 22 15 15 20 41 

19:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
(Wh/m².di

a) 
6307 6359 6829 6346 5501 5003 5015 6448 6847 6861 7260 6665 

Dias no 
Mês 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Total 
Anual 

(kWh/m².
ano) 

2294            

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2017. 

Foi produzido representação gráfica da irradiação solar durante 24 h por mês, 

o período analisado está demonstrado na Figura 231, na qual apresenta a irradiação 

média mensal para o ano de 2016 com as curvas de irradiância solar para os meses 

que obtiveram os melhores e os piores índices de irradiação solar apresentados no 

Quadro 41. 
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Figura 231 - Curvas do dia médio mensal de irradiância para os melhores e os piores meses 

analisados. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2017. 

Observa-se que a curva que possui maior irradiância solar equivale ao mês de 

março, na qual tem um pico de irradiância por volta das 13 (treze) horas, com valor de 

937 Wh/m². A curva do meio representa o mês de fevereiro, este possui um pico de 

irradiância por volta 13 (treze) horas, com valor de 837 Wh/m². A curva que possui 

menor irradiância solar equivale ao mês de julho, que possui um pico de irradiância 

solar por volta das 13 (treze) horas, com valor de 654 Wh/m². 

Observa-se que as curvas do ano 2016 mostraram, em geral, uma certa cons-

tância dos dados e que os horários diários com maior radiação foram entre 13:00h 

e15:00 h. Os meses de maio a julho foram os que apresentaram as menores taxas de 

irradiação solar, e isso pode ser justificado pelas variações climáticas destes meses, 

que apresentam dias chuvosos ou ensolarados.  

De acordo com o diagnóstico sobre os índices pluviométricos das áreas de in-

fluência do empreendimento, para o período de 1980 a 2020, foi possível observar 

que o período chuvoso da área ocorre entre os meses de fevereiro e maio, sendo o 

mês de março considerado como o de maiores valores registrados, o que corrobora 

com os índices de irradiação solar diários, apresentados na Figura 231, tendo apre-

sentado a menor média mensal. Por outro lado, destaca-se o mês de setembro como 

o de menor índice pluviométrico na região. O que evidencia o final da quadra chuvosa, 

o qual é marcado por bastante sol, o que justifica os resultados encontrados para os 
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aumentos dos índices de irradiação solar diária da Figura 231 para os meses seguin-

tes.  

Os dados também são validados pelas normas climatológicas do Instituto Na-

cional de Meteorologia – INMET que mostra que a insolação para capital do Estado 

da Paraíba, datadas de 1961 a 1990, mostraram aumento a partir do mês de junho 

com picos entre os meses de outro a dezembro. 

Segundo Cantor (2017), a umidade relativa do ar está relacionada com a quan-

tidade de água dispersa como suspensão na atmosfera. Quando a radiação solar 

atinge uma gota de água no ar, esta pode sofrer reflexão, refração ou difração, desta 

forma a quantidade de radiação direta que atinge uma superfície será menor no perí-

odo seco (baixa umidade relativa do ar). Deste modo, existe uma estreita relação da 

radiação solar com a umidade relativa do ar. 

Com base na análise dos dados mensais de umidade relativa da estação me-

teorológica analisada em Coremas - PB, os maiores valores de umidade relativa do ar 

foram identificados entre os meses de fevereiro e maio, ultrapassando a marca dos 

70% de umidade. Essa informação é importante, pois entre os meses com as maiores 

umidades também foram registradas as maiores precipitações, ou seja, compreender 

a relação desses fatores climáticos facilita a compreensão do desempenho dos pai-

néis fotovoltaicos com a incidência de radiação solar em Coremas-PB. 

3.7.4.2. Temperatura Ambiente Média Mensal (ºC). 

Os dados de temperatura ambiente aplicados foram considerados dentro das 

especificações técnicas. O Quadro 42 mostra os valores de Temperatura Ambiente 

Média Mensal (ºC) tomados na Estação Solarimétrica de Coremas. 

Quadro 42 – Temperaturas Locais do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. 

Hora  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov  Dez 

00:00 25,4 25,2 24,4 23,7 24,9 25,0 27,7 24,8 25,8 26,1 26,7 26,8 

01:00 24,7 24,5 24,2 23,4 24,4 24,5 23,2 24,0 24,9 25,3 25,9 26,1 

02:00 24,1 23,8 23,9 23,2 23,9 23,9 22,7 23,2 24,0 24,1 25,1 25,4 

03:00 23,5 23,2 23,5 23,0 23,5 23,3 22,2 22,5 23,4 23,8 24,4 24,8 

04:00 23,0 22,7 23,2 22,8 23,1 22,6 21,8 21,9 22,7 23,1 23,7 24,3 

05:00 23,6 22,8 22,9 22,5 22,7 22,4 21,6 21,3 22,2 22,9 23,6 24,0 
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Hora  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov  Dez 

06:00 24,6 23,6 23,4 23,7 23,1 22,1 22,3 23,7 24,8 26,6 27,2 27,1 

07:00 26,3 25,9 25,7 25,9 26,4 25,0 24,3 24,6 25,8 26,6 27,2 27,1 

08:00 27,6 27,5 27,3 27,4 28,0 26,5 25,8 26,3 27,5 28,3 28,8 28,7 

09:00 29,2 29,0 28,5 28,7 29,5 28,1 27,4 28,1 29,3 30,2 30,5 30,4 

10:00 30,6 30,4 29,8 29,9 31,1 29,7 28,9 29,8 31,1 32,0 32,3 32,0 

11:00 31,9 31,7 31,0 31,2 32,4 31,0 30,1 31,3 32,6 33,5 33,7 33,4 

12:00 33,0 32,8 32,2 32,2 33,6 31,9 31,0 32,5 33,8 33,4 34,8 35,4 

13:00 33,9 33,6 33,1 32,5 34,3 32,5 31,8 33,4 34,8 35,4 35,8 35,4 

14:00 34,3 34,2 33,2 32,8 31,5 32,8 32,1 34,0 35,4 35,9 36,2 35,9 

15:00 34,4 34,1 33,3 32,4 34,4 32,7 32,0 34,1 35,5 36,0 36,4 35,9 

16:00 33,7 33,5 32,8 31,7 33,6 32,1 31,5 33,7 35,1 35,4 35,9 35,4 

17:00 32,7 32,0 30,2 29,4 31,4 30,7 30,0 32,3 33,6 34,0 34,4 33,9 

18:00 30,7 29,6 27,7 27,2 29,3 29,1 28,0 30,5 31,5 32,1 32,3 32,0 

19:00 29,0 28,7 26,5 25,8 27,9 28,0 26,7 29,2 29,9 30,7 30,5 30,5 

20:00 28,0 27,8 25,7 24,9 26,8 27,2 25,8 28,3 28,9 29,7 29,5 29,5 

21:00 27,5 27,3 25,5 24,4 26,5 26,6 25,3 27,4 28,3 29,4 29,1 29,1 

22:00 27,0 26,7 25,2 24,0 26,3 26,1 24,8 26,6 27,8 28,4 28,6 28,4 

23:00 26,2 26,0 24,8 23,9 25,6 25,6 24,4 25,8 26,8 27,1 27,6 27,7 

Dias no 
Mês 

31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2017. 

A Figura 232 mostra o comportamento da temperatura ambiente e sua respec-

tiva média mensal para cada mês analisado de 2016, na qual apresenta as curvas do 

dia médio mensal da variável para os meses que obtiveram os melhores e os piores 

índices de temperaturas apresentados no Quadro 42. 

Observa-se que a temperatura média mensal varia em torno de 6 graus durante 

o ano. Os meses de abril e julho apresentam as temperaturas mais baixas do ano, 

com 27,7 e 27,4 º C, respectivamente. Os dados corroboram com a temperatura média 

para o estado da Paraíba, na qual apresenta uma flutuação entre 22,2 e 25,6°C, e sua 

média é de 24,2°C, já a máxima oscila entre 24,3 e 27,4°C sendo sua média de 26,1°C 

(FRANCISCO e SANTOS, 2017). 

Sabendo que os ventos atuam nos processos de troca de calor com o ambiente, 

essa variável climática interfere no desempenho do sistema fotovoltaico uma vez que 



 

  

638 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 
 

reduz a temperatura de módulos fotovoltaicos. Assim, quanto maior for a velocidade 

do vento, maior será a troca de calor por convecção na superfície de um módulo. 

Segundo TamizhMani (2003), a temperatura do módulo pode ser reduzida cerca de 

1,45°C por cada m/s de velocidade do vento.  

Figura 232 – Temperaturas médias mensais da estação solarimétrica de Coremas-PB. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2017. 

Os dados de temperaturas locais obtidos pela estação solarimétrica corrobo-

ram com o diagnóstico do estudo, na qual os meses de setembro, outubro, novembro 

e dezembro apresentam os valores mais altos de temperaturas em detrimento da pre-

cipitação baixa durante este período. Assim, pressupõe-se durante os meses supra-

citados um maior potencial de geração solar do complexo em estudo. 

3.7.4.3. Considerações finais 

O melhor desempenho do sistema do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio 

será potencialmente atingido sob condições climatológicas favoráveis, a saber: maior 

irradiância solar, menor precipitação pluviométrica, menor temperatura, maior veloci-

dade do vento e menor umidade relativa do ar. 

No local de coleta dos dados analisados, observou-se que quanto maior a ra-

diação solar e a temperatura local, maiores serão o índice de claridade e a irradiância 

direta sobre a superfície de captação, acarretando otimização da produtividade do 

sistema. A velocidade do vento acarreta deslocamento de massas de ar e redução da 
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umidade relativa. Por outro lado, o vento favorece a redução na temperatura dos mó-

dulos fotovoltaicos através da troca de calor, elevando a produtividade.  

Por fim, conclui-se que a radiação solar diária média foi de 160 Wh/m² e a média 

mensal foi de 191,2 kWh/m² ao logo do período avaliado na estação solarimétrica em 

Coremas-PB.
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 Introdução 

A avaliação de impacto ambiental (AIA) é definida como o processo em que se 

identifica, prevê, avalia e mitiga os efeitos ou alterações ambientais, e que decorrem 

das propostas de desenvolvimento. Classifica-se como um instrumento da Política 

Nacional de Meio Ambiente (1981), cujo um dos seus objetivos é garantir a compati-

bilização do desenvolvimento com a preservação e manutenção da natureza, garan-

tindo o seu equilíbrio ecológico. 

Morgan (2001) também define a AIA, como uma análise em que considera a 

identificação e a compreensão das consequências ambientais em função das ativida-

des humanas antes que elas aconteçam. Portanto, pode e deve ser usada como um 

instrumento para formular a melhoria de projetos, planos e políticas visando a prote-

ção ambiental e sua sustentabilidade. 

Outro instrumento legal que versa sobre a AIA é a Resolução n° 01 de 1986 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA. A resolução tem como finalidade 

dispor sobre os critérios básicos e as diretrizes gerais para avaliação de impacto am-

biental. Para tanto, logo em seu artigo 1°, a norma estabelece que impacto ambiental 

é definido por qualquer alteração das características físicas, químicas e biológicas do 

ambiente, sendo ocasionada pela atividade antrópica. 

Nesse sentido, o mesmo instrumento legal em seu artigo 2° estipula uma lista 

de atividades modificadoras do meio ambiente, dentre elas, Usinas de geração de 

energia, qualquer que seja sua fonte primária acima de 10 MW, e condiciona o seu 

licenciamento a elaboração de estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório 

(EIA/RIMA), mediante aprovação a órgão ambiental competente. 

Além disso, o EIA é um documento técnico garantido por Lei, através da Cons-

tituição Federal, presente no artigo 225, §1º, inciso IV, em que ele trata da obrigatori-

edade de elaboração do estudo para toda e qualquer atividade potencialmente cau-

sadora de degradação do meio ambiente. 

Para Glasson (2005), a AIA pode ser entendida como um processo sistemático 

em que seu objetivo é avaliar antecipadamente o ambiente e as consequências das 

ações relacionadas ao desenvolvimento. Portanto, um instrumento preventivo para os 

tomadores de decisões. 
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Para o autor, o processo de avaliação de impacto ambiental deve seguir uma 

série de etapas de forma a garantir uma avaliação sistemática, holística e multidisci-

plinar.  

Essas etapas são elencadas e descritas de forma breve a seguir:  

• Triagem de projeto: seleção de projetos, empreendimentos ou atividades po-

tencialmente causadoras de impactos significativos; 

• Escopo: determinar incialmente todos os potenciais impactos de um projeto e 

todas as alternativas que poderiam ser abordadas; 

• Consideração de alternativas: levantamento e análise de outras abordagens, 

incluindo locais, layouts, processos; 

• Descrição do projeto: descrever os objetivos, finalidade e características dos 

projetos; 

• Prognóstico ambiental: consiste em avaliar o meio com e sem a implantação 

do projeto, considerando o meio ambiente em seu estado atual e o futuro a 

partir de sua alteração; 

• Identificação dos impactos ambientais: a partir das informações anteriores ga-

rantir a identificação de todos os potenciais impactos ambientais; 

• Previsão de impactos ambientais: a partir de sua identificação, essa etapa 

busca identificar a magnitude dos impactos ambientais, principalmente reali-

zando um comparativo com o cenário sem a implantação do projeto; 

• Avaliação da significância dos impactos:  definir se os impactos identificados e 

avaliados são significativos, para permitir um enfoque maior nos principais im-

pactos adversos; 

• Mitigação dos impactos: envolve a definição das medidas mitigadoras, como 

forma de evitar, reduzir, remediar ou compensar todos os impactos ambientais 

significativos. 

• Consulta e participação: garantir a integralidade, qualidade, transparência e efi-

cácia das avaliações de impactos ambientais, de forma que a opinião pública 

faça parte do processo da tomada de decisão; 

• Apresentação e revisão: apresentar e garantir uma revisão sistemática da qua-

lidade da AIA de forma a garantir a contribuição para o processo de tomada de 

decisão; 
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• Tomada de decisão: consiste em sua aprovação, alteração ou até mesmo não 

aprovação por parte das autoridades competentes; 

• Monitoramento: acompanhamento de todas as ações definidas na AIA, de 

forma a garantir a eficácia do projeto apresentado; 

• Auditoria: etapa que decorre do monitoramento, é responsável por comparar 

os resultados reais com os resultados previstos, podendo ser usado como ins-

trumento para avaliar a qualidade da avaliação. 

Glasson (2005), também define, que embora as etapas sejam apresentadas de 

forma linear, a AIA poderá ser realizada de forma cíclica, havendo, portanto, uma in-

teração e comunicação entre todas as etapas do processo. 

 Definição de Atributos e Critérios de Avaliação 

Ao iniciar um processo de avaliação de impacto ambiental de uma atividade 

potencialmente poluidora ou modificadora do ambiente, alguns atributos deverão ser 

definidos para que possam servir de base para identificação e avaliação das altera-

ções ambientais ocorridas. Além disso, deve-se considerar também quais os critérios 

de avaliação dos atributos serão adotados para que após a identificação desses im-

pactos, eles possam ser avaliados, mensurados e interpretados. Tornando possível 

dessa maneira, a compreensão da magnitude da alteração ambiental decorrente de 

determinada atividade no meio em que ela está inserida. 

Essa avaliação inicia-se a partir da etapa de levantamento das informações das 

várias fases do empreendimento, que vão desde o seu planejamento, instalação, ope-

ração e em muitos casos incluem o processo de desativação/desinstalação. 

Essas fases deverão contemplar os estudos preliminares, a justificativa do pro-

jeto e seu respectivo projeto executivo, o diagnóstico da área, alternativas locacionais, 

além da descrição das atividades a serem executadas ao longo da implantação e ope-

ração do empreendimento.  

O conhecimento do ciclo de vida de um projeto ou empreendimento, se faz 

necessário, uma vez que os impactos podem variar principalmente em função do 

tempo, bem como em função da existência de várias atividades que deverão ocorrer 

em cada etapa. 
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O levantamento e a compreensão dessas informações, contribui para o enten-

dimento de como essas alterações ambientais ocasionadas pelas atividades ou ações 

de determinados empreendimentos podem interagir entre o meio físico, biótico e o 

meio socioeconômico.  

Para AIA, alguns componentes como meio (biótico, físico e socioeconômico), 

escala/espaço (local, regional) e tempo (imediato, curto prazo, médio prazo e longo 

prazo) são utilizados como atributos ambientais. 

Para o presente estudo, os critérios utilizados para avaliação de impacto ambi-

ental foram definidos em conformidade com a Resolução CONAMA nº 001, de 23 de 

janeiro de 1986, e são apresentados no quadro a seguir. 

Quadro 43 – Atributos e critérios utilizados na Análise dos Impactos Ambientais. 

ATRIBUTO DESCRIÇÃO LEGENDA 

MEIO 

Meio: Indica em qual (is) ambiente (s): físico, biótico ou socioeconômico, o im-

pacto se faz presente; pode atingir mais de um meio. 

Biótico Impacto presente no meio biótico B 

Físico Impacto presente no meio físico F 

Socioeconômico Impacto presente no meio socioeconômico SE 

NATUREZA 

Natureza: Indica o tipo de efeito resultante do impacto 

Positivo ou Be-

néfico 
Quando a ação traz melhoria ao meio + 

Negativo ou Ad-

verso  
Quando a ação resulta em um dano ao meio - 

FORMA 

Forma: Indica a causa ou fonte do impacto. 

Direto 
Impacto resultante de uma cadeia de reações 

causada pela atividade em questão 
DI 

Indireto 

Impacto resultante de uma causa e efeito pro-

veniente de uma reação secundária relativa à 

ação 

IN 

DURAÇÃO Duração: Refere-se ao período de manifestação do impacto 
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ATRIBUTO DESCRIÇÃO LEGENDA 

Temporário  Quando o impacto tem duração determinada 1 

Cíclico  
Quando o impacto ocorre em intervalos de 

tempo cíclicos, ou seja, não-contínuos  
3 

Permanente 
Quando o impacto não cessa depois da exe-

cução da ação 
5 

PROBABILI-

DADE 

Probabilidade: Indica a ocorrência do impacto 

Certo Impacto é certo de ocorrer 3 

Provável Impacto é provável de ocorrer 2 

Pouco provável Impacto é pouco provável de ocorrer 1 

REVERSIBILI-

DADE 

Reversibilidade: Indica a capacidade do ambiente de retomar ou não à sua 

condição original com o fim da ação que o gerou 

Reversível 

Quando o fator ou parâmetro ambiental afe-

tado, cessada a ação da atividade transforma-

dora, retorna às suas condições originais 

1 

Irreversível 

Quando, uma vez ocorrida a ação da atividade 

transformadora, o fator ou parâmetro ambien-

tal afetado não retorna às suas condições ori-

ginais em um prazo previsível. 

5 

TEMPORALI-

DADE 

Temporalidade: Indica a escala temporal da manifestação dos efeitos do im-

pacto, expressando a resiliência do ambiente 

Imediato 

Quando os efeitos surgem de forma simultâ-

nea a ação geradora (até 5 anos após a insta-

lação do empreendimento) 

1 

Curto Prazo 

Quando os efeitos se manifestam num período 

de tempo curto após a ação, porém dentro do 

período de desenvolvimento da atividade (su-

perior a 5 e até 15 anos após a instalação do 

empreendimento) 

3 

Médio prazo 

Quando os efeitos se manifestam num período 

de tempo após a ação, porém dentro do perí-

odo de desenvolvimento da atividade (superior 

5 
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ATRIBUTO DESCRIÇÃO LEGENDA 

a 15 e até 30 anos após a instalação do em-

preendimento) 

Longo prazo 

Os efeitos só poderão ser detectados após o 

término do desenvolvimento das atividades 

que o geraram (superior a 30 anos após a ins-

talação do empreendimento) 

7 

MAGNITUDE 

Magnitude: Indica o grau de incidência de um impacto sobre o fator ambiental 

em relação ao meio. 

Baixa Magni-

tude 

Quando o impacto tem baixa incidência em re-

lação ao meio 
1 

Média Magni-

tude 

Quando o impacto tem média incidência em 

relação ao meio 
2 

Alta Magnitude 
Quando o impacto tem alta incidência em rela-

ção ao meio 
3 

CUMULATIVI-

DADE 

Cumulatividade: Avalia uma ação que se soma a outras ações em qualquer in-

tervalo de tempo (passado, presente ou futuro) 

Cumulativo 

Quando induz a novos efeitos ou potencializa 

os efeitos ao longo do tempo, ou ainda, 

quando interage com outros impactos 

2 

Não cumulativo 

Quando o impacto não apresenta qualquer in-

teração ou capacidade de induzir ou potencia-

lizar novos efeitos 

1 

SINERGIA 

Sinergia: Avalia uma ação que se multiplica a outras ações em qualquer inter-

valo de tempo (passado, presente ou futuro), ou seja, está relacionado às alte-

rações (econômico, social, ambiental ou institucional) na dinâmica ambiental a 

partir da acumulação de impactos locais provocados por mais de um empre-

endimento. 

Sinérgico 

Quando o impacto apresenta potencial de mul-

tiplicação dos efeitos nos fatores e componen-

tes ambientais a partir de prováveis interações 

dentro de um conjunto de impactos 

2 
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ATRIBUTO DESCRIÇÃO LEGENDA 

Não sinérgico 
Quando o impacto não apresenta potencial de 

multiplicação dos efeitos ambientais 
1 

ABRANGÊNCIA 

Abrangência: Avalia a extensão espacial de impactos sobre os recursos ambi-

entais. No caso do empreendimento, o atributo será avaliado de acordo com a 

microbacia. 

Impactos limita-

dos a microba-

cia 

Quando o impacto se estende espacialmente 

à microbacia 
1 

Impactos que ul-

trapassem a 

área de uma mi-

crobacia limita-

dos à área de 

uma bacia de 3ª 

ordem 

Quando o impacto se limita espacialmente en-

tre a microbacia e a área de uma bacia de 3ª 

ordem 

3 

Impactos que ul-

trapassem a 

área de uma ba-

cia de 3a ordem 

e limitados à 

área de uma ba-

cia de 1ª ordem 

Quando o impacto se estende espacialmente 

entre a bacia de 3ª ordem e a bacia de 1ª or-

dem 

5 

Impactos que ul-

trapassem a 

área de uma ba-

cia de 1ª ordem 

Quando o impacto se estende espacialmente 

à bacia de 1ª ordem 
7 

SIGNIFICÂNCIA 

Significância: Expressa a combinação dos valores de duração, probabilidade, 

reversibilidade, temporalidade, magnitude, cumulatividade, sinergia e abran-

gência 

Pouco significa-

tivo 

Quando a soma da combinação dos valores 

dos atributos analisados estiver no intervalo de 

7 a 16 

Baixa 



 

  

648 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 4 Avaliação de Impacto Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

ATRIBUTO DESCRIÇÃO LEGENDA 

Significativo 

Quando a soma da combinação dos valores 

dos atributos analisados estiver no intervalo de 

17 a 25 

Média 

Muito significa-

tivo 

Quando a soma da combinação dos valores 

dos atributos analisados estiver no intervalo de 

26 a 34 

Alta 

Fonte: Adaptado de MMA, 2009. 

Ao longo da AIA é possível observar que alguns atributos poderão interagir en-

tre si. Como é o caso dos impactos ambientais classificados em relação ao seu meio, 

que normalmente serão classificados como positivo ou negativo. Assim como os im-

pactos direto e indireto podem se correlacionar quanto a sua temporalidade. 

A depender do grau de interferência no meio ambiente, alguns recursos ambi-

entais podem sofrer danos irreversíveis, nesse caso o atributo é definido em função 

da sua reversibilidade. Casos em que o dano é permanente, o impacto ambiental se 

classifica como impacto irreversível. Em situações em que os recursos podem ser 

recuperados e mitigados, fala-se então, em impacto ambiental reversível. 

Ao identificar os impactos ambientais nesse estudo, os mesmos foram classifi-

cados em função de seus atributos, qualitativos e quantitativos, já descritos anterior-

mente. Após essa classificação, foram estipulados um valor numérico (pesos) aos 

atributos quantitativos, para que ao final fosse calculada a significância desse impacto. 

Portanto, a significância do impacto foi um produto dos demais atributos quantitativos. 

O valor direcionado a cada atributo foi estabelecido a partir da adptação da 

Metodologia de Cálculo da Compensação Ambiental, conforme o art. 31 do Decreto 

4.340 de 2002 com redação dada pelo Decreto 6.848 de 2009. 

Após a definição dos atributos, elaborou-se um checklist incluindo algumas in-

formações básicas do empreendimento. O objetivo foi estabelecer uma relação de 

causa e efeito, entre: macro atividade, atividade e aspecto ambiental (Quadro 44), 

para que fosse possível identificar todos os potenciais impactos ambientais ao longo 

das três fases do empreendimento. 

Quadro 44 – Levantamento das Ações e Aspectos Ambientais do Empreendimento. 
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Etapa Macro atividade Atividade Aspecto Ambiental 

P
L

A
N

E
J

A
M

E
N

T
O

 

Elaboração de Estu-
dos  

Execução dos estudos 
preliminares 

Levantamento de informações 

Circulação de Informação 

Aquisição de serviço especializado 

Aquisição de materi-
ais, mobilização e ser-
viços especializados 

(mão de obra) 

Contratação de pessoal 
temporário 

Circulação de Informação 

Oferta de vagas de trabalho 

Aquisição de serviço especializado 

Encomenda de máquinas 
e equipamentos 

Aumento do fluxo de veículos e pessoas 

Aumento da demanda de bens e serviços 

Levantamento fundiá-
rio 

Arrendamento e aquisição 
de terras 

Restrição do uso e ocupação do solo 

Divulgação do empreendimento 

IM
P

L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

 

Construção de vias de 
acesso 

Contratação de mão de 
obra 

Oferta de vagas de trabalho 

Transporte de operários 

Indução de processos migratórios 

Desmatamento e limpeza 
do terreno 

Alteração do escoamento superficial 

Interferência da cobertura vegetal 

Interferência na comunidade faunística 

Alteração do microclima 

Implantação do Can-
teiro de obras 

Contratação de mão de 
obra 

Oferta de vagas de trabalho 

Transporte de operários 

Indução de processos migratórios 

Operação de máquinas e 
equipamentos 

Aumento do fluxo de maquinário pesado 

Emissão de ruídos e vibrações 

Emissão de gases, particulado e odores 

Transporte de mão de 
obra 

Emissão de ruídos e vibrações 

Emissão de gases, particulado e odores 

Pressão sobre o sistema viário 

Desmatamento e limpeza 
do terreno 

Alteração do escoamento superficial 

Interferência da cobertura vegetal 
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Etapa Macro atividade Atividade Aspecto Ambiental 

Interferência na comunidade faunística 

Alteração do microclima 

Terraplenagem 

Alteração do escoamento superficial 

Demanda por material de empréstimo 

Operação de bota fora 

Emissão de ruídos e vibrações 

Alteração da topografia local 

Emissão de gases, particulados e odores 

Funcionamento do 
canteiro de obras 

Contratação de mão de 
obra 

Oferta de vagas de trabalho 

Transporte de operários 

Indução de processos migratórios 

Aumento da demanda de bens e serviços 

Geração de Efluentes 

Geração de Resíduos Sólidos 

Emissão de gases, particulados e odores 

Operação de máquinas e 
equipamentos 

Aumento do fluxo de maquinário pesado 

Emissão de ruídos e vibrações 

Emissão de gases, particulado e odores 

Mobilização de Equi-
pamentos e materiais 

Contratação de pessoal 
temporário 

Circulação de Informação 

Oferta de vagas de trabalho 

Aquisição de serviço especializado 

Encomenda de máquinas 
e equipamentos 

Aumento da demanda de bens e serviços 

Instalação dos painéis 
fotovoltaicos 

Montagem dos painéis 

Emissão de ruídos e vibrações 

Emissão de gases, particulado e odores 

Alteração da paisagem local 

Circulação de materiais e equipamentos 

Aumento do fluxo de maquinário pesado 
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Etapa Macro atividade Atividade Aspecto Ambiental 

Operação de máquinas e 
equipamentos 

Emissão de ruídos e vibrações 

Emissão de gases, particulado e odores 

Desmobilização e lim-
peza geral da oba 

Desmobilização das áreas 
de apoio 

Exposição do solo 

Geração de Efluentes 

Geração de Resíduos Sólidos 

Vazamento de substâncias contaminan-
tes 

Desmobilização da mão 
de obra 

Geração de desemprego 

Migração de pessoas e trabalhadores 

O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

 

Funcionamento da 
UFV 

Produção de energia elé-
trica 

Oferta de energia 

Manutenção dos equipa-
mentos 

Geração de Resíduos Sólidos 

Geração de Efluentes 

Aquisição de serviço especializado 

Limpeza dos módulos Geração de Efluentes 

Contratação de mão de 
obra 

Oferta de vagas de trabalho 

Transporte de operários 

Indução de processos migratórios 

 

Após o levantamento das ações e aspectos ambientais decorrentes das fases 

do empreendimento, estabeleceu-se uma relação de causa e efeito entre as ações, 

os aspectos ambientais e os possíveis impactos ambientais identificados, correlacio-

nando-os com os meios: Físico (F), Biótico (B), Socioeconômico (SE). 

A partir dessa relação foi possível montar uma matriz de impactos ambientais 

(Item x) em que cada impacto ambiental foi avaliado individualmente de forma 

qualitativa e quantitativa, a partir dos atributos ambientais apresentados no Quadro 1. 

Para cada atributo relacionado a um impacto descrito na matriz, foi estabelecido 

um peso conforme descrito no Quadro 3.  

Ao final, os impactos ambientais foram classificados em relação a sua 

significância, a partir da soma das ponderações dos pesos dos atributos 
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quantificáveis, em que os valores de significância variaram de 7 a 34, conforme 

apresentados no Quadro 3. Portanto, a significância dos impactos ambientais 

apresentados foi expressa a partir das seguintes ponderações: 

➢ Baixa: 7 a 16; 

➢ Média: 17 a 25; e 

➢ Alta: 26 a 34. 

 

Quadro 45 – Resumo da soma das ponderações para cálculo da significância. 
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R

G
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A
B

R
A

G
Ê

N
C

IA
 

SIGNIFICÂNCIA 

Baixa 1 1 1 1 1 1 1 1 Baixa (8 a 16) 

Média 3 2 -  3 2 -  -  3 Média (17 a 25) 

Alta 5 3 5 5 3 2 2 5 Alta (26 a 34) 

        7       7   

 

A partir da identificação e avaliação dos impactos ambientais foram propostas 

as medidas mitigadoras. As medidas mitigadoras para cada impacto ambiental des-

crito, foram avaliadas conforme Termo de Referência, de acordo com os seguintes 

critérios: 

➢ Natureza: Preventiva , corretiva ou de monitoramento; 

➢ Fase do empreendimento: Planejamento, Instalação e Operação; 

➢ Prazo de permanência: Curto, Médio ou Longo; 

➢ Responsabilidade pela implementação: Empreendedor, Poder Público 

ou outros; 

➢ Exequibilidade; e 

➢ Definição do programa ambiental a ser executado. 
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 Avaliação dos impactos ambientais 

A partir do levantamento de informações a respeito do empreendimento, foi 

possível identificar durante as etapas de Planejamento, Implantação e Operação do 

Complexo fotovoltaic Taboleiro do Meio, as macroatividades e atividades presentes 

no empreendimento.  

Com a montagem da matriz de impactos ambientais, identificou-se ao todo 10 

macroatividades, 15 atividades e 33 aspectos ambientais, conforme apresentado na 

figura x. 

A relação entre as macroatividades e atividades identificadas do empreendi-

mento e seus respectivos aspectos ambientais ocasionaram o levantamento de 40 

potenciais impactos ambientais, que poderão ocorrer entre os meios socieconômico, 

biótico e físico. 

 No entanto, cabe destacar, que ao longo das três etapas identificadas da ativi-

dade (planejamento, implantação e operação) ocorreram ao todo 184 alterações am-

bientais, totalizando 100% dos impactos levantados na matriz do estudo. Isso se deve 

ao fato, de que a relação entre diferentes atividades e aspectos ambientais podem 

ocasionar o mesmo impacto ambiental simultaneamente e em diferentes etapas do 

empreendimento. 

 Por exemplo, na etapa de planejamento a relação entre a atividade “execução 

dos estudos ambientais” e o seu aspecto ambiental “levantamento de informações” 

ocasionará o impacto ambiental positivo “geração de expectativas positivas” no meio 

socioeconômico. Bem como, a relação entre “mobilização de equipamentos e materi-

ais” e “contratação de pessoal” na etapa de implantação, também podem ocasionar o 

mesmo impacto ambiental. Portanto, um mesmo impacto ambiental poderá ocorrer 

mais de uma vez ao longo do empreendimento. 

Posto isso, os 184 impactos ambientais identificados e avaliados a partir da 

elaboração da matriz, foram distribuídos da seguinte forma nas etapas do empreendi-

mento: 9,2% na etapa de planejamento, 77,1% na etapa de implantação e 13,5% na 

etapa de operação.  

Portanto, a etapa de implantação correspondeu a etapa com mais alterações 

ambientais ocasionadas pelas atividades do empreendimento avaliado, totalizando 



 

  

654 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 4 Avaliação de Impacto Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

142 impactos, seguida da etapa de operação com 25 impactos e por fim a etapa de 

planejamento, totalizado apenas 17 impactos ambientais. 

Ao analisar na etapa de planejamento, os atributos ambientais qualitativos, 

como meio natureza e forma.  

Observa-se que, dos 17 impactos ambientais observados, que correspondeu a 

9,2% das modificações ambientais, todos os potenciais impactos ambientais foram 

observados no meio socioeconômico, correspondendo a 100% das modificações am-

bientais. Quanto a sua natureza, 58,8% dos impactos foram positivos e 41,1% foram 

impactos negativos (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

Figura 233 – Impactos distribuídos em relação ao Meio e a Natureza 

 

 

Quando se observa os atributos quantitativos, como a sua duração, aproxima-

damente 53% foram classificados como impactos cíclicos e 88,2% impactos prová-

veis. Enquanto ao atributo forma, 82,3 % foram impactos indiretos e somente 17,6% 

impactos diretos (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

Figura 234 – Impactos distribuídos em relação a Forma e Duração 
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Quanto a sua reversibilidade, 82,3% dos impactos foram classificados como 

reversíveis e 17,64% irreversíveis. Em relação a sua probabilidade, 88,23% foram im-

pactos em que a possibilidade de ocorrência foi certa (Figura x). 

Figura 235 – Impactos distribuídos em relação a Forma e Duração 

 

Durante esta etapa, os impactos que mais se destacaram foi: “geração de ex-

pectativas negativas” e “geração de expectativas positivas” que ocorreram principal-

mente em função, das macroatividades: “elaboração de estudos”, “Aquisição de ma-

teriais, mobilização e serviços especializados (mão de obra)” e “levantamento fundiá-

rio”. 

A seguir será apresentada a distribuição dos impactos na etapa de planeja-

mento do empreendimento quanto a sua temporalidade e magnitude (Figua x). Des-

taque para a temporalidade, que 100% dos impactos identificados deverão ocorrer 

imediatamente. Quanto a sua magnitude, apenas 11,7% dos impactos foram avalia-

dos com baixa magnitude, 47% com média magnitude e 41% com alta. 

Figura 236 – Distribuição dos impactos quanto a temporalidade e Magnitude 
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Ao analisar os fatores cumulativos e sinérgicos dos impactos, constatou-se que 

94,11% dos impactos deverão ser cumulativos e 100% sinérgicos (Figura x). 

Figura 237 – Distribuição dos impactos em relação a cumulatividade e sinergia 

 

 

Por fim, ao analisar os impactos considerando sua abrangência e sua signifi-

cância, avaliou-se que 47% dos impactos serão limitados a microbacia e 47% também 

serão impactos limitados a área de uma bacia de 3° ordem. Portanto, são impactos 

que se não serão classificados como um impacto regional. Quanto a significância, 

70% dos impactos serão significativamente médios, portanto, não haverá danos sig-

nificativos com a etapa de planejamento do empreendimento. 

Figura 238 – Distribuição dos impactos em relação a abrangência e significância 

 
 

Na etapa de implantação do empreendimento, a etapa em que mais se obser-

vou alterações ambientais, as 142 modificações ambientais (77,17% dos impactos), 

52,8% dos impactos manifestaram-se no meio socioeconômico, enquanto 12,7% no 

meio biótico e 34,5% no meio físico. 
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Quanto a sua natureza, os impactos nessa etapa foram predominantemente 

negativos (81,6%), contabilizando apenas 18,3% de impactos positivos (Erro! Fonte d

e referência não encontrada.). 

Figura 239 – Distribuição dos impactos em relação ao meio e natureza 

 

 

Em relação a forma e a probabilidade dos impactos, 68% foram diretos e 31,6% indi-

retos. Quanto a sua probabilidade de ocorrência, 59,8% dos impactos foram avaliados 

em “provável” (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

Figura 240 – Distribuição dos impactos em relação a forma e probabilidade 

 

 

Ao avaliar os impactos em relação a sua duração e sua reversibilidade, 66% 

dos impactos foram avaliados como caráter temporário e 88% dos impactos, foram 

reversíveis. 

 

 

 

34,5%

12,7%

52,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Meio

FIS BIO SE

18,3%

81,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Natureza

POS NEG

68,3%

31,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Forma

Direto Indireto

40,1%

59,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Probabilidade

Certo Provável Pouco Provável



 

  

658 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 4 Avaliação de Impacto Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

 

Figura 241 – Distribuição dos impactos em relação ao meio e a reversibilidade 

 

 

A distribuição dos impactos na fase de implantação para os demais atributos é 

apresentada a seguir. 

Quanto a temporalidade dos impactos ambientais nesta etapa, 82,3% dos im-

pactos identificados deverão ocorrer imediatamente. Quanto a sua magnitude, apenas 

43,6% dos impactos foram avaliados com média magnitude e 41,4% dos impactos, 

com alta magnitude.  

Figura 242 – Distribuição dos impactos em relação a temporalidade e magnitude 

 

 

Ao analisar a cumulatividade e sinergia dos impactos, constatou-se que 90,8% 

dos impactos deverão ser cumulativos e 96,4% sinérgicos (Erro! Fonte de referência n

ão encontrada.). 
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Figura 243 – Distribuição dos impactos em relação a cumulatividade e sinergia 

 

 

Por fim, ao analisar os impactos considerando sua abrangência e sua signifi-

cância na etapa de implantação, avaliou-se que 46,4% dos impactos serão limitados 

a microbacia e 40,8% também serão impactos limitados a área de uma bacia de 3° 

ordem. Portanto, são impactos que não serão classificados como um impacto regional. 

Quanto a significância, 58,4% dos impactos serão significativamente baixos, 40,1 % 

significativamente médios e apenas 1,4% de impactos significativamente altos. 

Figura 244 – Distribuição dos impactos em relação a abrangência e significância 
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4% no meio biótico. Quanto a sua natureza, 60% dos impactos foram negativos e 40% 

foram impactos positivos. 

 

Figura 245 – Distribuição dos impactos em relação ao meio e a natureza 

 

 

Quando se observa os atributos quantitativos, como a sua duração, aproxima-

damente 64% foram classificados como impactos temporários, 24% impactos perma-

nentes e 12% impactos cíclicos. Enquanto ao atributo forma, 52 % foram impactos 

indiretos e somente 48% impactos diretos (Erro! Fonte de referência não encon-

trada.). 

Figura 246 – Distribuição dos impactos em relação a forma e duração 

 

 

Ao avaliar os impactos em relação a sua probabilidade e sua reversibilidade, 

72% dos impactos foram avaliados como impactos pouco prováveis de ocorrência e 

28% em relação a sua certeza. Para a reversibilidade, 88% dos impactos, foram re-

versíveis e apenas 12% irreversíveis. 
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Figura 247 – Distribuição dos impactos em relação ao meio e a reversibilidade 

 

 

Quanto a temporalidade dos impactos ambientais nesta etapa, 76% dos impac-

tos identificados deverão ocorrer de forma imediata, 20% a curto prazo e 4% a médio 

prazo. Quanto a sua magnitude, apenas 44% dos impactos foram avaliados com mé-

dia magnitude e 44% dos impactos, com alta magnitude (Erro! Fonte de referência 

não encontrada.). 

Figura 248 – Distribuição dos impactos em relação a temporalidade e magnitude 
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Ao analisar a cumulatividade e sinergia dos impactos, constatou-se que 88% 

dos impactos deverão ser cumulativos e 12% não cumulativo, enquanto a sinergia, os 

impactos serão 100% sinérgicos (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 

 

 

 

Figura 249 – Distribuição dos impactos em relação a cumulatividade e sinergia 

 

 

Por fim, ao analisar os impactos considerando sua abrangência e sua signifi-

cância na etapa de operação, avaliou-se que 48% dos impactos serão limitados a área 

de uma bacia de 3° ordem e 48% serão limitados a microbacia. Quanto a significância, 

64% dos impactos serão significativamente baixos, 28 % significativamente médios e 

apenas 8% de impactos significativamente altos. 

Figura 250 – Distribuição dos impactos em relação a abrangência e significância 
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4.3.1. Impactos no meio biótico 

Os impactos no meio biótico referem-se aos componentes biológicos fauna e 

flora. Logo, as alterações observadas nesse meio, são potenciais modificações ambi-

entais entre os organismos e seu ambiente.  

A partir da elaboração da matriz de impactos ambientais, observou-se que a 

relação de causa e efeito entre as ações e os aspectos ambientais levantados a partir 

das características do empreendimento, foi responsável pela identificação de 6 poten-

ciais impactos ocasionados no meio biótico. Isso representa 15% dos impactos, ao 

considerar os três meios analisados: biótico, físico e socioeconômico, conforme apre-

sentado na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Figura 251 – Distribuição dos impactos quanto ao meio. 

 

 

No entanto, ao considerar todas as interações entre as atividades e seus res-

pectivos aspectos ambientais, o que possibilita a ocorrência do mesmo impacto am-

biental mais de uma vez, esse valor passa a representar apenas 10,3% dos impactos 

no meio biótico, conforme apresentado na Erro! Fonte de referência não encon-

trada.. 

Figura 252 - Distribuição dos impactos em relação ao meio biótico 
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Os impactos identificados no meio biótico, deverão ocorrer predominantemente 

na etapa de implantação do empreendimento (conforme Erro! Fonte de referência n

ão encontrada.), em decorrência das seguintes macroatividades:  

✓ Construção de vias de acesso; 

✓ Implantação e funcionamento do canteiro de obras e; 

✓  Implantação dos painéis fotovoltaicos. 

Figura 253 – Impactos no meio biótico, em relação ao número total de impactos. 
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Essas atividades, foram responsáveis principalmente pela interferência na co-

bertura vegetal, emissão de ruídos e vibrações e emissão de gases, particulado e 

odores. Os impactos identificados no meio biótico foram em sua maioria classificados 

com baixa e média significância. 

A seguir, todos os seis potenciais impactos ambientais que deverão ocorrer no 

meio biótico, serão descritos. Além disso, serão elencados cada atividade ambiental 

e seu respectivo aspecto ambiental e sua classificação em relação a sua significância, 

em função da fase de ocorrência do empreendimento. 

Por fim, após o resumo de cada impacto, serão apresentadas medidas mitiga-

doras, com a finalidade de evitar, minimizar ou corrigir eventuais danos ambientais 

causados pelo empreendimento.  

4.3.1.1. Lesão e morte dos indivíduos da fauna 

O impacto referente a lesão e morte dos indivíduos da fauna, estão relaciona-

dos principalmente a atividade de implantação do canteiro de obras. Essa atividade 

deverá ser observada na fase de implantação do complexo fotovoltaico, em virtude de 

duas macroatividades: a construção das vias de acesso e a implantação do canteiro 

de obras. Tais macroatividades são responsáveis diretamente por interferir na cober-

tura vegetal da área do empreendimento, o que deverá resultar no aumento da ocor-

rência de acidentes e/ou conflitos com a fauna local.  

Uma vez realizada a interferência da cobertura vegetal da área, a fauna deverá 

ser afetada em virtude da supressão vegetal de uma área natural, além da ocorrência 

da fragmentação da paisagem, ocasionando o efeito de borda. Logo, essas altera-

ções, deverão impactar as populações que vivem no habitat alterado, pois a tendência 

a ser observada a partir dessas modificações, é que a fauna local acabe se desco-

lando e migrando em busca de alimentação e abrigo, aumentando o risco de acidentes 

e mortes. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 85 – Resumo da avaliação do impacto lesão e morte dos indíviduos da fauna 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 
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Implantação do canteiro de Obra Interferência da cobertura vegetal Média 

Implantação do canteiro de Obra  Interferência da cobertura vegetal Média 

 

4.3.1.1.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativos à lesão e morte dos indivíduos 

da fauna são: 

• Levantamento com dados primários somente quando for necessário; 

• Coleta de espécimes somente quando houver necessidade; 

• Uso de métodos menos invasivos; 

• Instalação de barreiras de isolamento e realizar a cobertura das cavas 

durante as escavações em solo e rocha; 

• Instalação de mecanismos antipouso em caso específico; 

• Realizar a manutenção de sinalizadores; 

• Afugentar a fauna antes de iniciar a supressão da vegetação; 

• Isolar ninhos de espécies nativas e de interesse; 

• Resgatar e transloucas indivíduos da fauna; 

• Promover tratamento médico-veterinário para animais feridos; 

• Priorizar uso de acessos já existentes; 

• Instalar redutores de velocidade nos acessos com potencial ocorrência 

de acidentes com fauna; 

• Sinalizar os acessos com potencial ocorrência de acidentes com a fauna 

local; 

• Realizar reposição florestal; 

• Implantação de corredores ecológicos; 

• Recuperar áreas já degradas ou antropizadas. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro abaixo: 

 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, corretiva  
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CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Fase do empreendimento  Implantação  

Prazo de permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Recuperação de Áreas Degra-
dadas (PRAD) 

Programa de Monitoramento, Resgate e 
Relocação de Fauna (PMRRF) 

Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Gestão Ambiental (PGA) 

 

4.3.1.2. Perda de indivíduos da flora 

Durante a etapa de implantação do empreendimento, uma das principais ativi-

dades será a supressão de vegetação e a limpeza do terreno. Essa atividade deverá 

ser realizada para a construção de vias de acesso para a implantação do canteiro de 

obras do empreendimento.  

A perda de indivíduos da flora deverá acontecer sobretudo pela modificação da 

cobertura vegetal, uma vez que as áreas de vegetação deverão ser suprimidas, pro-

movendo a modificação da estrutura vegetal, o desequilíbrio da flora local, através da 

redução das espécies florísticas, além da alteração da variabilidade da flora local. 

Durante a avaliação de impacto ambiental, a perda de indivíduos da flora foi 

avaliada como um impacto de média significância, uma vez que a área onde o empre-

endimento deverá ser localizado, será uma área antropizada, com poucos vestígios 

de vegetação no local. Portanto, não haverá uma modificação significativa da vegeta-

ção local. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 86 – Resumo da avaliação do impacto perda de indivíduos da flora 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Desmatamento e Limpeza do terreno Interferência da cobertura vegetal Média 

Desmatamento e Limpeza do terreno Interferência da cobertura vegetal Média 
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4.3.1.2.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativos à perda de indivíduos da flora 

são: 

• Resgatar e transportar indivíduos da flora ameaçados de extinção; 

• Resgatar germoplasma das espécies de interesse; 

• Realizar reposição florestal com aproveitamento de espécies nativas 

da região; 

• Realizar inventário florestal; 

• Retirada da vegetação estritamente necessária no processo de aber-

tura da faixa de segurança sem deixar o solo descoberto; 

• Elaborar e executar programa de supervisão ambiental; 

• Implantar o programa de aproveitamento científico da flora, com o obje-

tivo de resgatar informações da flora e da vegetação das áreas flores-

tais afetadas antes do desmatamento. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro abaixo: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, corretiva,  

Fase do empreendimento  Implantação 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  
Plano de Recuperação de Área Degradada 

Plano de Supressão Vegetal 

 

4.3.1.3. Perda de indivíduos da fauna 

O impacto relacionado a perda de indivíduos da fauna está relacionado direta-

mente ao impacto referente a perda de indivíduos da flora. Além dessa, é observada 

também a supressão de vegetação e a limpeza do terreno, na fase de implantação do 

empreendimento. 
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Conforme já descrito no impacto anterior, a redução da vegetação para aber-

tura de vias de acesso, para a implantação do canteiro de obras e instalação das 

placas deverá promover uma alteração na dinâmica da comunidade faunística. Isso 

deverá ser observado, uma vez que a modificação da vegetação deverá ocasionar 

uma redução do habitat natural desses animais, fazendo com que a fauna local bus-

que outros locais para suprir suas necessidades de alimentação e abrigo. 

 

 

 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 87 – Resumo da Avaliação do Impacto Perda de Indíviduos da Fauna 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Desmatamento e limpeza do terreno Interferência na comunidade faunística Média 

Desmatamento e limpeza do terreno Interferência na comunidade faunística Média 

 

4.3.1.3.1. Medidas mitigadoras: 

As medidas de mitigação dos impactos relativos à perda de indivíduos da fauna 

são: 

• Evitar a realização de obras no período reprodutivo; 

• Limitar o horário de realização de obras; 

• Implantar o programa de resgaste e relocação de fauna; 

• Elaborar e executar programa de supervisão ambiental; 

• Resgatar e transportar indivíduos da fauna ameaçados; 

• Levantamento e monitoramento das espécies suscetíveis a essas alte-

rações ambientais; 

• Adotar procedimentos educativos visando à orientação e sensibilização 

dos funcionários e terceirizados envolvidos de forma a evitar o confronto 

com os animais; 

• Destinar uma parcela da área para conservação da biodiversidade local; 
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• Promover o replantio na ADA de espécies vegetais nativas frutíferas; 

• Orientar o tráfego de máquinas e veículos para que respeitem os limites 

de velocidade; 

• Instalar placas de sinalização alertando para a presença de animais pró-

ximos a ADA; 

• Realização de treinamentos dos condutores dos veículos para eventuais 

procedimentos de socorro ou tomadas de ação em caso de acidentes 

com algumas espécies da fauna silvestre. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro abaixo: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, corretiva  

Fase do empreendimento  Implantação 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  
Plano de Recuperação de Área Degradada 

Plano de Desmatamento Racional 
Plano de Resgate e Relocação de Fauna 

 

4.3.1.4. Afugentamento de fauna 

Na etapa de implantação do empreendimento, três macroatividades são as 

principais responsáveis por ocasionar o afugentamento de fauna: instalação e funcio-

namento do canteiro de obras e a instalação dos painéis fotovoltaicos. 

Essas macroatividades estão relacionadas a operação de máquinas e equipa-

mentos, transporte de mão de obra, terraplenagem e a montagem dos painéis fotovol-

taicos. Todas essas atividades são responsáveis pela geração de ruídos e vibrações 

para o meio ambiente, ocasionando uma alteração ou perturbação do habitat natural 

da fauna local.  

Essa perturbação, poderá comprometer tanto o habitat natural das espécies 

faunísticas quanto o seu habitat específico, que são locais destinados a reprodução 

e/ou alimentação, provocando assim o seu afugentamento. 
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Após a AIA, esse impacto, apesar de sua classificação adversa, foi avaliado 

como um impacto de baixa significância. Isso se deu principalmente em função da 

adoção de medidas preventivas (medidas que visam evitar o impacto ambiental) na 

etapa de implantação do empreendimento, como o uso de métodos menos invasivos, 

além de medidas que reduzam os ruídos e vibrações. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 88 – Resumo da Avaliação do Impacto Afugentamento de Fauna 

Ação Aspecto Significância  

Fase Implantação  

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Transporte de mão de obra  Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Terraplenagem Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Operação de Máquinas e Equipamentos Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Montagem dos Painéis fotovoltaicos Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Operação de máquinas e quipamentos Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

 

4.3.1.4.1. Medidas mitigadoras: 

As medidas de mitigação dos impactos relacionadas ao afugentamento de 

fauna são: 

• Uso de métodos menos invasivos; 

• Instalação de barreiras de isolamento; 

• Resgatar e transportar indivíduos da fauna; 

• Priorizar uso de acessos já existentes; 

• Implantação de corredores ecológicos; 

• Elaboração do plano de desmatamento racional; 

• Contratação de equipe técnica especializada para promover o manejo 

e/ou resgate da fauna; 

• Execução de ações de educação ambiental junto aos técnicos respon-

sáveis pela elaboração dos estudos; 

• Orientação dos operadores de máquinas e veículos para que respeitem 

os limites de velocidade; 
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• Otimizar o tráfego de máquinas, veículos e pedestres, para que seja re-

duzido os níveis de ruídos e dispersão de poeira na área; 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro abaixo: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza Preventiva/Mitigação 

Fase do empreendimento Implantação 

Prazo de Permanência Médio 

Responsabilidade Empreendedor 

Exequibilidade Sim 

Programas ambientais relacionados 

Programa de gerenciamento de ruídos e vi-
brações 

Plano de Desmatamento Racional 
Programa de Educação Ambiental 

 

4.3.1.5. Alteração da dinâmica de avifauna 

Esse impacto deverá ser observado na etapa de implantação do empreendi-

mento e correrá sobretudo em função da operação de máquina e equipamentos e 

veículos que deverão ser responsáveis pela emissão de gases, particulados e odores. 

Espera-se que com o lançamento de substâncias que poderão mudar a qualidade do 

ar, isso possa contribuir para a alteração da dinâmica das aves. Além disso, a depen-

der da intensidade e volume dos ruídos emitidos pelas máquinas, em função do seu 

intenso fluxo de funcionamento, também contribua para alterar o comportamento e o 

habitat da avifauna local. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 89 – Resumo da Avaliação do Impacto Alteração da Dinâmica avifauna 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de gases, particulados e odores Média 

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de gases, particulados e odores Média 

Montagem dos painéis fotovoltaicos Emissão de gases, particulados e odores Média 

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de gases, particulados e odores Média 
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4.3.1.5.1. Medidas mitigadoras: 

As medidas de mitigação dos impactos relativas à alteração da dinâmica de 

avifauna são: 

• Considerar como linha de ação a educação ambiental; 

• recomenda-se a instalação de sinalizadores para a avifauna; 

• Programa de recuperação de área degradada; 

• Monitoramento da avifauna; 

• Resgate e salvamento da fauna; 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro abaixo: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, corretiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento  Planejamento 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  
Programa de resgate e relocação de fauna; 

Programa de Educação Ambiental 
Programa de Ruídos e Vibrações 

 

4.3.1.6. Aumento da fauna sinantrópica 

A Instrução Normativa n° 141 de 19 de dezembro de 2006, do Instituto Brasi-

leiro do Meio Ambiente, em seu artigo 02° inciso IV, estabelece que fauna sinantrópica 

são espécies silvestres ou nativas, organizadas em populações, que utilizam recursos 

de áreas antrópicas, que podem ser de forma transitória, descanso ou permanente. O 

mesmo artigo em seu inciso V, define como fauna sinantrópica nociva, a fauna sinan-

trópica que interage de forma negativa com a população, podendo causar transtornos 

ambientais ou econômicos, além de transtornos relacionados a saúde pública. São 

exemplos de animais sinantrópicos, os ratos, pulgas, escorpiões. 
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Esse impacto poderá ser observado em duas fases do empreendimento, a fase 

de implantação e operação do complexo solar fotovoltaico. Nessas duas etapas, o 

impacto relaciona-se ao funcionamento do canteiro de obras e a desmobilização e 

limpeza geral da obra (fase de implantação) e ao funcionamento da unidade fotovol-

taica (fase de operação).  

Todas essas atividades serão responsáveis pela geração de resíduos sólidos, 

o que poderá contribuir para o aparecimento da fauna sinantrópica. Por se tratar de 

um impacto em que medidas preventivas, como o correto descarte de resíduos sóli-

dos, deverá ser adotada, classificou-se esse impacto, como uma alteração ambiental 

de baixa significância. 

 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 90 – Resumo da Avaliação do Impacto Aumento da fauna sinantrópica 

Atividade Aspecto Significância 

Fase Implantação 

Contratação de mão de obra Geração de Resíduos Sólidos Baixa 

Desmobilização das áreas de apoio Geração de Resíduos Sólidos Baixa 

Fase Operação 

Mnutenção dos equipamentos Geração dos Resíduos Sólidos Baixa 

 

4.3.1.6.1. Medidas mitigadoras: 

As medidas de mitigação dos impactos relativas ao aumento da fauna sinan-

trópica são: 

• Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de prioridade: não 

gerar, reduzir, reutilizar, tratar e dispor adequadamente os rejeitos; 

• Orientar os trabalhadores sobre a destinação adequada de resíduos só-

lidos. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro abaixo: 
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CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza Preventiva 

Fase do empreendimento Implantação/Operação 

Prazo de Permanência Médio 

Responsabilidade Empreendedor 

Exequibilidade Sim 

Programas ambientais relacionados 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sóli-

dos 
Plano de Gestão Ambiental 

 

4.3.2. Impactos no meio físico 

Os impactos observados no meio físico, de acordo com a Resolução Conama 

n°01/86, são as alterações no subsolo, na água, no ar e no clima, com destaque para 

os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o 

regime hidrológico, as correntes marinhas, e as correntes atmosféricas. 

Nesse meio, os impactos ambientais corresponderam a 27,5% ou, a identifica-

ção de 11 impactos ambientais, ocasionados pela relação entre atividade e aspecto 

ambiental.  

 

A maioria dos impactos ocorreram na etapa de implantação do empreendi-

mento. 

15%

27,5%57,5%

Distribuição dos impactos 
quanto ao meio

Biótico

Físico

Socioeconômico
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Na etapa de operação, os dois impactos observados, foram: 

✓ contaminação e deterioração das águas superficiais e; 

✓ contaminação do solo, em razão da geração de resíduos sólidos e eflu-

entes. 

A seguir, todos os onze potenciais impactos ambientais que deverão ocorrer no 

meio físico, serão descritos. Além disso, serão elencados cada atividade ambiental e 

seu respectivo aspecto ambiental e sua classificação em relação a sua significância, 

em função da fase de ocorrência do empreendimento. 

Por fim, após o resumo de cada impacto, será apresentada as medidas mitiga-

doras, com a finalidade de evitar, minimizar ou corrigir eventuais danos ambientais 

causados pelo empreendimento. 

4.3.2.1. Alteração do regime de escoamento das águas 

Durante a etapa de implantação do empreendimento, uma das atividades para 

implantação do canteiro de obras, é a terraplenagem. A terraplenagem é uma opera-

ção de engenharia construtiva, responsável por escavar, desaterrar ou cortar o solo 

de uma área, alterando desse modo a topografia local. 

Uma vez que a topografia da área é alterada, isso pode contribuir para mudan-

ças no regime de escoamento das águas, já que a intervenção na topografia deverá 

modificar a dinâmica da estrutura do solo, tornando-o mais compactado, com menos 

0
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vegetação, alterando a sua declividade, direção e comprometendo a drenagem natu-

ral. 

Todas essas modificações podem influenciar diretamente no regime de escoa-

mento das águas, principalmente da proveniente das chuvas. Isso poderá ocorrer so-

bretudo em função da baixa capacidade de infiltração do solo, além da ausência de 

uma rede de drenagem adequada. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 91 – Resumo da Avaliação do Impacto Alteração do regime de escoamento superficial 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Terraplenagem Alteração da topografia local Baixa 

 

4.3.2.1.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas à alteração do regime de es-

coamento superficial, são: 

• Utilizar técnicas construtivas adequadas para acesso em áreas alagá-

veis ou alagadas; 

• Dispor o material excedente da terraplenagem e da escavação do solo 

e rocha, de forma que não interrompa ou altere a drenagem natural; 

• Dispor o material lenhoso resultante da supressão de vegetação, de 

forma que não interrompa ou altere a drenagem natural, até que seja 

dado o destino adequado; 

• Implantar técnicas de dissipação de energia para reduzir os processos 

erosivos; 

• Controlar os processos erosivos e o carreamento de solos; 

• Readequar a drenagem natural; 

• Revegetação de área degradada; 

• Programa de Prevenção e Controle de Processos Erosivos 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro abaixo: 
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CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, corretiva  

Fase do empreendimento  Implantação  

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Recuperação de Áreas Degra-
dadas  

Programa de Monitoramento, Resgate e 
Relocação de Fauna  

Programa de Educação Ambiental. 

 

4.3.2.2. Assoreamento dos corpos hídricos 

Esse impacto será observado majoritariamente na etapa de implantação do 

empreendimento. Deverá ocorrer em função da construção de vias de acesso, implan-

tação do canteiro de obras e desmobilização e limpeza geral da obra. Essas macroa-

tividades serão responsáveis principalmente pelas atividades de desmatamento e lim-

peza do terreno, terraplenagem e desmobilização das áreas. 

A partir dessas atividades, será possível observar uma alteração da dinâmica 

do solo e sua estrutura física. Com a supressão da vegetação e a consequente lim-

peza do terreno, o solo tende a ficar mais exposto, mais suscetível a processos erosi-

vos, sobretudo em função da retirada de vegetação. Isso contribuirá para a alteração 

da drenagem natural da área, além do carreamento de partículas do solo para outras 

áreas, que poderão ser transportadas e depositadas para os corpos hídricos, ocasio-

nando dessa forma o assoreamento dos mesmos. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 92 – Resumo da avaliação do impacto assoreamento dos corpos hídricos 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Desmatamento e limpeza do terreno Alteração do escoamento superficial Média 

Desmatamento e limpeza do terreno Alteração do escoamento superficial Média 

Terraplenagem Alteração do escoamento superficial Média 

Terraplenagem Demanda por material de empréstimo Média 
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Terraplenagem Operação de bota fora Média 

Desmobilização das áreas  Exposição do solo Média 

 

4.3.2.2.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas ao assoreamento dos corpos 

hídricos são: 

• Recomposição vegetal em áreas de APP; 

• Utilizar técnicas construtivas adequadas para acesso em áreas alagá-

veis ou alagadas; 

• Dispor o material excedente da terraplenagem e da escavação do solo 

e rocha, de forma que não interrompa ou altere a drenagem natural; 

• Dispor o material lenhoso resultante da supressão de vegetação, de 

forma que não interrompa ou altere a drenagem natural; 

• Implantar técnicas de dissipação de energia para reduzir os processos 

erosivos; 

• Controlar os processos erosivos e o carreamento de solos; 

• Readequar a drenagem natural; 

• Revegetação de área degradada; 

• Programa de Prevenção e Controle de Processos Erosivos. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro abaixo: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, corretiva  

Fase do empreendimento  Implantação  

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Recomposição das Áreas de 
Empréstimo e Bota-Fora;  

Programa de Recuperação de Área Degra-
dada; e  

Programa de Controle de Erosão  
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4.3.2.3. Aumento da fragmentação da paisagem e incidência do efeito de 
borda 

Na etapa de implantação, o desmatamento e a limpeza do terreno, além da 

terraplenagem podem ocasionar a fragmentação da paisagem da área em que o em-

preendimento será instalado.  

Entende-se por fragmentação da paisagem o impacto observado a partir da 

alteração de um habitat natural ou original. Portanto, um habitat a partir de determi-

nada modificação passa por um processo de fragmentação ou divisão, que podem ou 

não serem isolados uns dos outros.  

Isso significa que, embora uma área de 10 hectares seja fragmentada em 10 

outras áreas de 1 hectare, ainda que sua área total não seja modificada, ou seja, após 

sua fragmentação a área ainda permaneça a mesma (10 ha), esse efeito pode ser 

extremamente prejudicial ao meio ambiente. Essa fragmentação poderá ocasionar o 

chamado efeito de borda. 

O efeito de borda passa a ocorrer a partir da fragmentação da paisagem. Uma 

vez que a área maior passa por um processo de divisão em outras áreas menores, 

esse pedaço de área menor passa a ficar mais exposta a incidência de luz solar no 

entorno do seu fragmento. Essa luz solar será responsável pelo aumento da tempe-

ratura do solo e redução da umidade do ar. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 93 – Resumo da Avaliação do Impacto Aumento da fragmentação da paisagem 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Desmatamento e limpeza do terreno Interferência da cobertura vegetal Média 

Desmatamento e limpeza do terreno Interferência da cobertura vegetal Média 

Terraplenagem  Demanda por material de empréstimo Média 
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4.3.2.3.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas ao aumento da fragmentação 

da paisagem: 

• Realizar o cercamento e a identificação de áreas com vegetação na-

tiva, de unidades de conservação ou de outras áreas legalmente protegidas, con-

tíguas às áreas de apoio; 

• Obedecer aos limites da área de supressão de vegetação estabeleci-

dos para a faixa de serviço; 

• Realizar reposição florestal. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro abaixo: 

 

 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, corretiva  

Fase do empreendimento  Implantação  

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  
Plano de Recuperação de áreas degradadas 

Plano de Desmatamento Racional 

 

4.3.2.4. Compactação do solo 

A compactação do solo está relacionada principalmente a redução do seu vo-

lume e o aumento de sua densidade, ocorre em função dos processos antrópicos, 

quando o solo é submetido a intenso esforço ou compressão. 

Para o caso do complexo solar fotovoltaico, esse esforço ou compressão de-

verá ocorrer na fase de implantação do empreendimento, em virtude da operação de 

máquinas e equipamentos e da atividade de terraplenagem. 
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Essas atividades, serão responsáveis principalmente pelo aumento do fluxo do 

maquinário pesado e pela alteração da topografia local, respectivamente. No entanto, 

durante a AIA esse impacto foi classificado como um impacto de baixa significância. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 94 – Resumo da Avaliação do Impacto Compactação do solo 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Operação de máquinas e equipamentos Aumento do fluxo de maquinário pesado Baixa 

Terraplenagem Alteração da topografia local Baixa 

Operação de máquinas e equipamentos Aumento do fluxo de maquinário pesado Baixa 

Operação de máquinas e equipamentos Aumento do fluxo de maquinário pesado Baixa 

 

4.3.2.4.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas à compactação do solo: 

• Identificação prévia e contenção dos processos erosivos existentes;  

• Adotar, durante a instalação e operação do complexo, medidas preven-

tivas de controle de formação de focos erosivos, perda e compactação 

de solo, considerando as características físicas e de uso atual de cada 

área a ser impactada pelas obras, assim como considerar a adequação 

das obras em períodos chuvosos em áreas de instabilidade;  

• Utilizar técnicas de recomposição vegetal;  

• Realizar ações de supressão e abertura de vias e/ou caminhos de 

acesso apenas em áreas estritamente necessárias para a ocorrência 

das atividades de movimentação de terra;  

• Otimizar o fluxo de veículos pesados nas áreas de influência, com vistas 

a controlar do tráfego de veículos e equipamentos pesados nas áreas 

de instabilidade;  

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro abaixo: 



 

  

683 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 4 Avaliação de Impacto Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, corretiva  

Fase do empreendimento  Implantação  

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Recomposição das Áreas de 
Empréstimo e Bota-Fora;  

Programa de Recuperação de Área Degra-
dada;  

Programa de Gerenciamento Ambiental da 
Obra; e  

Programa de Controle de Erosão  

 

4.3.2.5. Contaminação do solo 

Esse impacto poderá ser observado ao longo das fases de implantação e ope-

ração do empreendimento. Durante a implantação, duas macroatividades são respon-

sáveis diretamente por essa alteração. São elas, funcionamento do canteiro de obras 

e a desmobilização e limpeza geral da obra. Já para a etapa de operação, esse im-

pacto relaciona-se ao funcionamento das UFVs, a partir das atividades de manuten-

ção dos equipamentos e limpeza dos módulos fotovoltaicos. 

Durante a AIA realizada, todas essas macroatividades identificadas serão res-

ponsáveis pela geração de efluentes e resíduos sólidos no ambiente, que poderão 

contribuir para a alteração da qualidade do solo, dessa forma ocasionando sua con-

taminação. 

Essa contaminação pode ocorrer sobretudo pela ingerência das atividades e 

pela ausência da adoção de medidas preventivas, durante essas etapas.  

A contaminação do solo é qualificada pela alteração de suas características 

naturais, estas por sua vez, podem ser modificadas já que poderá ocorrer um possível 

derramamento de substâncias tóxicas, como óleos e graxas, na manutenção dos equi-

pamentos. Bem como, a contaminação através da água residuária da limpeza dos 

módulos. Outro fator que deverá contribuir para o aparecimento desse impacto, será 

a partir da desmobilização das áreas de apoio. Sabe-se que se essas estruturas forem 
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dispostas de forma inadequada do ambiente, poderão contribuir para o agravo da con-

taminação do meio físico. 

Esse impacto foi avaliado com baixa significância, em virtude de que o empre-

endimento deverá adotar medidas preventivas durante as etapas de implantação e 

operação do empreendimento. Portanto, essas medidas deverão evitar que haja a 

contaminação do solo por essas atividades.  

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 95 – Resumo da Avaliação do Impacto Contaminação do solo 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Contratação de mão de obra Geração de efluentes Baixa 

Contratação de mão de obra Geração de Resíduos sólidos Baixa 

Desmobilização das áreas de apoio Geração de efluentes Baixa 

Desmobilização das áreas de apoio Geração de Resíduos sólidos Baixa 

Desmobilização das áreas de apoio Vazamento de substâncias contaminantes Baixa 

Fase Operação 

Manutenção dos equipamentos Geração de Resíduos sólidos Baixa 

Limpeza dos módulos Geração de Efluentes Baixa 

Operação de máquinas e equipamentos Geração de efluentes Baixa 

 

4.3.2.5.1. Medidas mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas à contaminação do solo: 

• Minimizar a geração de efluentes; 

• Armazenar, tratar e destinar os efluentes de forma adequada; 

• Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de prioridade: não 

gerar, reduzir, reutilizar, tratar e dispor adequadamente os rejeitos; 

• Orientar os trabalhadores sobre a destinação adequada de resíduos só-

lidos; 

• Instalar caixa separadora de água e óleo e bacia de contenção, reali-

zando sua manutenção periodicamente; 
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• Realizar abastecimento, lavagem e troca de óleo de equipamentos em 

locais apropriados; 

• Realizar lavagem do tambor dos caminhões somente nos canteiros au-

torizados, em áreas apropriadas para tratamento do efluente; 

• Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso; 

• Realizar treinamento de emergência; 

• Prover os canteiros de obra, as frentes de obras e os transportes que 

contenham substâncias contaminantes com kit de emergências ambi-

entais; 

• Remediar possíveis áreas contaminadas. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro abaixo: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza Preventiva, corretiva 

Fase do empreendimento Implantação, Operação 

Prazo de Permanência Médio 

Responsabilidade Empreendedor 

Exequibilidade Sim 

Programas ambientais relacionados 

Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos; 

Programa de Educação Ambiental; 
Programa de Recuperação de Área Degra-

dada; e 
Programa de Controle de Erosão 

 

4.3.2.6. Contaminação e deterioração das águas superficiais/subterrâ-
neas 

Esse impacto deverá ocorrer nas fases de implantação e operação do empre-

endimento. Está relacionado principalmente com as seguintes macroatividades: Cons-

trução de vias de acesso, implantação do canteiro de obras, funcionamento do can-

teiro de obras, desmobilização e limpeza geral da obra (fase de implantação) e funci-

onamento das UFVs (fase de operação). 

Atividades como o desmatamento e a limpeza do terreno, serão responsáveis 

pela supressão da vegetação do local, tornando a área mais suscetível aos processos 
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erosivos e ao carreamento de substâncias que podem ser prejudiciais as águas su-

perficiais.  

A contratação de mão de obra e a desmobilização das áreas de apoio, além da 

manutenção dos equipamentos, também são atividades que podem ocasionar a con-

taminação desses corpos hídricos. Isso ocorrerá sobretudo pela geração de resíduos 

e efluentes, que se dispostos de forma inadequada no ambiente, poderão comprome-

ter a qualidade das águas, tal como foi observado no impacto identificado como con-

taminação do solo. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 96 – Resumo da Avaliação do Impacto Contaminação e deterioração das águas 
superficiais 

Atividades Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Desmatamento e limpeza do terreno Alteração do escoamento superficial Média 

Desmatamento e limpeza do terreno Alteração do escoamento superficial Média 

Terraplenagem Alteração do escoamento superficial Média 

Contratação de mão de obra Geração de efluentes Média 

Contratação de mão de obra Geração de Resíduos sólidos Média 

Desmobilização das áreas de apoio Geração de efluentes Média 

Desmobilização das áreas de apoio Geração de Resíduos sólidos Média 

Desmobilização das áreas de apoio Vazamento de subtâncias contaminantes Média 

Fase Operação 

Manutenção dos equipamentos Geração de Resíduos sólidos Média 

Manutenção dos equipamentos Geração de Efluentes Média 

Limpeza dos módulos Geração de efluentes Média 

 

4.3.2.6.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas à contaminação e deterioração 

das águas superficiais/subterrâneas, são: 

• Evitar instalar aterros em áreas alagadas ou alagáveis; 
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• Utilizar técnicas construtivas adequadas em áreas alagáveis ou alaga-

das; 

• Minimizar a geração de efluentes; 

• Armazenar, tratar e destinar os efluentes de forma adequada; 

• Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de prioridade: não 

gerar, reduzir, reutilizar, tratar e dispor adequadamente os rejeitos; 

• Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso; 

• Instalar caixa separadora de água e óleo e bacia de contenção, reali-

zando sua manutenção periodicamente; 

• Realizar abastecimento, lavagem e troca de óleo de equipamentos em 

locais apropriados; 

• Realizar lavagem do tambor dos caminhões somente nos canteiros au-

torizados, em áreas apropriadas para tratamento do efluente; 

• Orientar os trabalhadores sobre a destinação adequada de resíduos só-

lidos; 

• Realizar treinamento de emergência; 

• Prover os canteiros de obras, as frentes de obras e os transportes que 

contenham substâncias contaminantes com kit de emergências ambien-

tais; 

• Remediar as áreas contaminadas. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro abaixo: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, corretiva  

Fase do empreendimento  Implantação, Operação 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos;  

Programa de Educação Ambiental;  
Programa de Recuperação de Área Degra-

dada; e  
Programa de Controle de Erosão  
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4.3.2.7. Impacto visual 

O impacto visual identificado na etapa de implantação do empreendimento está 

relacionado prioritariamente a montagem dos painéis das UFVs e foi classificado com 

média significância. 

É um impacto caracterizado pela modificação da paisagem local, uma vez que 

antes da implantação do empreendimento, não era possível observar tantos elemen-

tos visuais de origem antrópica, com ressalva para as interferências agropecuárias. 

Tais elementos visuais, podem gerar um desconforto ou estresse visual para a popu-

lação do entorno do empreendimento e poderá ser acentuado em função do efeito da 

fragmentação da paisagem. 

Além dos efeitos sobre o meio biótico e o meio antrópico deste impacto, o dano 

estético também pode ser considerado ao se analisar os efeitos da implantação dos 

módulos fotovoltaicos no ambiente. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 97 – Resumo da Avaliação do Impacto Visual 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Montagem dos painéis  Alteração da paisagem local Média 

 

4.3.2.7.1. Medidas mitigadoras 

As medidas de mitigação relativas ao impacto visual, são: 

• Evitar a locação dos painéis e equipamentos nas proximidades de rema-

nescentes florestais e Áreas de Preservação Permanente, objetivando minimizar 

o impacto visual; 

• Realizar a recuperação física e biológica das áreas degradadas;  

• Reduzir, sempre que possível a área de supressão vegetal, a fim de evi-

tar alterações nos aspectos ambientais da área do licenciamento ambiental, como 

também garantir a manutenção da qualidade paisagística;  
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• Adequado gerenciamento dos resíduos de supressão e da obra, de 

forma a evitar formação de pontos de descarte ou acúmulo inadequados, sendo 

os mesmos recolhidos regularmente. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, corretiva  

Fase do empreendimento  Implantação  

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos; 

Programa de Recomposição das Áreas de 
Empréstimo e Bota-Fora; 

Programa de Recuperação de Área Degra-
dada; e  

Programa de Controle de Erosão 

 

4.3.2.8. Indução de processos erosivos 

Durante a etapa de implantação do empreendimento, novamente supressão de 

vegetação e limpeza do terreno, terraplenagem e a desmobilização das áreas de 

apoio, poderão contribuir para o aumento dos processos erosivos. Essas atividades 

serão responsáveis pela alteração do escoamento superficial, operação de bota-fora 

além do aumento da exposição do solo aos processos intempéricos. 

Essas modificações ambientais, deverão fazer com que o solo se torne muito 

mais frágil e exposto, uma vez que sua camada de proteção (vegetação) será retirada, 

além disso, a terraplenagem contribuirá para a compactação do solo e consequente-

mente seu adensamento. Todas essas modificações na estrutura e composição do 

solo, serão responsáveis por reduzir a infiltração, aumentar o regime de escoamento 

das águas, facilitando desprendimento e carreamento das partículas menores do solo 

para outros locais, iniciando dessa maneira, os processos erosivos. 

Resumo avaliação do impacto:  
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Tabela 98 – Resumo da Avaliação do Impacto Indução dos processos erosivos 

Atividades Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Desmatamento e limpeza do terreno Alteração do escoamento superficial Média 

Desmatamento e limpeza do terreno Alteração do escoamento superficial Média 

Terraplenagem Alteração do escoamento superficial Média 

Terraplenagem Demanda por material de empréstimo Média 

Terraplenagem Operação de bota fora Média 

Desmobilização das áreas de apoio Exposição do solo Média 

 

4.3.2.8.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas à indução dos processos ero-

sivos são: 

• Dispor o material excedente da terraplenagem e da escavação do solo 

e rocha, de forma que não interrompa ou altere a drenagem natural; 

• Dispor o material lenhoso resultante da supressão de vegetação, de 

forma que não interrompa ou altere a drenagem natural; 

• Implantar técnicas de dissipação de energia para reduzir os processos 

erosivos; 

• Executar ações de proteção e minimização de solo exposto. 

• Readequar a drenagem natural; 

• Controlar os processos erosivos e o carreamento de solos; 

• Recuperar as áreas degradadas. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza Preventiva, corretiva 

Fase do empreendimento Implantação 

Prazo de Permanência Médio 

Responsabilidade Empreendedor 

Exequibilidade Sim 
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CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Programas ambientais relacionados 

Programa de Recomposição das Áreas de 
Empréstimo e Bota-Fora; 

Programa de Recuperação de Área Degra-
dada; e 

Programa de Controle de Erosão 
 

 

4.3.2.9. Poluição atmosférica 

Durante a AIA esse impacto foi identificado na etapa de implantação do empre-

endimento. Ele ocorre em função das atividades de operação de máquinas e equipa-

mentos, terraplenagem e contratação de mão de obra. Durante a realização dessas 

atividades, há emissão de gases, particulados e odores para o meio ambiente, ocasi-

onando dessa forma a poluição atmosférica. 

Esse impacto é caracterizado pelo lançamento de substâncias na atmosfera, 

que a depender de sua concentração, passam a ser nocivas ao ambiente e a saúde 

humana. Tais substâncias, podem ser gases, líquidos e partículas em suspensão, que 

são conhecidos como os poluentes atmosféricos e podem ser de origem natural ou 

antrópica. 

A atividade como operação de máquina, poderá lançar para atmosfera além de 

gases de efeitos estufa, material particulado como poeira e fuligem, alterando assim 

a qualidade do ar. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 99 – Resumo da Avaliação do Impacto Poluição Atmosférica 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de gases, particulados e odores Média 

Transporte de mão de obra Emissão de gases, particulados e odores Média 

Terraplenagem Emissão de gases, particulados e odores Média 

Contratação de mão de obra Emissão de gases, particulados e odores Média 

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de gases, particulados e odores Média 

Montagem dos painéis Emissão de gases, particulados e odores Média 

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de gases, particulados e odores Média 
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4.3.2.9.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas à poluição atmosférica são: 

• Realizar a manutenção preventiva e periódica das máquinas e veículos; 

•  Medição da fumaça preta dos veículos e máquinas movidos a óleo die-

sel; 

• Controle da velocidade dos veículos associados às obras; 

• Umectação das vias de acesso, quando necessário. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, corretiva  

Fase do empreendimento  Implantação  

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Gerenciamento de Emissões 
Atmosféricas; 

Programa de Comunicação Social; e 
Programa de Educação Ambiental 

 

4.3.2.10. Poluição sonora 

Esse impacto será observado na etapa de implantação, em virtude das macro-

atividades: implantação e funcionamento do canteiro de obras, instalação dos painéis 

fotovoltaicos. Essas macroatividades serão responsáveis pelas atividades de opera-

ção de máquina e equipamentos, transporte de mão de obra e terraplenagem, ocasi-

onando a emissão de ruídos e vibrações. 

Essas atividades, poderão gerar um excesso de ruídos ao ambiente, podendo 

ocasionar desconforto sonoro, ou barulho para a população do entorno do empreen-

dimento, além da possibilidade de afetar a fauna local e consequentemente acarre-

tando o afugentamento. 
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Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 100 – Resumo da Avaliação do Impacto Poluição Sonora 

Atividades Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Transporte de mão de obra Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Terraplenagem Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Montagem dos painéis Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

 

4.3.2.10.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas à poluição sonora são: 

• Monitoramento dos níveis de ruídos com a realização de campanhas pe-

riódicas de monitoramento do nível de pressão sonora com fins de diag-

nosticar a condição desse impacto e subsidiar decisões de atenuação e 

de mitigação;  

• Realizar inspeções preventivas e monitoramentos periódicos nos veícu-

los e maquinários visando diminuir a ocorrência de ruídos mecânicos 

destes equipamentos quando nos trajetos percorridos nos acessos e 

vias públicas; 

• Proceder frequentemente à supervisão das obras, assim como fornecer 

e fiscalizar o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual 

para os trabalhadores. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento  Implantação  

Prazo de Permanência  Médio 
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CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Contratação de Mão de Obra e 
Serviços;  

Programa de Gerenciamento de Ruídos e Vi-
brações;  

Programa de Comunicação Social; e  
Programa de Educação Ambiental  

 

4.3.2.11. Variação dos níveis de radiação e calor 

Esse impacto será observado na etapa de implantação do empreendimento em 

função da supressão de vegetação e limpeza do terreno, cuja atividade deverá ocasi-

onar a modificações no microclima. 

Durante a AIA, esse impacto foi avaliado com alta significância sobretudo em 

função da sua abrangência e das suas características sinérgicas e cumulativas. En-

tende-se que a supressão da vegetação do local, além de ocasionar diretamente a 

variação dos níveis de radiação e calor, uma vez que a retirada dessa vegetação atu-

ará de forma a alterar os processos de transpiração e evapotranspiração da vegetação 

local, também ocasionará uma alteração na dinâmica das populações de fauna e flora 

do local afetado. 

Além disso, a retirada dessa vegetação, como já descrito anteriormente, será 

responsável pelo aumento do efeito de borda da paisagem, deixando a vegetação 

muito mais exposta a níveis de radiação e calor, comprometendo dessa forma a qua-

lidade ambiental. 

 

 

 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 101 – Resumo da Avaliação do Impacto Variação dos níveis de radiação e calor 

Ação Aspecto Significância  

Fase Implantação 
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Desmatamento e limpeza do terreno Alteração do microclima Alta 

Desmatamento e limpeza do terreno Alteração do microclima Alta 

 

4.3.2.12. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas à variação dos níveis de radi-

ação e calor são: 

• Suprimir apenas a vegetação em áreas estritamente necessárias à im-

plantação do empreendimento;  

• Recuperar as áreas degradadas; 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento Implantação 

Prazo de Permanência Médio 

Responsabilidade Empreendedor 

Exequibilidade Sim 

Programas ambientais relacionados 

Programa de Recuperação de Área Degra-
dada; e 

Programa de Monitoramento das Alterações 
Microclimáticas 

 

4.3.3. Impactos no meio socioeconômico 

Os impactos no meio socioeconômico são caracterizados ou definidos como as 

alterações observadas na qualidade de vida das pessoas e/ou comunidades, quando 

o meio ambiente é afetado pelo desenvolvimento ou pela implementação de uma nova 

política (BOWLES, 1981). 

O Comitê Interorganizacional sobre Diretrizes e Princípios para Avaliação de 

Impacto Social, define impactos socioeconômicos como as consequências para a po-

pulação que decorrem a partir das atividades seja da esfera pública ou privada res-

ponsáveis por alterar o modo como a sociedade vive, trabalha, se relaciona e se or-

ganiza. 
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Os impactos no meio socioeconômico podem ser divididos em:  

• impactos demográficos: que consideram alterações relacionadas ao número e 

características da população (como faixa etária, alteração no fluxo migratório) 

e variação da demanda para serviços sociais, como leitos hospitalares, vagas 

escolares etc.); 

• impactos culturais: que podem incluir alterações históricas, culturais, religiosas, 

arqueológicas; e 

• impactos socioculturais: que são alterações observadas a partir das mudanças 

nas estruturas e organizações sociais, como linguagem, vestimenta e crenças 

religiosas (UNEP, 2004). 

A partir da Avaliação de Impacto Ambiental, observou-se que os impactos no 

meio socioeconômico responderam por 57,5% das alterações ambientais, totalizando 

23 impactos dos 40 identificados na análise ambiental.  

 
 

Isso significa que esse meio deverá ser o componente mais afetado ambiental-

mente pela implantação do empreendimento. Os impactos no meio socioeconômico 

foram predominantes nas três etapas (planejamento, impantação e operação) do em-

preendimento, quando comparados aos impactos observados nos meio biótico e fí-

sico.  

Em todas as etapas do empreendimento, as alterações ambientais foram ma-

joritariamente avaliadas em baixa e média significância. A seguir, todos os vinte e três 

potenciais impactos ambientais que deverão ocorrer no meio biótico, serão descritos. 

100%

52,8%

72%

100% 100% 100%

PLANEJAMENTO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO

Impactos do meio 
socioeconômico
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Além disso, serão elencados cada atividade ambiental e seu respectivo aspecto am-

biental e sua classificação em relação a sua significância, em função da fase de ocor-

rência do empreendimento. 

Por fim, após o resumo de cada impacto, será apresentada algumas medidas 

mitigadoras, com a finalidade de evitar, minimizar ou corrigir eventuais danos ambien-

tais causados pelo empreendimento. 

4.3.3.1. Aumento da demanda de emprego 

O aumento da demanda de emprego será observado durante as três fases do 

empreendimento (planejamento, implantação e operação). Geralmente está relacio-

nado ao acréscimo da oferta de vagas de trabalho em razão das atividades de con-

tratação de mão obra e contratação de pessoal temporário. São atividades indispen-

sáveis para a aquisição de materiais, mobilização e serviços especializados (planeja-

mento), construção de vias de acesso, implantação e funcionamento do canteiro de 

obras (implantação), além do funcionamento das UFVs (operação). 

Esse impacto observado no meio socioeconômico, ao contrário dos demais im-

pactos descritos anteriormente, é avaliado e classificado como um impacto benéfico 

e de média significância. Isso ocorre, uma vez que a partir do aumento das demandas 

dessas atividades, observa-se a abertura de novos postos de trabalhos para suprir 

essa demanda existente.   

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 102 – Resumo da Avaliação do Impacto Aumento da demanda do emprego 

Ação Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Contratação de pessoal temporário Oferta de vagas de trabalho Média 

Fase Implantação 

Contratação de mão de obra Oferta de vagas de trabalho Média 

Contratação de mão de obra Oferta de vagas de trabalho Média 

Contratação de mão de obra Oferta de vagas de trabalho Média 

Contratação de pessoal temporário Oferta de vagas de trabalho Média 

Fase Operação 
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Contratação de mão de obra Oferta de vagas de trabalho Média 

 

4.3.3.1.1. Medidas Potencializadoras 

As medidas de potencialização dos impactos relativos ao aumento da demanda 

de emprego são: 

• Criação de canais de comunicação para esclarecer dúvidas da popula-

ção em relação ao funcionamento do empreendimento;  

• Divulgação de informação qualificada sobre o empreendimento; 

• Priorização de contratação de mão de obra local;  

• Priorizar a aquisição de bens e o uso de serviços locais; 

• Ofertar ações de capacitação, informação, orientação e apoio aos traba-

lhadores locais, no sentido de potencializar a empregabilidade da popu-

lação local junto ao empreendimento; 

• Divulgar à população da área de influência as oportunidades de trabalho 

no empreendimento, informando o perfil e vagas disponíveis; 

• Estabelecer parcerias com a prefeitura para que seja realizado um ca-

dastro de trabalhadores disponíveis.  

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza Preventiva, Corretiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento Planejamento, Implantação e Operação 

Prazo de Permanência Médio 

Responsabilidade Empreendedor 

Exequibilidade Sim 

Programas ambientais relacionados 
Programa de contratação de mão de obra e 

serviços 

 

4.3.3.2. Aumento da arrecadação tributária 

Através da atividade de contratação de mão de obra e produção de energia, 

um dos impactos que deverá ser identificado tanto na etapa de implantação do 
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empreendimento quando na etapa de operação, diz respeito ao aumento da arreca-

dação de tributos. 

A contratação de mão de obra será responsável pelo aumento da geração de 

emprego, tanto de forma direta quanto indireta, e poderá contribuir para o surgimento 

de uma nova fonte de arrecadação de impostos e tributos. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 103 – Resumo da Avaliação do Impacto Aumento da Arrecadação tributária 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Média 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Baixa 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Baixa 

Fase Operação 

Produção de energia elétrica Oferta de energia Baixa 

Contratação de mão de obra  Indução de processos migratórios Baixa 

 

4.3.3.2.1. Medidas Potencializadoras 

As medidas de potencialização dos impactos relativas ao aumento da arreca-

dação tributária são: 

• Criação de um canal de comunicação com o objetivo de esclarecer even-

tuais dúvidas referentes a mobilização de mão de obra;  

• Divulgação de informações acerca dos benefícios que o Empreendi-

mento poderá trazer para região;  

• Preferência ao uso de bens, serviços e produtos locais;  

• Comunicação da população e gestores públicos para acompanhamento 

e monitoramento de eventuais impactos ocasionados pelo empreendi-

mento. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 
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CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento Implantação e Operação 

Prazo de Permanência Médio 

Responsabilidade Empreendedor 

Exequibilidade Sim 

Programas ambientais relacionados 
Programa de contratação de mão de obra e 

serviços 
Plano de Comunicação social 

 

4.3.3.3. Aumento da disponibilidade de energia elétrica    

Esse impacto é observado na etapa de operação do empreendimento e é uma 

consequência direta da produção de energia elétrica, ocasionando dessa maneira o 

aumento da oferta de energia. 

Esse aumento de disponibilidade de energia, é classificado como um impacto 

de alta significância e de efeito positivo. Cumpre destacar, que essa energia gerada é 

definida como uma energia de origem de fonte renovável, o que contribui para sua 

avaliação positiva dentro da AIA. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 104 – Resumo da Avaliação do Impacto Aumento da disponibilidade de energia elétrica 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Operação 

Produção de energia elétrica Oferta de energia Alta 

 

4.3.3.3.1. Medidas Potencializadoras 

As medidas de potencialização dos impactos relativas ao Aumento da disponi-

bilidade de energia elétrica são: 

• Divulgar a importância da geração de energia solar para a matriz ener-

gética brasileira;  

• Executar o programa de comunicação para as comunidades 
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A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza Monitoramento 

Fase do empreendimento Operação 

Prazo de Permanência Médio 

Responsabilidade Empreendedor 

Exequibilidade Sim 

Programas ambientais relacionados 
Plano de Comunicação social 

Programa de contratação de mão de obras e 
serviços 

 

4.3.3.4. Aumento da População Local 

Durante as etapas construtivas do empreendimento avaliado, existem algumas 

atividades que no decorrer de sua execução, são responsáveis por induzir os proces-

sos migratórios de determinadas áreas. 

Essas atividades foram identificadas na etapa de implantação e operação do 

empreendimento avaliado, que são as atividades inerentes a construção de vias de 

acesso, implantação do canteiro de obras, funcionamento do canteiro de obras e o 

funcionamento das UFVs avaliadas. 

Para que essas atividades sejam planejadas, executadas e operadas, surge a 

necessidade da contratação de mão de obra, que a depender da especificidade da 

demanda, essa busca pode ocorrer em áreas vizinhas ou outras regiões. Isso faz com 

que aumente os processos migratórios da região do empreendimento, fazendo que 

com a população local seja aumentada. 

Os impactos observados em ambas as fases do empreendimento, foram clas-

sificados e avaliados como média significância e com caráter adverso. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 105 – Resumo da Avaliação do Impacto Aumento da População Local 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 
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Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Média 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Média 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Média 

Fase Operação 

Contratação de mão de obra  Indução de processos migratórios Média 

 

4.3.3.4.1. Medidas Potencializadoras 

As medidas potencializadoras dos impactos relativas ao aumento da população 

local são: 

• Contratar mão de obra local; 

• Divulgar informações sobre o empreendimento; 

• Manter página na internet com informações atualizadas sobre o empre-

endimento; 

• Disponibilizar canal de comunicação; 

• Difusão de informações acerca dos benefícios gerados pela implantação 

do empreendimento;  

• Elabora e executar programas de apoio a infraestrutura local.  

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento Implantação e Operação 

Prazo de Permanência Médio 

Responsabilidade Empreendedor 

Exequibilidade Sim 

Programas ambientais relacionados 
Programa de contratação de mão de obra e 

serviços 
Plano de Comunicação social 
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4.3.3.5. Aumento do risco de conflitos com a comunidade local 

Com a notícia de que um novo empreendimento deverá ser instalado na região, 

é natural o surgimento de dúvidas e incertezas na população que será diretamente 

afetada pela atividade. O sentimento de apreensão ocorre sobretudo em relação a 

incerteza quanto ao empreendimento, e se ele pode trazer benefícios ou prejuízos não 

somente para população, como também para meio ambiente. Toda essa incerteza e 

falta de informação, pode desencadear uma série de conflitos com a comunidade lo-

cal. 

Além disso, outro fator que pode contribuir para o aumento do risco de conflito, 

é o fato de que com as atividades necessárias para a implantação das estruturas do 

empreendimento, haja a necessidade de criação de novos postos de trabalho, e que 

essas vagas sejam preenchidas com mão de obra que não seja local. Portanto, favo-

recendo a indução de processos migratórios para a região afetada pelo empreendi-

mento. 

Esses processos migratórios, ou seja, o aumento de fluxo populacional de uma 

região para outras, também pode gerar riscos e conflitos com a comunidade local. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 106 – Resumo da Avaliação do Impacto Aumento do risco de conflitos com a 
comunidade local 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Baixa 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Baixa 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Baixa 

Fase Operação 

Contratação de mão de obra  Indução de processos migratórios Baixa 

 

4.3.3.5.1. Medidas mitigadoras 

As medidas mitigadoras dos impactos relativas ao aumento do risco de conflitos 

com a comunidade local são: 

• Contratar mão de obra local; 
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• Disponibilizar a cartilha com metodologia de cálculo da avaliação fundi-

ária e o caderno de preços às prefeituras e a cópia da avaliação da pro-

priedade aos proprietários das áreas de servidão administrativa e desa-

propriação; 

• Esclarecer as pessoas que residem ou trabalham na faixa quanto aos 

limites de exposição definidos pela ANEEL; 

• Divulgar informações sobre o empreendimento; 

• Manter página na internet com informações atualizadas sobre o empre-

endimento; 

• Disponibilizar canal de comunicação; 

• Divulgar a Linha Verde do Ibama; 

• Divulgar a realização de audiências públicas. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento   Implantação e Operação 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  
Programa de contratação de mão de obra e 

serviços  
Plano de Comunicação social  

 

4.3.3.6. Conhecimento científico 

Para a implantação do empreendimento, diversos estudos deverão ser elabo-

rados e executados, com a finalidade de avaliar a área e a potencialidade do local 

para atender a necessidade do Complexo Fotovoltaico. Além disso, serão elaborados 

estudos que contemple o diagnóstico da área sobre os meios físicos, bióticos e soci-

oeconômico. 

Além dos projetos relacionados a engenharia do empreendimento, estudos am-

bientais também serão realizados, bem como os estudos relacionados a execução 
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dos programas ambientais. Portanto, entende-se que em função da alta demanda 

desses estudos, haverá um levantamento de informações técnicas da área de forma 

significativa. Essas informações a curto, médio e longo prazo farão parte do acervo 

técnico da região gerando conhecimento científico. 

 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 107 – Resumo da Avaliação do Impacto Conhecimento Científico 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Execução de Estudos   Levantamento de informações Média 

 

4.3.3.6.1. Medidas Potencializadoras 

As medidas de potencialização dos impactos relativas ao conhecimento cientí-

fico são:  

• Divulgar o conhecimento sobre as espécies, gerado na execução dos 

estudos; 

• Observar as diretrizes dos Planos de Ação Nacional para a Conservação 

das Espécies Ameaçadas de Extinção ou do Patrimônio Espeleológico 

(PANs) que possam ser aplicadas ao licenciamento; 

• Incentivos a execução dos programas e projetos ambientais, com vistas 

à otimização do sistema produtivo, agregando conhecimentos e dis-

pondo informações. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Potencializadora 

Fase do empreendimento   Planejamento 

Prazo de Permanência  Longa 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 
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CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Contratação de Mão de Obra e 
Serviços; 

Programa de Educação Ambiental; 
Programas de Proteção ao Patrimônio Cultu-
ral e Prospecção Arqueológica; e Programa 

de Comunicação Social; 

 

4.3.3.7. Contribuição para o desenvolvimento industrial 

A geração de energia elétrica a partir do complexo solar fotovoltaico é caracte-

rizada como uma energia eficiente, limpa e renovável. Apesar da identificação dos 

potenciais impactos ambientais ao longo de suas fases de planejamento e implanta-

ção, a fase de operação pode ser caracterizada como uma etapa em que a geração 

de resíduos sólidos e a geração de efluentes, é reduzida consideravelmente. Isso se 

deve em parte, a uma tendência que a indústria reconhece como a quarta revolução 

industrial, que está relacionada a automatização dos processos industriais. Com a 

UFV não é diferente, já que o sistema de geração de energia solar, durante sua ope-

ração é bastante autônomo, podendo ser acompanhado por médio de dispositivos 

móveis. 

Outra contribuição da energia solar para o desenvolvimento industrial, diz res-

peito quando a sua sustentabilidade financeira. Indústrias que venham a aderir a ener-

gia solar, passam a ter uma redução de custo considerável na conta de energia, fa-

zendo com que as despesas financeiras reduzam e consequentemente essa econo-

mia gere um maior investimento aplicado a inovação da indústria. 

Além do fator econômico, existe o fator relacionado a sustentabilidade. A indús-

tria ou empreendimento que adere a energia solar, passa a fazer parte de um seg-

mento de atividades em que a busca por processos produtivos mais sustentáveis 

cresça cada vez mais. Isso na prática, significa que as empresas ou empreendimento 

agregam valor a sua marca, se tornando cada vez mais competitivas, diante de um 

mercado consumidor cada vez mais consciente. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 108 – Resumo da Avaliação do Impacto Contribuição para o desenvolvimento industrial 

Atividade Aspecto Significância  
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Fase Operação 

Produção de Energia Elétrica Oferta de Energia Alta 

 

4.3.3.7.1. Medidas Potencializadoras 

As medidas de potencialização dos impactos relativas ao desenvolvimento in-

dustrial são:  

 

• Incentivos a execução dos programas e projetos tecnológicos, com vis-

tas à otimização do sistema produtivo, agregando conhecimentos e dis-

pondo informações; 

• Instalação e operação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Potencializadora 

Fase do empreendimento  Operação 

Prazo de Permanência  Longa 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Contratação de Mão de Obra e 
Serviços; 

Programa de Educação Ambiental; 
Programas de Proteção ao Patrimônio Cultu-

ral e Programa de Comunicação Social; 

 

4.3.3.8. Criação de expectativas negativas 

Durante todo o planejamento e implantação do empreendimento, pode surgir 

expectativa em relação ao Complexo, por parte da população local. Isso pode ocorrer 

sobretudo pela incerteza e falta de informações concretas sobre as atividades que 

deverão ser implantadas e executadas na região. 

Essa expectativa negativa pode estar relacionada sobre a falta de informações 

e conhecimentos dos benefícios que o complexo fotovoltaico poderá trazer para a 
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região afetada. Muitas vezes, a população tem a compreensão de que toda essa in-

fraestrutura que deverá ser implantada na área, não trará benefícios e contribuirá ape-

nas para o surgimento de modificações adversas, tanto no meio biótico, físico, quanto 

socioeconômico. 

Outro fator que também poderá gerar expectativas negativas, está relacionado 

quanto a questão do desemprego. Se, por um lado, o empreendimento deverá abrir 

novos postos de trabalho, contribuindo dessa forma para o aumento de número de 

vagas trabalhistas, há também o entendimento, de que com o fim das atividades de 

implantação, haverá a desmobilização de mão de obra, ocasionando dessa maneira, 

desemprego para população local. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 109 – Resumo da Avaliação do Impacto Criação de Expectativas Negativas 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Execução dos estudos preliminares Circulação de Informação Baixa 

Contratação de pessoal temporário Circulação de Informação Baixa 

Arrendamento e aquisição de terras Restrição do uso e ocupação do solo Baixa 

Arrendamento e aquisição de terras Divulgação do empreendimento Baixa 

Fase Implantação 

Contratação de pessoal temporário Circulação de Informação Baixa 

Desmobilização de mão de obra Geração de desemprego Baixa 

Desmobilização de mão de obra Migração de pessoas e trabalhadores Baixa 

 

4.3.3.8.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras dos impactos relativas à criação de expectativas ne-

gativas são: 

• Contratar mão de obra local; 

• Disponibilizar a cartilha com metodologia de cálculo da avaliação fundi-

ária e o caderno de preços às prefeituras; 
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• Disponibilizar a cartilha com metodologia de cálculo da avaliação fundi-

ária, o caderno de preços e a cópia da avaliação da propriedade aos 

proprietários das áreas arrendadas; 

• Esclarecer as pessoas que residem ou trabalham na faixa quanto aos 

limites de exposição definidos pela ANEEL.  

• Esclarecer aos proprietários das áreas de servidão administrativa e de-

sapropriação sobre as fases de obra e licenciamento e as possibilidades 

de mudança no traçado. 

• Divulgar informações sobre o empreendimento. 

• Manter página na internet com informações atualizadas sobre o empre-

endimento. 

• Disponibilizar canal de comunicação. 

• Divulgar a Linha Verde do IBAMA. 

• Divulgar a realização de audiências públicas 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva 

Fase do empreendimento  Planejamento e Implantação  

Prazo de Permanência  Longa 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Contratação de Mão de Obra e 
Serviços; 

Programa de Educação Ambiental; e Pro-
grama de Comunicação Social 

 

4.3.3.9. Depreciação do sistema viário 

Entende-se por sistema viário, todas as vias municipal, estadual e federal. Por-

tanto, durante a etapa de implantação, onde uma das macroatividades será a implan-

tação do canteiro de obras, que ocasionará a atividade transporte de mão de obra, 

espera-se que uma das consequências dessa atividade seja a depreciação do sistema 
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viário. Assim, o fluxo contínuo e intenso de veículos (para transporte de insumos e 

pessoas) e máquinas pesadas nas vias locais, deverá comprometer sua qualidade. 

Dentro da avaliação de impacto ambiental desse estudo, o impacto foi classifi-

cado com baixa significância, porque durante todas as atividades do empreendimento, 

deverá ser realizada a recuperação e a manutenção das vias de acesso existentes. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 110 – Resumo da Avaliação do Impacto Pressão sobre o sistema viário  

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Contratação de mão de obra Transporte de operários Baixa 

Transporte de mão de obra Pressão sobre o sistema viário Baixa 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Baixa 

Contratação de mão de obra Transporte de operários Baixa 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Baixa 

Operação de máquinas e equipamentos Aumento do fluxo de maquinário pesado Baixa 

Contratação de mão de obra Transporte de operários Baixa 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Baixa 

Operação de máquinas e equipamentos Aumento do fluxo de maquinário pesado Baixa 

Montagem dos painéis Circulação de materiais e quipamentos Baixa 

Operação de máquinas e equipamentos Aumento do fluxo de maquinário pesado Baixa 

Fase Operação 

Contratação de mão de obra Transporte de operários Baixa 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Baixa 

 

4.3.3.9.1. Medidas mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas à depreciação do sistema viá-

rio são: 

• Priorizar o uso de acessos já existentes; 

• Instalar lava-rodas nas áreas de apoio; 
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• Utilizar cobertura em veículos quando transportarem solo em estradas e 

vias urbana; 

• Recuperar e manter os acessos utilizados. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e Monitoramento 

Fase do empreendimento   Implantação 

Prazo de Permanência  Longo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Contratação de Mão de Obra e 
Serviços; 

Programa de Educação Ambiental; 
Programa de Recuperação de Área Degra-

dada; 
Programa de Gerenciamento ambiental da 

Obra 

 

4.3.3.10. Desvalorização Imobiliária 

Durante a etapa de planejamento do empreendimento, uma das primeiras ati-

vidades a serem realizadas será a execução do levantamento fundiário da região. 

Esse levantamento consiste basicamente em identificar quais áreas estão aptas e vi-

áveis para a implantação da usina solar fotovoltaica. 

Após a identificação dessas áreas, deverá ser iniciado o processo de arrenda-

mento e aquisição de terras o que ocasionará a restrição do uso e ocupação do solo. 

Portanto, determinadas áreas deverão ter seu uso controlado e determinadas ativida-

des deverão ser permitidas ou não nesses locais. A depender dos critérios para o uso 

e ocupação do solo, é possível que seja observado uma desvalorização imobiliária na 

região. 

Outro fator que também poderá contribuir, será em decorrência da modificação 

paisagística da área do empreendimento. É possível que a partir dessa alteração vi-

sual, ocorra uma resistência das comunidades do entorno em relação a proximidade 

do empreendimento. 
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Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 111 – Resumo da Avaliação do Impacto Desvalorização Imobiliária 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Arrendamento e aquisição de terras  Restrição do uso e ocupação do solo Baixa 

 

 

4.3.3.10.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras dos impactos relativas à desvalorização Imobiliária 

são: 

• Indenizar os proprietários das áreas de servidão administrativa e desa-

propriação; 

• Conscientização da população quanto ao valor real de suas proprieda-

des (habitações e terrenos);  

• Difusão de informações acerca dos benefícios gerados pela implantação 

do empreendimento;  

• Elaboração e execução de atividades de manutenção para melhorias de 

sistemas de infraestrutura, como estradas, redes de saneamento, comu-

nicações, redes de drenagem, e melhorias ao acesso à internet;  

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e Monitoramento 

Fase do empreendimento   Planejamento 

Prazo de Permanência  Médio e Longo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos 

Plano de comunicação social 
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4.3.3.11. Dinamização da economia local 

Ao contrário dos demais impactos ambientais identificados, a dinamização da 

economia local foi avaliada de forma positiva quando se considera as fases do em-

preendimento avaliado nesse estudo. Isso ocorre principalmente em função da de-

manda de bens e serviços na região, como pela criação de novos postos de trabalho.  

Dentro da AIA, isso ficou claro sobretudo na etapa de implantação do empre-

endimento, visto a construção das vias de acesso, da implantação e manutenção do 

canteiro de obras e da mobilização e equipamentos especiais. 

Todas essas macroatividades, serão responsáveis diretamente pela aquisição 

de serviço especializado, pelo aumento das vagas de trabalho, aumento da demanda 

de bens e serviços. Com isso, há o entendimento de que com a criação de novos 

postos de trabalhos, por exemplo, seja responsável pela dinamização da economia 

local, uma vez que o desenvolvimento da região deverá ser fortalecido, através do 

poder de compra da população. 

Outro fator, é que com o fomento da economia local, isso se reflita no aumento 

da demanda de bens e serviço, como serviço de alimentação (bares e restaurantes), 

comércio, locação de imóvel, setor vestuário, entre outros. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 112 – Resumo da Avaliação do Impacto Dinamização da economia local 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Execução de estudos Aquisição de serviço especializado Média 

Contratação de pessoal temporário Oferta de vagas de trabalho Baixa 

Encomenda de máquinas e equipamentos Aumento da demanda de bens e serviços Baixa 

Fase Implantação 

Contratação de mão de obra Oferta de vagas de trabalho Baixa 

Contratação de mão de obra Oferta de vagas de trabalho Baixa 

Contratação de mão de obra Oferta de vagas de trabalho Baixa 
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Contratação de pessoal temporário  Aumento da demanda de bens e serviço Baixa 

Contratação de pessoal temporário Oferta de vagas de trabalho Baixa 

Contratação de pessoal temporário Aquisição de serviço especializado Baixa 

Encomenda de máquinas e equipamentos Aumento da demanda de bens e serviço Baixa 

Fase Operação 

Manutenção dos equipamentos Aquisição de serviço especializado Baixa 

Contratação de mão de obra  Oferta de vagas de trabalho Baixa 

 

4.3.3.11.1. Medidas Potencializadoras 

As medidas potencializadoras dos impactos relativos à dinamização da econo-

mia local são: 

• Executar atividades relativas à comunicação social para diferentes par-

tes interessadas nas esferas regional e local, de forma a garantir a divul-

gação de informações qualificadas sobre o empreendimento, dentre elas 

a divulgação das vagas de emprego, duração das obras e etapas; 

•  Priorizar a contratação de serviços e insumos locais, bem como mão de 

obra. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Potencializadora 

Fase do empreendimento  Planejamento, Implantação e Operação 

Prazo de Permanência  Médio e Longo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  
Programa de Contratação de Mão de Obra e 

Serviços; e  
Programa de Comunicação Social 
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4.3.3.12. Expansão da infraestrutura local e regional 

A expansão da infraestrutura local está relacionada a etapa de implantação e 

operação do empreendimento e é caracterizada como um impacto positivo. Durante a 

etapa de implantação, haverá a necessidade de se construir vias de acesso ao em-

preendimento, dessa maneira, contribuindo para a melhoria da infraestrutura local. Em 

casos em que não há a necessidade da abertura de novas estradas, pois a área do 

empreendimento já é dotada de vias de acesso, ocorre então, a manutenção ou me-

lhoria dessas vias. 

Outras obras classificadas como infraestrutura, como é o caso de obras de sa-

neamento, também poderão ser expandidas na região, pois com a operação do com-

plexo solar, espera-se que o aporte de investimentos na região aumente, principal-

mente em função da arrecadação de impostos e tributos. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 113 – Resumo da Avaliação do Impacto Expansão da Infraestrutura local 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Média 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Média 

Contratação de mão de obra Indução de processos migratórios Média 

Fase Operação 

Contratação de mão de obra  Indução de processos migratórios Média 

 

4.3.3.12.1. Medidas potencializadoras 

As medidas de potencialização dos impactos relativas à expansão da infraes-

trutura local são: 

• Difusão de informações acerca dos benefícios gerados pela implantação 

do empreendimento;  

• Elaboração e execução de atividades de manutenção para melhorias de 

sistemas de infraestrutura, como estradas, redes de saneamento, comu-

nicações, redes de drenagem, e melhorias ao acesso à internet;  
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• Incentivo ao desenvolvimento da oferta de bens, serviços e produtos lo-

cal; 

• Elaborar e executar programas de apoio a infraestrutura local.  

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento  Implantação e Operação 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  Programa de comunicação social 

 

4.3.3.13. Geração de expectativas positivas 

Durante todo o planejamento e implantação do empreendimento, pode surgir 

uma grande expectativa em relação ao Complexo, por parte da população local. Ao 

contrário das expectativas negativas, que surgem em função do desconhecimento e 

da falta de informação do empreendimento, as expectativas positivas ocorrem princi-

palmente, pela circulação de informações. 

A população da área afetada, passa a ter a percepção de que o empreendi-

mento poderá trazer benefícios para a região, sobretudo benefícios ao meio socioe-

conômico, como a geração de emprego e a contribuição para o desenvolvimento local, 

através de melhorias dos serviços de infraestrutura (saneamento, saúde) que esse 

empreendimento pode trazer para região. Além disso, a fase construtiva das UFVs, 

também poderá gerar muitas expectativas positivas na população principalmente em 

função do aquecimento da economia local, através do comércio e serviço.  

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 114 – Resumo da Avaliação do Impacto Geração de Expectativas Positivas  

Atividade Aspecto Significância  

Fase Planejamento 
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Execução dos estudos preliminares Circulação de Informação Baixa 

Contratação de pessoal temporário Circulação de Informação Média 

Arrendamento e aquisição de terras Restrição do uso e ocupação do solo Baixa 

Fase Implantação 

Contratação de pessoal temporário Circulação de Informação Baixa 

 

4.3.3.13.1. Medidas Potencializadoras 

As medidas potencializadoras dos impactos relativas à geração de expectativas 

positivas são: 

• Priorizar a aquisição de bens e o uso de serviços locais; 

• Contratar mão de obra local; 

• Divulgar à população da área de influência as oportunidades de trabalho 

no empreendimento, informando o perfil e vagas disponíveis; 

• Ofertar ações de capacitação, informação, orientação e apoio aos traba-

lhadores locais, no sentido de potencializar a empregabilidade da popu-

lação local junto ao empreendimento; 

• Disponibilizar a cartilha com metodologia de cálculo da avaliação fundi-

ária e o caderno de preços às prefeituras; 

• Disponibilizar a cartilha com metodologia de cálculo da avaliação fundi-

ária, o caderno de preços e a cópia da avaliação da propriedade aos 

proprietários das áreas de servidão administrativa e desapropriação; 

• Divulgar informações sobre o empreendimento; 

• Manter página na internet com informações atualizadas sobre o empre-

endimento; 

• Disponibilizar canal de comunicação; 

• Divulgar a Linha Verde do Ibama; 

• Divulgar a realização de audiências públicas. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 
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CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento  Planejamento e Implantação 

Prazo de Permanência  Médio e Longo prazo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Contratação de Mão de Obra e 
Serviços; 

Programa de Educação Ambiental; e Pro-
grama de Comunicação Social 

4.3.3.14. Incômodo a população 

Esse impacto deverá ser observado predominantemente na etapa construtiva 

das unidades solar fotovoltaica, ou seja, na fase de implantação. Essa etapa, é res-

ponsável pela execução de três fases construtivas do empreendimento: instalação do 

canteiro de obras, funcionamento do canteiro de obras e a instalação dos painéis fo-

tovoltaicos. 

Durante essas três etapas construtivas, algumas atividades como operação de 

máquinas e equipamentos, terraplenagem, transporte de mão de obra, serão realiza-

das de forma contínuas e serão responsáveis por emitirem com certa frequência ruí-

dos e vibrações, além da emissão de gases, particulado e odores, o que deverá oca-

sionar desconforto e incomodo para a população do entorno do empreendimento. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 115 – Resumo da Avaliação do Impacto Incomodo a população  

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de gases, particulado e odores Baixa 

Transporte de mão de obra Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Transporte de mão de obra Emissão de gases, particulado e odores Baixa 

Terraplenagem Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Terraplenagem Emissão de gases, particulado e odores Baixa 

Contratação de mão de obra Emissão de gases, particulados e odores Baixa 
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Operação de máquinas e equipamentos Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de gases, particulado e odores Baixa 

Montagem dos painéis Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Montagem dos painéis Emissão de gases, particulado e odores Baixa 

Montagem dos painéis Circulação de materiais e equipamentos Baixa 

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de gases, particulado e odores Baixa 

Operação de máquinas e equipamentos Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

 

 

4.3.3.14.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas ao incomodo a população são: 

• Limitar o horário de realização de obras próximas a residências e nú-

cleos urbanos e rurais; 

• Instalar barreiras acústicas; 

• Cobrir os caminhões transportadores de materiais com lona; 

• Reduzir a velocidade dos veículos das obras em vias não pavimentadas; 

• Instalar sinalização e redutores de velocidade nas vias de acesso utili-

zados na obra; 

• Realizar umectação de vias de acesso utilizados na obra; 

• Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso; 

• Divulgar informações sobre as obras; 

• Disponibilizar canal de comunicação; 

• Divulgar a Linha Verde do IBAMA; 

• Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem a partir de situações 

concretas do trabalhador e do empreendimento. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento  Planejamento 
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CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Prazo de Permanência  Médio e Longo prazo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Contratação de Mão de Obra e 
Serviços; 

Programa de Educação Ambiental; e Pro-
grama de Gestão Ambiental 

 

4.3.3.15. Interferência no cotidiano da população 

Esse impacto relaciona-se principalmente em função do aumento do fluxo de 

veículos e pessoas na área do empreendimento. A parcela mais afetada por essa 

alteração deverá ser a população localizada na área diretamente afetada pelo Com-

plexo, sobretudo pela limitação do direito de ir e vir da população, reduzindo dessa 

forma o poder de transitar da comunidade do entorno. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 116 – Resumo da Avaliação do Impacto Incomodo a população  

Atividade Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Encomenda de máquinas e equipamentos Aumento do fluxo de veículos e pessoas Baixa 

 

4.3.3.15.1. Medidas mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas à interferência a população 

são: 

• Limitar o horário de realização de obras próximas a residências e nú-

cleos urbanos e rurais; 

• Cobrir os caminhões transportadores de materiais com lona; 

• Reduzir a velocidade dos veículos das obras em vias não pavimentadas; 

• Instalar sinalização e redutores de velocidade nas vias de acesso utili-

zados na obra; 

• Realizar umectação de vias de acesso utilizados na obra; 

• Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso; 
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• Divulgar informações sobre as obras; 

• Disponibilizar canal de comunicação; 

• Divulgar a Linha Verde do Ibama; 

• Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem a partir de situações 

concretas do trabalhador e do empreendimento. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento  Planejamento 

Prazo de Permanência  Médio e Longo prazo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Contratação de Mão de Obra e 
Serviços; 

Programa de Educação Ambiental; e Pro-
grama de Gestão Ambiental 

 

4.3.3.16. Restrição de atividade econômica 

A restrição de atividade econômica foi observada na etapa de planejamento, 

durante o levantamento fundiário. Esse levantamento foi realizado com o objetivo de 

identificar e avaliar alguma restrição que a área poderá ter. Portanto, atestar sua via-

bilidade para determinado uso. 

Após o levantamento fundiário realizado, é possível identificar se a área possui 

ou não restrição quanto ao seu uso e sua ocupação em função da atividade a ser 

implementada, a partir disso ocorre a definição de quais atividades serão permitidas 

em determinados locais. 

A depender da classificação das áreas, a implantação do empreendimento so-

lar, poderá ocasionar uma restrição da atividade econômica da região, principalmente 

no que se refere quanto ao uso e a ocupação do solo para determinados fins. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 117 – Resumo da Avaliação do Impacto Restrição das atividades econômicas 
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Atividade Aspecto Significância 

Fase Planejamento 

Arrendamento e aquisição de terras Restrição do uso e ocupação do solo Baixa 

 

4.3.3.16.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas à restrição das atividades eco-

nômicas são: 

• Indenizar; 

• Orientar sobre as restrições de uso do solo e as atividades compatíveis 

com a servidão. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento  Implantação e Operação 

Prazo de Permanência  Médio e Longo prazo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Contratação de Mão de Obra e 
Serviços; 

Programa de Educação Ambiental; e Pro-
grama de Gestão Ambiental 

 

4.3.3.17. Retração de mercado de bens e serviços 

Esse impacto pode ser entendido como o efeito contrário da dinamização da 

economia local. Uma vez que se identifica na etapa de implantação a desmobilização 

de mão de obra e que isso consequentemente causa o desemprego e a migração de 

pessoas e trabalhadores, a tendência natural é que cause reflexos na economia local, 

sobretudo, no mercado de bens e serviços. 

O efeito a ser observado de imediato, é a redução da renda financeira, pois 

com o aumento do desemprego o poder de compra da população passa a ser com-

prometido. Além disso, o comprometimento da economia local, gera um efeito de 
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reação em cadeia, nos demais setores da localidade, como comércio, serviços de ali-

mentação, hospedagem e vestuário. Portanto, ocasionando uma retração desses se-

tores. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 118 – Resumo da Avaliação do Impacto Retração de bens e serviços  

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Desmobilização da mão de obra Geração de desemprego Baixa 

Desmobilização da mão de obra Migração de pessoas e trabalhadores Baixa 

 

4.3.3.17.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas à retração de mercado de bens 

e serviços são: 

• Informar cronograma da obra para a população local. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento  Implantação e Operação 

Prazo de Permanência  Médio e Longo prazo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Contratação de Mão de Obra e 
Serviços; 

Programa de Educação Ambiental; e Pro-
grama de Gestão Ambiental 

 

4.3.3.18. Risco de acidentes 

Durante a etapa de implantação, em que o fluxo de máquinas e equipamentos 

é intenso o risco de acidentes se torna considerável. Cabe destacar, que esses aci-

dentes podem se dar de várias maneiras ao longo da etapa de implantação do 



 

  

724 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 4 Avaliação de Impacto Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

empreendimento. Um deles, relaciona-se quanto ao risco de acidentes viários, pois 

durante a atividade em que há o transporte de mão de obra constante, essa atividade 

gera uma maior pressão sobre o sistema viário, seja ele local ou regional, aumentando 

dessa forma o risco de acidentes. 

Outra maneira, é em relação a montagem dos painéis fotovoltaicos, onde há 

um fluxo constante de circulação de materiais e equipamentos, assim podendo tam-

bém ocasionar acidentes onde não só envolvam pessoas como os meios biótico e 

físico, como contaminação de áreas por derramamento de algum material danoso pro-

veniente dos painéis fotovoltaicos. 

Outra forma de ocorrência de acidentes, relaciona-se quanto ao aumento de 

fluxo de maquinário pesado durante as etapas construtivas, que também poderá oca-

sionar acidentes envolvendo a fauna local e as pessoas. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 119 – Resumo da Avaliação do Impacto Riscos de Acidentes  

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Operação de máquinas e equipamentos Aumento do fluxo de maquinário pesado Baixa 

Transporte de mão de obra Pressão sobre o sistema viário Baixa 

Operação de máquinas e equipamentos Aumento do fluxo de maquinário pesado Baixa 

Montagem dos painéis Circulação de materiais e equipamentos Baixa 

Operação de máquinas e equipamentos Aumento do fluxo de maquinário pesado Baixa 

 

4.3.3.18.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas aos riscos de acidentes são: 

• Priorizar o uso de acessos já existentes; 

• Instalar lava-rodas nas áreas de apoio; 

• Instalar redutores de velocidade e placas de sinalização nas vias utiliza-

das como acesso; 

• Instalar sinalização de advertência nas estruturas implantadas; 
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• Utilizar cobertura em veículos quando transportarem solo em estradas e 

vias urbanas; 

• Informar a população afetada sobre a realização da atividade de esca-

vação em solo e rocha; 

• Instalar sinalização de advertência e barreiras de isolamento durante as 

escavações em solo e rocha; 

• Orientar os motoristas sobre direção defensiva; 

• Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem, a partir de situações 

concretas do trabalhador e do empreendimento; 

• Disponibilizar canal de comunicação; 

• Divulgar a Linha Verde do Ibama. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento  Implantação e Operação 

Prazo de Permanência  Médio e Longo prazo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  
Programa de Contratação de Mão de Obra e 

Serviços; 
Programa de Educação Ambiental. 

 

4.3.3.19. Sobrecarga na infraestrutura e serviços públicos 

A infraestrutura e os serviços públicos estão ligados a infraestrutura urbana e 

aos serviços relacionados ao saneamento, como limpeza pública, esgotamento sani-

tário, drenagem e abastecimento de água. Uma vez que nas etapas de implantação e 

operação do empreendimento, as atividades listadas serão responsáveis por gerar 

efluentes e resíduos sólidos, a depender da quantidade de geração desse material, 

isso poderá comprometer a capacidade de atendimento adequado desses serviços 

pelo município. Além do aumento da população flutuante. 
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Outra atividade que também poderá comprometer o serviço de infraestrutura 

será quando ocorrer a desmobilização das áreas de apoio, pois ocasionará o aumento 

do fluxo de maquinário pesado. Isso faz com que esse aumento de fluxo possa com-

prometer a qualidade das vias locais, por exemplo, uma vez que esse tipo de via não 

foi projetado para receber esse tipo de maquinário com intenso fluxo de circulação.  

Outra sobrecarga que também deverá ser observada, será quanto ao sistema 

de saúde pública do município. Com a contratação de mão de obra, espera-se que 

aumente a população local, devido contratação de pessoas que não sejam da região. 

Com isso, esse aumento da população poderá em alguns casos, sobrecarregar aquele 

município em que já não exista um sistema de saúde tão estruturado. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 120 – Resumo da Avaliação do Impacto Sobrecarga na infraestrutura e serviços 
públicos 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Implantação 

Terraplenagem Operação de Bota fora Baixa 

Contratação de Mão de Obra Transporte de Operários Média 

Contratação de Mão de Obra Indução de processos migratórios Baixa 

Contratação de Mão de Obra Transporte de Operários Baixa 

Contratação de Mão de Obra Indução de processos migratórios Baixa 

Contratação de Mão de Obra Transporte de Operários Baixa 

Contratação de Mão de Obra Indução de processos migratórios Baixa 

Contratação de mão de obra Geração de Efluentes Baixa 

Contratação de mão de obra Geração de Resíduos Sólidos Baixa 

Desmobilização das áreas de apoio Geração de Efluentes Baixa 

Desmobilização das áreas de apoio Aumento do fluxo de maquinário pesado Baixa 

Fase Operação 

Manutenção dos equipamentos Geração de Resíduos Sólidos Baixa 

Manutenção dos equipamentos Geração de Efluentes Baixa 

Limpeza dos módulos Geração de Efluentes Baixa 
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4.3.3.19.1. Medidas Mitigadoras 

As medidas de mitigação dos impactos relativas à sobrecarga na infraestrutura 

e serviços são: 

• Contratar mão de obra local; 

• Instalar alojamento dentro dos canteiros de obras; 

• Instalar canteiros de obra e/ou alojamento em municípios com maior in-

fraestrutura; 

• Instalar serviço médico no canteiro de obras; 

• Aplicar as vacinas necessárias nos trabalhadores da obra, com recursos 

próprios; 

• Armazenar, tratar e destinar os efluentes de forma adequada; 

• Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de prioridade: não 

gerar, reduzir, reutilizar, tratar e dispor adequadamente os rejeitos; 

• Priorizar a instalação de canteiros de obra e/ou alojamento em região 

com adequada infraestrutura de coleta, tratamento e destinação. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento  Implantação e Operação 

Prazo de Permanência  Médio e Longo prazo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Contratação de Mão de Obra e 
Serviços; 

Programa de Educação Ambiental; e Pro-
grama de Gestão Ambiental 

Programa de Gerenciamento Ambiental da 
Obra;  
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4.3.3.20. Variação do nível de renda 

Outro impacto que a partir da avaliação foi classificado como um impacto am-

biental positivo, é a variação do nível de renda da população, que deverá ser obser-

vada durantes as três etapas do empreendimento. 

O fator em comum dessas etapas, é em relação a contratação de mão de obra 

e consequentemente o aumento da oferta de vagas de trabalho. Entende-se, que a 

partir da criação de novos postos de trabalho, isso contribuirá para a redução do de-

semprego. Dessa forma, com o mercado aquecido, e o aumento do poder de compra 

da população, espera-se que ocorra um efeito cascata na economia local. Quanto 

mais gente trabalhando, mais dinheiro circulando, e assim fazendo com que a econo-

mia gire nos diversos setores. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 121 – Resumo da Avaliação do Impacto Variação do nível de renda 

Atividade Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Contratação de pessoal temporário Oferta de vagas de trabalho Média 

Fase Implantação 

Contratação de mão de obra Oferta de vagas de trabalho Média 

Contratação de mão de obra Oferta de vagas de trabalho Média 

Contratação de mão de obra Oferta de vagas de trabalho Média 

Contratação de pessoal temporário Oferta de vagas de trabalho Média 

Fase Operação 

Contratação de mão de obra Oferta de vagas de trabalho Média 

 

4.3.3.20.1. Medidas Potencializadoras 

As medidas de potencialização relativas ao impacto de variação do nível renda 

são: 

• Divulgação local das vagas abertas em decorrência da atividade;  
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• Preferência a contratação de profissionais da localidade em que o em-

preendimento está inserido. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de aná-

lise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento  Planejamento, Implantação e Operação 

Prazo de Permanência  Médio e Longo prazo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

 
Programa de contratação de mão de obra e 

serviços  
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4.3.4. Matriz de Impacto Ambiental 

PLANEJAMENTO 

Macro atividade Atividade Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

M
E

IO
 

N
A

T
U

R
E

Z
A

 

F
O

R
M

A
 

D
U

R
A

Ç
Ã

O
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

I-

D
A

D
E

 
T

E
M

P
O

R
A

L
ID

A
D

E
 

M
A

G
N

IT
U

D
E

 

C
U

M
U

L
A

T
IV

ID
A

D
E

 

S
IN

E
R

G
IA

 

A
B

R
A

N
G

E
N

C
IA

 

S
IG

N
IF

IC
A

N
C

IA
 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 

Elaboração de Estudos  
Execução dos estu-

dos preliminares 

Levantamento de in-
formações 

Conhecimento Cien-
tífico 

SE POS DIRETO 5 3 5 1 3 2 2 3 24 MÉDIA 

Circulação de Infor-
mação 

Geração de Expec-
tativas positivas 

SE POS INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 1 14 BAIXA 

Geração de Expec-
tativas negativas 

SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 1 14 BAIXA 

Aquisição de serviço 
especializado 

Dinamização da 
economia local 

SE POS INDIRETO 5 2 1 1 3 2 2 3 19 MÉDIA 

Aquisição de materiais, mo-
bilização e serviços especi-

alizados (mão de obra) 

Contratação de pes-
soal temporário 

Circulação de Infor-
mação 

Geração de Expec-
tativas positivas 

SE POS INDIRETO 3 2 5 1 2 2 2 1 18 MÉDIA 

Geração de Expec-
tativas negativas 

SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 1 14 BAIXA 

Oferta de vagas de 
trabalho 

Aumento da de-
manda de emprego 

SE POS DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Dinamização da 
economia local 

SE POS INDIRETO 1 2 1 1 3 2 2 3 15 BAIXA 

Variação do nível de 
renda 

SE POS DIRETO 5 3 5 1 1 2 2 5 24 MÉDIA 

Aquisição de serviço 
especializado 

Dinamização da 
economia local 

SE POS INDIRETO 1 2 1 1 3 2 2 3 15 BAIXA 

Encomenda de má-
quinas e equipa-

mentos 

Aumento do fluxo de 
veículos e pessoas 

Interferência no Co-
tidiano da popula-

ção 
SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 1 2 2 3 15 BAIXA 

Aumento da de-
manda de bens e 

serviços 

Dinamização da 
economia local 

SE POS INDIRETO 1 2 1 1 3 2 2 3 15 BAIXA 
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PLANEJAMENTO 

Levantamento fundiário 
Arrendamento e 

aquisição de terras 

Restrição do uso e 
ocupação do solo 

Geração de Expec-
tativas negativas 

SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 1 14 BAIXA 

Desvalorização Imo-
biliária 

SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 2 1 2 3 15 BAIXA 

Restrição de Ativi-
dade econômica 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 3 2 2 3 15 BAIXA 

Divulgação do em-
preendimento 

Geração de Expec-
tativas positivas 

SE POS INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 1 14 BAIXA 

Geração de Expec-
tativas negativas 

SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 1 14 BAIXA 
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IMPLANTAÇÃO 

Macro atividade Atividade 
Aspecto Ambien-

tal 
Impacto Ambiental 

M
E
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N
A

T
U
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U
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Ç
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D
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S
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E
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G

IA
 

A
B

R
A

N
G

E
N

C
IA

 

S
IG

N
IF

IC
A

N
C

IA
 

C
L

A
S

S
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

Constução de vias de 
acesso 

Contratação de mão 
de obra 

Oferta de vagas 
de trabalho 

Aumento da de-
manda de emprego 

SE POS DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Dinamização da 
economia local 

SE POS INDIRETO 1 2 1 1 3 2 2 3 15 BAIXA 

Variação do nível 
de renda 

SE POS DIRETO 5 3 5 1 1 2 2 5 24 MÉDIA 

Transporte de 
operários 

Pressão sobre o 
sistema viário 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 3 1 2 2 3 15 BAIXA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Indução de pro-
cessos migrató-

rios 

Aumento do risco 
de conflitos com co-

munidades locais 
SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 1 14 BAIXA 

Pressão sobre o 
sistema viário 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 3 1 2 2 3 15 BAIXA 

Aumento da popu-
lação local 

SE POS DIRETO 3 3 1 3 2 1 2 5 20 MÉDIA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura 

SE NEG DIRETO 3 3 1 3 2 1 2 5 20 MÉDIA 

Aumento da arreca-
dação tributária 

SE POS DIRETO 3 3 1 3 2 1 2 5 20 MÉDIA 

Expansão da infra-
estrutura local e re-

gional 
SE POS INDIRETO 3 3 1 3 2 2 2 3 19 MÉDIA 

Desmatamento e lim-
peza do terreno 

Alteração do es-
coamento superfi-

cial 

Assoreamento dos 
corpos hídricos 

FIS NEG INDIRETO 3 3 1 3 2 2 2 3 19 MÉDIA 

Contaminação e de-
terioração das 

águas superfici-
ais/subterrâneas 

FIS NEG INDIRETO 3 3 1 3 2 2 2 3 19 MÉDIA 
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Indução de proces-
sos erosivos 

FIS NEG INDIRETO 3 3 1 3 2 2 2 3 19 MÉDIA 

Interferência da 
cobertura vegetal 

Aumento da frag-
mentação da paisa-
gem e incidência de 

efeito de borda 

FIS NEG DIRETO 1 3 5 1 3 2 2 3 20 MÉDIA 

Lesão e morte de 
indivíduos da fauna 

BIO NEG DIRETO 1 2 5 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Perda de indivíduos 
da flora 

BIO NEG DIRETO 1 2 5 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Interferência na 
comunidade fau-

nística 

Perda de indivíduos 
da fauna 

BIO NEG DIRETO 1 2 5 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Alteração do mi-
croclima 

Variação dos níveis 
de radiação e calor 

FIS NEG INDIRETO 5 3 1 7 3 2 2 5 28 ALTA 

Implantação do Canteiro 
de obras 

Contratação de mão 
de obra 

Oferta de vagas 
de trabalho 

Aumento da de-
manda de emprego 

SE POS DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Dinamização da 
economia local 

SE POS INDIRETO 1 2 1 1 3 2 2 3 15 BAIXA 

Variação do nível 
de renda 

SE POS DIRETO 5 3 5 1 1 2 2 5 24 MÉDIA 

Transporte de 
operários 

Pressão sobre o 
sistema viário 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 3 1 2 2 3 15 BAIXA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Indução de pro-
cessos migrató-

rios 

Aumento do risco 
de conflitos com co-

munidades locais 
SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 1 14 BAIXA 

Pressão sobre o 
sistema viário 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 3 1 2 2 3 15 BAIXA 

Aumento da popu-
lação local 

SE POS DIRETO 3 3 1 3 2 1 2 5 20 MÉDIA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Aumento da arreca-
dação tributária 

SE POS DIRETO 1 3 1 1 2 1 2 3 14 BAIXA 

Expansão da infra-
estrutura local e re-

gional 
SE POS INDIRETO 3 3 1 3 2 2 2 3 19 MÉDIA 
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Operação de máqui-
nas e equipamentos 

Aumento do fluxo 
de maquinário pe-

sado 

Compactação do 
solo 

FIS NEG DIRETO 1 2 1 1 3 2 2 1 13 BAIXA 

Risco de acidentes SE NEG DIRETO 1 2 1 1 2 1 1 1 10 BAIXA 

Pressão sobre o 
sistema viário 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 3 1 2 2 3 15 BAIXA 

Emissão de ruí-
dos e vibrações 

Incomodo a popula-
ção 

SE NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 3 15 BAIXA 

Poluição sonora FIS NEG DIRETO 1 3 1 1 1 2 2 1 12 BAIXA 

Afugentamento de 
fauna 

BIO NEG DIRETO 1 3 1 1 3 2 2 1 14 BAIXA 

Emissão de ga-
ses, particulado e 

odores 

Poluição atmosfé-
rica 

FIS NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 7 19 MÉDIA 

Incomodo a popula-
ção 

SE NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 3 15 BAIXA 

Alteração na dinâ-
mica de avifauna 

BIO NEG DIRETO 1 2 5 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Transporte de mão 
de obra 

Emissão de ruí-
dos e vibrações 

Poluição sonora FIS NEG DIRETO 1 3 1 1 1 2 2 1 12 BAIXA 

Afugentamento de 
fauna 

BIO NEG DIRETO 1 3 1 1 3 2 2 1 14 BAIXA 

Incomodo a popula-
ção 

SE NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 3 15 BAIXA 

Emissão de ga-
ses, particulado e 

odores 

Poluição atmosfé-
rica 

FIS NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 7 19 MÉDIA 

Incomodo a popula-
ção 

SE NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 3 15 BAIXA 

Pressão sobre o 
sistema viário 

Depreciação do sis-
tema viário 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 3 1 2 2 3 15 BAIXA 

Risco de acidentes  SE NEG DIRETO 1 2 1 1 2 1 1 1 10 BAIXA 

Desmatamento e lim-
peza do terreno 

Alteração do es-
coamento superfi-

cial 

Assoreamento dos 
corpos hídricos 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Contaminação e de-
terioração das 

águas superfici-
ais/subterrâneas 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Indução de proces-
sos erosivos 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 
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Interferência da 
cobertura vegetal 

Aumento da frag-
mentação da paisa-
gem e incidência de 

efeito de borda 

FIS NEG DIRETO 1 3 5 1 3 2 2 3 20 MÉDIA 

Lesão e morte de 
indivíduos da fauna 

BIO NEG DIRETO 1 2 5 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Perda de indivíduos 
da flora 

BIO NEG DIRETO 1 2 5 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Interferência na 
comunidade fau-

nística 

Perda de indivíduos 
da fauna 

BIO NEG DIRETO 1 2 5 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Alteração do mi-
croclima 

Variação dos níveis 
de radiação e calor 

FIS NEG INDIRETO 5 3 1 7 3 2 2 5 28 ALTA 

Terraplenagem 

Alteração do es-
coamento superfi-

cial 

Assoreamento dos 
corpos hídricos 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Contaminação e de-
terioração das 

águas superfici-
ais/subterrâneas 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Indução de proces-
sos erosivos 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Demanda por ma-
terial de emprés-

timo 

Assoreamento dos 
corpos hídricos 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Indução de proces-
sos erosivos 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Aumento da frag-
mentação da paisa-
gem e incidência de 

efeito de borda 

FIS NEG DIRETO 1 3 5 1 3 2 2 3 20 MÉDIA 

Operação de bota 
fora 

Assoreamento dos 
corpos hídricos 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Indução de proces-
sos erosivos 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura e servi-

ços públicos 
SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Emissão de ruí-
dos e vibrações 

Incomodo a popula-
ção 

SE NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 3 15 BAIXA 

Poluição sonora FIS NEG DIRETO 1 3 1 1 1 2 2 1 12 BAIXA 
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Afugentamento de 
fauna 

BIO NEG DIRETO 1 3 1 1 3 2 2 1 14 BAIXA 

Alteração da topo-
grafia local 

Alteração do regime 
de escoamento das 

águas 
FIS NEG DIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Compactação do 
solo 

FIS NEG DIRETO 1 2 1 1 3 2 2 1 13 BAIXA 

Emissão de ga-
ses, particulados 

e odores 

Poluição atmosfé-
rica 

FIS NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 7 19 MÉDIA 

Incomodo a popula-
ção 

SE NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 3 15 BAIXA 

Funcionamento do can-
teiro de obras 

Contratação de mão 
de obra 

Oferta de vagas 
de trabalho 

Aumento da de-
manda de emprego 

SE POS DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Dinamização da 
economia local 

SE POS INDIRETO 1 2 1 1 3 2 2 3 15 BAIXA 

Variação do nível 
de renda 

SE POS DIRETO 5 3 5 1 1 2 2 5 24 MÉDIA 

Transporte de 
operários 

Pressão sobre o 
sistema viário 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 3 1 2 2 3 15 BAIXA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Indução de pro-
cessos migrató-

rios 

Aumento do risco 
de conflitos com co-

munidades locais 
SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 1 14 BAIXA 

Pressão sobre o 
sistema viário 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 3 1 2 2 3 15 BAIXA 

Aumento da popu-
lação local 

SE POS DIRETO 3 3 1 3 2 1 2 5 20 MÉDIA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Aumento da arreca-
dação tributária 

SE POS DIRETO 1 3 1 1 2 1 2 3 14 BAIXA 

Expansão da infra-
estrutura local e re-

gional 
SE POS INDIRETO 3 3 1 3 2 2 2 3 19 MÉDIA 

Aumento da de-
manda de bens e 

serviços 

Dinamização da 
economia local 

SE POS INDIRETO 1 2 1 1 3 2 2 3 15 BAIXA 

Aumento da arreca-
dação tributária 

SE POS DIRETO 1 3 1 1 2 1 2 3 14 BAIXA 
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Geração de Eflu-
entes 

Contaminação e de-
terioração das 

águas superfici-
ais/subterrâneas 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Contaminação do 
solo 

FIS NEG DIRETO 1 2 1 1 3 2 2 1 13 BAIXA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura e servi-

ços públicos 
SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Geração de Resí-
duos Sólidos 

Aumento da fauna 
sinantrópica 

BIO NEG DIRETO 1 2 1 1 2 2 2 1 12 BAIXA 

Contaminação e de-
terioração das 

águas superfici-
ais/subterrâneas 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Contaminação do 
solo 

FIS NEG DIRETO 1 2 1 1 3 2 2 1 13 BAIXA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura e servi-

ços públicos 
SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Emissão de ga-
ses, particulados 

e odores 

Poluição atmosfé-
rica 

FIS NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 7 19 MÉDIA 

Incomodo a popula-
ção 

SE NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 3 15 BAIXA 

Operação de máqui-
nas e equipamentos 

Aumento do fluxo 
de maquinário pe-

sado 

Compactação do 
solo 

FIS NEG DIRETO 1 2 1 1 3 2 2 1 13 BAIXA 

Risco de acidentes SE NEG DIRETO 1 2 1 1 2 1 1 1 10 BAIXA 

Pressão sobre o 
sistema viário 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 3 1 2 2 3 15 BAIXA 

Emissão de ruí-
dos e vibrações 

Incomodo a popula-
ção 

SE NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 3 15 BAIXA 

Poluição sonora FIS NEG DIRETO 1 3 1 1 1 2 2 1 12 BAIXA 

Afugentamento de 
fauna 

BIO NEG DIRETO 1 3 1 1 3 2 2 1 14 BAIXA 

Emissão de ga-
ses, particulado e 

odores 

Poluição atmosfé-
rica 

FIS NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 7 19 MÉDIA 

Incomodo a popula-
ção 

SE NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 3 15 BAIXA 
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Alteração na dinâ-
mica de avifauna 

BIO NEG DIRETO 1 2 5 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Mobilização de Equipa-
mentos e materiais 

Contratação de pes-
soal temporário 

Circulação de In-
formação 

Geração de Expec-
tativas positivas 

SE POS INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 1 14 BAIXA 

Geração de Expec-
tativas negativas 

SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 1 14 BAIXA 

Oferta de vagas 
de trabalho 

Aumento da de-
manda de emprego 

SE POS DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Dinamização da 
economia local 

SE POS INDIRETO 1 2 1 1 3 2 2 3 15 BAIXA 

Variação do nível 
de renda 

SE POS DIRETO 5 3 5 1 1 2 2 5 24 MÉDIA 

Aquisição de ser-
viço especializado 

Dinamização da 
economia local 

SE POS INDIRETO 1 2 1 1 3 2 2 3 15 BAIXA 

Encomenda de má-
quinas e equipamen-

tos 

Aumento da de-
manda de bens e 

serviços 

Dinamização da 
economia local 

SE POS INDIRETO 1 2 1 1 3 2 2 3 15 BAIXA 

Instalação dos painéis fo-
tovoltaicos 

Montagem dos pai-
néis 

Emissão de ruí-
dos e vibrações 

Incomodo a popula-
ção 

SE NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 3 15 BAIXA 

Poluição sonora FIS NEG DIRETO 1 3 1 1 1 2 2 1 12 BAIXA 

Afugentamento de 
fauna 

BIO NEG DIRETO 1 3 1 1 3 2 2 1 14 BAIXA 

Emissão de ga-
ses, particulado e 

odores 

Poluição atmosfé-
rica 

FIS NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 7 19 MÉDIA 

Incomodo a popula-
ção 

SE NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 3 15 BAIXA 

Alteração na dinâ-
mica de avifauna 

BIO NEG DIRETO 1 2 5 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Alteração da pai-
sagem local 

Impacto Visual FIS NEG DIRETO 5 3 1 3 3 2 2 3 22 MÉDIA 

Circulação de ma-
teriais e quipa-

mentos 

Risco de acidentes SE NEG DIRETO 1 2 1 1 2 1 1 1 10 BAIXA 

Pressão sobre o 
sistema viário 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 3 1 2 2 3 15 BAIXA 

Incomodo a popula-
ção 

SE NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 3 15 BAIXA 

Operação de máqui-
nas e equipamentos 

Compactação do 
solo 

FIS NEG DIRETO 1 2 1 1 3 2 2 1 13 BAIXA 
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Aumento do fluxo 
de maquinário pe-

sado 

Risco de acidentes SE NEG DIRETO 1 2 1 1 2 1 1 1 10 BAIXA 

Pressão sobre o 
sistema viário 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 3 1 2 2 3 15 BAIXA 

Emissão de ruí-
dos e vibrações 

Incomodo a popula-
ção 

SE NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 3 15 BAIXA 

Poluição sonora FIS NEG DIRETO 1 3 1 1 1 2 2 1 12 BAIXA 

Afugentamento de 
fauna 

BIO NEG DIRETO 1 3 1 1 3 2 2 1 14 BAIXA 

Emissão de ga-
ses, particulado e 

odores 

Poluição atmosfé-
rica 

FIS NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 7 19 MÉDIA 

Incomodo a popula-
ção 

SE NEG DIRETO 1 3 1 1 2 2 2 3 15 BAIXA 

Alteração na dinâ-
mica de avifauna 

BIO NEG DIRETO 1 2 5 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Desmobilização e limpeza 
geral da oba 

Desmobilização das 
áreas de apoio 

Exposição do solo 

Assoreamento dos 
corpos hídricos 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Indução de proces-
sos erosivos 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Geração de Eflu-
entes 

Contaminação e de-
terioração das 

águas superfici-
ais/subterrâneas 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Contaminação do 
solo 

FIS NEG DIRETO 1 2 1 1 3 2 2 1 13 BAIXA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura e servi-

ços públicos 
SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Geração de Resí-
duos Sólidos 

Aumento da fauna 
sinantrópica 

BIO NEG DIRETO 1 2 1 1 2 2 2 1 12 BAIXA 

Contaminação e de-
terioração das 

águas superfici-
ais/subterrâneas 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Contaminação do 
solo 

FIS NEG DIRETO 1 2 1 1 3 2 2 1 13 BAIXA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura e servi-

ços públicos 
SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 
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Vazamento de 
substâncias con-

taminantes 

Contaminação e de-
terioração das 

águas superfici-
ais/subterrâneas 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Contaminação do 
solo 

FIS NEG DIRETO 1 2 1 1 3 2 2 1 13 BAIXA 

Desmobilização da 
mão de obra 

Geração de de-
semprego 

Criação de expecta-
tivas negativas, 

conflitos e insegu-
ranças 

SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 1 14 BAIXA 

Retração do mer-
cado de bens e ser-

viços 
SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 3 16 BAIXA 

Migração de pes-
soas e trabalha-

dores 

Criação de expecta-
tivas negativas, 

conflitos e insegu-
ranças 

SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 1 14 BAIXA 

Retração do mer-
cado de bens e ser-

viços 
SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 3 16 BAIXA 
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OPERAÇÃO 

Macro atividade Atividade Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 
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L
A

S
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A
Ç

Ã
O

 

Funcionamento da UFV 

Produção de energia 
elétrica 

Oferta de energia 

Aumento da arreca-
dação tributária 

SE POS DIRETO 1 3 1 1 2 1 2 3 14 BAIXA 

Aumento da dispo-
nibilidade de ener-

gia elétrica 
SE POS INDIRETO 1 3 5 3 3 2 2 7 26 ALTA 

Contribuição para o 
desenvolvimento in-

dustrial 
SE POS INDIRETO 5 3 5 5 3 2 2 7 32 ALTA 

Manutenção dos equi-
pamentos 

Geração de Resí-
duos Sólidos 

Aumento da fauna 
sinantrópica 

BI
O 

NEG DIRETO 1 2 1 1 2 2 2 1 12 BAIXA 

Contaminação e 
deterioração das 
águas superfici-
ais/subterrâneas 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Contaminação do 
solo 

FIS NEG DIRETO 1 2 1 1 3 2 2 1 13 BAIXA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura e servi-

ços públicos 
SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Geração de Eflu-
entes 

Contaminação e 
deterioração das 
águas superfici-
ais/subterrâneas 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Contaminação do 
solo 

FIS NEG DIRETO 1 2 1 1 3 2 2 1 13 BAIXA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura e servi-

ços públicos 
SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Aquisição de ser-
viço especializado 

Dinamização da 
economia local 

SE POS INDIRETO 1 2 1 1 3 2 2 3 15 BAIXA 
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OPERAÇÃO 

Limpeza dos módulos 
Geração de Eflu-

entes 

Contaminação e 
deterioração das 
águas superfici-
ais/subterrâneas 

FIS NEG DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Contaminação do 
solo 

FIS NEG DIRETO 1 2 1 1 3 2 2 1 13 BAIXA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura e servi-

ços públicos 
SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Contratação de mão de 
obra 

Oferta de vagas de 
trabalho 

Aumento da de-
manda de emprego 

SE POS DIRETO 5 2 1 1 3 2 2 1 17 MÉDIA 

Dinamização da 
economia local 

SE POS INDIRETO 1 2 1 1 3 2 2 3 15 BAIXA 

Variação do nível 
de renda 

SE POS DIRETO 5 3 5 1 1 2 2 5 24 MÉDIA 

Transporte de ope-
rários 

Pressão sobre o 
sistema viário 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 3 1 2 2 3 15 BAIXA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Indução de pro-
cessos migratórios 

Aumento do risco 
de conflitos com co-

munidades locais 
SE NEG INDIRETO 3 2 1 1 2 2 2 1 14 BAIXA 

Pressão sobre o 
sistema viário 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 3 1 2 2 3 15 BAIXA 

Aumento da popu-
lação local 

SE POS DIRETO 3 3 1 3 2 1 2 5 20 MÉDIA 

Sobrecarga na in-
fraestrutura 

SE NEG INDIRETO 1 2 1 1 2 2 2 3 14 BAIXA 

Aumento da arreca-
dação tributária 

SE POS DIRETO 1 3 1 1 2 1 2 3 14 BAIXA 

Expansão da infra-
estrutura local e re-

gional 
SE POS INDIRETO 3 3 1 3 2 2 2 3 19 MÉDIA 
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 Introdução  

Este capítulo dará embasamento à previsão da situação futura das áreas de 

influências do empreendimento e seus respetivos impactos levantados no Estudo de 

Impacto Ambiental - EIA, tanto quanto possível e aplicável, baseado no diagnóstico 

ambiental, cujos resultados serão destinados ao equacionamento dos potenciais im-

pactos (SÁNCHEZ, 2020).  

Diante do contexto, quanto mais amplo o conhecimento sobre o ambiente na 

qual será inserido o Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio, maior será a capaci-

dade de previsão dos impactos e, portanto, garantirá melhor primazia ao prognóstico. 

Ademais, esses elementos otimizam o levantamento e indicadores, assim como ofe-

recem subsídios as análises de viabilidade de implantação, considerando massiva-

mente os custos e a capacidade de monitoramento. 

Em consonância com o Termo de Referência (TR) orientado pelo Ofício nº 

SUD-OFI-2021/00288 o Prognóstico Ambiental contempla uma análise integrada dos 

aspectos físicos, bióticos e antrópicos em função do capítulo - Diagnóstico Ambiental 

a partir das tratativas ambientais para elaboração do estudo considerando dados ge-

rais do empreendimento, características quanto à ocupação e usos do solo, fluxogra-

mas de funcionamento, concepção dos sistemas de abastecimento de água, de esgo-

tamento sanitário, de limpeza e manejo de resíduos sólidos, de drenagem e manejo 

das águas pluviais, de fornecimento e distribuição de energia elétrica e movimentação 

de terra. 

A partir da concepção de planejamento, instalação, operação e desativação do 

Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio a finalidade desse capítulo é fazer um elo 

da cadeia do estudo e fornecer informações para as etapas subsequentes, em espe-

cial a análise de impactos previstos e suas respectivas medidas mitigadoras. 

 Dados Gerais do Empreendimento  

Para implantação do complexo será arrendado um total de 1.193,45 ha de ter-

ras nos imóveis Taboleiro do Meio, Sítio Taboleiro do Meio, Major Celso e Joana So-

ares, conforme os contratos de arrendamento em ANEXO II, cuja maior parcela per-

tencerá ao imóvel Major Celso com aproximadamente 42% da área total arrendada. 
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Conforme descrito no Capítulo 1 - Caracterização do Empreendimento, o com-

plexo possuirá 419,65 ha para área construtiva (Figura 254 e Figura 255), abrangendo 

as Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII. As Usinas Fo-

tovoltaicas Taboleiro do Meio V, VII e VIII apresentarão as maiores áreas construtivas 

com 68,74 ha, 72,1 ha e 95,64 ha, respectivamente (Figura 254 e Figura 255). 

Figura 254 – Localização do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. 

 Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2021). 



 

  

747 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 5 Prognóstico Ambiental   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Figura 255 – Layout geral das Usinas Solares Fotovoltaicas Taboleiro do Meio II, III, IV e V, VI, 
VII e VIII. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2021). 

5.2.1. Vias de Acessos 

5.2.1.1. Acessos Externos 

O Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio será instalado no município de Co-

remas e distará aproximadamente 405 km da capital do Estado, João Pessoa. O 

acesso, a partir da sede do município de Coremas, se dará através das rodovias BR-

426 e PB-366, na direção oeste, sentido PB-348, percorrendo aproximadamente 4,9 

km até Mão d’Água, por onde se percorre mais 7,9 km na direção esquerda até o limite 

da propriedade em uma estrada de chão, cujo percurso total terá 12,8 km (Figura 256).  
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Figura 256 – Acesso ao Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio partindo de Coremas-PB. 

 
Fonte: Google (2021). 
Nota: Imagens ©2021 CNES / Airbus, Landsat / Copernicus, Maxar Technologies, U.S. Geological 
Survey, Dados do mapa ©2021 e Escala: 2 km. 

Já o acesso a partir do centro do município de São José da Lagoa Tapada, se 

dará pela rodovia estadual PB-348 sentido Coremas, percorrendo por aproximada-

mente 15,2 km até a bifurcação com a PB-366, onde irá percorrer 8,9 km até chegar 

a uma estrada de chão que dá acesso a propriedade, percorrendo por ela 6,3 km até 

o limite da propriedade, cujo percurso total tem 30,4 km (Figura 257). 
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Figura 257 – Acesso ao Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio partindo de São José da 

Lagoa Tapada - PB. 

 
Fonte: Google (2021). 
Nota: Imagens ©2021 CNES / Airbus, Landsat / Copernicus, Maxar Technologies, U.S. Geological 
Survey, Dados do mapa ©2021 e Escala: 2 km. 

O município de Coremas abrange comunidades ao longo da BR- 426. Quanto 

a rodovia estadual PB-366, com acesso pelo município São José da Lagoa Tapada, 

esta é pavimentada e com boas condições para o fluxo de trânsito. Porém, grande 

parte das vias ou estradas interligadas as rodovias supracitadas apresentam difícil 

trafegabilidade, principalmente, no período chuvoso. 

A exemplo, cita-se a comunidade Sítio Boa Esperança que se desenvolve nas 

adjacências do canal da Redenção, fazendo divisa com os municípios de Coremas e 

São José a Lagoa Tapada. Esta tem acesso pela rodovia estadual PB-366 e dista 

aproximadamente 3,0 km do empreendimento. Adicionalmente, o assentamento co-

munitário Sarapó localiza-se a aproximadamente 9,0 km do traçado do empreendi-

mento. 

No município de Pombal, a zona urbana tem acesso pelas vias federais da BR- 

230 pavimentadas e com excelente trafegabilidade, em todos os períodos do ano. 

Contudo, as vias municipais que darão acesso ao complexo em estudo, carecem de 
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pavimentação e/ou calçamento, com dificuldade de tráfego principalmente no período 

de chuvoso. 

Além disso, o empreendimento contará com a existência de infraestrutura bá-

sica na região de entorno para suporte e mão de obra na implantação e operação das 

usinas, assim como a existência de malha rodoviária próxima e estradas de acesso 

facilitadas para transporte de insumos e equipamentos. 

5.2.1.2. Acessos Internos 

Esses se darão por vias internas já existentes, construídas em detrimento de 

outros empreendimentos como o Complexo Fotovoltaico de Coremas-PB. Essas vias 

terão 4 m de largura útil (excluindo taludes) e permitirão acesso de veículos pesados 

para construção, manutenção e reparo em toda a instalação do complexo.  

Durante o período de obras poderão ser necessárias vias externas e temporá-

rias por meio de nivelamento, perfilamento do solo natural e sinalização. Vias adicio-

nais poderão ser instaladas com o objetivo de facilitar o acesso de veículos leves ao 

Empreendimento. 

5.2.2. Funcionamento do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio 

Este tópico mostra, resumidamente, a visão sistêmica e técnica do Complexo 

Fotovoltaico Taboleiro do Meio com vistas a facilitar a análise de viabilidade da im-

plantação do empreendimento conectado a prevenção e mitigação dos impactos. 

Ressalta-se que a descrição detalhada das características dos principais ele-

mentos técnicos e operacionais do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio encon-

tra-se no capítulo 1 – Caracterização do Empreendimento. 

O Complexo Fotovoltaico composto pelas Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do 

Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII apresentará potência nominal de 172,14 MW e Potência 

pico de 200,84 MWp.  

O projeto utilizará 461.700 unidades de módulos de silício policristalino PERC 

Bifaciais de 435 Wp, com 5.130 unidades de estruturas com seguidor. O fabricante 

dos módulos será a Canadian Solar e o modelo utilizado será o CS3W-435PB-AG. Os 

módulos fotovoltaicos serão montados em estruturas de aço e/ou alumínio e serão 
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arranjados em um eixo orientado N-S, cuja distância Norte-Sul entre eixos de segui-

dores adjacentes será de 1 m.  

O controle do sistema de rastreamento será completamente automatizado e o 

acionamento correto das mesas será monitorado. Além disso, o sistema possuirá con-

trole do tipo “backtracking” para evitar sombreamento dos módulos.  

Serão utilizadas 51 unidades de inversores de 1.689 kW (30°C) e 86 unidades 

de inversores de 1.000kW (30°C) com fator de capacidade máxima de 100%. A topo-

logia adotada para o Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio foi de inversores fabri-

cados pela Ingeteam cujo modelo é o Ingecon Sun 1690 TL B650 GE com eficiência 

máxima de 98,9%.  

Vale frisar que previamente, ou seja, durante a fase de planejamento, serão 

realizados estudos geotécnicos, hidrológicos, topográficos, solares e elétricos, análi-

ses de interferências, dentre outros visando garantir a segurança técnica, operacional, 

ambiental e econômica. Assim como o suporte aos projetos de terraplanagem, vias 

de acesso internas/externas, sistemas de drenagem. O complexo também comtem-

plará com uma estação solarimétrica implantando na área onde será implantada a 

UFV Taboleiro do Meio II. 

Resumidamente, a configuração do arranjo do sistema que será empregado no 

Complexo Fotovoltaico conectará os módulos fotovoltaicos até a transmissão à su-

bestação coletora, demonstrado na figura abaixo. 

Figura 258 – Fluxograma da configuração do arranjo do complexo 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2021). 
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Cada subestação unitária do ramal média tensão possuirá dois painéis de linha 

e um painel de transformador com interruptor-fusível de saída, com o intuito de detec-

tar a presença ou ausência de tensão nas três fases da rede MT de 34,5 kV.  

A proteção interna da planta será composta por DPS do tipo 2 correntes contí-

nua instalado na caixa de junção das séries fotovoltaicas e na entrada CC do inversor 

(integrado no inversor centralizado). A saída CA dos inversores terá um DPS combi-

nado tipo 1+2 correntes alternada. Na entrada MT da SE unitária serão previstos DPS 

tipo 1. Os níveis de proteção (Up) e as demais caraterísticas dos DPS serão definidos 

no projeto executivo. 

Quanto a malha de aterramento será por condutores de cobre nu 50 mm² dire-

tamente enterrados, sendo o encaminhamento dos condutores pelas valas de condu-

tores de CC sempre que possível. A malha será interligada às malhas de aterramento 

dos inversores (subestações unitárias) e à malha da subestação elevadora, como tam-

bém à da cerca no perímetro do empreendimento.  

O sistema do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio terá estação solarimé-

trica, dataloggers, switches, sensores, cabos e outros componentes acessórios confi-

gurados para registrar dados elétricos e ambientais para monitorar o desempenho do 

arranjo fotovoltaico e garantir a segurança e integração do controle da planta com a 

subestação.  

5.2.2.1. Fluxograma das atividades 

As atividades pertinentes a implantação e operação do complexo fotovoltaico 

perpassam por pelas fases: pré-desenvolvimento, desenvolvimento, pré-implantação, 

implantação e operação. A Figura 259 demonstra o fluxograma das atividades do em-

preendimento. 
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Figura 259 – Fluxograma das atividades do empreendimento 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2021). 

5.2.3. Microbacia 

O Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio será inserido na bacia hidrográfica 

do rio Piranhas-Açu que compreende os estados da Paraíba e do Rio Grande do 

Norte. Sua área de drenagem total é de 43,6 mil Km² e mais de 60% da bacia com-

templa o estado da Paraíba. Seu principal rio é o rio Piranhas, de domínio federal, 

uma vez que nasce na Paraíba e desagua no Oceano Atlântico.  

Importantes afluentes do rio Piranhas na Paraíba são: rio Piancó, rio do Peixe, 

rio Espinharas, riacho Capim Verde e riacho da Caiçara. A maior parte das drenagens 

da bacia são classificadas como intermitentes, ou seja, secam durante a estação mais 

seca do ano, exceto trechos dos rios Piancó, Piranhas e do Peixe que são classifica-

dos como perenes, em muitos casos graças a vazão de importantes reservatórios in-

seridos na área. 

A maior parte da área de influência indireta do empreendimento será inserida 

na sub-bacia do rio Piancó (Figura 260), cuja área de drenagem é de 4.603 km². Na 

sub-bacia do rio Piancó localiza-se o Complexo Coremas-Mãe D’água, formado pelos 
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açudes Estevam Marinho (Coremas) e o Engenheiro Egberto da Cunha (Mãe D’água), 

os maiores do estado da Paraíba, considerados estratégicos para o desenvolvimento 

social e econômico desta região. 

Figura 260 – Mapa hidrográfico das bacias hidrográficas que envolvem a AII. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2021). 

O Complexo Hídrico Coremas-Mãe D’água possui capacidade total de 

1.289.162.193 m3, sendo 744.144.694 m3 a capacidade do açude Estevam Marinho 

(Coremas), e 545.017.499 m3 do açude Engenheiro Egberto da Cunha (Mãe D’água). 

5.2.4. Uso e Ocupação do Solo 

A análise do uso e ocupação do solo recebe destaque nos estudos ambientais, 

especialmente, pela sua capacidade em diagnosticar o nível de apropriação da soci-

edade sobre os diferentes espaços, repercutindo como um 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). 
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O uso e ocupação da Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento, na 

ocasião dos usos locais, delimita-se com: Áreas Urbanas; Atividades Agropecuárias e 

Áreas de Vegetação Natural (Caatinga).  

De acordo com o censo agropecuário realizado pelo IBGE (2017) são elenca-

dos os principais usos locais nos municípios que incorporam a AII do empreendi-

mento. 

O município de Coremas com 19.306 hectares se destaca nas atividades agro-

pecuárias, onde se sobressai as pastagens naturais. Outro fator relevante é o quanti-

tativo de matas ou florestas naturais e áreas destinadas às APPs e Reserva Legal 

(Figura 261). Outro uso e ocupação do solo no município referem-se as atividades 

pesqueiras, na qual prospectam relativo crescimento econômico ao município.  

Figura 261 – Uso e ocupação do solo em Coremas - PB 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2017). 

Entre os anos de 1996 e 2010 houve alterações do uso das terras no município, 

onde o índice de terras destinadas à área de vegetação natural cresceu em relação a 

1996, com redução de lavouras temporárias e permanentes. 

Quanto ao município de São José da Lagoa Tapada, a maior parte do território 

é destinado a estabelecimentos agropecuários, com destaque para lavouras tempo-

rárias e pastagens naturais (Figura 262). Diferentemente do município de Coremas, 
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este já apresenta um menor percentual de suas áreas destinados à APPs e Reserva 

Legal.  

Figura 262 – Uso e ocupação do solo em São José da Lagoa Tapada - PB 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2017). 

As atividades agropecuárias também são representativas no município de Pom-

bal. O município vem aumentando as áreas com esta destinação cerca de 20% em 

áreas irrigadas, o que pode ser observado principalmente nas margens dos rios Pi-

ancó e Piranhas (ALMEIDA et al., 2015). De acordo com IBGE (2017), cerca de 80% 

do território compreende matas ou florestas naturais e APPs ou reserva legal (Figura 

263). 
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Figura 263 – Uso e ocupação do solo em Pombal - PB 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2017). 

Quanto ao município de Cajazeirinhas, maior parte da sua área territorial é zona 

rural destinadas às atividades agropecuários divididas em agricultura familiar e criação 

de ovinos e bovinos (Figura 264). O munícipio conta com mais de 70% do território 

destinado as matas ou florestas naturais, APPs e reservas legais (BRASIL, 2017). 

Figura 264 – Uso e ocupação do solo em Cajazeirinhas - PB 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2017). 
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Na Área de Influência Direta segue a tendência municipal em seus diferentes 

usos. Foram verificadas propriedades fundiárias de grande a pequeno porte, assim 

como povoados rurais dispostos de forma difusa. A AID se constituiu como uma área 

rural já antropizada e tendo como relevantes a criação de gado, galináceos e ovinos, 

usos agricultáveis, onde há um predomínio de culturas temporárias, atividades pes-

queiras e a presença de pastagens o que caracteriza as práticas locais como de sub-

sistência.  

Vale salientar que a maior parte das áreas de influência do empreendimento se 

sobrepõem às áreas prioritárias para conservação da biodiversidade na Caatinga. Em 

reconhecimento à Portaria nº463/MMA de 2018, essas áreas sobrepostas são alvos 

de ações conservacionistas. 

Ainda quanto ao uso e ocupação do solo são enumeradas as áreas com restri-

ções ambientais de uso próximas e dentro das áreas de influência ao complexo, como: 

Unidades de Conservação (UCs), Áreas de Preservação Permanente (APPs), Áreas 

Indígenas, Comunidades Tradicionais, Áreas Rurais e Povoados. 

5.2.4.1. Unidades de Conservação 

Foram identificadas próximas as áreas de influências do complexo 3 (três) Uni-

dades de Conservação (UCs): 

1. Monumento Natural Vale dos Dinossauros, na qual distará 40 Km em 

linha reta ao empreendimento; 

2. Parque Estadual Pico do Jabre, na qual distará 72 Km em linha reta ao 

empreendimento; e, 

3. Estação Ecológica Seridó, na qual distará 92 Km em linha reta ao em-

preendimento. 

 

A Figura 265 mostra a localização das unidades de conservação próximas ao 

empreendimento e explicita as devidas áreas de amortecimento das UCs. 
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Figura 265 – Unidades de Conservação próximas ao empreendimento 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2021). 

No capítulo 1 – Caracterização do Empreendimento, no Item – Informações 

Gerais também são mostradas as UCs listadas em relação as áreas de influências do 

empreendimento. 

5.2.4.2. Áreas Prioritárias para Conservação da Caatinga 

O Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio será alocado em Áreas Prioritárias 

para Conservação da Caatinga, em que a Área de Influência Direta - AID e a Área 

Diretamente Afetada - ADA do complexo afetarão diretamente a serra de Santa Cata-

rina e a Área de Influência Indireta - AII afetará a Serra da Mina, conforme demons-

trado na Figura 266. Tal fato, desperta um olhar mais criterioso quanto à avaliação 

dos impactos ambientais e preconiza a obrigatoriedade da implementação e monito-

ramento das medidas mitigadoras sugeridas em estudo. 
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Figura 266 – Áreas prioritárias próximas ao empreendimento 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2021). 

5.2.4.3. Comunidades Rurais 

As comunidades rurais cerceadas pela implantação do Complexo Fotovoltaico 

Taboleiro do Meio são abordadas de acordo com as áreas de influência definidas Fi-

gura 267. Assim as seguintes comunidades são:   

1. Área Diretamente Afetada (ADA): Comunidade Riacho Grande e Xavier; 

2. Área de Influência Direta (AID): Comunidade Riacho Grande, Xavier, 

Boa Esperança, Marro, Diogo e Quatiba; e, 

3. Área de Influência Indireta (AII): Comunidade Riacho Grande, Xavier, 

Boa Esperança, Marro, Diogo, Quatiba, Pedra Branca, Mata Burro, Es-

treito, Montevidéo, Canoas, Brejo, Várzea Comprida e Lagoa Seca. 

5.2.4.4. Comunidades de Remanescentes de Quilombos 

Na Área de Influência Direta - AID do empreendimento foi observada a pre-

sença de comunidade Quilombola, em específico a comunidade Mãe D'água, de-

monstrada na Figura 267, que poderá sofrer interferência direta quanto à instalação e 

operação do Complexo.  
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A Comunidade Mãe D’Água, localizada próxima à barragem em Coremas-PB, 

é uma das três comunidades remanescente de quilombos (CRQ’s) do município, com 

certificação pela Fundação Cultural Palmares, na qual são uma das categorias das 

“Comunidades Tradicionais”, definidas pelo Decreto Federal de nº 6.040/07, em seu 

art. 3º, inciso I.  

A comunidade é composta por 192 famílias, com aproximadamente 600 mora-

dores. Suas principais atividades econômicas é a agricultura irrigada (cerca de 7 hec-

tares) e a piscicultura (em torno de 83 viveiros para cultivo de peixes). 

Figura 267 – Comunidades remanescentes de quilombos, áreas urbanas e comunidades rurais 

próximas ao empreendimento 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2021). 

5.2.4.5. Comunidades Indígenas 

De acordo com a avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico na área de 

implantação do complexo, realizada pelo IPHAN, não foram identificadas terras indí-

genas cadastradas na base de dados da Fundação Nacional do Índio – FUNAI para o 

município de Coremas ou áreas próximas.  
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5.2.4.6. Áreas de Sítios Arqueológicos 

Apesar da grande quantidade de sítios arqueológicos encontrados na Paraíba, 

em especial, na área do Seridó e o Parque Nacional da Serra da Capivara, para a 

área abrangida pelo empreendimento no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

(CNSA/IPHAN), o município de Coremas não apresenta registro de sítio arqueológico. 

Foram consultados os municípios vizinhos e apenas em Pombal (ao Norte) foi regis-

trado o total de 01 (um) sítio arqueológico.  

5.2.4.7. Áreas de Preservação Permanente 

A projeção da área de implantação do complexo, em especial nas UFV V, VI e 

VII, consta recursos hídricos superficiais artificiais e naturais, repercutindo, dessa 

forma, nas Áreas de Preservação Permanente envoltas, como demonstrado na Figura 

268, assim como no capítulo 1 – Caracterização do Empreendimento. 

Figura 268 – Áreas de Preservação Permanentes (APP) próximas ao empreendimento 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2021).  
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5.2.5. Sistemas de Abastecimento de Água 

Quanto ao sistema de abastecimento de água compreendido na AII do empre-

endimento, observou-se que os municípios de São José da Lagoa Tapada e Cajazei-

rinhas são mais vulneráveis e concomitantemente apresentam maior população em 

zona rural (Quadro 46).  

Quadro 46 – Abastecimento de água nas Áreas de Influências Indireta do Complexo 
Fotovoltaico Taboleiro do Meio 

 
Rede de Abasteci-

mento de Água  

Outros meios (poço 

ounascente, cister-

nas, carro pipa, 

açude, etc.) 

Coremas (PB) 84% 16% 

São José da Lagoa 
Tapada (PB) 

49% 51% 

Pombal (PB) 79% 21% 

Cajazeirinhas (PB)  34% 66% 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010) e CPRM (2005). 

Com o abastecimento de água deficiente e saneamento básico precário à po-

pulação desses municípios fica mais suscetíveis a infestação de doenças e conse-

quente interfere na qualidade de vida dessas pessoas. 

O município de Coremas – PB concentra um quantitativo considerável de bar-

ragens para acumulação de água. Em relação ao uso das águas desses mananciais 

a principal destinação é para o abastecimento humano, contudo, também ocorre uso 

para perenização de rios, para agricultura e lazer. Compreender a integração dos re-

cursos hídricos detectados nas áreas de influências do empreendimento dará emba-

samento à uma previsão plausível dos possíveis impactos aos sistemas de abasteci-

mento de água.  

O Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio compreende a bacia hidrográfica 

do rio Piranhas-Açu, considerada a mais importante do estado da Paraíba, como des-

crito no item 5.2.3 - Microbacia.  
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O sistema de barragem Coremas-Mãe D’água, além de possuir uma hidrelétrica 

e perenizar os rios, apresenta uso múltiplo destinado, especialmente, ao abasteci-

mento das cidades circunvizinhas. O sistema também abastece o município de Pi-

ancó, situado à montante, e várias cidades paraibanas à jusante, tais como Coremas, 

Cajazeirinhas, Pombal, Paulista, São Bento. Duas cidades do Rio Grande do Norte 

são também abastecidas pelo sistema Coremas-Mãe D´água: Jardim de Piranhas e 

Jucurutu. Além disso, a irrigação e o abastecimento animal também são beneficiados 

na região com esse sistema, que é extremamente importante para o alto e baixo ser-

tão paraibano, visto que se constitui no maior reservatório do Estado, com uma capa-

cidade de acumulação superior a 1 bilhão de metros cúbicos de água, conforme San-

tos (2016).  

Ainda no sistema Coremas-Mãe D’água tem-se o Canal da Redenção, como é 

popularmente conhecido, que começa no Açude Estevam Marinho/Mãe D’água (Fi-

gura 269), no município de Coremas, a oeste do estado da Paraíba, se estendendo 

até o município de Aparecida, abrangendo 37 km de extensão, que foi construído com 

a finalidade principal de transpor a água para o perímetro irrigado das Várzeas de 

Sousa (SANTOS, 2018). 

Figura 269 – Açude Estevam Marinho em Coremas - PB. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2021). 
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Além do Coremas-Mãe D’água, outros reservatórios são importantes para a 

região, tais como o açude Malhada da Areia em Coremas, os açudes Peões e Cato-

lezinho em Pombal, e os açudes Jenipapeiro, Santa Rita, Poço dos Cavalos e Bana-

neiras no município de São José da Lagoa Tapada. Esses açudes têm como principal 

finalidade o abastecimento humano, exceto o açude Poço dos Cavalos que tem como 

principal finalidade a irrigação. 

O abastecimento urbano do município de Coremas se dá a partir do açude Co-

remas/Mãe D'Água por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município, 

apresentando uma demanda urbana de 32 L/s. 

Apesar da abundância de recursos hídricos na região onde será implantado o 

empreendimento e tendo em vista que a principal demanda por água durante a cons-

trução do complexo será para o concreto das fundações, para umedecimento das vias 

internas, a fim de minimizar a dispersão de partículas sólidas (poeira) e para o con-

sumo dos trabalhadores, o volume de água requerido não será tão grande, entretanto, 

como a rede pública de abastecimento não alcança o local, faz-se necessário a con-

tratação de carros-pipa, que deverá servir como fonte deste recurso durante a opera-

ção do Complexo.  

5.2.6. Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Contextualizando o sistema de esgotamento sanitário dos municípios inseridos 

nas áreas de influências do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio – Coremas, 

Pombal, São José da Lagoa Tapada e Cajazeirinhas – apresentados no diagnóstico 

do estudo observou-se que, em geral, os municípios carecem de um sistema sanitário 

adequado que englobe a maioria da população.  

De acordo com dados de 2017 do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil 

foram apresentados um panorama da situação dos municípios em relação ao estado 

da Paraíba retratados no Quadro 47: 

Quadro 47 – Sistema de Esgotamento Sanitário das Áreas de Influências do Complexo 
Fotovoltaico Taboleiro do Meio em 2017  
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% de pessoas ins-

critas no Cadas-

tro Único sem es-

gotamento sanitá-

rio adequado  

% da população 

urbana residente 

em domicílios li-

gados à rede de 

esgotamento sa-

nitário SNIS 

% de esgoto tra-

tado SNIS 

Paraíba 47,39 43,54  77,18  

Coremas (PB) 20,95 - - 

São José da Lagoa 
Tapada (PB) 

82,68 68,95 - 

Pombal (PB) 20,67 66,26 - 

Cajazeirinhas (PB)  79,96 37,29 100,00  

Fonte: Adaptado de ATLAS BRASIL (2017). 

Apesar da precariedade de dados, com 37,3% dos domicílios urbanos ligados 

à rede de esgotamento sanitário, o município de Cajazeirinhas demonstra ser o muni-

cípio mais vulnerável aos passivos ambientais sanitários. De forma adenda, os muni-

cípios de Pombal e São José da Lagoa Tapada tiveram mais de 60% de suas popu-

lações urbanas com rede de esgotamento sanitário, em 2017, atingindo média maior 

que a cobertura estadual da Paraíba. 

De acordo com o último censo de 2010 do IBGE o município de Coremas teve 

um percentual de 51,3% dos domicílios ao sistema de esgotamento adequado. 

Diante do contexto, durante o período de construção do complexo, tendo em 

vista as instalações no canteiro de obras, juntamente com as instalações para salas 

técnicas, laboratórios, refeitórios etc., as instalações hidrossanitárias, contemplando 

lavatórios e sanitários, em caso de ausência de sistema de esgotamento sanitário, 

deverão ser instalados banheiros químicos e além disso, a realização da higiene pes-

soal deverá ocorrer nos dormitórios. 

Durante a operação e manutenção das UFVs, o consumo de água será pe-

queno, uma vez que não haverá necessidade de fornecimento para fins de geração 

de energia, mas, em especial, para os sanitários situados na sala de controle e na 

guarita. Como o consumo de água nestes casos será muito baixo, o esgoto poderá 

ser destinado a um sistema de fossa e sumidouro, a depender da vazão e das condi-

cionantes ambientais pertinentes.  
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5.2.7. Sistemas de Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos 

Analisando o contexto das atividades, infraestruturas e instalações operacio-

nais dos sistemas de limpeza e manejo de resíduos sólidos os municípios inseridos 

nas áreas de influências do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio – Coremas, 

Pombal, São José da Lagoa Tapada e Cajazeirinhas – observou-se, em geral, que os 

municípios realizam coleta simples dos resíduos sólidos com fragilidades nas ações 

de gerenciamento e gestão frente as exigências da Política Nacional de Resíduos Só-

lidos, como a ausência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

de Plano de Coleta Seletiva, tratamento dos resíduos e descarte final em lixão.  

Ainda como agravante, os municípios apresentam falhas no incentivo às ações 

de educação ambiental pautadas em práticas de políticas de sustentabilidade e coleta 

seletiva. 

Com 85% dos RSU coletados pelos serviços de limpeza, realizados por em-

presa terceirizada, o município de Coremas enfrenta passivos ambientais como a 

queima dos resíduos e o enterramento, com 13% e 2%, respectivamente. De forma 

adenda, comunidades situadas ao longo das margens da BR 426 não são contempla-

das pela coleta, intensificando assim, os passivos citados. 

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2017) o mu-

nicípio de São José da Lagoa Tapada ratificou que 98,07% da população urbana teve 

seus RSU coletados; já em Pombal, Cajazeirinhas e Coremas, em 2015, esse percen-

tual atingiu sua totalidade na cobertura da área com coleta de RSU. 

Por se tratar de comunidade/sítios situados ao longo da BR-426, a coleta de 

resíduos sólidos ocorre uma vez por semana e muitos moradores queimam o lixo em 

casa ou jogam na rua. 

Como a coleta de resíduos sólidos na área do empreendimento é precária, 

prevê-se que o acondicionamento e a destinação final sejam dados da forma mais 

adequada possível, frente aos serviços que serão executados nas fases de implanta-

ção, operação e desativação, gerando resíduos de diversas classes.  

O total quantitativo dos resíduos gerados pelo empreendimento poderá repre-

sentar um impacto significativo, caso não ocorra uma destinação ambientalmente ade-

quada. Desta forma, será imprescindível o acompanhamento da geração, manejo, 
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tratamento e destinação final desses resíduos, de modo a reduzir riscos à saúde hu-

mana e ao meio ambiente garantindo conformidade com a legislação vigente. 

Para tanto, serão estabelecidos e detalhados os procedimentos de manejo a 

serem adotados, visando atender as condicionantes ambientais no Programa de Ge-

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

Implantação do empreendimento. 

5.2.8. Sistemas de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

A concepção do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais perpassa 

pela identificação das áreas sujeitas a inundação na qual seu entendimento potencia-

liza os mecanismos de contenção e drenagem.  

De acordo com o levantamento de campo realizado para o estudo ambiental do 

referido Complexo Fotovoltaico, os trechos mais sujeitos à inundação na AID ocorrem 

principalmente ao longo dos cursos dos rios Piancó e Capim Verde, ambos localizados 

a jusante dos reservatórios Estevam Marinho e Mãe D’água respectivamente, como 

também em suas proximidades, a aproximadamente 1 km de áreas lindeiras ao em-

preendimento. 

Na ADA foram diagnosticados pontos mais rebaixados nos trechos de rios de 

regime temporário que cortam o empreendimento, mais especificamente nas proprie-

dades Taboleiro do Meio III, IV, V e VI, além de um pequeno trecho ao sul da proprie-

dade Taboleiro do Meio VIII. Estes, em períodos chuvosos ou em eventos climáticos 

extremos, podem proporcionar acúmulo de água em alguns trechos podendo causar 

sérios danos.  

5.2.9. Sistemas de Fornecimento e Distribuição de Energia Elétrica 

Contextualizando o sistema de fornecimento e distribuição de energia elétrica 

dos municípios inseridos nas áreas de influências do Complexo Fotovoltaico Taboleiro 

do Meio – Coremas, Pombal, São José da Lagoa Tapada e Cajazeirinhas – observou-

se que, em geral, os municípios não carecem de fornecimento de energia, como de-

monstrado no Quadro 48.  

Quadro 48 – Fornecimento e Distribuição de Energia Eletrica nas Áreas de Influências Indiretas 
do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio 
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Poulação com Rede 

de Fornecimento 
Prestação do Serviço 

Coremas (PB) 99,8% ENERGISA 

São José da Lagoa 
Tapada (PB) 

98,8% ENERGISA 

Pombal (PB) 99% ENERGISA 

Cajazeirinhas (PB)  98,18% ENERGISA 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 

As condições ambientais no Nordeste brasileiro para a produção de energia 

através de placas fotovoltaicas possibilitam a utilização em grandes unidades produ-

toras, como é o caso do Complexo Fotovoltaico de Coremas, a primeira usina solar 

fotovoltaica do país com capacidade de 300 MWp, quando em operação total, cons-

truída pelo grupo Rio Alto no Sertão da Paraíba (MAIA et al., 2019).  

Conforme dados fornecidos pelo Sistema de Informações de Geração da 

ANEEL – SIGA (2021) o Estado da Paraíba possui 6 empreendimentos fotovoltaicos 

em operação gerando 135.940,00 kW de potência outorgada, deste total aproximada-

mente 60% correspondem ao município de Coremas. A previsão de aumento na ge-

ração no município de Coremas é de 307.140,00 kW, considerando os empreendi-

mentos em fase de construção e com construção ainda não iniciadas. 

Diante de todo o potencial, o município de Coremas sedia uma subestação da 

Chesf, distribuindo energia para várias localidades do sertão da Paraíba, atuando 

como um atrativo aos empreendimentos energéticos na região. 

O complexo também terá localização favorecida pela proximidade de subesta-

ção de Coremas, distando aproximadamente 6 km em linha reta, reforçada do sistema 

elétrico para suportar a conexão e escoamento da energia produzida pelo empreen-

dimento, como pode ser observado na Figura 270. 
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Figura 270 – Localização das linhas de transmissão próximas ao complexo. 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2021). 

Assim presume-se que o complexo terá subsídios da rede elétrica local para 

operar e garantir a transmissão de energia em larga escala agregando, dessa forma, 

ao aumento da oferta de energia elétrica do sistema integrado nacional, garantindo 

maior estabilidade ao sistema de distribuição. 

5.2.10. Áreas de Empréstimo e Bota fora 

A área de empréstimo e bota-fora a ser utilizada para instalação do Complexo 

Fotovoltaico Taboleiro do Meio terá dimensão de 52.000 m2 e será alocado próxima a 

área do canteiro de obra. Ambas as áreas serão localizadas na Usina Solar Fotovol-

taica Taboleiro do Meio II, como demonstrado na Figura 271. 
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Figura 271 – Localização das Áreas de Empréstimo e Bota Fora 

 
Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA (2021). 

Todas as áreas de empréstimo e bota-fora, mesmo que já abertas antes da 

construção do empreendimento, que tenham sido utilizadas na execução das obras, 

canteiros de obra e acessos temporários deverão ser recuperadas de acordo com as 

diretrizes ambientais apresentadas no Programa de Recuperação de Áreas Degrada-

das - PRAD. 
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Apresentação 

O documento ora apresentado constitui o Projeto Básico Ambiental – PBA su-

gerido no Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA do empreendimento de 419,65 

ha da empresa BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, denominado de COMPLEXO 

DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA TABOLEIRO DO MEIO, com capacidade total 

de 172,14 MW, constituído pelos empreendimentos Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, 

VII e VIII, no município de Coremas/PB.  

Os planos e programas ambientais são ferramentas de gestão ambiental, de 

extrema importância, para garantir a prevenção e mitigação dos possíveis impactos 

causados pelo empreendimento, além de cumprir as determinações da Política Naci-

onal do Meio Ambiente e demais legislações vigentes em âmbito municipal, estadual 

e federal. 

Ressalta-se que este estudo segue rigorosamente as diretrizes impostas pela 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA), seguindo as dire-

trizes estabelecidas no Termo de Referência atrelado ao Ofício Nº SUD – OFI – 

2021/00288, onde contém todas as informações e diretrizes para elaboração e apre-

sentação dos planos de monitoramento e controle da atividade e das alternativas mi-

tigadoras e compensatórias correspondentes à gerência e recuperação do dano am-

biental provocado pelo empreendimento. 

Os Programas Ambientais apresentados contemplam todas as medidas pro-

postas no EIA/RIMA para as etapas de planejamento, implantação e operação do 

empreendimento. O conteúdo do presente documento baseia-se no projeto técnico 

do empreendimento e no diagnóstico ambiental da área, abordando os principais im-

pactos ambientais para cada atividade a ser desenvolvida e, por fim, propondo os 

planos e programas de monitoramento ambiental para estes.  
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 Planos e Programas Ambientais  

6.1.1. Estrutura dos Programas Ambientais  

Os planos e programas de controle e monitoramento ambiental objetivam pro-

por soluções para atenuar e/ou controlar os impactos ambientais adversos gerados 

e/ou previsíveis ao sistema ambiental pelas ações do projeto de implantação e opera-

ção do Complexo Solar Fotovoltaica Taboleiro do Meio. Desse modo, constitui-se um 

elemento básico de planejamento e de monitoramento ambiental à implantação do 

projeto, bem como de gerenciamento ambiental durante a fase de operação do em-

preendimento. 

O PBA constitui um instrumento de gestão que objetiva garantir o cumprimento 

dos compromissos assumidos no trato do meio ambiente e da legislação ambiental. 

As ações que são propostas pelos Programas Ambientais definem os objetivos, metas 

e metodologias que tem como finalidade a gestão ambiental do empreendimento, que 

por sua vez, exige uma coordenação entre os programas e um relacionamento com 

as esferas de governo, com as comunidades, bem como com os agentes responsá-

veis pela construção e operação do Complexo. 

Em conjunto, os Programas Ambientais objetivam: 

• Garantir a plena implementação de todos os compromissos assumidos durante 

o licenciamento ambiental; 

• Assegurar que todas as atividades desenvolvidas estarão de acordo com as 

normas legais aplicáveis; 

• Estabelecer procedimentos e instruções de trabalho específicos para todos os 

processos e atividades com implicações ambientais a serem executadas; 

• Potencializar o monitoramento da evolução das condições ambientais das 

áreas de influência e dos fatores que causam interferência; 

• Assegurar a supervisão ambiental e a documentação rigorosa de todas as 

ações desenvolvidas; 

• Dar subsídio ao empreendedor e a construtora contratada para o atendimento 

a situações emergenciais envolvendo risco e/ou impacto ambiental; 

• Verificar periodicamente o desempenho ambiental do empreendimento; 
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• Garantir um adequado relacionamento com as comunidades próximas ao em-

preendimento e com a sociedade civil em geral. 

6.1.2. Programas que compõem o PA 

Os Planos/Programas apresentados foram elaborados de acordo com as ca-

racterísticas e diagnóstico da área. Os Programas Ambientais foram sugeridos pelo 

Termo de Referência atrelado ao Ofício Nº SUD – OFI – 2021/00288, são eles: 

● Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

● Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas (PGEA); 

● Programa de Resgate e Relocação de Fauna (PRRF); 

● Programa de Monitoramento de Fauna e Manejo de Flora (PMFMF) 

● Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS); 

● Programa de Educação Ambiental (PEA); 

● Programa de Comunicação Social (PCS); 

● Programa de Gerenciamento de Ruídos e Vibrações (PGRV);  

● Plano de Monitoramento da Qualidade da Água (Águas Superficiais e subter-

râneas) (PMQA); 

● Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes (PMQE) 

● Programa de Monitoramento de Processos Erosivos (PMPE); 

● Programa de Educação Patrimonial (PEP) 

● Programa de Proteção ao Patrimônio Cultura e Prospecção Arqueológica.  

● Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra (PGAO) 

● Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

Estes Planos e Programas Ambientais serão detalhados ao longo dos próximos 

tópicos. 

 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

6.2.1. Introdução 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), resíduos 

sólidos são aqueles no estado sólido e semissólido, que resultam de atividade da co-

munidade, de origem: industrial, doméstica, de serviços de saúde, comercial, agrícola, 

de serviços e de varrição. Ficam incluídos nessa definição os lodos provenientes de 
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sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle da poluição, assim como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento em corpos d‘água ou rede de esgoto ou exijam para isso 

soluções técnicas e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponí-

vel. 

De forma muito semelhante, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

instituída pela Lei 12.305/10, define resíduos sólidos: 

(...) é qualquer material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, e cuja destinação final se procede, se 

propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou se-

missólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particu-

laridades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

A problemática do tratamento e destinação dos resíduos sólidos merece aten-

ção especial, pois o gerenciamento inadequado desses resíduos, além de gerar des-

perdício, pode desencadear vários outros problemas como o agravamento da degra-

dação ambiental, impacto sobre as atividades econômicas e aumento das desigual-

dades sociais, ameaça à saúde pública, dentre outros.  

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, caracteriza-se como um 

instrumento de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), ins-

tituída pela Lei Federal 12.305/10, que detalha diretrizes, metas e medidas instrumen-

tais, tornando-se o documento que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos 

resíduos sólidos, observadas suas características no âmbito do fator gerador, contem-

plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, ar-

mazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à sa-

úde pública e ao meio ambiente. 

A classificação de resíduos envolve a identificação do processo ou atividade 

que lhes deu origem e de seus constituintes, além de analisar características e realizar 

a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo im-

pacto à saúde e ao meio ambiente sejam conhecidos. Essa etapa é fundamental para 

a estruturação do PGRS adequado, definindo as etapas de coleta, armazenagem, 
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transporte, manipulação e destinação final, de acordo com cada tipo de resíduo ge-

rado. 

Os tipos de resíduos gerados durante a implantação e operação do Complexo 

Fotovoltaico são variados. Durante a implantação do complexo são gerados desde 

resíduos domésticos provenientes das ações do dia-a-dia nos canteiros de obra (pa-

pel, resíduos alimentares, dentre outros), até resíduos especificamente relacionados 

com a obra, como entulhos, restos de cimento, madeira, dentre outros (resíduos da 

construção civil), bem como aqueles vinculados a manutenção de máquinas e equi-

pamentos (resíduos oleosos). Enquanto na fase operação prevalecerá resíduos do-

mésticos e vinculados às atividades de manutenção do complexo. 

Nesse sentido, as diretrizes desse programa compreendem ações e atividades 

referentes à execução de um Programa de Gerenciamento de Resíduos da Constru-

ção Civil (PGRCC). 

6.2.2. Justificativa 

Pode-se dizer que as preocupações com a coleta, tratamento e a destinação 

dos resíduos sólidos representam, porém, apenas uma parte do problema ambiental. 

Vale lembrar que a geração de resíduos é precedida por outra ação impactante sobre 

o meio ambiente – a extração de recursos naturais. Dessa forma, o PGRS busca pre-

ver atividades de redução na fonte, que consiste na implementação de técnicas e pro-

cedimentos que visem reduzir a geração ou minimizar a presença dos principais con-

taminantes presentes no resíduo.  

As atividades da construção civil são responsáveis pela geração de uma grande 

parcela dos resíduos urbanos no Brasil. Grande parte dos resíduos provenientes das 

instalações e montagens de Complexos Fotovoltaicos por suas próprias característi-

cas não apresentam grandes riscos à saúde humana e ao meio ambiente, mas exigem 

cuidados especiais quanto ao seu tratamento e destinação final.  

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos vem a se constituir no 

conjunto de procedimentos de gestão, planejado e implementado a partir de bases 

científicas, técnicas, normativas e legais, que buscam minimizar a produção desses 

resíduos. Como resultado, obtém-se uma destinação final segura, garantindo a 
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preservação à saúde pública, a proteção dos trabalhadores, a proteção ao meio am-

biente e a manutenção da qualidade de vida da população. 

Além disso, o programa consiste ainda em um instrumento que visa, primordi-

almente, a adequação do projeto e a implantação do empreendimento, em sintonia 

com a política ambiental e de resíduos sólidos vigente, tendo em vista manter a qua-

lidade ambiental da área e do seu entorno imediato. 

6.2.3. Objetivos 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) tem como obje-

tivo geral disciplinar o fluxo e destinação de resíduos gerados durante a implantação 

e operação do empreendimento, considerando as atividades inerentes, a proposição 

de medidas, bem como o incentivo à reciclagem no ambiente de trabalho, por meio 

de métodos práticos e de fácil implantação e operação. Alguns dos objetivos especí-

ficos do programa são: 

• Quantificar e qualificar os resíduos gerados na fase de implantação e ope-

ração do complexo; 

• Minimizar a geração de resíduos na fonte, e o incentivo a coleta seletiva; 

• Assegurar o correto manuseio, armazenamento e disposição destes resí-

duos; 

• Conscientizar os colaboradores da importância da uma correta disposição 

dos resíduos e os impactos destes sobre o meio ambiente; 

• Colocar recipientes (contêineres) no empreendimento, de forma que facilite 

a quantificação e qualificação dos resíduos sólidos gerados no empreendi-

mento; 

• Estar em conformidade com a legislação vigente; 

• Diminuir a incidência de acidentes ocupacionais dentre outros benefícios à 

saúde pública e ao meio ambiente. 

6.2.4. Metas e Indicadores 

O programa tem a finalidade de minimizar os problemas de ordem ambiental 

que possam surgir em decorrência das obras, consequência do descarte de todo tipo 

de material utilizado, assegurando a implantação de ações preventivas e de controle 
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ambiental. Com o propósito de alcançar os objetivos outrora expostos, o programa 

deverá corresponder as seguintes metas: 

• Promover a diminuição dos resíduos gerados; 

• Coletar todos os resíduos gerados nas frentes de serviço, no canteiro de obras, 

bem como em outros estabelecimentos congruentes a implantação e operação; 

• Garantir a disposição final adequada dos resíduos; 

• Promover a reciclagem ou reutilização dos resíduos que contenham potencial 

indicado para o mesmo; 

• Viabilizar a qualificação dos trabalhadores tencionando minimizar os impactos 

ambientais e estimular à destinação adequada dos resíduos; 

• Acompanhar as ações de responsabilidade das terceirizadas; 

• Cumprir a todos os requisitos e aspectos legais relativos ao gerenciamento de 

resíduos, bem como as condicionantes das licenças ambientais; e 

• Cumprir as medidas corretivas estabelecidas para as não conformidades rela-

cionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos no prazo estipulado. 

Para o acompanhamento da eficácia do Programa de Gerenciamento de Resí-

duos Sólidos, propõem-se ações de monitoramento contínuo por meio do uso de fer-

ramentas de gestão como os indicadores ambientais. Em vista disso, são destacados 

os seguintes indicadores: 

• Quantidade de capacitações ministradas sobre o tema ao público-alvo definido; 

• Número mensal de ocorrências registradas relacionadas aos aspectos da ge-

ração, separação, manuseio, transporte e destinação dos resíduos sólidos du-

rante a etapa de implantação e operação; 

• Quantidade de resíduos gerados mensalmente por tipo (redução comparativa 

aos meses anteriores); 

• Percentual de destinação dos resíduos recicláveis; 

• Quantidade de área contaminada (m²)/passivo por resíduos gerados nas ativi-

dades. 

• Quantidade de Manifestos de Transportes de Resíduos (MTRs) emitidos; 

• Quantidade de relatórios de automonitoramento elaborados. 
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6.2.5. Público-alvo 

Esse programa se aplica a todas as frentes das atividades de implantação e 

operação do Complexo Fotovoltaico. Fazem parte do público-alvo todas as equipes, 

trabalhadores contratados, terceirizados pelo empreendedor e por empresas presta-

doras de serviços, responsáveis pela implementação das ações propostas por este 

programa, em todas as fases do empreendimento. 

6.2.6. Atendimento aos Requisitos Legais 

● Lei Federal Nº 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

● Decreto N° 7.404/2010 – Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministe-

rial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Im-

plantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências; 

● Lei Estadual Nº 9.293/2010 – Institui o Programa de Beneficiamento de Asso-

ciações e Cooperativas dos Catadores de Materiais Recicláveis da Paraíba 

● ABNT NBR 10.004/2004: Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenci-

ados adequadamente 

● Resolução CONAMA Nº 307/2002: Estabelece diretrizes, critérios e procedi-

mentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

● Resolução CONAMA Nº 401/2008: Estabelece critérios e padrões para o ge-

renciamento ambientalmente adequado de pilhas e baterias. 

● Resolução CONAMA Nº 275/2001: Estabelece código de cores para diferentes 

tipos de resíduos na coleta seletiva. 

● Resolução CONAMA Nº 358/2005: Dispõe sobre o tratamento e a disposição 

final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

● Resolução RDC Nº 222/2018 – ANVISA: Regulamenta as Boas Práticas de 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências; 

● NBR 15112:2004 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas 

de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

● NBR 15113:2004 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – 

Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação; 
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● NBR 15114:2004 – Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem 

– Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

● NBR 7500/2017 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movi-

mentação e armazenamento de produtos;  

● NBR 10007/2004 – Amostragem de resíduos sólidos;  

● NBR 11174/1990 – Armazenamento de resíduos classe II-A (não inertes) e II-

B (inertes) – Procedimento;  

● NBR 13221/2017 – Transporte terrestre de resíduos. 

6.2.7. Aspectos Metodológicos 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tem conteúdo mínimo es-

tabelecido em Lei, apontando e descrevendo as ações relativas ao manejo, segrega-

ção, acondicionamento, identificação, coleta e transporte interno e externo, armaze-

namento, tratamento, destinação e disposição final. 

Dessa forma, para uma melhor caracterização dos resíduos e para que os ob-

jetivos propostos sejam alcançados, deverão ser seguidas as seguintes etapas: 

• Diagnóstico dos resíduos gerados no empreendimento; 

• Segregação e acondicionamento; 

• Identificação dos resíduos gerados; 

• Coleta e transporte interno de resíduos; 

• Armazenamento final dos resíduos gerados na implantação e operação; 

• Coleta e transporte externo de resíduos; 

• Destinação/ disposição final dos resíduos. 

O monitoramento dos resíduos deverá estar em consonância com as seguintes 

atividades: 

● Inventário dos resíduos sólidos do empreendimento; 

● Treinamento dos funcionários e envolvidos: abrangendo sobre o adequado ma-

nejo dos resíduos gerados envolvendo a segregação dos resíduos, coleta se-

letiva, destinação e disposição final de acordo com a especificidade dos resí-

duos, compostagem, entre outros; 
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● Controle e formas de melhorias contínuas quanto ao adequado gerenciamento 

dos resíduos, de forma a facilitar a quantificação e qualificação dos resíduos 

gerados no empreendimento.  

6.2.8. Principais Ações e Procedimentos 

6.2.8.1. Diagnóstico dos resíduos gerados no empreendimento 

A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resí-

duo deve ser criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas, insumos e 

o processo que lhes deu origem, pois a classificação é o primeiro passo para estruturar 

um plano de gerenciamento adequado. A partir da classificação serão definidas as 

etapas de coleta, armazenagem, transporte, manipulação e destinação final, de 

acordo com cada tipo de resíduo gerado. 

Durante a fase de instalação das usinas, os principais resíduos sólidos gerados 

(Quadro 1) corresponderão à resíduos de construção civil representados, principal-

mente, por restos de materiais adquiridos e danificados ao longo do processo produ-

tivo, tais como restos de concreto e argamassa produzidos e não utilizados, pedaços 

de tijolos, blocos cerâmicos, solos, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compen-

sados, forros, gesso, talhas, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, sacos de 

cimento, sacos de argamassa, caixas de papelão, etc. 

Quadro 49 – Resíduos provenientes das obras de implantação do Complexo Fotovoltaico. 

Fonte de geração 
Fase da 

obra 
Tipo de resíduos 

Limpeza do terreno 
Pré-cons-

trutiva 

Restos de vegetação/serrapilheira (limpeza 
da área de instalação das placas e aces-

sos) 

Limpeza do terreno 
Pré-cons-

trutiva 
Solos 

Canteiro de obras Instalação Madeiras 

Canteiro de 
obras/Frentes de 

Serviço 
Instalação 

Entulho misto (resto de obras como con-
creto, tijolo, gesso) 

Canteiro de obras  Instalação 
Sucata de ferro, formas plásticas, papel e 

papelão. 

Canteiro de obras Instalação Materiais contaminados com óleo e graxas 
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Fonte de geração 
Fase da 

obra 
Tipo de resíduos 

Canteiro de obras Instalação 
Restos de uniforme, botas, panos, trapos, 
sem contaminação de produtos químicos 

Canteiro de obras Instalação Resíduos de ambulatório 

Refeitório Instalação  
Restos de alimentos e suas embalagens, 

copos plásticos, papéis sujos 

Intalações sanitárias 
Instalação / 
Operação 

Lixo comum não reciclável, não perigoso 

Intalações sanitárias Instalação  
Restos de tubulações (pvc, ppr), e blocos 

cerâmicos. 

Fundações Instalação Solos e rochas 

Áreas administrati-
vas 

Instalação/ 
Operação 

Papel, papelão, plástico, pneus e sucatas 

Fonte: PGRS de Implantação da Usina Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 

 Estes deverão ser manejados conforme estabelecido na Resolução CONAMA 

nº 307/2002, dessa forma, os resíduos gerados deverão ser classificados pelas se-

guintes classes A, B, C e D conforme apresentadas no Quadro 2. 

Quadro 50 – Classificação e tipificação dos resíduos segundo CONAMA nº 307/2002. 

Classificação Tipificação 

Classe A 
Característicos de construção civil, como: alvenaria, con-

creto argamassa e solos  

Classe B 
Resíduos comuns não recicláveis e recicláveis: madeira, 

plástico, papelão, metais, vidros e papel 

Classe C 
Produtos sem tecnologia disponível para recuperação 

(gesso, por exemplo)  

Classe D 
Resíduos perigosos (tinta, combustível, óleo, solventes, 

lâmpadas, etc.), conforme NBR 10004:2004 – Resíduos Só-
lidos – Classificação  

Fonte: Resolução CONAMA nº 307/2002. 

6.2.8.2. Segregação e acondicionamento 

A segregação e/ou coleta seletiva é a coleta feita de forma separada dos resí-

duos tomando como base as suas classificações (recicláveis e não recicláveis, peri-

gosos e não perigosos), previamente na fonte geradora. A coleta seletiva permite a 

destinação ambientalmente adequada de resíduos recicláveis que iriam para o aterro 

sanitário, encaminhando-os às cooperativas de catadores, aos pontos de entrega 
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voluntária, catadores informais, e empresas ligadas direta ou indiretamente à indústria 

da reciclagem. 

Considerando-se o manejo dos resíduos sólidos, o ato de segregar, pressupõe 

ter-se definido onde e em que depositar tais resíduos, pois a segregação não é um 

ato meramente mental. Ela se traduz concretamente no acondicionamento diferenci-

ado de cada grupo de resíduos. A segregação e o acondicionamento de cada grupo 

de resíduos reduzem o risco no manuseio, facilita o controle quantitativo e qualitativo 

da geração e permite aplicar a política da redução, reutilização e da reciclagem. 

O acondicionamento dos resíduos é a disposição dos resíduos sólidos no inte-

rior de recipientes apropriados, revestidos, que garantam sua estanqueidade, em re-

gulares condições de higiene, visando a sua posterior estocagem ou coleta. A respon-

sabilidade pela segregação e acondicionamento é do gerador dos resíduos, ou seja, 

de todos os colaboradores da empresa. 

O acondicionamento inicial deverá ocorrer o mais próximo possível do local de 

geração, prevendo o volume de resíduos a serem gerados e o fluxo de trabalho. O 

acondicionamento adequado dos resíduos sólidos proporciona como principais bene-

fícios: 

• Facilitar a coleta e o transporte; 

• Evitar acidentes; 

• Evitar a atração de animais e a proliferação de vetores de doenças; 

• Minimizar o impacto visual e o mau-cheiro; 

• Evitar a contaminação do solo e recursos hídricos. 

Em virtude dos possíveis tipos de resíduos gerados nas atividades do empre-

endimento ficam sugeridos os seguintes acondicionamentos (Quadro 3). 

Quadro 51 – Acondicionamento inicial dos resíduos gerados no empreendimento. 

Tipo de resíduo Acondicionamento inicial Armazenamento final 

Blocos de concreto, 
blocos cerâmicos, 

argamassas, outros 
componentes cerâ-

micos, concreto, 

Em pilhas formadas próximas 
aos locais de geração. 

Preferencialmente em 
caçambas ou contai-

ners.  
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Tipo de resíduo Acondicionamento inicial Armazenamento final 

tijolos e assemelha-
dos. 

Madeira 

Em bombonas sinalizadas e re-
vestidas internamente por sacos 

de ráfia (pequenas peças) ou 
em pilhas formadas nas proxi-
midades da própria bombona e 
dos dispositivos para transporte 

vertical (grandes peças). 

Preferencialmente em 
caçambas ou containers 

Papelão (sacos e 
caixas de embala-
gens dos insumos 

utilizados durante a 
obra) e papéis (es-

critório) 

Em bombonas sinalizadas e re-
vestidas internamente por sacos 

de ráfia, para pequenos volu-
mes. Como alternativa para 

grandes volumes bags ou far-
dos. 

Em baias sinalizadas ou 
em fardos, sempre em 

área coberta 
 

Metal (ferro, aço, fi-
ação revestida, ara-

mes, 
clipes, etc.) 

Em bombonas sinalizadas e re-
vestidas internamente por sacos 

de ráfia ou fardos. 

Em baias sinalizadas 
 

Serragem 
Em sacos de ráfia próximos aos 

locais de geração. 

Em sacos podendo es-
tes ser acumulados nas 

baias. 

Solos 

Em pilhas e, preferencialmente, 
para imediata remoção (carre-
gamento dos caminhões ou ca-
çambas estacionárias logo após 
a remoção dos resíduos de seu 

local de origem). 

Em caçambas, prefe-
rencialmente separados 
dos resíduos de alvena-

ria e concreto. 

Materiais contami-
nados com óleo e 

graxas 

Manuseio com os cuidados ob-
servados pelo fabricante do in-
sumo na ficha de segurança da 

embalagem ou do elemento 
contaminante do instrumento de 

trabalho. Imediato transporte 
pelo usuário para o local de arn-

mazenamento final 

Em baias devidamente 
sinalizadas e para uso 
restrito das pessoas 

que, durante suas tare-
fas, manuseiam estes 

resíduos. 

Lixo comum não re-
ciclável, não peri-
goso gerado nos 

banheiros 

Coletores e lixeiras revestidas 
de sacos plasticos convencio-

nais 

Baias sinalizadas para 
resíduos comuns. 

Restos de alimen-
tos e suas embala-
gens, copos plásti-
cos, papéis sujos 

Coletores e lixeiras revestidas 
de sacos plasticos convencio-

nais 

Baias sinalizadas para 
resíduos comuns. 

Resíduos de ambu-
latório 

Acondicionamento conforme 
normas específicas 

Local definido conforme 
normas específicas 



 

 
 

786 

 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 6 Programas Ambientais   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON- SP, 2005. 

6.2.8.3. Identificação dos resíduos gerados 

A fim de facilitar e padronizar a segregação dos resíduos, a Resolução CO-

NAMA 275/01 orientou as cores que poderão ser utilizadas para a identificação dos 

diferentes tipos de resíduos gerados. A referida resolução considerou a necessidade 

de incentivar a reciclagem de materiais, que se torna inviável sem o processo de coleta 

seletiva.  

Dessa forma, com a segregação prévia dos materiais é possível por meio da 

reciclagem diminuir a utilização de matéria-prima, extração de recursos naturais não-

renováveis, energia e água, bem como reduzir os impactos ambientais associados ao 

gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos. 

As lixeiras de coleta seletiva devem ser dispostas em todas as instalações do 

canteiro de obras e áreas de vivência, assim como nas vias de grande circulação de 

pessoas, podendo ser adotado um sistema comum de lixeiras, quando houver mais 

de uma instalação próxima uma da outra. 

O sistema de identificação dessas lixeiras seguirá o que prescreve a Resolução 

CONAMA nº 275/2001, cujo sistema básico consistirá em: 

Quadro 52 – Sistema de identificação de lixeiras. 

Tipo de resíduos Cor 

Vidro  Verde 

Metal Amarelo 

Plástico Vermelho 

Papel e Papelão Azul 

Madeira Preto 

Orgânico Marrom 

Perigoso Laranja 

Sépticos/ Biológicos Branco 

Resíduos não reciclável ou misturado, 
contaminado não passível de separação. 

Cinza 

Fonte: Resolução CONAMA n°275/2001. 
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Após a coleta seletiva, a reciclagem dos resíduos será priorizada e, da mesma 

forma, serão priorizados grupos ou empresas locais para a destinação correta destes 

resíduos. 

6.2.8.4. Coleta e transporte interno de resíduos  

A coleta e a segregação, assim como o acondicionamento, dos resíduos, faci-

litam a caracterização dos resíduos gerados e a gestão a ser desenvolvida. Os servi-

ços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação dos bens das usinas, poderá 

ser terceirizado, mantendo as áreas do empreendimento sempre limpas e organiza-

das. Caso ocorram demandas extras, mais funcionários serão deslocados para reali-

zarem o recolhimento de resíduos.  

Os resíduos deverão ser depositados em coletores com material e dimensão 

adequada à especificidade de cada resíduo até ser armazenado temporariamente. Os 

equipamentos utilizados na limpeza serão pás, carros de mão, vassouras, enxadas 

dentre outros. Havendo necessidade de grandes bota-foras, serão utilizados cami-

nhões-caçamba. 

Sugere-se que a coleta dos recicláveis ocorra em momento diferente da coleta 

dos não recicláveis, para evitar misturas. Dessa forma, otimizará o sistema de coleta 

seletiva de resíduos, em especial no canteiro de obras, os quais os resíduos serão 

separados, armazenados e dispostos conforme suas tipologias e classificações. Para 

isso, será necessária a instalação de estruturas compatíveis com esta finalidade. 

➢ Manuseio Seguro 

O manuseio correto é uma das etapas do gerenciamento de resíduos, assim 

como, é essencial para o meio ambiente e para a proteção da saúde e segurança dos 

colaboradores. Para evitar acidentes, contaminações e outros riscos à saúde é essen-

cial que o colaborador siga as devidas normas de segurança e proteção. O forneci-

mento de equipamentos de proteção é dever da empresa, enquanto o colaborador 

deve se comprometer a utilizar os dispositivos protetores corretamente e sempre ma-

nusear resíduos com cuidado e responsabilidade.  

O resíduo deve ser coletado e depositado em locais adequados (armazena-

mento final) conforme uma rotina operacional pré-estabelecida. Dessa forma, o 
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manuseio deve ser conduzido por profissionais destinados a esta função que deverá 

ser escolhido e treinado pela empresa. Os riscos ocupacionais ao qual o coletor de 

resíduos está exposto afetam diretamente sua saúde e segurança, neste caso, reco-

menda-se o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s. Os equi-

pamentos de proteção individual dos funcionários responsáveis pela limpeza são bo-

tas, capacetes, máscaras, óculos e luvas. 

É responsabilidade do empregador garantir a disponibilidade de equipamentos 

de proteção individual que garantam a integridade física, saúde, e bem-estar dos pro-

fissionais envolvidos com o desempenho da atividade de manuseio de resíduos. 

6.2.8.5. Armazenamento final dos resíduos na obra 

A forma de armazenamento (Quadro 3) dos resíduos não perigosos gerados 

pelo presente empreendimento procurou atender a NBR 11.174/90 que dispõe do ar-

mazenamento de resíduos Classe II-A (não inertes) e Classe II-B (inertes). Houve a 

preocupação no processo de armazenamento em não alterar a classificação dos re-

síduos gerados, bem como minimizar os riscos de danos ambientais, respeitando 

sempre as legislações vigentes. 

Serão destinados espaços (baias) no canteiro de obras para colocação dos 

contêineres. As baias de preferência terão que ter piso impermeabilizado, cobertura e 

com isolamento nas laterais, de forma que qualquer vazamento de resíduo não atinja 

o solo. Deverão ser construídas no máximo quatro baias, destinadas a acondicionar: 

Plástico, ferro, madeira, argamassa, solo, agregados de concreto, brita, demolições, 

etc. 

A baia destinada a fração mineral (argamassa, concreto, componentes de ve-

dação, entre outros) poderá possuir uma dimensão maior devido a uma elevada ge-

ração destes resíduos. 

A localização das baias deverá ocorrer dentro do terreno, próximo ao canteiro 

de obras, de maneira a não atrapalhar o fluxo de funcionários como também permitir 

o fácil esvaziamento destas. Outro fator preponderante para a escolha das localiza-

ções das baias é a facilitação do processo de coleta externa. 
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6.2.8.6. Coleta e transporte externo de resíduos 

A coleta externa corresponde à remoção dos resíduos sólidos do local de ar-

mazenamento externo até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se 

de técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a in-

tegridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de 

acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana e legislações vigentes. 

A coleta dos resíduos e sua remoção do canteiro devem ser feitas de modo a 

conciliar alguns fatores: 

• Compatibilização com a forma de acondicionamento final dos resíduos da 

obra; 

• Minimização dos custos de coleta e remoção; 

• Possibilidade de valorização dos resíduos (venda para reciclagem); 

• Adequação dos equipamentos utilizados para a coleta e remoção aos pa-

drões definidos em legislação aplicável 

As empresas contratadas responsáveis pelo transporte de resíduos deverão 

atender aos requisitos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), através da NBR 13221/2003 e serem devidamente licenciadas nos órgãos 

ambientais competentes. O transporte de qualquer produto perigoso deve atender aos 

requisitos do Decreto Federal nº 96.044/88, artigo 38 e seguintes; e da Portaria nº 

204/97, do Ministério dos Transportes, alterada pela Resolução da ANTT nº 701/04, e 

outras normas aplicáveis. 

O controle e monitoramento do transporte eficaz de resíduos do empreendi-

mento será através do Manifesto de Transporte de Resíduo (MTR), o mesmo consiste 

em um documento que contém informações sobre o gerador, transportador e destina-

tário, entre elas o endereço do local de retirada e recebimento, razão social e CNPJ 

dos envolvidos, tipo e quantidade de resíduo gerado, número de controle do docu-

mento.  

Ele deverá ser utilizado para qualquer tipo de movimentação de resíduos, tanto 

interna quanto externa, constituindo um histórico dos resíduos gerados pela empresa. 

Em situações específicas, poderá ser pertinente a Autorização da Movimentação e 

Destinação Final de Resíduos, emitida pela autoridade pública competente. 
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6.2.8.7. Destinação/ disposição final dos resíduos 

O resíduo, disposto inadequadamente, sem qualquer tratamento, é uma fonte 

poluidora dos recursos naturais, constituindo-se num problema de ordem estética e, 

mais ainda, uma ameaça à saúde pública. 

O empreendedor destinará os resíduos conforme classificação dos mesmos, 

além de firmar parceria com cooperativa(s) ou empresa(s) recicladora(s), a fim de 

destinar todo o material passível de reciclagem. 

No Quadro 5 abaixo ficam estabelecidas a destinação/disposição final dos re-

síduos gerados nas atividades do empreendimento.  

Quadro 53 – Destinação dos resíduos sólidos gerados de acordo com a classificação CONAMA 
n°307/2002. 

Classificação Tipificação Destinação 

Classe A 
Característicos de construção 
civil, como: alvenaria, concreto 

argamassa e solos 

Reutilização ou reciclagem, 
usados na forma de agrega-

dos, ou na disposição final em 
aterros 

licenciados 

Classe B 

Resíduos comuns não reciclá-
veis e recicláveis: madeira, plás-

tico, papelão, metais, vidros e 
papel 

Reutilização, reciclagem ou 
Aterro sanitário (resíduos não 

recicláveis) 

Classe C 
Produtos sem tecnologia dispo-
nível para recuperação (gesso, 

por exemplo) 

Conforme norma técnica es-
pecífica 

Classe D 

Resíduos perigosos (tinta, com-
bustível, óleo, solventes, lâmpa-

das, etc.), conforme NBR 
10004:2004 – Resíduos Sólidos 

– Classificação 

De forma geral esses resíduos 
serão destinados para coopro-
cessamento e/ou reciclagem. 

Fonte: Resolução CONAMA nº 307/2002. 

6.2.8.8. Compostagem 

A compostagem será mais facilmente aplicada na fase de operação do empre-

endimento, e consiste em reutilizar restos de alimentos para que se tornem adubo, 

permitindo sua utilização como composto orgânico para plantas, contribuindo para a 

redução da quantidade de resíduos destinados à aterros. 

A compostagem objetiva: 
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• Permitir a aplicação de nutrientes contidos nestes resíduos para 

o plantio de diversas plantas, podendo estar atrelado, também, 

ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, facilitando 

o crescimento das mudas; 

• Melhorar o status nutricional do solo, adicionando a matéria orgâ-

nica; 

• Promover a utilização de compostos orgânicos, substituindo os 

fertilizantes e corretivos químicos; 

• Garantir adequada disposição dos resíduos, atendendo à toda a 

legislação vigente. 

Para que seja viável, a compostagem deverá ser realizada em espaço desti-

nado exclusivamente à sua aplicação, com um operador treinado para acompanhar 

todo o processo, desde a segregação do material a ser composto até o momento em 

que a matéria orgânica seja passível de aproveitamento. 

6.2.9. Recursos Necessários 

Dentre os recursos humanos para a implementação do programa será neces-

sária a contratação de uma equipe técnica mínima composta por 03 profissionais 

sendo 01 Coordenador ambiental, 01 técnico ambiental e 01 estagiário. 

Os recursos físicos serão utilizados a fim de dar suporte na execução e plane-

jamento das atividades do programa. São eles: 

● Máquina fotográfica; 

● Livro de ocorrência para demandas e reclamações; 

● Data show e notebook;  

● Meio de transporte disponível para locomoção da equipe. 

6.2.10. Produtos 

Espera-se que na implementação do presente Programa devam ser gerados 

os seguintes produtos: 

• Manifesto de transporte de resíduos (MTR); 

• Automonitoramento dos resíduos a cada três meses; 
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6.2.11. Responsabilidade de Execução 

A responsabilidade pela execução das medidas apresentadas é das construto-

ras e das demais empresas envolvidas na construção do empreendimento. Caberá ao 

Coordenador responsável pelo programa a responsabilidade pelo acompanhamento, 

revisão e aprimoramento constante das medidas de controle ambiental e pela circula-

ção das revisões que tenham se mostrado necessárias aos procedimentos referentes 

aos resíduos.  

Nessas revisões, serão incorporados procedimentos adicionais e/ou comple-

mentares de controle ambiental que tenham se mostrado pertinentes, de acordo com 

o material produzido/descartado/rejeitado nas obras. 

Toda situação não prevista contará com a orientação da equipe de execução, 

bem como do Coordenador, que também deverá definir procedimentos corretivos nos 

casos de ocorrência de impactos ambientais indesejáveis. 

6.2.12. Cronograma 

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades/ações previstas durante as fases de implantação e operação do empreen-

dimento: 

 

 

 

 

Quadro 54 – Cronograma de Execução PGRS 

 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 5º TRI  

Atividades Previs-
tas 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

nventário dos resí-

duos sólidos do em-
preendimento 
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 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 5º TRI  

Contratação de Em-

presa de Coleta de Re-
síduos 

               

Monitoramento de 

MTR 
               

Construção e/ou ade-
quação do abrigo de 

resíduos sólidos 
               

Treinamento dos fun-
cionários e envolvidos 

               

Relatório Trimestral 

Automonitoramento 
               

Acompanhamento da 
correção das não con-

formidades 
               

Revisões e comple-
mentações do PGRS 

               

 

6.2.13. Inter-relação com Outros Programas 

O PGRS relaciona-se com todos os outros programas ambientais, uma vez que 

deve orientar, atender e implementar as medidas aqui apresentadas e mais ainda, 

integralmente, a legislação ambiental vigente aplicável que o envolve. No PGRS, a 

abordagem dos aspectos ambientais será realizada de forma direta e os cuidados e 

ações ambientais previstos devem seguir orientação específica, de acordo com o ma-

terial de descarte e sua classificação, nas fases de operação, mas sobretudo na fase 

implantação do Complexo Fotovoltaico.
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 Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas (PGEA)  

6.3.1. Introdução  

O controle e monitoramento adequados das fontes de emissões atmosféricas, 

sejam estas fixas, geradas através do funcionamento de instalações industriais de 

apoio às obras, ou móveis, geradas através da circulação de veículos e utilização de 

equipamentos da obra movidos a combustíveis fósseis, é de suma importância para a 

percepção de impactos ambientais que podem ser ocasionados não só durante a fase 

de implantação do empreendimento, como os exemplos citados anteriormente, mas 

também para a fase de operação. 

Na fase de operação do empreendimento, não será percebida a geração de 

emissões atmosféricas passíveis de causar impactos significativos na qualidade do 

ar, da maneira que as metas de qualidade do ar definidas na legislação serão utiliza-

das como subsídio para a estruturação de programas de controle e monitoramento 

principalmente voltado para a fase de implantação, onde há um maior número e im-

pactos. 

A Resolução do CONAMA nº 491/18, determina as concentrações limites de 

qualidade do ar que quando ultrapassadas poderão afetar a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população atingida bem como ocasionar danos à fauna, à flora e ao 

meio ambiente em geral. 

Segundo a Resolução CONAMA nº 491/18 é definido como poluente atmosfé-

rico qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo ou outras carac-

terísticas, que tornem ou possam tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde, inconveni-

ente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à se-

gurança, ao uso e gozo da propriedade ou às atividades normais da comunidade. 

As alterações na qualidade do ar ocorrerão na fase de implantação do empre-

endimento. As ações que acarretam impactos na qualidade do ar, mais especifica-

mente, nessa fase são: 

● A limpeza da área que poderá provocar a suspensão de material particulado e 

a emissão de gases oriundos das máquinas e caminhões utilizados; 
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● A instalação e operação dos canteiros gerarão emissões a partir de equipa-

mentos com motor a combustão e do uso de caminhões; 

● O remanejamento de terra que poderá provocar suspensão de material particu-

lado em função das obras de escavação e reaterro; 

● O transporte e a deposição de material excedente poderão provocar impactos 

análogos nos trajetos e nos aterros onde será depositado; 

● O funcionamento da usina de concreto. 

O gerenciamento da qualidade do ar é necessário durante a implantação do 

empreendimento, especialmente nos períodos de menor precipitação pluviométrica, 

pois as emissões atmosféricas podem gerar incômodos significativos devido ao ex-

cesso de poeira em suspensão. 

6.3.2. Justificativa  

O controle e o monitoramento da qualidade do ar na área de influência direta 

da usina tornam-se necessários, tendo em vista que vários tipos de doenças respira-

tórias (bronquites, asma e enfisema pulmonar) são originados de processos de alte-

ração da qualidade das condições atmosféricas. 

No que tange às emissões atmosféricas, acessos não pavimentados serão in-

tensamente utilizados por caminhões, maquinários e veículos leves durante as obras 

da usina. Em períodos de estiagem, a poeira em suspensão poderá prejudicar a se-

gurança de tráfego, a higiene nos escritórios e alojamento, as condições de trabalho 

na obra, além das condições saudáveis de respiração dos trabalhadores.  

Desta forma, a implantação deste programa justifica-se pela possibilidade de 

ocorrer à redução da emissão desses poluentes e redução de dissipação de material 

particulado, gerando uma melhoria da qualidade ambiental. 

Assim, justifica-se a importância da implantação de um programa que permita 

realizar o monitoramento das emissões atmosféricas do empreendimento. O pro-

grama será implantado de acordo com a legislação ambiental, respeitando ainda as 

necessidades e características locais. 
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6.3.3. Objetivos  

O Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas tem como objetivo 

geral a manutenção da qualidade do ar no que se refere às emissões atmosféricas 

fixas e móveis, principalmente por meio do controle e minimização das fontes de po-

luição identificadas e do adequado gerenciamento das mesmas durante as atividades 

de construção. 

Os objetivos específicos são: 

● Avaliar a qualidade do ar em relação aos parâmetros limites estabelecidos; 

● Controlar os níveis de emissões dentro dos parâmetros ambientais; 

● Acompanhar as tendências e mudanças na qualidade do ar decorrentes das 

alterações nas emissões dos poluentes devido às atividades da obra; 

● Fornecer dados para ativar as ações de emergência, particularmente quando e 

se os níveis de poluentes medidos atingirem níveis prejudiciais à saúde; e 

● Gerar laudos e relatórios que atestem a eficiência das medidas de controle ado-

tadas no programa.  

6.3.4. Metas e Indicadores 

Como meta, o presente programa visa minimizar/ou controlar as emissões de 

particulados, poeira em suspensão e gases na obra de implantação da usina, em es-

pecial nas Áreas de Influência Direta, em atendimento às legislações vigentes. 

● Garantir que todas as amostras analisadas estejam dentro do padrão estabe-

lecido pela CONAMA nº 491/18. 

6.3.5. Público-Alvo 

O público-alvo deste programa são todos aqueles responsáveis pela implanta-

ção das ações propostas, bem como as construtoras e demais prestadoras de serviço 

contratadas para execução das obras, incluídos seus colaboradores, a população re-

sidente na ADA e AID, possivelmente afetada pelas obras do complexo fotovoltaico e 

o órgão de controle ambiental. 
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6.3.6. Atendimento aos Requisitos Legais 

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, a lista a seguir apresenta os requi-

sitos normativos que intervém no Gerenciamento de Efluentes e direcionam as ativi-

dades previstas no referido Programa. 

● Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Dispõe sobre a Política Naci-

onal do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 

dá outras providências. 

● Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 – Institui a Lei de Crimes Am-

bientais. 

● Norma ABNT NBR 6016/78, que normatiza a determinação do grau de enegre-

cimento da fumaça emitida por veículos rodoviários automotores com motor 

diesel, utilizando a escala de Ringelmann reduzida; 

● Portaria Ministerial N° 100/1980/MINTER, que estabelece padrões para a emis-

são de fumaça por veículos movidos a óleo diesel; 

● Norma ABNT NBR 6065/80, que normatiza a determinação do grau de enegre-

cimento do gás de escapamento emitido por veículos equipados com motor 

diesel pelo método da aceleração livre; 

● Norma ABNT NBR 7027/01 - Veículos rodoviários automotores - Fumaça emi-

tida por motor diesel - Determinação da opacidade ou do grau de enegreci-

mento em regime constante; 

● Resolução CONAMA nº 05, de 15 de junho de 1989 – Dispõe sobre o Programa 

Nacional de Controle da Poluição do Ar (PRONAR). Complementada pelas Re-

soluções nº 03, de 1990, nº 08, de 1990, e nº 436, de 2011 e a Resolução n° 

491/18 revoga os itens 2.2.1 e 2.3 

● Resolução CONAMA Nº 18 de 1986, que institui o Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE; 

● Resolução CONAMA Nº 05 de 1989, que institui o Programa Nacional da Qua-

lidade do Ar – PRONAR; 

● Resolução CONAMA Nº 03 de 1990, que dispõe sobre a qualidade do ar (defi-

nições e padrões); 

● Resolução CONAMA Nº 08 de 1990, que estabelece limites máximos de emis-

são de poluentes do ar para fontes fixas. 
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● Resolução CONAMA Nº 08 de 1993, que dispõe sobre os limites máximos de 

emissão de poluentes de veículos pesados, compatibilizando-os com os limites 

de emissão de ruído; 

● Resolução CONAMA Nº 382/06, que estabelece os limites máximos de emis-

são de poluentes atmosféricos para fontes fixas. 

● Resolução CONTRAN Nº 510/77, que dispõe sobre a circulação e fiscalização 

de veículos automotores diesel; 

● Resolução CONAMA nº 491, de 19 de novembro de 2018 – Dispõe sobre os 

padrões de qualidade do ar. 

● Lei Estadual nº 4.335, de 1981 – Cria o Conselho de Proteção Ambiental – 

COPAM e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição ambiental, estabe-

lece normas disciplinadoras da espécie e dá outras providências. Esta lei foi 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 13.798/00.  

● Decreto Estadual nº 21.120, de 2000 – Dispõe sobre a prevenção e controle da 

poluição ambiental, estabelece normas disciplinadoras da espécie e dá outras 

providências.  

● Lei Ordinária nº 110/2014 – Cria o Conselho Municipal de Coremas de Defesa 

do Meio Ambiente – COMDEMA e dá outras providências. 

6.3.7. Aspectos Metodológicos 

6.3.7.1. Identificação das Fontes Emissoras 

Durante a construção da usina, atividades envolvendo movimentação de solo 

e tráfego de veículos, poderão gerar poeira. Níveis elevados de poeira em suspensão 

no ar constitui um sério risco nas áreas de trânsito intenso e poderão prejudicar a 

saúde da população residente, dentro e fora dos limites das obras. 

Assim, as empresas contratadas e subcontratadas deverão controlar a suspen-

são de poeira no ar através de métodos de estabilização temporária como rega ou 

outros similares. No caso de utilização de processo de rega, este deverá ser repetido 

em intervalos adequados de tempo, de modo a manter todas as áreas permanente-

mente úmidas. 

São previstas as seguintes ações para o controle da poeira: 
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● Seleção de locais adequados para instalação de acampamentos e canteiros de 

obras, assim como de outras estruturas físicas, conforme o previsto na legisla-

ção pertinente e de acordo com as condições físicas locais (de solo e relevo), 

considerando-se, especialmente a direção dos ventos e a proximidade de áreas 

residenciais. 

● Aspersão de água diariamente ao longo do trecho em obras nos locais de ge-

ração de poeira e elevada movimentação de terra; 

● Instalação e utilização de equipamentos em conformidade com a legislação vi-

gente e com operação dentro dos limites aceitáveis de emissão de poluentes; 

● Monitoramento sistemático dos equipamentos/máquinas e de outras fontes de 

emissão de poluentes atmosféricos, de modo reduzir os efeitos adversos desse 

tipo de poluição, em especial poeira acima dos padrões aceitáveis pela legisla-

ção vigente.  

● Minimizar o desconforto da população local, no que tange respeito à emissão 

de poluentes, poeira, com controle destas partículas utilizando caminhões com 

aspersões, além do ordenamento do trânsito de veículos definindo limite de 

velocidade; 

6.3.7.2. Etapas do Monitoramento 

Durante a fase de implantação da usina deverá ser realizado mensalmente o 

monitoramento para checar a implementação das atividades propostas, levando em 

consideração, principalmente: 

● Monitorar o cumprimento dos procedimentos legais que regularizam o limite de 

emissões atmosféricas nos vários setores da obra; 

● Promover e monitorar a utilização de lonas para cobrir as caçambas dos cami-

nhões durante o transporte de cargas e que possam lançar materiais particula-

dos provocando desconforto a população e aos trabalhadores;  

● Monitorar a qualidade do ar nas áreas de influência do empreendimento; 

● Monitorar a frequência de aspersão de água nos locais de maior potencial de 

geração de poeira ao longo do trecho em obra. 
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6.3.7.3. Monitoramento da Qualidade do Ar 

Será também monitorada a qualidade do ar em relação aos parâmetros Partí-

culas Totais em Suspensão (PTS). O equipamento a ser utilizado é o amostrador de 

grandes volumes Hi-Vol.  

Os resultados serão comparados com os limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 491/18. Como padrão de referência será utilizado o valor de Padrão de 

Qualidade do Ar Final (PF), conforme apresentado no Quadro 55: 

Quadro 55 – Padrão estabelecido pela CONAMA nº 491/2018: 

Poluente Atmosfé-
rico 

Período de Referência 

PTS 24 horas 240 

PTS Anual¹ 80 

Fonte: CONAMA 491 (2018) 
¹Média Geométrica Anual 

O programa deverá seguir os seguintes pontos de aferição para identificação 

de possíveis alterações na qualidade do ar: 

NOME ZONA E N 

PQ – 01 24 M 611131.10 m W 9227201.03 m S 

PQ - 02 24 M 610988.99 m W 9227029.96 m S 

PQ - 03 24 M 611008.14 m W 9226787.90 m S 

PQ - 04 24 M 611947.89 m W 9225858.91 m S 

PQ - 05 24 M 611253.06 m W 9225552.16 m S 

PQ - 06 24 M 614173.95 m W 9228024.89 m S 

PQ - 07 24 M 613326.94 m W 9228171.03 m S 

PQ - 08 24 M 612533.19 m W 9229040.12 m S 

PQ - 09 24 M 611233.09 m W 9228405.96 m S 

 

Além do monitoramento, alguns cuidados gerais de caráter preventivo deverão 

ser tomados para a correta aplicação deste programa: 
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● Orientação para adequada localização dos canteiros de obra e outras estrutu-

ras de apoio; 

● Acompanhamento do controle do teor de umidade do solo, com aspersões pe-

riódicas, inclusive nos acessos às obras; 

● Fiscalização da utilização de equipamentos de segurança, como máscaras, bo-

tas, fones de ouvido, luvas, capacetes, etc., pelos funcionários das obras; 

● No caso de veículos e caminhões utilizados para o transporte de materiais 

deve-se ter um controle de velocidade dos mesmos. Além disso, todas as ca-

çambas de caminhões de transporte de terra serão protegidas com lonas, evi-

tando-se a emissão de poeira em suspensão. 

6.3.8. Recursos Necessários 

Os profissionais envolvidos no Programa devem compor um quadro técnico mí-

nimo que atenda as demandas na etapa de implantação da usina. Os recursos físicos 

e humanos serão utilizados a fim de dar suporte na execução e planejamento das 

atividades do programa. São eles: 

● Livro de ocorrência para demandas e reclamações; 

● Equipe técnica para monitoramento e fiscalização da correta aplicação das me-

didas propostas neste plano. 

6.3.9. Produtos 

Espera-se também, que os resultados obtidos possam espelhar a realidade de 

campo no momento das inspeções e que as atividades propostas possam contribuir 

para mitigar os impactos da poluição atmosférica na obra da usina, estabelecendo 

condições ecologicamente equilibradas para a fauna, flora e para os trabalhadores 

envolvidos. 

Como produto, o presente programa visa estabelecer: 

● Laudos de inspeções técnicas com documentação fotográfica; 

● Relatórios técnicos trimestrais, com 1 relatório anual de consolidação. 
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6.3.10. Responsabilidade da Execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor, podendo ser celebrado por convênio e/ou contra-

tação de serviços, à critério da empresa. Independente da subcontratação, o empre-

endedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades. 

6.3.11. Cronograma  

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 56 – Cronograma de Execução PGEA. 

 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 5º TRI  

Atividades Previs-
tas 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Identificação das fon-
tes emissoras 

               

Monitoramento das 
emissões  

               

Relatórios Trimestrais                 

Relatório anual de 
consolidação 

               

6.3.12. Inter-relação com Outros Programas  

O Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas possui inter-relação 

com os seguintes programas: 

● Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (Águas Superficiais e sub-

terrâneas) (PMQA); 

● Programa de Monitoramento do Nível de Ruídos e Vibrações (PMNRV);  

● Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

● Programa de Educação Ambiental (PEA); 

● Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

● Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS). 

● Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra (PGAO)
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 Programa de Monitoramento, Resgate e Relocação de Fauna (PMRRF)  

6.4.1. Introdução 

A instalação e operação de empreendimentos causam alterações no ambiente, 

que podem reverberar acarretando perturbações em diversos níveis. Tais transtorno, 

a depender das proporções do empreendimento, podem impactar pontualmente ou ao 

longo de uma paisagem mais extensa e/ou espaço de tempo maior. Impactos estes 

que afetam todo o ecossistema e seus componentes, a exemplo da fauna. Desse 

modo, a mitigação desses possíveis impactos, se caracteriza como uma ferramenta 

importante e pode ser monitorada e operada através do Programa de Manejo e Res-

gate de Fauna a fim reduzir os danos aos animais. 

O Programa por sua vez, será executado durante a fase de instalação do em-

preendimento, serão contempladas as áreas que serão suprimidas, como a área de 

instalação das placas, abertura de vias de acesso, canteiro de obras, etc. Dessa ma-

neira, o referido programa norteará as atividades dos profissionais envolvidos, bem 

como servirá de base para a coleta de dados em campo além de outras providências. 

6.4.2. Justificativa  

O Programa de Manejo e Resgate de Fauna prioriza a manutenção do bem-

estar animal durante as atividades que, possivelmente, irão impactar de forma nega-

tiva sobre a fauna devido a supressão vegetal. Isso, por ser na mata o abrigo e a fonte 

de recursos básicos de sobrevivência, ou seja, um habitat natural. Sendo assim, a 

realocação das espécies que estejam presentes durante essa fase irá reduzir os efei-

tos negativos sobre os animais.  

6.4.3. Objetivos 

6.4.3.1. Objetivos gerais 

Realizar operações de resgate e/ou afugentamento da fauna de forma a mini-

mizar os impactos ambientais sobre os animais silvestres durante a execução da su-

pressão vegetal nas áreas de implementação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do 

Meio. 
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6.4.3.2. Objetivos específicos 

• Acompanhar, afugentar, resgatar e realocar espécimes da fauna silvestre vul-

neráveis em virtude da supressão vegetal, visando atuar oportunamente no sal-

vamento da fauna encontrada; 

• Realizar a soltura imediata de animais que apresentarem plenas condições fí-

sicas; 

• Realizar a identificação e o registro dos dados dos espécimes de aves, répteis, 

anfíbios e mamíferos atendidos, assim como seus dados biológicos e seu des-

tino final; 

• Realizar avaliação clínica dos animais feridos ou com mobilidade comprome-

tida, proporcionando o atendimento médico-veterinário aos animais quando ne-

cessário; 

• Enviar os indivíduos que vierem à óbito, ou carcaças encontradas, para cole-

ções zoológicas de instituições de ensino, pesquisa e extensão. 

6.4.4. Metas e Indicadores  

As metas deste programa são: 

• Reduzir a mortalidade de animais durante a supressão vegetal; 

• Identificação e catalogação da fauna local; 

• Execução dos métodos de afugentamento adequados; 

• Redução dos impactos sobre a fauna local. 

Os indicadores ambientais deste programa, são: 

• Identificação do número de espécies registradas durante a supressão vegetal; 

• Quantificação do número de incidentes com animais. 

6.4.5. Público-Alvo  

• Órgãos públicos, responsáveis pelo licenciamento; 

• Instituições receptoras dos animais, sejam ONGs ou Universidades; 

• Funcionários do empreendimento, prestadores de serviços ou terceirizados; 
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• Proprietários das áreas arrendadas. 

6.4.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

O Programa de Manejo e Resgate de Fauna atende os seguintes requisitos 

estabelecidos pela legislação brasileira fauna: 

• Lei Federal nº 5.197 de 03 de janeiro de 1967 – Lei de Proteção a Fauna, 

alterada pela Lei 7.653 de 12 de fevereiro de 1988; 

• Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 – Institui a Lei de Crimes 

Ambientais; 

• Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000 – Institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza; 

• Instrução Normativa (MMA) nº 03, de 28 de maio de 2003 – Reconhece como 

espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes em 

lista; 

• Portaria Normativa IBAMA Nº 10, de 22 de maio de 2009 – Dispõe que a apli-

cação da Instrução Normativa nº 146, de 10 de janeiro de 2007, fica restrita 

ao licenciamento de empreendimentos de aproveitamento hidrelétrico e dá ou-

tras providências. 

6.4.7. Aspectos Metodológicos  

6.4.7.1. Autorização de captura manejo e transporte de fauna 

A solicitação da licença para a captura, manejo e transporte de fauna deverá 

ser solicitada pelo coordenador do programa para o órgão ambiental estadual compe-

tente. O documento de solicitação deverá incluir: 

• Lista de espécies da fauna descritas para a localidade ou região, baseada em 

dados secundários, inclusive com indicação de espécies constantes em listas 

oficiais de fauna ameaçada com distribuição potencial na área do empreendi-

mento, independentemente do grupo animal a que pertencem. Na ausência 

desses dados para a região, deverão ser consideradas as espécies descritas 

para o ecossistema ou macrorregião;   
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• Descrição detalhada da metodologia a ser utilizada no registro de dados primá-

rios, que deverá contemplar os grupos de importância para a saúde pública 

regional, focos epidemiológicos, fauna potencialmente invasora, inclusive do-

méstica, ou outras espécies oficialmente reconhecidas como ameaçadas de 

extinção;   

• A metodologia deverá incluir o esforço amostral para cada grupo em cada fito-

fisionomia, contemplando as áreas afetadas; 

• Mapas, imagens de satélite ou foto aérea, contemplando a área afetada pelo 

empreendimento com indicação das fitofisionomias, localização e tamanho das 

áreas a serem amostradas;  

• Identificação da bacia e microbacias hidrográficas e área afetada pelo empre-

endimento. 

• Informação referente ao destino pretendido para o material biológico a ser co-

letado, com anuência da instituição onde o material será depositado; 

• Informação sobre a clínica veterinária que irá atender, se for constatada a ne-

cessidade, os animais lesionados, com anuência do responsável;  

• Indicação de local adequado para realização da soltura para cada grupo bioló-

gico; 

• Currículo do coordenador e dos responsáveis técnicos, que deverão demons-

trar experiência comprovada no estudo do táxon a ser inventariado. 

6.4.7.2. Centro de Atendimento 

Considerando que as atividades de resgate e salvamento da fauna serão reali-

zadas em uma área pequena e com acentuada atividade antrópica ao redor, não ha-

verá necessidade de instalação de posto provisório para reabilitação da fauna, po-

dendo essa atividade ser transferida para clínicas veterinárias próximas ao empreen-

dimento.  

6.4.7.3. Resgate e Afugentamento de Fauna 

As atividades de Resgate e Afugentamento de fauna, deverão seguir as instru-

ções normativas cabíveis (IN IBAMA N° 146 DE 2017; IN IBAMA N° 7 DE 2018), além 

das condicionantes da licença de captura, manejo e transporte de fauna.  
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A equipe responsável pelo programa, deve observar as indicações do EIA, 

atentando para as especificidades de cada grupo. A supressão da vegetação deverá 

ser planejada pelo empreendedor e construtora, porém deve ser apresentado com 

antecedência para a equipe de fauna, para possíveis ajustes.  

O afugentamento, deverá iniciar-se, ao menos, com 30 minutos de antecedên-

cia do início das atividades de supressão vegetal. Assim, há possibilidade de a ante-

cipação das ações de remoção segura.  

Caso seja necessário, haverá a interrupção temporária da utilização dos ma-

quinários ou parada de supressão em determinada área, em casos extraordinários, 

como presença de ninhos ativos de aves, animais com baixa mobilidade ou filhote que 

se encontrem sozinhos que dependam dos pais para locomoção e constatação de 

ninhos de abelhas. Em cada um dos casos constatados, deverá ser tratado individu-

almente, buscando o devido manejo, se necessário captura e realocação. 

O afugentamento deverá priorizar a fuga natural das espécies para áreas ver-

des vizinhas, no sentido da área mais antropizada para a área com menos impacto, 

permitindo, assim que os animais afugentados e realocados não entrem em contato 

com as comunidades humanas próximas ou adentre em áreas de atividades do em-

preendimento.  

Podendo ser usadas técnicas que façam ruídos que incomodem os animais 

para que abandonem a área de intervenção. Não havendo sucesso, a remoção será 

com o emprego de métodos de captura, de acordo com o grupo zoológico envolvido, 

realizado pelos biólogos. Para isto, poderão ser utilizadas técnicas de captura manual 

ou emprego de armadilhas. 

Durante a execução do corte e derrubada das árvores, algumas medidas de 

proteção da vegetação remanescente deverão ser adotadas quando cabíveis: 

• A direção de queda das árvores deverá ser sempre na direção das áreas já 

suprimidas e não na direção dos fragmentos remanescentes, de maneira que 

não ocorra a ampliação da área desmatada ocasionada pela queda não dese-

jada de árvores; 

• O material cortado deverá ser removido pela área de intervenção autorizada e 

não através da vegetação remanescente; 
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• A galhada resultante do corte das árvores deve ser removida da área de inter-

venção e de suas proximidades, visando prevenir a ocorrência de fogo no ma-

terial seco; 

• O material acumulado deve ser retirado de áreas vegetadas próximas, evitando 

que o local sirva de abrigo para a fauna exótica e antropizada. 

6.4.7.4. Atividades de busca ativa 

Antes do início das atividades de supressão vegetal serão realizadas atividades 

de buscas ativas. Essas buscas têm por objetivo reduzir o número de acidentes com 

indivíduos da fauna da região que será afetada. 

A busca ativa consiste em observar locais de abrigos de fauna, como ocos de 

árvores, restos de vegetação, buracos no solo além de ninhos presentes nas árvores, 

dessa forma a maioria dos répteis e aves poderão ser afugentados e/ou capturados 

na busca ativa. Na detecção de filhotes no ninho, será isolada uma área com raio 

mínimo de 5 metros até o término do desenvolvimento dos filhotes, para só assim 

ocorrer à liberação para supressão vegetal do local. 

Durante as buscas, deverão ser vistoriadas todas as árvores à procura de ni-

nhos de abelhas. No caso de do encontro de colônias, a árvore deverá ser sinalizada 

para aguardar a retirada da colmeia. Apesar do método de retirada das colônias ser o 

mesmo para as abelhas, Hymenoptera, nativas ou exóticas os EPIs são diferenciados. 

Para as exóticas é necessário dispor de materiais e equipamentos de proteção 

adequados para apicultura, para o manejo e retirada adequada dos animais que re-

presentam um risco à saúde humana. A fretirada deve ser realizada após o horário de 

recolhimento das abelhas, quando todas estarão na colmeia, havendo o bloqueio das 

saídas e posterior retirada da colmeia. 

Enquanto os tratores realizarem a limpeza da área, a equipe comandada por 

um biólogo fará o acompanhamento dos tratores. Caso algum animal seja encontrado, 

ele deverá ser afugentado ou capturado pela equipe. 
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6.4.7.5. Destinação dos Animais Resgatados 

Os animais vivos serão capturados seguindo-se os métodos de contenção 

apropriados para cada grupo faunístico, acondicionados em caixas de transporte ou 

armadilhas. Além dos EPIs tradicionalmente utilizados para o manejo da fauna, é ne-

cessário que quem manejará os espécimes devem estar de luvas de procedimento e 

máscaras tipo PFF2 S .Havendo a constatação da integridade física, os animais serão 

liberados o mais rápido possível nas áreas de soltura, fragmento de mata adjacente, 

em local determinado pelo órgão ambiental, respeitando o período de atividade de 

cada espécie, sendo espécies noturnas soltas antes do nascer do sol ou nas primeiras 

horas da noite.  

Os espécimes que apresentarem algum tipo de trauma físico ou qualquer outro 

tipo de debilidade visível serão encaminhados à clínica médico veterinária responsá-

vel pelo atendimento dos animais impactados pela implementação do empreendi-

mento. Na clínica, deverá haver o diagnóstico e, se necessário, tratamentos devidos. 

Após a alta médica do indivíduo, deverá haver a avaliação da condição física e com-

portamentalmente pela equipe responsável, para decidir se há condições de retorno 

a natureza. Se sim, a soltura deverá ser o mais breve possível. 

Aqueles animais que não apresentarem condições de retorno a natureza, de-

verão ser encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestre do estado, órgão 

ambiental competente pela reabilitação e destinação adequada de animais silvestres, 

para decisão de qual a melhor destinação para cada indivíduo. Os animais capturados 

ou sob manejo não serão marcados, uma vez que a presente atividade não desen-

volve um trabalho que justifique a marcação dos animais. 

6.4.7.6. Transporte 

O sistema de transporte deve ser adequado à espécie que será deslocada, e 

sempre que possível planejado com antecedência. Deve-se sempre considerar as ca-

racterísticas de resposta ao estresse da espécie e quando possível do indivíduo em 

questão. 

A caixa de transporte deve impossibilitar que o indivíduo observe o meio ex-

terno, conferindo condições de penumbra. Nessas condições as respostas do animal 
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aos agentes estressantes, como sons e odores vindos do meio externo, ficam atenu-

adas. Animais muito estressados podem ser tranquilizados ou sedados pelo médico 

veterinário. 

6.4.7.7. Traumas Durante a Execução das Atividades 

De maneira geral, em salvamentos de fauna os traumas físicos são os maiores 

responsáveis pelos óbitos dos animais, e estão relacionados com fraturas e hemorra-

gias ocorridas durante o processo de fuga dos animais. Acidentes com veículos (atro-

pelamentos), animais debilitados por falta de comida ou água e o estresse causado 

devido ao caráter rápido da destruição do habitat com a consequente falta de recursos 

necessários à sobrevivência, também constituem riscos. Esses acidentes podem 

ocorrer com qualquer grupo zoológico da macrofauna terrestre, sendo impossível pre-

ver em qual espécie da área inventariada correrá cada tipo de acidente. 

6.4.7.8. Preparação do Material Biológico 

Nos casos em que os animais forem encontrados feridos, sem condição de re-

cuperação ou mortos, além do atendimento médico veterinário, serão eutanasiados, 

quando o médico veterinário atestar a necessidade da ação, e enviados para coleção 

didática ou científica de instituições interessadas, onde serão incorporados à coleção 

dos locai supracitados, a fim de contribuir com a pesquisa científica.  

Os processos de fixação do material serão realizados seguindo protocolo mais 

atualizado disponível em literatura científica, ficando a cargo do responsável pela fi-

xação sua indicação e preparação do material. 

6.4.7.9. Capacitação 

Realizar capacitação da equipe que irá participar na etapa de implantação do 

empreendimento, com o seguinte tópico “ambientes naturais e conservação”; o as-

sunto a ser abordado nessa capacitação será, no mínimo: 

• A importância da flora e fauna da Caatinga; 

• O que é e como se dá o afugentamento e resgate de fauna e animais peço-

nhentos. 
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Com esse conteúdo, os profissionais terão a possibilidade de ter um maior dis-

cernimento 

 

6.4.8. Recursos Necessários  

Será necessário para execução dessa atividade equipamentos e ferramentas 

específicas para o manejo e contenção de cada grupo específico. A seguir lista com 

itens básicos que devem ser considerados para contemplar a condução dos animais, 

captura e manejo: 

• Pinças e ganchos herpetológicos; 

• Pinções para mamíferos; 

• Puçás; 

• Laços de Lutz; 

• Luvas de raspa de couro; 

• Luvas emborrachadas; 

• Luvas de procedimento; 

• Caixas de transporte para animais de diferentes tamanho e grupos; 

• Sacos de aniagem; 

• Recipientes de polietileno para água; 

• Alimentação adequada para cada grupo (frutas, carne, ovos, insetos, suple-

mento alimentar, fórmulas para filhotes-leite recomendado para a espécie); 

• Estojos de primeiros socorros; 

• Potes de vidros de tamanhos variados; 

• álcool e formol; 

• Seringas; 

• Etiquetas; 

• Botas de segurança, perneiras e demais EPI´s necessários; 

• Máscaras PFF2 S; 

• Câmeras fotográficas digital; 

• Paquímetro; 

• Pesola; 
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• Livro de ocorrência – registro dos animais; 

• GPS. 

6.4.9. Produtos  

Os principais produtos de avaliação e monitoramento a serem elaborados du-

rante a execução deste Programa são: 

• Relatório diário de ocorrência de sinistros com a fauna local; 

• Relatório de casos de ocorrência de óbitos de animais; 

• Relatório de quantificação de números de animais encaminhados para a clínica 

veterinária; 

• Registro de treinamento da equipe responsável pela supressão vegetal; 

• Relatório final de execução do Programa.  

6.4.10. Responsabilidade da Execução 

Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, havendo possibilidade 

de contratação de terceiros ou firmar parcerias/convênios com empresas ou institui-

ções aptas para executá-lo, além do monitoramento por parte dos órgãos ambientais 

vigentes e participação da população adjacente. 

6.4.11. Cronograma  

O cronograma de execução será realizado em conjunto com as atividades de 

supressão vegetal, Plano de Desmatamento Racional se encontra nesse capítulo. A 

elaboração do relatório de resultado será subsequente aos términos das atividades, 

sendo protocolado junto ao código do Processo de Solicitação da Autorização de Ma-

nejo e Resgate de Fauna.  

6.4.12. Inter-relação com Outros Programas 

• Programa de Educação Ambiental; 

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas; 

• Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do Ambiente de Trabalho; 

• Plano de Desmatamento Racional; 

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos.
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 Programa de Manejo de Flora (PMF)  

6.5.1. Introdução 

De acordo com a legislação ambiental vigente no Brasil o processo de constru-

ção de usina de geração de energia solar fotovoltaica é considerado uma atividade 

potencialmente poluidora (Resolução CONAMA 237/97, Portaria MMA 421/2011) e, 

consequentemente, objeto de licenciamento ambiental, o qual pode ocorrer de forma 

simplificada ou ordinária a depender das especificidades do órgão ambiental compe-

tente pela condução do processo e das características do ambiente e do sistema pro-

posto. 

Oportuno destacar que uma das intervenções que acarreta a previsão de im-

pacto ambiental é a necessidade de se realizar a supressão da vegetação nativa nas 

fases de implantação. Essa atividade acarretará o aumento da fragmentação florestal 

na região, ocasionando na criação ou intensificação destes fragmentos. Seus efeitos 

são perceptíveis além da ADA do empreendimento, e podem ocasionar em mudanças 

estruturais e quantitativas das espécies de comunidades vegetais remanescentes. 

A esse respeito vale dizer que ao longo do tempo várias foram as adequações 

de métodos construtivos e operacionais a fim de se reduzir as intervenções no ambi-

ente. Dentro desse contexto, torna-se de fundamental importância a elaboração de 

um projeto executivo que possibilite o enquadramento harmonioso do projeto com o 

ambiente circundante. Atrelado às alterações da estrutura florestal, também podem 

ser observadas possíveis mudanças locais nas comunidades faunísticas, através do 

deslocamento de populações típicas de áreas como a da caatinga. Para tanto, é im-

prescindível o estudo detalhado. 

Soma-se a isso a necessidade de se definir procedimentos operacionais que 

visem a mitigação dos potenciais impactos ambientais inerentes a atividade. 

6.5.1.1. Conceitos Adotados 

Supressão da Vegetação: é o termo aplicado a qualquer atividade que resulte no 

corte ou derrubada da cobertura vegetal de uma determinada área. 
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• Picada: é uma faixa estreita, comumente não superior a 1 m de largura, na 

qual a supressão da vegetação é realizada somente de forma manual, para 

execução de atividades específicas, por exemplo, levantamento topográfico. 

• Poda: é o corte ou a retirada parcial de galhos de indivíduos desde que não 

acarrete a morte dos mesmos. 

• Roço: é a técnica de supressão caracterizada pelo corte total da vegetação 

de porte arbustivo, sendo o corte, realizado a uma altura de, aproximada-

mente, 50 cm do solo. 

• Corte Raso: é a técnica de supressão caracterizada pela retirada total da 

vegetação existente em uma área, através de corte rente ao solo. 

• Desdobro ou traçamento da madeira: corte subsequente a derrubada das 

arvores, em dimensões apropriadas ao uso da madeira, podendo ser esta 

desdobrada para lenha, estacas, mourões, postes ou toras para serraria. 

• Rebaixamento de galhos e desgalhamento: corte e retirada de pequenos pe-

daços dos galhos não comerciais das copas das arvores derrubadas, distri-

buindo o material foliar no ambiente, preferencialmente ao longo das faixas, 

com o objetivo de facilitar a decomposição e não entulhar as faixas, facili-

tando a posterior recuperação da vegetação. 

• Estradas de Acesso: são estradas e caminhos existentes ou implantados 

pelo processo de obras, dentro ou fora da faixa de passagem, objetivando o 

acesso de veículos aos suportes, pelas equipes de construção. 

6.5.2. Justificativa  

O primeiro ponto de destaque relacionado a supressão vegetal é que qualquer 

intervenção em vegetação nativa deve ser objeto de autorização pelo órgão ambiental 

competente. Cortes em áreas e volumes não autorizados podem ser enquadrados na 

Lei Federal 6.905/10 e o executor responder por crime ambiental. 

6.5.3. Objetivos 

O presente programa tem o objetivo de estabelecer diretrizes para supressão 

da vegetação arbórea presente na área escolhida para construção do Complexo 
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Fotovoltaico, para atender aos processos construtivos. Assim, minimizando as inter-

ferências geradas com a implantação do empreendimento sobre a biota existente nas 

áreas de intervenção e no seu entorno. Tais procedimentos deverão ser atendidos 

pelo empreendedor, assim como as demais contratadas em consonância com as di-

retrizes contidas no Programa Ambiental aprovado no processo de licenciamento am-

biental. 

6.5.4. Metas e Indicadores  

• Implementação de dados complementares após layout final do empreendi-

mento; 

• Programa de supervisão ambiental ao longo da implantação das estruturas 

do empreendimento com o intuito de evitar a supressão de vegetação nativa 

arbórea; 

• Programa de supervisão ambiental durante a implantação das estruturas do 

empreendimento com fins de evitar a intervenção em espécies declaradas 

imunes ao corte, ameaçadas de extinção, raras e/ou endêmicas, objetivando 

a conservação e integridade destas. 

6.5.5. Público-Alvo  

Para o Programa de Manejo da Flora (PMF) foi definido o público interno como 

categoria alvo. A saber: todas as equipes, trabalhadores contratados e terceirizados 

pelo empreendimento durante as fases de planejamento, instalação e operação. 

6.5.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

Esse Programa Ambiental disporá das peculiaridades do projeto em atendi-

mento à Legislação Ambiental assim como das áreas mais sensíveis que mereçam 

atenção, como por exemplo o mapeamento das matas ciliares e demais Áreas de 

Preservação Permanente (APP) onde o corte raso deverá ser obrigatoriamente redu-

zido. 

As atividades de supressão vegetal iniciarão depois de obtida a Autorização de 

Supressão Vegetal. Atendimento a Requisitos Legais: 

• Código Florestal (12.651/12); 
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• Resolução da ANEEL nº 456/00, de 29 de novembro de 2000 – Condições 

Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica; 

• Decreto no 2.661, de 08/07/98: Regulamenta o Parágrafo Único do Art. 27 

da Lei 4.771/65, que institui o Código Florestal, mediante o estabelecimento 

de normas de precaução relativas ao emprego do fogo em práticas agropas-

toris e florestais; 

• Decreto 35.851/54 de 19/07/54: Regulamenta dispositivo do Código de 

Águas – Decreto 24.643/34. 

• Norma técnica da ABNT 5.422/85 – Procedimentos para linhas de transmis-

são. 

• Lei nº 7.754, de 14/4/1989 – estabelece medidas para proteção das florestas 

existentes nas nascentes dos rios, e dá outras providências; 

• Resolução CONAMA nº 303/02, de 20/3/02 – Dispõe sobre parâmetros, de-

finições e limites de Áreas de Preservação Permanente; 

• Resolução CONAMA nº 369/06, de 28/03/2006 – casos excepcionais, de uti-

lidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam 

a intervenção ou supressão de vegetação em APP; 

6.5.7. Aspectos Relativos à Saúde, Meio Ambiente, Segurança e Conforto dos Trabalha-
dores 

As equipes de supressão deverão tomar algumas precauções durante a mobi-

lização da mão de obra assim como na execução da supressão de vegetação: 

Uso de EPIs: todos os colaboradores deverão utilizar os devidos Equipamentos 

de Proteção Individual indicados pelo SESMT. 

Lixo: lixo, dejetos, restos de comida e resíduos industriais devem ser deposita-

dos em recipientes apropriados, com tampas, mantendo permanentemente limpas es-

sas áreas, como orienta o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Não será 

permitida a queima de lixo nas frentes de abertura de picadas para atividades de to-

pografia. Todos os resíduos produzidos deverão ser destinados para as baias de ar-

mazenamento. Nos casos da utilização e consequente substituição de baterias e pi-

lhas no campo, acondicionar nos veículos até destinação final através de locais espe-

cíficos para sua coleta. Conforme resolução CONAMA 257/99, está proibido qualquer 
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descarte por lançamento ou queima de pilhas e baterias de qualquer natureza, que 

devem ser separadas do lixo comum e entregue a qualquer estabelecimento que as 

comercialize, os quais têm a obrigação de recebê-las e repassar aos fabricantes ou 

importadores. 

Procedimentos básicos de segurança: Evitar a proximidade entre colaborado-

res munidos com facão ou foice; pré-avaliar o corte/poda de cipós; Atenção com ani-

mais peçonhentos; possuir telefones de contatos emergenciais na região (hospitais 

que disponham do soro antiofídico). 

Afugentamento da fauna silvestre: deverá seguir as orientações estabelecidas 

no Programa de Monitoramento, Resgate e Relocação de Fauna. 

6.5.8. Aspectos Metodológicos  

6.5.8.1. Avaliação do projeto 

O engenheiro agrônomo responsável pela atividade, assim como o encarre-

gado de cada equipe de supressão florestal deverão se utilizar do projeto da obra, 

conjuntamente com o PA (Projeto Ambiental), também a lista de construção do em-

preendimento e GPS. 

O projeto da obra tem como objetivo a constatação de locais críticos em relação 

as necessidades da supressão vegetal que deverão atender ao projeto nessas áreas 

em específico. Alturas das matas nos determinados pontos críticos da supressão ser-

virão como base para que se execute o corte em atendimento as alturas de segurança 

estipuladas em norma (NBR 5422/85). 

Com os dados citados no projeto, o planejamento para a execução da atividade 

se fará mais consistente e com menor probabilidade que ocorram cortes desnecessá-

rios. 

6.5.8.2. Mobilização e treinamento dos trabalhadores 

Caracterizada como uma atividade de mobilização dos profissionais envolvidos 

na fase de supressão, onde a equipe será treinada por um técnico especializado para 

atender os objetivos. Nesta etapa os funcionários serão apresentados às diretrizes 
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básicas e as boas práticas ambientais, bem como os aspectos de segurança dos tra-

balhadores. 

O principal objetivo desse treinamento é o de alcançar o efeito multiplicador 

entre eles através da integração, onde os demais trabalhadores tomarão consciência 

dos potenciais riscos em obras com supressão de vegetação. 

6.5.8.3. Execução 

6.5.8.3.1. Demarcação das áreas 

As áreas passíveis de supressão deverão estar balizadas e bem demarcadas. 

Cabe destacar que essas balizas deverão estar a uma distância compatível com sua 

visualização por parte das equipes de campo. Toda a condução da etapa de baliza-

mento da área a ser suprimida deverá ser orientada pelo encarregado de equipe. É 

de suma importância que se demarque em campo a área autorizada a ser suprimida, 

para que o limite não seja excedido. 

Importante: antes da execução do balizamento em campo das áreas a serem 

suprimidas, confirmar a real locação das áreas junto ao setor técnico. 

6.5.8.3.2. Identificação do material suprimido para posterior cubagem 

Caso o material (toras) venham a ser seccionados em dimensões definidas, 

cada seção deverá seguir o plaqueteamento com a numeração através do modelo 

abaixo. 

• Tora 1 (seccionada em 3 seções): 

-Numerações a serem plaqueteadas em cada seção: 1A, 1B e 1C. 

• Tora 98 (seccionada em 6 seções): 

-Numerações a serem plaqueteadas em cada seção: 98A, 98B, 98C, 98D,98E 

e 98F. 

6.5.8.3.3. Avaliação dos métodos de corte 

Essa atividade destina-se a orientar as operações de corte, precavendo-se 

quanto aos elementos desfavoráveis e eventuais obstáculos. A importância dessa 
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avaliação reside na mitigação dos impactos decorrentes das atividades de remoção 

da cobertura arbórea sobre as áreas limítrofes do empreendimento. 

6.5.8.3.4. Corte de cipós 

Os cipós ou lianas são plantas trepadeiras que se desenvolvem sobre os tron-

cos e copas de outras árvores. Florestas ricas em cipós, quando sujeitas à exploração 

madeireira ou a supressão de sua vegetação quando não bem manejada, podem so-

frer danos excessivos no corte de indivíduo, pelo arraste e tombamento de vizinhos. 

Tais tombamentos, quando não direcionados para o interior da área determinada à 

construção, poderão ocasionar a abertura de clareiras no entorno da área licenciada. 

O corte de cipós é uma operação fundamental para contenção dos impactos em áreas 

onde há uma densidade elevada dessa forma vegetal. A presença de cipós ocasiona 

muitos problemas às operações de remoção da vegetação, dentre os quais se desta-

cam os danos às árvores do entorno da faixa de servidão e o risco eminente de aci-

dentes de trabalho. Essa operação deve ser realizada antes do início da supressão 

arbórea, permitindo a liberação dos fustes (troncos) entrelaçados. Assim como o corte 

dos indivíduos arbóreos, as medidas para diminuir os problemas causados pelos cipós 

devem ser seletivas e atuar somente onde existe o problema. Associado a outras téc-

nicas de manejo, o corte de cipós reduz o número de árvores danificadas, bem como 

o tamanho da clareira formada pela queda da árvore. 

O corte dos cipós é uma atividade essencialmente manual, não se descartando, 

entretanto, a importância da utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) 

no resguardo da integridade física do trabalhador.  
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Figura 272 – Riscos de acidentes com os trabalhadores da atividade. 

 
 

Figura 273 - Danos causados na mata devido à falta de direcionamento de queda e corte de ci-

pós. 

 
 

O corte de cipós deve ser feito com devida antecedência a exploração, para 

garantir que os cipós mais resistentes apodreçam e se desprendam das árvores. É 

importante notar que, embora as folhas dos cipós caiam duas a três semanas após o 

corte, o apodrecimento e queda dos seus caules têm início somente depois de seis 

meses, sendo que os mais resistentes só caem um ano após o corte. 

As atividades inerentes ao corte de cipós são detalhadas a seguir: 

• Cortar os cipós que estão entrelaçados às árvores que serão extraídas; 

• Em áreas onde a densidade de cipós é muito alta, usar dois cortadores, ou 

quando houver baixo número de cipós apenas um; 
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• Cortar os cipós aproximadamente a 1 metro do solo, utilizando-se para isso 

foice, facão ou eventualmente motosserras; 

• Cortar todos os pontos de ligação dos cipós com o solo; e 

• Cortar apenas os cipós com diâmetro maior que 2 cm. Acredita-se que os cipós 

mais finos não contribuam para os danos às árvores vizinhas. 

6.5.8.3.5. Corte raso 

A operação de corte raso e retirada da vegetação propriamente dita, deverá ser 

efetuada através do método semimecanizado (motosserra para os cortes) e sua orga-

nização deverá ser feita em local autorizado e previsto, conforme, Projeto Ambiental 

e licença. O corte a ser executado para a supressão de indivíduos florestais com o 

uso de motosserra deverá distar aproximadamente 20 cm do solo. 

As operações de remoção por meio do método semimecanizado pressupõem 

a habilitação e experiência do (s) operador(es) de motosserra em trabalhos correlatos. 

Todas as manobras devem ser previamente planejadas, de modo a minimizar os im-

pactos sobre a vegetação do entorno, bem como para atender às questões referentes 

à segurança no local de trabalho. 

Durante a execução do corte raso, todas as árvores deverão ser direcionadas 

para que suas respectivas quedas sejam focadas para o centro da área a ser supri-

mida. Para isso, orienta-se o uso de equipamentos e ferramentas, como o tirfor, sem-

pre sob a supervisão de um técnico de segurança do trabalho. 

Procedimentos para o corte semimecanizado (uso de motosserra): 

• Aceitação e cumprimento das legislações vigentes sobre o corte e utilização 

de motosserras - NR 12 Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamen-

tos; 

• Treinamento de todos os operadores e auxiliares no manuseio do equipa-

mento e dos resíduos deles provenientes, de acordo com legislação de se-

gurança vigente no país; 

• Certificar-se de que todos os equipamentos principais e auxiliares (incluindo 

Equipamentos de Proteção Individual – EPIs), bem como materiais e 
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ferramental, estão disponibilizados em bom estado de conservação para 

cada frente de trabalho e de conhecimento do encarregado de cada equipe; 

• Dentre o material disponível, deve estar incluso caixa de primeiros socorros 

e respectivo treinamento realizado com os trabalhadores, os quais deverão 

estar munidos dos respectivos certificados durante a jornada de trabalho; 

• Verificação, por parte do operador, se a direção de queda recomendada no 

planejamento é possível e adequada à minimização dos impactos sobre a 

vegetação do entorno, além da avaliação sobre riscos de acidentes, como 

galhos quebrados pendurados na copa e cipós não-seccionados. Com rela-

ção à avaliação do direcionamento preferencial de queda das árvores, são 

ilustradas abaixo situações hipotéticas; 

Figura 274 – Ilustração dos principais EPI’s a serem utilizados pelo operador da motosserra. 

 

6.5.8.3.6. Avaliação da tendência natural de queda de árvores. 

• Limpeza do tronco a ser cortado, promovendo o corte de cipós e arvoretas, 

além da remoção de eventuais casas de cupins, galhos quebrados ou outros 

obstáculos situados próximos à árvore. Deve-se atentar sempre para a pre-

sença de insetos himenópteros, como vespas, abelhas e formigas na área, as-

sim como para serpentes, pois podem provocar acidentes de natureza grave. 
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Esta etapa deve estar em consonância com o Programa de Prevenção de Aci-

dentes e Afugentamento da Fauna; 

• Análise e preparação dos caminhos de fuga, por onde a equipe deve afastar-

se no momento da queda da árvore. Esses caminhos devem ser construídos 

no sentido contrário ao que a árvore tende a cair; 

Figura 275 - Indicação dos caminhos de fuga. 

 
 

• A queda das árvores deverá ser sempre orientada na direção da área já des-

matada e nunca na direção do maciço florestal; 

 

• Para árvores com tronco de boa qualidade (pouco inclinado e sem rachaduras) 

e direção natural de queda favorável à operação de arraste, utiliza-se a técnica 

padrão de corte (figura abaixo): 

 

Figura 276 - Esquema da técnica de padrão de corte 
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• Outras técnicas, classificadas como “cortes especiais”, são utilizadas para as 

árvores que apresentam pelo menos uma das seguintes características: diâ-

metro grande, inclinação excessiva, tendência à rachadura, existência de ocos 

grandes e direção de queda desfavorável. 

6.5.8.3.7. Cortes especiais 

Estas técnicas devem ser empregadas para a mitigação dos impactos na biota 

do entorno, bem como na prevenção de acidentes. As figuras a seguir ilustram situa-

ções de redirecionamento da queda utilizando: uma cunha, a assimetria da dobradiça, 

o tirfor, a ancoragem com cabos e o apoio. Para situações em que a espécie florestal 

apresente tendência à rachadura ou ocos (provocados por insetos xilófagos, princi-

palmente cupins e brocas), as figuras denominadas abaixo, mostram a sequência de 

cortes para contornar tal circunstância, que pode provocar acidentes pela liberação 

súbita das tensões internas. 
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Figura 277 – Operações para supressão vegetal utilizado a cunha. 

 
 

Figura 278 – Ilustração da técnica da ancoragem. 
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Figura 279 – Sequência de operações para o direcionamento da queda de espécies cujo tronco 
está sujeto à rachadura da madeira. 

 
 

Figura 280 – Sequência de operações para o direcionamento da queda de espécies cujo tronco 
está oco. 

 
 

Para determinar a presença de ocos, além do teste auditivo, o operador de 

motosserra pode introduzir o sabre da motosserra no tronco da árvore suspeita de 

apresentar tal deformidade, no sentido vertical e, conforme a resistência de entrada, 

é possível determinar a presença e avaliar as dimensões do oco. 

Para a situação de árvore muito inclinada, o risco de acidentes pode ser mini-

mizado pela adoção de uma sequência de cortes, ilustrada na figura abaixo. 
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Figura 281 – Etapas para o corte de árvores com inclinação acentuada. 

 
 

6.5.8.4. Técnicas e equipamentos complementares às operações pós-
corte 

Este tópico visa oferecer alternativas ergonômicas para imprevistos, não tão 

raros de ocorrer, durante a fase pós-corte da supressão de vegetação, como o caso 

de árvores que poderão ficar presas entre outras e permanecer parcialmente de pé. 

Para superar esse problema e promover a queda da árvore de modo seguro, são ilus-

trados na alguns procedimentos relativos à solução. 

Figura 282 – Técnica de corte. 



 

 
 

828 

 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 6 Programas Ambientais   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

 

6.5.8.5. Segurança dos trabalhadores 

Para esse fim os trabalhadores operadores e auxiliares deverão possuir treina-

mento específico para a atividade, sendo exigido o respectivo certificado emitido por 

entidade reconhecida e idônea. Portanto, a responsabilidade social da empreiteira 

contratada e do empreendedor é fundamental para minimizar potenciais acidentes de-

correntes do uso de equipamentos cortantes usuais à atividade de supressão. 

Para esse fim, deverão ser disponibilizadas viaturas tipo ambulância nas proxi-

midades dos trechos com a atividade, de forma a atender prontamente um possível 

acidente. Da mesma forma, o treinamento da equipe em primeiros socorros é impres-

cindível para resguardar a vida do trabalhador no caso de ferimentos ocorridos princi-

palmente por lâminas e máquinas cortantes. 

6.5.8.6. Procedimentos para remoção local e armazenagem do material 
vegetal 

O material lenhoso suprimido (lenhas e toras) deverá ser empilhado em local 

determinado para posterior emissão de laudos de cubagem. 

Peças de madeira como toras poderão ser utilizadas para demandas internas 

do projeto como pequenos escoramentos dentro outros. 
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A escolha dos locais destinatários deverá obedecer a critérios técnico-ambien-

tais, que incluem: 

• A operacionalidade do processo de supressão e remoção do material; 

• A destinação das águas de lixiviação ricas substâncias orgânicas, provenientes 

do processo de decomposição do material; 

• A circulação da fauna local; 

• A deflagração de incêndios; 

A galhada das árvores deverá ser rebatida e organizada em leiras no mesmo 

local escolhido para deposição do top-soil, oriundo da raspagem superficial. 

A remoção do material vegetal poderá ser realizada de modo mecanizado, com 

o uso de tratores e seus implementos ou, manualmente, para os casos de pequena 

monta. Abaixo seguem ilustrações dessa situação e apresentam detalhes ergonômi-

cos adequados à operação. 

Figura 283 – Transporte de peças de menores tamanhos. 

 
 

Figura 284 – Utilização de carrinho de arraste. 
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6.5.8.7. Operação mecanizada 

Ao término das atividades de corte das árvores com diâmetro acima de 10 cen-

tímetros, seu traçamento e remoção para local indicado, serão efetuados a remoção 

do expurgo e da biomassa restante através da utilização de tratores de esteira equi-

pados com lâmina. Esta operação removerá a vegetação remanescente e executará 

o destocamento e a remoção do expurgo da camada superficial, cujo material resul-

tante será armazenado em leiras contínuas, para depois serem transportadas em ca-

minhões basculantes até o bota fora. 

Durante as atividades de estocagem será efetuada a passagem do trator sobre 

o material vegetal remanescente para contribuir com a fragmentação dos galhos e 

arbustos, a fim de acelerar o processo de decomposição. 

6.5.8.7.1. Armazenamento do material 

Como já citado, o armazenamento do material vegetal (lenha e toras) se dará 

na área pré-determinada, organizado em leiras para posterior cubagem. Já a galhada 

será depositada na mesma área escolhida para o depósito do top-soil, em áreas de 

bota fora indicadas pelo cliente. 

6.5.8.8. Recomendações para o Controle do Volume Suprimido 

6.5.8.8.1. Quantificação volumétrica posterior à supressão 

A quantificação da vegetação suprimida deverá ser realizada para o controle 

do volume autorizado pelo órgão ambiental licenciador. O levantamento desses dados 

deverá ser efetuado no momento após as operações de corte da vegetação nativa, 
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porém, a identificação (plaqueteamento) das toras maciças com diâmetro acima do 

estipulado no Projeto Ambiental. O objetivo é avaliar, com rigor, o volume extraído em 

números exatos, através de laudos florestais. 

O acompanhamento do comportamento da supressão da vegetação e de seus 

impactos objetiva: detectar riscos, corrigir procedimentos, avaliar as operações, con-

tabilizar e registrar a supressão, centralizar e proceder à organização e compilação 

dos documentos relacionados ao Programa, além de inspecionar as operações de 

campo, ou seja, inter-relacionar as diversas etapas deste Programa. 

A seguir, serão descritos alguns procedimentos que farão parte dessa ativi-

dade. 

6.5.8.8.2. Cubagem da Madeira 

Toras 

As Toras devem ser cubadas pelo método de ‘Smalian’, conforme estabelecido 

pela Resolução Conama 411/09. 

Tal método prevê a medição, em campo, dos seguintes parâmetros: 

• Diâmetro da Ponta (m) – Medido em cruz, obtendo-se 02 (dois) valores; 

• Diâmetro da Base (m) - Medido em cruz, obtendo-se 02 (dois) valores; 

• Comprimento da Tora (m). 

Figura 285 – Exemplo de medição dos diâmetros e comprimentos em campo. 
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Tais valores são inseridos nas Fichas de Cubagem de Campo, com letras legí-

veis e, posteriormente, digitadas nos laudos de cubagem digitais, quando então é apli-

cada a Fórmula abaixo: 

V= [ (π. DA2/4 + π.DB2/4) /2]. C 

 

Onde: 

C = comprimento da tora ou seção da tora (m) 

D1 e D2 = diâmetros a serem medidos (em m) em uma extremidade da tora ou 

seção da tora 

D3 e D4 = diâmetros a serem medidos (em m) na extremidade oposta àquela 

onde se mediram o D1 e D2 na tora ou seção. 

DA = média (em m) entre os diâmetros D1 e D2 DB = média (em m) entre os 

diâmetros D3 e D4 

6.5.8.9. Elaboração do Laudo 

A elaboração do laudo técnico florestal deverá ocorrer após o transporte ao 

local previsto e determinado conforme licença e Projeto Ambiental, devendo ser ela-

borado, revisado e assinado por técnico com competência legal e registro profissional 

como CREA, além da ART do técnico, devidamente paga. 

O laudo técnico florestal, em forma de planilha, deverá conter informações ge-

rais como: nome da propriedade/ proprietário, endereço completo da propriedade, 

contato, nome do técnico, CREA, data, número do laudo-ano, além de informações 

relativas ao material suprimido como espécies, volume em m³ e em estéreo (st), tipo 

de tora ou lenha, nº de árvores, área suprimida, volume total, dentre outros que pos-

sam ser identificados como importantes pelo responsável técnico que elaborará os 

mesmos. 

É obrigatória a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica pelo Super-

visor Ambiental responsável pela atividade em campo. 
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Figura 286 – Modelo de elaboração de Laudo. 

 
 

6.5.9. Recursos Necessários  

• Motosserra; 

• Equipamentos de Proteção Individuais - EPI’s; 

• Cunha; 

• Dobradiça; 

• Tirfor; 

• Cabos. 

6.5.10. Produtos  

As áreas onde serão destinadas o material lenhoso suprimido (lenha, toras ma-

ciças e galhadas) deverão ser definidas pelo cliente (Brilhante Projetos) do empreen-

dimento com aprovação do órgão licenciador. 

Posteriormente a atividade de supressão, a área deve ser georreferenciadas. 

6.5.11. Responsabilidade da Execução 

O planejamento e a implementação deste programa são de responsabilidade 

do empreendedor, podendo ocorrer por convênio e/ou contratação de serviços, à cri-

tério da empresa. Independente da subcontratação, o empreendedor deverá 

 LAUDO TÉCNICO FLORESTAL   
CUBAGEM DE MATERIAL LENHOSO  

    

Empresa : ELECNOR BRASIL    

Data: 18/11/2014  
LOCALIZAÇÃO 

  

Propriedade / Proprietário:  

Município / UF:  

Nº da Torre:  Dimensão(m)  Área da torre: (ha):   Laudo Nº: 005 

Vão entre Torres: Vão 2/1 a 2/2    Vol. Total (lenha) st : 2,04 

Faixa de Supressão: Comp.(m): 48,9 Largura(m): 4 rea da faixa (ha):0,01 Vol. Total (tora) m³ : 0,0000 

Fisionomia Vegetal: Mata  Vol. Total m³ : 2,0400 

LENHA TORAS 

Leira 

Nº 

Dimensões (larg.*alt.*comp.) Classif. 

(tipo) 
Volume (st) Nº Toras Nome Popular Comp.(m) Diam.01(m) Diam.02(m) Diam.03(m) Diam.04(m) Volume (m3) 

1 1,00 1,30 1,00 1 0,87         

2 1,00 1,60 1,10 1 1,17         

              

              

              

              

Total 2,04 Total 0,0000 

 

Obs.: 

Diam. 01 e 02 correspondem respectivamente as médias dos diâmetros cruzados das extremidades inferiores e superiores da tora. 

Volume em m³= produto das dimensões da leira (altura x largura x comprimento) / 1,5. 

Volume em m3 = volume estimado através da fórmula: (S1+S2)/2*h, onde S1 e S2 são as áreas das bases e h é o comprimento da tora. 

Classif. (tipo)= código de classificação da leira em função do percentual de peças classificadas como de boa qualidade, considerando o estado da madeira (tipo 1 = mínimo de 80%, tipo 2 = de 20 a 80%, tipo 3 = até 

 

Engenheiro Florestal Coordenador de Obra 
        

Nome: Nome: 
        

Visto:    Visto:    
        

Data: 18 / 11/ 2014 Data: 18 / 11/ 2014       
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acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades e que estejam de acordo 

com o estudo. 

6.5.12. Cronograma  

O cronograma de execução será realizado em conjunto com as atividades de 

supressão vegetal, Plano de Desmatamento Racional. A elaboração do relatório de 

resultado será subsequente aos términos das atividades, sendo protocolado junto ao 

código do Processo de Solicitação da Autorização de Manejo e Resgate de Fauna.  

6.5.13. Inter-relação com Outros Programas 

O Programa fará interação com os seguintes programas: 

• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

• Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas (PGEA); 

• Programa de Resgate e Realocação de Fauna (PRRF); 

• Programa de Monitoramento da Qualidade Água. (PMQA); 

• Programa de Monitoramento da Qualidade de Efluentes (PMQE); 

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

• Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra (PGAO)
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 Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS) 

6.6.1. Introdução 

O Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS) faz parte do 

Plano Básico Ambiental (PBA) do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio (II, III, IV, 

V, VI, VII e VIII), dentro do bloco de Programas Vinculados Diretamente às Obras. 

A oferta de empregos diretos e as oportunidades de geração de renda que se-

rão proporcionadas pela implantação da Usina deverão ser preferencialmente direci-

onadas para beneficiar a população regional. É de grande importância que o máximo 

possível de empregos diretos e indiretos seja destinado à população regional. 

6.6.2. Justificativa 

Os empregos gerados na fase de instalação do empreendimento serão tempo-

rários e de média duração. Estima-se que para a etapa de implantação cerca de 80 a 

90% da mão de obra a ser mobilizada poderá ser contratada localmente. 

Para tanto, a capacitação da força de trabalho existente em nível regional é 

imprescindível, visando à otimização dos efeitos positivos da oferta local de postos de 

trabalho, e minimizando, sempre que possível, a quantidade de trabalhadores a serem 

buscados fora da região. 

Esse programa visa à otimização da absorção de mão-de-obra local, por meio 

do oferecimento de formação profissional, e a inclusão produtiva destas pessoas no 

mercado de trabalho. Além disso, o Programa proporciona a capacitação de trabalha-

dores locais, o que elevará as suas futuras oportunidades de trabalho no mercado em 

geral quando do encerramento das obras. 

O Programa de Capacitação da Mão de Obra e Serviços se propõe a incentivar 

a contratação de profissionais, por meio da capacitação desse contingente de forma 

a qualificar a mão de obra frente às especificidades do empreendimento proposto. 

6.6.3. Objetivos 

O Programa tem como proposta principal permitir o desenvolvimento de um 

Projeto de Qualificação e Treinamento Profissional voltado à população residente na 

AII do empreendimento. Esse programa objetiva a otimização da absorção de mão-
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de-obra local, permitindo a formação profissional, o que elevará as suas futuras opor-

tunidades de trabalho no mercado de trabalho em geral quando houver o encerra-

mento das obras do Complexo, favorecendo a inclusão produtiva destas pessoas no 

mercado de trabalho 

O Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS) tem como 

objetivo central identificar e qualificar pessoas para a contratação de mão de obra 

local, nas fases de implantação e operação do empreendimento, de forma a promover 

sua inserção no mercado de trabalho. São objetivos específicos deste programa: 

• Potencializar a contratação de mão de obra local, tanto na fase de implantação 

quanto na fase de operação do empreendimento; 

• Priorizar a contratação de pessoas residentes nas áreas de influência (AID e 

AII), prestadores de serviços e empresas aí existentes; 

• Conhecer as condições de escolaridade e capacitação do público-alvo a fim de 

identificar as necessidades de qualificação e definir os cursos adequados às 

vagas; 

• Realizar as atividades de seleção, formação e capacitação profissional, por 

meio da ampla divulgação das oportunidades de trabalho, treinamentos e cur-

sos especializados aos diferentes grupos de fomento ao trabalho na região; 

• Promover a capacitação profissional dos trabalhadores de modo que facilite o 

aproveitamento dessa mão-de-obra em futuras oportunidades de emprego na 

região após a finalização das obras do empreendimento. 

6.6.4. Metas e Indicadores 

São metas do Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS): 

• Implantação do Programa de Qualificação e Treinamento Profissional; 

• Alcançar o maior número de trabalhadores da AID e AII através das ações de 

comunicação (divulgação das vagas – ação conjunta com o Programa de Co-

municação Social), garantindo assim que a população seja adequadamente in-

formada sobre o empreendimento e tenha acesso ao treinamento; 

• Estabelecer parceria com instituições de ensino que atuam na região do em-

preendimento; 
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• Realizar os cursos de qualificação definidos para as etapas de implantação e 

de operação do empreendimento. 

Para se verificar o alcance e a eficácia de suas ações e atividades, poderão ser 

utilizados os seguintes indicadores: 

• Número de trabalhadores inscritos e contratados que têm como origem o mu-

nicípio de Coremas, e as fazendas de Major Celso, Taboleiro do Meio e Sítio 

Taboleiro do Meio, e localidades da AII. 

• Número de cursos e de vagas abertas para qualificação da mão de obra; 

• Número de profissionais inscritos nos cursos e número de profissionais que 

concluíram os cursos; 

• Termos de cooperação/parcerias/convênios firmados; 

• Lista de presença dos cursos de qualificação e capacitação; 

• Quantidade e tipos de orientações às contratadas para busca de mão de obra 

local/ número e periodicidade de meios de divulgação de vagas e cursos divul-

gados na mídia local. 

6.6.5. Público-alvo 

O PCMOS tem como público-alvo a população economicamente ativa da AID 

e AII, em especial os trabalhadores potencialmente interessados nas vagas de em-

pregos disponibilizadas para implantação e operação do empreendimento. 

6.6.6. Atendimento aos Requisitos Legais 

O Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços foi criado em atendi-

mento ao Termo de Referência emitido pela SUDEMA, referente à implantação do 

Complexo de Usina Solar Fotovoltaica. 

O referido termo contém recomendação específica no âmbito do processo de 

licenciamento para apresentação dos programas e projetos em conformidade com o 

EIA/RIMA elaborado. Dentro os planos citados estão: Projeto de Paisagismo, Pro-

grama de Educação Ambiental, Programa de Comunicação Social, Programa de Com-

pensação Ambiental e outros.   
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Dessa forma, o programa foi elaborado com base legal e normativa, seguindo 

as seguintes leis e normas: 

• Atendimento à legislação vigente referente à legislação trabalhista, sendo o 

principal requisito legal referente ao tema a Consolidação das Leis do Traba-

lho (“CLT”), aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.454, de 1º de maio de 1943; 

• Diretrizes do Banco Mundial/IFC aplicáveis, mais especificamente aos requi-

sitos contidos no Padrão de Desempenho 2 (PS2) relativo às Condições de 

Emprego e Trabalho estabelecidos pela International Finance Corporation 

(IFC), destacando o atendimento à promoção do tratamento justo, a não dis-

criminação e a igualdade de oportunidades dos trabalhadores. 

6.6.7. Aspectos Metodológicos 

Considerando as perspectivas de vagas para as fases de implantação e opera-

ção, sugere-se, a integração deste Programa a outros que estejam em andamento ou 

que ainda serão realizados na região no contexto de novos empreendimentos. 

Devem ser firmadas parcerias com as prefeituras da AID e AII, em especial, 

com as secretarias municipais que atuem no fomento de qualificação profissional e 

gestão de vagas, SINE, instituições de ensino e agências locais de desenvolvimento. 

Deve-se elaborar um diagnóstico local com dados socioeconômicos sobre grau 

de instrução e capacitação da população das áreas de influência, além de dados sobre 

condições e porte do mercado de trabalho local, a fim de planejar e viabilizar ações 

efetivas para absorção da mão de obra, gerando empregos diretos, indiretos e a 

renda. 

6.6.8. Estratégias de Execução 

Para o PCMOS as ações foram divididas entre as de estruturação e definição 

de parcerias, iniciadas ainda na fase de planejamento do Projeto, e as voltadas à ca-

pacitação e fomento à contratação de mão de obra local, como descrito na sequência. 

• Identificação do quadro técnico e perfil das vagas de trabalho previstas para a 

fase de implantação; 



 

 
 

839 

 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 6 Programas Ambientais   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

• Articulação com o poder público local, SINE, Sistema “S” e demais instituições 

que atuem na capacitação e qualificação de trabalhadores; 

• Divulgação permanente das vagas de trabalho e atualização do Banco de Cur-

rículos; 

• Seleção e Recrutamento de trabalhadores locais e regionais; 

• Treinamentos periódicos para os trabalhadores contratados. 

6.6.9. Principais Ações e Procedimentos 

A implantação deste programa deverá ser realizada em consonância com as 

realidades educacionais e sociais da área de influência, de forma articulada com ou-

tras ações propostas. Dessa forma, ficam previstas as seguintes ações: 

6.6.9.1. Identificação do quadro técnico e perfil das vagas de trabalho 
previstas para a fase de implantação 

Antes do início efetivo da fase de implantação deverá ser identificada a de-

manda de trabalhadores e profissionais, bem como as qualificações e exigências téc-

nicas para o preenchimento destas vagas a serem oferecidas, para direcionar o início 

do recrutamento da mão de obra necessária para as obras do empreendimento com 

foco nas ações voltadas a potencializar a contratação local. 

6.6.9.2. Articulação com o poder público local, SINE, Sistema “S” e de-
mais instituições que atuem na capacitação e qualificação de tra-
balhadores 

Ainda durante a fase de planejamento, deverá ser realizado o contato instituci-

onal e articulação junto às prefeituras municipais da área de influência, o Sistema “S” 

e demais instituições que atuem na região com foco na capacitação técnica visando 

apresentar a demanda prevista de trabalhadores na fase de obras do empreendi-

mento, identificar e caracterizar a mão de obra local/regional disponível  e seu perfil 

profissional e alinhar ações conjuntas voltadas à possibilitar o aproveitamento de mão 

de obra local. 
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6.6.9.3. Divulgação permanente das vagas de trabalho e atualização do 
Banco de Currículos 

Todas as ações indicadas por este PCMOS, tais como articulações locais, di-

vulgação de vagas, Banco de Currículos e canal de contato para recebimento de cur-

rículos e esclarecimento de dúvidas visam ampliar a contratação de mão de obra local 

e têm como princípio a transparência e a democratização do acesso às oportunidades 

geradas pelo empreendimento pela população local em idade economicamente ativa 

e que tenham interesse em participar de processos seletivos abertos pela empresa. 

A sistemática de contratação de mão de obra ocorre habitualmente por meio 

do encaminhamento de currículos ao recrutador. Sendo assim, divulgar amplamente 

as informações para o público local é uma ação fundamental para alcance dos objeti-

vos propostos nesse Programa. A transparência da informação quanto às vagas ofe-

recidas em todos os níveis, bem como o perfil desejado, as qualificações necessárias 

e os meios pelos quais é possível se candidatar irão possibilitar o acesso da popula-

ção local aos postos de trabalho disponíveis. 

Assim, durante toda a fase de implantação, deverá ser realizada a ampla e 

permanente divulgação das oportunidades de trabalho junto à população local. Deve-

se manter a adequada gestão dos canais de contato, amplamente divulgados, para o 

recebimento de currículos, e o fornecimento de informações a respeito das vagas em 

aberto e demais processos seletivos em andamento e/ou previstos, utilizando do Pro-

grama de Comunicação Social. 

Ainda de forma complementar será criada uma via eletrônica para cadastro on-

line de currículos, possibilitando atualizar o Banco de Currículos que servirá de refe-

rência para a empresa, contratadas e subcontratadas na seleção de mão de obra. 

Os canais de contato e recebimento de currículos deverão ser amplamente di-

vulgados nas ações e peças de comunicação, como em reuniões, cartazes, folhetos 

e anúncios em rádio e jornal, e deverão informar as vagas oferecidas e como o can-

didato poderá se inscrever. Estes anúncios devem manter um padrão visual de forma 

a criar uma associação direta com o empreendimento e fixar melhor as informações 

quanto ao meio de encaminhamento de currículos. 
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Em uma ação mais proativa na busca de trabalhadores para ocuparem os pos-

tos de trabalho serão utilizados os balcões de emprego, como o SINE, e também a 

interlocução com as prefeituras municipais, especificamente as áreas de assistência 

e desenvolvimento social, além de organizações locais que atuem com foco na pro-

moção de geração de emprego e renda local, buscando que tais entidades contribuam 

no encaminhamento de trabalhadores em busca de oportunidades de trabalho inscri-

tos em seu cadastro, bem como recebam periodicamente informações atualizadas 

sobre as vagas em aberto. 

6.6.9.4. Seleção e Recrutamento de trabalhadores locais e regionais 

Ao longo de toda a fase de implantação dos Complexos Fotovoltaicos Taboleiro 

do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII deverão ter prioridade para a participação em pro-

cessos seletivos e recrutamento de mão de obra, as pessoas locais cujos currículos 

estejam devidamente incorporados ao Banco de Currículos criado, viabilizando o 

aproveitamento de mão de obra local no quadro efetivo de trabalhadores da empresa, 

contratada e subcontratadas. 

A seleção dos candidatos será feita por critérios de acordo com a necessidade 

da obra, tempo de experiência, favorecendo os candidatos com maiores potenciais de 

crescimento a serem explorados. 

A seleção dos empregados a serem contratados / recrutados seguirá o seguinte 

roteiro: 

• Levantamento do Perfil dos Candidatos, a partir dos quesitos do cadastra-

mento; 

• Classificação dos Candidatos; 

• Exame Médico Admissional. 

Os trabalhadores, durante a seleção e recrutamento, serão informados quanto 

à duração prevista para as obras, sendo devidamente informados sobre o aspecto 

temporário das vagas ofertadas. 

Esse aspecto será reforçado pela equipe de Comunicação Social, que sempre 

esclarecerá as reais necessidades de mão de obra de empreendimentos deste porte 

junto à população da área de influência, evitando falsas expectativas quanto à quan-

tidade de empregos a serem ofertados. 
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• Aproveitamento de Trabalhadores da Fase de Implantação 

Com a conclusão das obras dos Complexos Fotovoltaicos Taboleiro do Meio 

(fase de implantação) e início da fase de operação, inevitavelmente ocorrerá a des-

mobilização de grande parte do efetivo local capacitado e contratado para suprir as 

demandas das obras. 

Frente a isso, durante os meses finais da fase de implantação, serão identifica-

dos os trabalhadores e profissionais locais com potencial aproveitamento para as fun-

ções da operação do empreendimento, disponibilizando cursos e treinamentos técni-

cos específicos voltados a capacitá-los para as funções da fase de operação e garantir 

o maior aproveitamento desse efetivo local também para suprir as demandas da Usina 

na sua operação. 

Todos os trabalhadores e profissionais locais contratados com potencial apro-

veitamento para a fase de operação, bem como os treinamentos e cursos técnicos 

necessários para potencializar esse aproveitamento serão identificados posterior-

mente em momento oportuno e com antecedência mínima necessária para viabilizar 

sua efetiva capacitação e aproveitamento. 

6.6.9.5. Treinamentos periódicos para os trabalhadores contratados 

A partir da seleção dos trabalhadores, destacando a importância de se priorizar 

a mão de obra local, durante a etapa de contratação, serão desenvolvidos treinamen-

tos específicos que objetivam a orientação sobre os principais aspectos do projeto, 

sua estrutura de gestão, código de conduta, suas obrigações quanto aos aspectos de 

saúde e segurança no trabalho, incluindo o uso de EPIs, bem como meio ambiente. 

Para tanto, todos os profissionais previamente ao acesso a área do empreen-

dimento, sem exceção, passarão pelo Treinamento de Integração, que se constitui em 

uma reunião para iniciação do trabalhador ao ambiente de trabalho. Além disso, forma 

específica, após esse treinamento geral serão abordados ainda treinamentos das fun-

ções que irão desenvolver na obra, quanto aos métodos definidos para o empreendi-

mento, critérios, uso de materiais e equipamento e descarte de materiais. 

Os treinamentos específicos para cada função serão realizados antes do início 

das atividades do colaborador, e tais cursos serão ministrados de acordo com a de-

manda sinalizada pelo setor de recursos humanos, quando da contratação. 
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Palestras de orientação serão estendidas durante toda a execução das obras, 

em função da necessidade que for identificada pelas equipes de engenharia de segu-

rança do trabalho e da gestão ambiental do empreendimento, outros treinamentos 

relativos à produção e produtividade, bem como treinamento de reciclagem para co-

laboradores reincidentes em desvios. 

A comunicação deve ser diária entre os trabalhadores e o encarregado respon-

sável pela execução das obras, para orientar permanentemente ao trabalhador quanto 

às melhores condutas a serem adotadas frente aos principais temas das obras. E 

ainda, deve ser disponibilizado aos empregados a oportunidade de realização de cur-

sos correlativos as suas atividades ou às atividades da empresa como forma de reci-

clagem do contratado para o melhor desempenho das suas atividades. 

6.6.9.6. Capacitação e qualificação de trabalhadores contratados com 
potencial identificado para promoção 

A partir análise da mão de obra local/regional são realizados treinamentos na 

modalidade on the job, com o intuito de aproveitamento de colaboradores já inseridos 

no empreendimento com potencial para novas vagas que surgirem ao longo do pro-

jeto. Essa modalidade foi escolhida em virtude de o custo previsto para a obra não 

possibilitar capacitação da população e absorção na própria obra. 

Os treinamentos serão voltados a melhorar as habilidades do profissional e 

suas técnicas, agregando novos conhecimentos e experiência, fornecendo, dessa 

forma, uma oportunidade de desenvolvimento profissional da população local com o 

empreendimento. 

Para efetivar essa promoção será realizada uma articulação visando parcerias 

com o Sistema “S” e/ou instituições locais reconhecidas, promovendo para os traba-

lhadores selecionados, dentre aqueles contratados, capacitação visando direcionar o 

mesmo para exercer funções que demandam maior qualificação. 

6.6.9.7. Desmobilização de mão de obra 

As ações de desmobilização de mão de obra deverão amenizar as dificuldades 

inerentes à desmobilização futura dos trabalhadores no período pós-construção da 

Usina. Os trabalhadores desmobilizados poderão ser (i) encaminhados para outras 
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oportunidades de empregos e (ii) incentivados e apoiados a retornar ao seu local de 

origem. 

Essas ações deverão estar compatibilizadas com o cronograma de implantação 

da Usinas Fotovoltaica Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII, de forma que as 

desmobilizações não ocorram sem que sejam tomadas as ações necessárias para 

minimizar seus impactos. 

Dentre as ações a serem desenvolvidas destacam-se: 

• Desenvolvimento de parcerias e ações conjuntas com a mídia local e com en-

tidades da organização civil local, tais como associações comerciais, de indús-

trias e de lojistas; cooperativas do setor agropecuário e do setor industrial, as-

sociações de bairros e moradores, e outros setores existentes, a fim de identi-

ficar e reunir eventuais vagas disponíveis na região; 

• Conscientização dos trabalhadores sobre as fases e cronograma de execução 

das obras, por meio de material informativo disponível em murais; 

• Todos os trabalhadores desmobilizados, e não aproveitados pela empresa, de-

verão ser reincorporados ao Banco de Currículos, bem como deverá ser dispo-

nibilizado a todos o registro documental comprovando as atividades desenvol-

vidas, capacitações adquiridas e tempo de experiência; 

• O Banco de currículos atualizado, incorporando o efetivo desmobilizado, de-

verá ser amplamente divulgado junto à outras empresas que atuem localmente 

ou regionalmente facilitando a potencial contratação dos trabalhadores desmo-

bilizados e sua reinserção no mercado de trabalho; 

• Divulgação de vagas de trabalho disponíveis, identificadas nas parcerias com 

as entidades da sociedade civil organizada (sindicatos, cooperativas, associa-

ções etc.), por meio de materiais impressos colocados em murais situados em 

locais de grande circulação. 

• Medidas de apoio e facilitação do retorno do trabalhador ao local de origem, 

incluindo a disponibilização de passagens e/ou outros meios de transporte. 
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6.6.10. Recursos Necessários 

Para desenvolvimento das ações do PCMOS é necessária a contratação de 

equipe técnica especializada, bem como de estrutura física e material, conforme de-

talhado a seguir. 

I. Recursos Humanos 

A equipe deverá ser composta por um coordenador, uma secretária e um auxi-

liar, que serão responsáveis pelo estabelecimento de parcerias, convênios, organiza-

ção de palestras, planejamento dos cursos, emissão de certificados e outras ativida-

des necessárias. Os profissionais poderão fazer parte do próprio quadro de funcioná-

rios do empreendimento ou empresas de recrutamento contratadas. 

II. Recursos Materiais 

Os materiais e infraestrutura necessários para desenvolvimento do Programa 

incluem: 

• Salas mobiliadas para realização de cursos e palestras; 

• Equipamentos de apoio para material audiovisual, incluindo: computador, mo-

nitor, 

• Datashow, equipamentos de som; 

• Material gráfico/didático; 

• Meio de transporte disponível para locomoção da equipe. 

6.6.11. Produtos 

Todas as ações realizadas no âmbito do Programa de Contratação de Mão de 

Obra e Serviços, incluindo aquelas relacionadas ao Programa de Comunicação Social 

devem ser registradas para que possam ser devidamente apresentadas ao órgão am-

biental, bem como para controle do empreendedor. O registro deve ser feito através 

de fotografias ou vídeos, devendo ser guardadas cópias de todo material didático uti-

lizado. A equipe deverá reunir em clipping, matérias veiculadas pela imprensa relati-

vas ao empreendimento. 

➢ Relatórios Bimestrais: 
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Deverá conter o detalhamento das ações realizadas para potencializar o per-

centual de contratações locais (resultados da articulação local, divulgação das opor-

tunidades de trabalho, cursos de capacitação técnica e profissional realizados...), per-

centuais atualizados de aproveitamento de mão de obra local, Banco de Currículos 

atualizado e registros dos canais de comunicação para recebimento de currículos e 

esclarecimento de dúvidas sobre as vagas e processos seletivos. 

➢ Relatório Final Consolidado 

No final de sua execução, deverá ser apresentado um Relatório Final Consoli-

dado contendo o balanço de todas as atividades desenvolvidas durante as obras. De-

verá ainda indicar as evidências dos treinamentos realizados para aproveitamento da 

mão de obra desmobilizada, percentual de aproveitamento dos trabalhadores advin-

dos da fase de implantação e ações realizadas visando a reinserção no mercado de 

trabalho da mão de obra desmobilizada. Todos os relatórios deverão ser protocolados 

junto à SUDEMA na forma de automonitoramento. 

6.6.12. Responsabilidade de Execução 

A responsabilidade pela implementação do Programa caberá ao empreende-

dor, que poderá optar por contratar diretamente os profissionais necessários ou em-

presa terceirizada especializada no assunto para desenvolvimento das ações e ativi-

dades de qualificação e capacitação dos trabalhadores.  

Com relação às parcerias com entidades municipais de fomento ao emprego e 

com instituições educativas e profissionalizantes, caberá ao empreendedor realizar os 

contratos/termos de cooperação. 

6.6.13. Cronograma 

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 
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Quadro 57 – Cronograma de Execução PCMOS. 

 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 5º TRI  

Atividades Previs-
tas 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Identificação do qua-
dro técnico e perfil 

das vagas de trabalho 
previstas para a fase 

de implantação 

               

Levantamento inicial 
e estabelecimento de 

parcerias 
               

Criação e consolida-
ção de canal de rece-
bimento de currículos 
e estrutura do Banco 

de Currículos 

               

Ampla divulgação das 
oportunidades de tra-
balho junto a popula-

ção local 

               

Gestão do canal de 

comunicação (recebi-
mento de currículos e 
esclarecimento de dú-

vidas) 

               

Realização de cursos 

de capacitação téc-
nica e profissional de 
forma articulada com 
as prefeituras, SENAI 

e organizações 

locais/regionais 

               

Seleção e recruta-

mento de trabalhado-
res com priorização 

de 

contratações locais e 
regionais 

               

Relatórios bimestrais                

Relatório Final Con-
solidado 
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6.6.14. Inter-relação com Outros Programas 

O Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços se inter-relaciona de 

forma direta com o Programa de Comunicação Social.
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 Programa de Educação Ambiental (PEA) 

6.7.1. Introdução 

Há muito que a humanidade tem interferido constantemente nos ecossistemas 

e estabelecido uma relação depredatória com o meio ambiente. Dessa forma, a Edu-

cação Ambiental assume um papel importante na sensibilização, compreensão e 

conscientização dos indivíduos por meio de um processo inteiramente participativo, 

fundamental para promoção do desenvolvimento sustentável. 

As primeiras estratégias de implementação da Educação Ambiental foram pro-

postas durante a ECO RIO 92, por meio da criação da Agenda 21, onde cada Estado-

Nação deveria construir um plano de ações e metas ambientais a serem cumpridas 

em um prazo de dez anos. 

Posteriormente, por meio da criação da Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, foi 

instituída no Brasil a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). A lei trouxe o 

seguinte entendimento sobre educação ambiental:  

(...) processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimento, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem como o uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, Lei 
9.795, de 27 de abril de 1999. Art. 1°). 

Dessa forma, a promoção de ações de Educação Ambiental, de forma funda-

mentalmente mitigadoras, torna-se imprescindível na prevenção e controle de danos 

e impactos ambientais, tanto no momento presente como no futuro. Isso porque, o 

processo de aprendizado e transformação dos indivíduos, pode resultar na formação 

de multiplicadores ambientais, que farão o repasse das atitudes e do conhecimento 

adquirido a outros indivíduos, tornando o processo contínuo.  

A PNEA também estabelece que a Educação Ambiental é um direito de todos 

e que deve ser desenvolvida de forma articulada, em todos os níveis e modalidades 

de ensino, e em caráter formal e não formal. Em acordo aos princípios apresentados, 

dispõe-se que o Programa de Educação Ambiental (PEA) seja um recurso de instru-

ção dinâmico, permanente e participativo, com o objetivo de formar agentes multipli-

cadores e transformadores que participem ativamente na busca de alternativas para 

a redução de impactos ambientais e da preservação dos recursos naturais. 
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6.7.2. Justificativa 

A implantação de um empreendimento com essas características, se apresenta 

como um novo modelo de uso e ocupação do solo, promovendo uma integração das 

comunidades com a paisagem que se dá pela apropriação do espaço a ser construído. 

Com isso, tornam-se necessários processos participativos de formação ambiental que 

vão além de abordagens teóricas e distorcidas da realidade. 

A implantação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio poderá causar im-

pactos socioambientais de diferentes magnitudes e aspectos na sua área de influên-

cia, conforme caracterizado no seu Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e de forma 

mais detalhada no Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

Diante desse contexto, o Programa de Educação Ambiental se apresenta como 

parte das medidas de controle e mitigação desses possíveis impactos, por meio de 

ações educativas junto à população e trabalhadores de forma a proporcionar um co-

nhecimento das características ambientais locais, gerando identificação e conexão 

com a natureza, estabelecendo vínculos do empreendedor com os envoltos da região 

e fortalecendo atitudes e hábitos voltados à preservação ambiental. 

6.7.3. Objetivos 

O Programa de Educação Ambiental (PEA) tem como objetivo geral de preparar 

a população afetada pelo empreendimento para participar do processo de controle 

social, tendo participação ativa no ato do licenciamento ambiental do empreendi-

mento, para que este programa possa servir como ferramenta para a mediação e tam-

bém resolução de possíveis conflitos, além disso, o programa visa promover um pro-

cesso de conscientização participativo com todos os atores sociais envolvidos com o 

empreendimento, desde os trabalhadores até a comunidade do entorno, a fim de in-

centivar a adoção de práticas compatíveis com a proteção do meio ambiente e com a 

melhoria das condições de vida local. 

De maneira mais específica, o programa visa: 

• Contribuir para a minimização das interferências ambientais negativas, especi-

almente durante a fase de instalação do empreendimento; 
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• Informar os trabalhadores da obra sobre os impactos da implantação do em-

preendimento sobre a região e conscientizá-los a respeito da responsabilidade 

quanto ao desempenho correto de suas atividades para a manutenção da qua-

lidade ambiental, orientando-os quanto às posturas de comportamento perante 

a comunidade local; 

• Controlar e mitigar possíveis danos ao meio ambiente nas frentes de obra de-

correntes de atitudes e hábitos dos trabalhadores envolvidos no empreendi-

mento; 

• Buscar a valorização dos recursos naturais regionais, trabalhando a importân-

cia da conservação da fauna e flora, assim como o impacto ocasionado por 

meio de supressão vegetal desornada e não autorizada; 

• Conscientizar os membros da comunidade sobre sua responsabilidade na con-

servação do ambiente em que vivem e na manutenção da qualidade de vida; 

• Propiciar atividades práticas de sensibilização para as questões ambientais 

ressaltando o valor ecológico do local, levando as pessoas a reconhecerem-no 

como um patrimônio seu e das suas futuras gerações, valorizando o conceito 

de desenvolvimento sustentável; 

• Contribuir para a melhoria da qualidade ambiental da AID, por meio da consci-

entização ambiental da população. 

6.7.4. Metas e Indicadores 

O Programa de Educação Ambiental (PEA) visa difundir o conhecimento acerca 

das diversas questões ambientais promovendo a capacitação de trabalhadores e 

membros da comunidade para a preservação e conservação do meio que estão inse-

ridos. Os assuntos a serem abordados no programa serão desenvolvidos por meio de 

atividades de viés teórico e prático, adequando a linguagem ao público-alvo de modo 

a facilitar a compreensão. Para o alcance dos objetivos propostos ficam estabelecidas 

as seguintes metas: 

• Realizar campanhas de Educação Ambiental junto aos trabalhadores; 

• Realizar campanhas com moradores da área de influência direta (AID) atingi-

das pela instalação do Complexo Fotovoltaico; 
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• Realizar campanhas de Educação Ambiental de forma articulada com as es-

colas locais; 

• Realizar minicursos sobre a conservação da natureza e cultura voltada à for-

mação pessoal; 

• Promoção de seminários e encontros para a articulação de trabalhos na área 

de educação ambiental; 

• Formar e capacitar crianças e jovens do local incentivando sua atuação na 

proteção ao meio ambiente. 

Para o acompanhamento da eficácia do Programa de Educação Ambiental, 

propõem-se o monitoramento das ações implementadas por meio de indicadores am-

bientais, que são também indicadores de alcance. Tais dados são essenciais para o 

processo de análise e melhoria contínua. Em vista disso, são destacados os seguintes 

indicadores: 

• Número de participantes (trabalhadores e comunidade local) nas palestras, se-

minários e minicursos de capacitação desenvolvidas pelo programa; 

• Quantidade de material didático produzido e distribuído para o público-alvo em 

relação a cada assunto definido; 

• Número de seminários promovidos sobre os temas ambientais; 

• Número de publicações e produção de trabalhos; 

• Relatórios de execução dos programas  

6.7.5. Público-alvo 

Para o Programa de Educação Ambiental (PEA) foram identificadas duas cate-

gorias: público interno e público externo. O público interno abrange todas as equipes, 

trabalhadores contratados e terceirizados pelo empreendimento durante as fases de 

planejamento, instalação e operação. 

Fazem parte do público externo aqui considerado a população diretamente atin-

gida pela instalação e operação do empreendimento, que são aquelas inseridas den-

tro da Área de Influência Direta (AID), conforme considerado no Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA). 
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6.7.6. Atendimento aos Requisitos Legais 

O Programa de Educação Ambiental será desenvolvido em concordância com 

a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999, e 

seu Decreto nº 4.281/2002. Para as campanhas, ações e projetos no âmbito desse 

programa serão seguidas diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 422, de 

23 de março de 2010. 

6.7.7. Aspectos Metodológicos 

O Programa de Educação Ambiental será desenvolvido por meio de uma me-

todologia participativa, democrática e coletiva, na qual todas as partes efetivamente 

envolvidas no empreendimento participarão do processo de execução em todos os 

seus estágios, desde o planejamento até a sua finalização. 

De forma preliminar, deve-se realizar um levantamento de maneira a ter conhe-

cimento dos programas socioambientais já existentes na área de influência direta do 

empreendimento, a fim de firmar parcerias para o desenvolvimento de um trabalho 

colaborativo, dinâmico e contínuo, como também realizar a definição do público-alvo 

externo.  

Ao longo de sua concepção e implantação, e após definido o público-alvo ex-

terno, é de grande relevância realizar consultas junto a esse público para identificar 

as demandas e necessidades locais de modo a priorizá-las.  

Após o levantamento desses dados fica possível caracterizar o grau de instru-

ção da comunidade, e assim escolher de forma mais assertiva as metodologias de 

ensino a serem adotadas. Esses dados servirão ainda de auxílio no planejamento das 

atividades e na elaboração dos conteúdos didáticos do programa para o público ex-

terno (população da AID). 

Ações preliminares junto ao público interno (trabalhadores) também estão pre-

vistas no programa ainda na fase pré-construtiva do empreendimento. O objetivo é 

orientar quanto aos procedimentos corretos no exercício de suas funções, por meio 

de práticas conservacionistas durante o desempenho das diversas atividades. 

Os trabalhos serão desenvolvidos através de ações educativas para os traba-

lhadores. A implantação dessas ações irá utilizar de recursos didáticos que serão 
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distribuídos para os participantes como: folders, cartilhas, jogos educativos. A distri-

buição do material educativo ocorrerá no início das atividades e sempre que necessá-

rio.  

Todo o material utilizado como ferramenta no processo de capacitação deverá 

estar adequado as características de cada público-alvo, de modo a facilitar a compre-

ensão e possibilitar o atingimento das metas e objetivos estabelecidos neste pro-

grama. 

As atividades de educação ambiental e os materiais de apoio confeccionados 

deverão trabalhar os seguintes conteúdos: 

• Caracterização do empreendimento e sua relação com o meio ambiente; 

• Sustentabilidade; 

• Conservação da natureza; 

• Código de conduta dos trabalhadores com a comunidade local; 

• Licenciamento ambiental; 

• Legislação ambiental aplicável; 

• Gerenciamento de resíduos sólidos; 

• Impactos ambientais e medidas mitigadoras; 

• Conceitos sobre fauna, flora e conservação do meio ambiente; e 

• Consumo sustentável e cidadania. 

As ações educativas voltadas para os trabalhadores devem ser desenvolvidas 

no período de integração, e tratar sobre as questões ambientais relativas ao empre-

endimento, como também do Código de Conduta do Trabalhador, visando fortalecer 

a preocupação ambiental e o nível de conscientização para o desempenho das ativi-

dades durante a implantação do empreendimento. 

6.7.8. Estabelecimento de parcerias 

Deverão ser buscadas parcerias que permitam a viabilização de ações que 

ocorram de forma conjunta e que estejam voltadas à disponibilização de dados primá-

rios e secundários, participem de reuniões, forneçam cessão de espaços públicos 

para que seja possível a realização de eventos, facilite a mobilização e liberação de 
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profissionais para que estes participem das atividades, e para que forneça apoio na 

execução de cursos e capacitações. 

6.7.9. Estratégias de Execução 

O Programa de Educação Ambiental inicia-se ainda na fase pré-construtiva e 

deve acompanhar toda a implantação do empreendimento, sendo finalizado nos seis 

primeiros meses da operação, por meio do desenvolvimento de atividades diferencia-

das em cada uma das fases.  

A execução do programa será dividida nas seguintes etapas: 

• A primeira etapa prevê ações de Educação Ambiental na fase pré-construtiva 

e planejamento das ações para a etapa construtiva; 

• A segunda etapa consistirá nas ações de Educação Ambiental na fase cons-

trutiva;  

• A terceira e última etapa será a coleta e análise de dados das ações executa-

das nas etapas anteriores, a fim de avaliar a efetividade das atividades desen-

volvidas no programa. 

6.7.10. Principais Ações e Procedimentos 

A implantação deste programa deverá ser realizada em consonância com as 

realidades educacionais e sociais da área de influência, de forma articulada com ou-

tras ações propostas, promovendo a Educação Ambiental de forma transversal e mul-

tidisciplinar. Dessa forma, ficam previstas as seguintes ações: 

6.7.10.1. Ações de Educação Ambiental na fase pré-construtiva 

I. Diagnóstico e mapeamento 

Nessa fase do programa deverá ser realizado o levantamento de todos os tra-

balhadores incluindo terceirizados e subcontratados, da população local, líderes co-

munitários. Deverá ser feito o mapeamento de todas as escolas dentro da área de 

influência direta e a definição daquelas onde serão ministradas as palestras e mini-

cursos de educação ambiental. Para essa etapa se faz necessário estabelecer contato 

com a Prefeitura e Secretaria de Educação, bem como, realizar visitas in loco. 
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Ao final dessa etapa deverá ser elaborado o Relatório de Diagnóstico e Mape-

amento. As informações levantadas durante o diagnóstico subsidiarão a seleção dos 

temas a serem abordados nas oficinas, palestras e minicursos, assim como a produ-

ção dos materiais educativos que serão confeccionados e distribuídos entre os parti-

cipantes das atividades.  

II. Produção do material educativo 

Com bases nas informações obtidas no levantamento e visitas in loco, deverão 

ser produzidos os materiais educativos a serem utilizados nas ações, tais como: car-

tilhas, cartazes, folders ou informativos contendo o tema ambiental escolhido para o 

evento proposto, respeitando sempre as características do local.  

Os materiais produzidos serão utilizados como ferramenta de capacitação de 

moradores da comunidade local, trabalhadores, alunos e professores. Cartazes e in-

formativos também deverão ser distribuídos em órgãos e instituições de apoio, e ainda 

expostos em escolas e no canteiro de obras. 

III. Capacitação do público interno na fase inicial 

As ações de Educação Ambiental nessa fase do empreendimento estarão mais 

voltadas ao público interno, antecipando possíveis impactos ambientais adversos e 

garantindo a preservação ambiental durante a execução das atividades nas etapas 

subsequentes.  

Deverão ser ministradas palestras que tratem especialmente de assuntos e 

conceitos ambientais que serão vivenciados durante toda a obra, ressaltando aos tra-

balhadores quais os seus deveres na preservação do meio ambiente. A carga horária 

mínima será de 04 horas e as ações serão realizadas por profissional habilitado, com 

uma metodologia participativa. Os principais assuntos a serem tratados são: 

• Caracterização do empreendimento e sua relação com o meio ambiente; 

• Código de conduta dos trabalhadores com a comunidade local; 

• Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

• Responsabilidade ambiental; 

• Licenciamento ambiental; 

• Impactos ambientais e medidas mitigadoras; 
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• Apresentação dos Programas Ambientais; 

• Importância da fauna e flora local e sua preservação. 

Essa campanha ambiental deve ser realizada no mês que antecede as ativida-

des de instalação do empreendimento. 

6.7.10.2. Ações de Educação Ambiental nas fases construtiva e de opera-
ção 

I. Campanhas de Educação Ambiental 

As campanhas de educação ambiental nessas fases serão voltadas para tra-

balhadores e comunidade local, ou seja, tanto para o público interno quanto externo, 

e ocorrerão a cada trimestre durante toda a implantação do empreendimento e uma 

única campanha nos primeiros meses de operação da usina. 

Nessas campanhas, serão ministradas palestras, oficinas participativas e pro-

movidos debates pela equipe de Educação Ambiental, objetivando a sensibilização 

quanto à problemática ambiental e a promoção de novos conhecimentos e atitudes 

voltados para a preservação ambiental.  

Como material de apoio, deverão ser apresentados vídeos sobre os temas a 

serem abordados nas palestras, complementados por outras atividades mais dinâmi-

cas e lúdicas, como plantio de árvores, coleta de lixo em áreas verdes, entre outras, 

de forma a envolver os diversos públicos na formação de uma consciência ecológica. 

Para o caso do público interno, além das discussões dos temas elencados, 

deverão ainda ser abordadas questões específicas estabelecidas em outros progra-

mas que compõem este PBA. A seguir são apresentados possíveis temas a serem 

ministrados em oficinas e palestras com o público externo: 

• Alunos e professores: 

o Água; 

o Fauna e flora; 

o Resíduos Sólidos; 

o Apresentação do empreendimento e sua importância na geração 

de energia limpa; 

o Apresentação dos Programas Ambientais; 
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o Legislações ambientais vigente; 

o Higiene e saúde; 

o Conservação e manutenção de ambientes naturais; 

o Consumo sustentável. 

• Comunidade do entorno: 

o Apresentação do empreendimento e sua importância na geração 

de energia limpa; 

o Conceito de meio ambiente; 

o Legislações ambientais; 

o Conservação e preservação da fauna e flora local; 

o Importância do consumo racional de água; 

o Uso e ocupação do solo e seus impactos. 

6.7.10.3. Avaliação das ações educativas 

Deverá ocorrer o monitoramento contínuo das atividades de educação ambien-

tal executadas e ao final de cada campanha será realizada a avaliação de desempe-

nho, podendo ser realizadas, quando necessário, ações corretivas e/ou preventivas 

visando o alcance dos objetivos propostos. 

6.7.11. Recursos Necessários 

Dentre os recursos humanos para a implementação do programa será neces-

sária a contratação de uma equipe técnica mínima composta de dois profissionais 

especializados na área ambiental que apresentem experiência profissional condizente 

com as especificidades das ações do PEA. 

Se faz necessário um espaço adequado, a ser definido pela equipe do PEA, 

para a realização das atividades tais como seminários, palestras, oficinas e minicur-

sos. Com relação aos recursos materiais serão necessários: material gráfico impresso 

como cartilhas e cartazes, computador ou notebook, projetor, impressora, e um veí-

culo de apoio logístico para a equipe profissional. 
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6.7.12. Produtos 

Relatórios de Atividade de cada Campanha de Educação Ambiental deverão 

ser elaborados trimestralmente contendo a descrição das atividades, metas alcança-

das, seus registros fotográficos e atas de participação. 

Ao final das ações da fase pré-construtiva que marca a primeira etapa de exe-

cução deste programa, deverá ser elaborado o Relatório de Diagnóstico e Mapea-

mento contendo o diagnóstico de órgãos e instituições envolvidos com questões am-

bientais, escolas localizadas na área de influência do empreendimento, a escolha das 

escolas que irão ocorrer os treinamentos e palestras, número previsto de participan-

tes, nível de aprendizagem e principais demandas da comunidade local. 

No final de sua execução, deverá ser apresentado um Relatório Final contendo 

a descrição das atividades realizadas, o alcance, desempenho e resultados da exe-

cução do PEA. Todos os relatórios deverão ser protocolados junto à SUDEMA na 

forma de automonitoramento. 

6.7.13. Responsabilidade de Execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor e deverá ser desenvolvida por uma equipe com 

perfil e experiência profissional condizente com o desenvolvimento das ações acima 

descritas.  

Todas as etapas condizentes ao programa poderão ser realizadas por convênio 

e/ou contratação de serviços, à critério da empresa. Contudo, apesar de uma subcon-

tratação, o empreendedor não fica isento da responsabilidade de acompanhar o de-

senvolvimento e execução das atividades e prestar todo o apoio necessário. 

6.7.14. Cronograma 

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa de Educação Ambien-

tal, contendo as principais atividades e etapas de implantação das ações previstas: 
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Quadro 58 – Cronograma de Execução PEA. 

 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 5º TRI  

Atividades Previs-
tas 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Diagnóstico e mapea-
mento 

               

Relatório de Diagnós-

tico e Mapeamento 
               

Produção do material 
educativo 

               

Capacitação do pú-

blico interno na fase 
inicial 

               

Campanhas de Edu-

cação Ambiental 
               

Relatórios de Auto-
monitoramento 

               

Relatório Final Con-

solidado 
               

 

6.7.15. Inter-relação com Outros Programas 

O Programa de Educação Ambiental fará interação com os seguintes progra-

mas: 

• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

• Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas (PGEA); 

• Programa de Resgate e Realocação de Fauna (PRRF); 

• Programa de Monitoramento da Qualidade Água. (PMQA); 

• Programa de Monitoramento da Qualidade de Efluentes (PMQE); 

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 

• Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra (PGAO) 

O PEA ainda possui relação direta com o Programa de Comunicação Social 

por meio das oficinas e produzindo elementos para material informativo.
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 Programa de Comunicação Social (PCS) 

6.8.1. Introdução 

O Programa de Comunicação Social (PCS) tem por finalidade divulgar para as 

comunidades atingidas pela implantação do empreendimento, a amplitude e anda-

mento dos trabalhos, a importância dessa implantação para a região, impactos ambi-

entais, sociais e culturais, além de promover uma relação de diálogo dessas comuni-

dades da área de influência com o empreendedor, por meio da criação de canais de 

comunicação. 

O Programa de Comunicação Social (PCS) integra todos os demais planos am-

bientais sugeridos neste PBA, o que se justifica tanto pelo fornecimento de informa-

ções a respeito da ocorrência dos impactos por meio da divulgação dos planos, como 

também da necessidade de um relacionamento transparente e harmonioso entre em-

preendedores e sociedade.   

A construção de uma relação de credibilidade e confiança entre empreendedor 

e comunidades afetadas, permite a formação de parcerias favorecendo a tomada de 

decisões que priorizem a preservação ambiental. A correta divulgação da importância 

e dos benefícios do empreendimento, dos possíveis impactos esperados e das ações 

planejadas para seu controle e mitigação torna o PCS uma ferramenta estratégica 

para todos os atores sociais envolvidos na gestão ambiental da implantação dessas 

usinas. 

6.8.2. Justificativa 

A implantação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio poderá causar im-

pactos socioambientais de diferentes magnitudes e aspectos na sua área de influên-

cia, conforme caracterizado no seu Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e de forma 

mais detalhada no Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

Dessa forma, o PCS atuará na interação entre os atores sociais envolvidos, 

identificando inseguranças e anseios, dando respostas e esclarecimentos, de maneira 

que as informações relativas ao empreendimento sejam padronizadas. Com ele, é 

possível identificar as motivações de futuros embates e áreas de conflito. 
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Em função de seu caráter de canal de comunicação e interação, o plano ainda 

constituir-se-á como meio para evitar conflitos de informações decorrentes de atua-

ções diferenciadas entre as equipes responsáveis pela execução dos outros progra-

mas ambientais constantes no PBA e empresas contratadas para as obras e serviços, 

em especial, na relação com a população local. 

6.8.3. Objetivos 

O Programa de Comunicação Social (PCS) tem como objetivo geral criar um 

canal de comunicação contínuo entre o empreendedor e todos os atores sociais en-

volvidos, em especial a comunidade da área de influência direta do empreendimento. 

De maneira mais específica, o programa visa: 

• Identificar e compreender os interesses e expectativas de todas as partes en-

volvidas; 

• Divulgar a importância do empreendimento como instrumento de desenvolvi-

mento local e regional; 

• Garantir o acesso às informações e características do empreendimento, seus 

possíveis impactos e programas ambientais associados como medidas de con-

trole e mitigação; 

• Cooperar na redução de conflitos sociais; 

• Estabelecer um canal de um relacionamento efetivo entre o empreendedor e 

empresas terceirizadas junto aos moradores locais; 

• Contribuir na gestão ambiental do empreendimento e na execução dos demais 

programas ambientais constantes no PBA. 

6.8.4. Metas e Indicadores 

O Programa de Comunicação Social visa promover um fluxo contínuo de co-

municação, de modo a informar e orientar a população inseridas nas Áreas de Influên-

cia do empreendimento sobre as etapas de implantação e seus impactos, prestando 

à coletividade um serviço fundamental, promovendo um diálogo de forma transparente 

e garantindo o direito à informação por parte de toda a população. Para o alcance dos 

objetivos propostos ficam estabelecidas as seguintes metas: 
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• Criar mecanismos e ferramentas de comunicação (spots em rádios locais, en-

dereços eletrônicos de contato, entre outros) de forma a acessar os diversos 

atores sociais envolvidos.; 

• Realizar campanhas de divulgação e eventos informativos, estabelecendo um 

contato direto especialmente com os moradores da Área de Influência Direta 

(AID); 

• Manter a população local informada sobre o empreendimento; 

• Identificar pleitos, demandas, expectativas e receios da população local durante 

toda a fase de implantação e operação das usinas; 

• Manter a população local informada sobre as medidas de controle e compen-

sação ambiental relacionadas ao empreendimento; 

• Reduzir ao mínimo os conflitos e problemas relacionados à implantação do em-

preendimento, respondendo ao máximo as solicitações de informações e de 

questionamentos enviados ao empreendedor pelos instrumentos de comunica-

ção criados. 

Para o acompanhamento da eficácia do Programa de Comunicação Social, pro-

põem-se ações de monitoramento contínuo, com reuniões sistemáticas entre a equipe 

de Comunicação Social, a supervisão ambiental das usinas e o empreendedor, de 

maneira a acompanhar as ações e relatórios de ouvidoria, bem como realizar possí-

veis ajustes e alinhamentos. Sugere-se também o acompanhamento da cobertura da 

mídia local e regional acerca do empreendimento. Em vista disso, são destacados os 

seguintes indicadores de acompanhamento: 

• Número de consultas registradas pela Ouvidoria; 

• Número de ações de comunicação junto à comunidade local (campanhas de 

divulgação, distribuição de informativos, etc.); 

• Ocorrência de conflitos advindos da falta de uma comunicação adequada entre 

o empreendedor e os atores sociais envolvidos; 

• Registros fotográficos e listas de presenças das reuniões; e 

• Relatórios de execução do plano. 
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6.8.5. Público-alvo 

Para o Programa de Comunicação Social (PCS) foram identificadas duas cate-

gorias: público interno e público externo. O público interno abrange todas as equipes, 

trabalhadores contratados e terceirizados pelo empreendimento durante as fases de 

planejamento, instalação e operação. 

Fazem parte do público externo aqui considerado a população localizada nas 

áreas de influência direta e indireta, conforme considerado no Estudo de Impacto Am-

biental (EIA), especialmente as residentes próximas a poligonal das usinas. Nesse 

público estão incluídas comunidades escolares, líderes comunitários, ONG’s e asso-

ciações locais. 

6.8.6. Atendimento aos Requisitos Legais 

O Plano de Comunicação será desenvolvido em atendimento a Lei Nº 8.389 de 

30 de dezembro de 1991, que institui o Conselho de Comunicação Social, na forma 

do art. 224 da Constituição Federal e dá outras providências. 

A execução do Programa de Comunicação Social dentro do processo de licen-

ciamento ambiental está consoante com o princípio do direito à informação, preconi-

zado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, como um direito de cidadania.  

Além disso, o direito à informação ambiental também está previsto na Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981 que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiental – 

PNMA que traz em seu art. 4°, como um dos objetivos dessa lei, a “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” (BRA-

SIL, 2010). Posteriormente, a Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989 que alterou a Lei 

nº 6.938/ 81 realizou a inclusão em seu art. 9°, inciso XI, “a garantia da prestação de 

informações relativas ao Meio Ambiente” como um dos instrumentos da PNMA.  

A Lei Federal nº 10.650, de 16 de abril de 2003 (BRASIL, 2003), regula o 

acesso à informação ambiental por parte dos órgãos e entidades do Sistema Nacional 

de Meio Ambiente (SISNAMA), fortalecendo o direito precípuo de acesso às informa-

ções. 
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6.8.7. Aspectos Metodológicos 

O Programa de Comunicação Social demanda o estabelecimento de uma me-

todologia participativa, democrática e coletiva, na qual todas as partes efetivamente 

envolvidas no empreendimento participarão do processo de execução em todos os 

seus estágios, desde o planejamento até a sua finalização. 

De forma preliminar, deve-se realizar um levantamento de maneira a ter conhe-

cimento dos meios de comunicação mais utilizados na área de influência direta do 

empreendimento, assim como o alcance dos mesmos. Essa etapa é de extrema im-

portância para a definição do planejamento das atividades  

Ao longo de sua concepção e implantação, e após definido o público-alvo ex-

terno, é de grande relevância realizar consultas junto a esse público para identificar 

as demandas e necessidades locais de modo a priorizá-las.  

O PCS inicia-se na fase pré-construtiva, acompanha toda a implantação do em-

preendimento e o início da operação da Complexo Fotovoltaico, apresentando ativi-

dades diferenciadas em cada um dos três momentos. 

6.8.8. Estratégias de Execução 

Para a execução do plano deve-se considerar: as ações de comunicação com 

os públicos interno e externo; as práticas de informação e divulgação; e o monitora-

mento e avaliação da efetividade do programa. 

As ações de comunicação consistem na participação nas reuniões comunitá-

rias, reuniões internas, reuniões institucionais, realização de palestras em escolas, 

postos de saúde, dentre outros. Essas atividades deverão transcorrer com o auxílio 

das instituições governamentais, a população de entorno e líderes comunitários. A 

equipe de comunicação social e o empreendedor deve, primeiramente, articular com 

a população para definir o planejamento dessas ações. 

As práticas de informação e divulgação de notícias ao público em geral abran-

gem as ações e os instrumentos de comunicação utilizados com o objetivo de informar 

o público-alvo definido anteriormente. O apoio das mídias locais se faz necessário 

para execução efetiva dessas práticas. 
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A abordagem de comunicação deve ser de maneira direta e simples, partindo 

do princípio que a comunidade terá pessoas com diversos níveis de instrução e limi-

tações de compreensão. As reuniões comunitárias devem ser realizadas em peque-

nos grupos e terá o objetivo de informar sobre as características do empreendimento 

e atividades que possam a vir a causar mudanças no cotidiano da comunidade local. 

Além de divulgar o canal de comunicação e os outros programas ambientais que serão 

executados. 

Dessa forma, a estrutura do programa segue as seguintes etapas: 

• 1a Etapa – Antes do Início das Obras (Fase Pré-Construtiva);  

• 2a Etapa – Implantação do Empreendimento; 

• 3a Etapa – Monitoramento; 

• 4a Etapa – Finalização das Atividades. 

6.8.9. Principais Ações e Procedimentos 

A implantação deste programa deverá ser realizada em consonância com as 

realidades educacionais e sociais da área de influência, de forma articulada com ou-

tras ações propostas. Dessa forma, ficam previstas as seguintes ações: 

6.8.9.1. 1a Etapa – Antes do Início das Obras (Fase Pré-Construtiva) 

I.  Definição de Equipe de Trabalho 

Esta atividade consiste na mobilização da equipe técnica para implantar as 

ações do Plano de Comunicação Social. Assim, serão selecionados profissionais ha-

bilitados para tais fins, como assistentes sociais e jornalistas, preferencialmente com 

experiência prévia na área de implementação de programas de comunicação volta-

dos para o licenciamento ambiental. 

Após a contratação dos profissionais, serão realizadas reuniões técnicas com 

a equipe de coordenação do Plano, após vistoria de campo de modo a subsidiar o 

adequado planejamento das atividades e elaboração do Plano de Trabalho. 

II. Estruturação da Lista de Contatos 

Nessa fase, é realizado o levantamento de todos os contatos da mídia local e 

regional, das organizações e empresas envolvidas com o empreendimento, dos 
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principais líderes comunitários locais e quaisquer outros grupos de interesse, de ma-

neira a criar um fluxo rápido para contato e comunicação. 

III. Produção do material para comunicação 

Criação e divulgação de instrumentos/meios de comunicação, concebidos a 

partir das perspectivas do público-alvo, em linguagem e formas adequadas e, acima 

de tudo, respeitando as características sociais e culturais dos destinatários, desta-

cando-se: 

• Spots para rádios locais: com informações sistemáticas sobre os assuntos re-

levantes relacionados ao empreendimento e divulgação das formas de contato 

com o empreendedor; 

• Cartilhas: objetivos mais específicos de informar a população, esclarecer dúvi-

das, minimizando anseios e apontando os cuidados necessários; 

• Código de Conduta dos Trabalhadores: publicação contendo o conjunto de nor-

mas, regras e posturas que os trabalhadores vinculados ao empreendimento 

devem seguir; 

• Boletim Informativo: visa informar o andamento do Projeto; manter os represen-

tantes dos poderes públicos e formadores de opinião a par do empreendimento; 

divulgar os resultados de reuniões com a população ou institucionais (com en-

trevistas); convênios firmados; apoios ao Projeto; esclarecimento de questões 

que venham a surgir; divulgar as formas de contato direto com o empreendedor; 

• Caixas de Comunicação: localizadas em locais estratégicos (correio, escolas, 

igrejas e canteiros de obras) a fim de facilitar a comunicação da população e 

dos trabalhadores com o empreendedor. 

IV. Capacitação do público interno na fase inicial 

Tem como objetivo articular as ações voltadas ao público interno (trabalhado-

res) para que se desempenhe as ações para a implantação e operação do empreen-

dimento de forma integrada e adequada, sempre respeitando a necessidade de cum-

prir normas de conduta, estabelecer regras de segurança, não comprometer o meio 

ambiente, manter hábitos saudáveis e o respeito mútuo e com a população local. 

Todos os integrantes desse público serão submetidos a treinamentos e pales-

tras. A carga horária mínima será de 04 horas e as ações serão realizadas por 
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profissional habilitado, com uma metodologia participativa. Os principais assuntos a 

serem tratados são: 

• Normas de Conduta; 

• Segurança; 

• Meio Ambiente, e; 

• Saúde. 

6.8.9.2. 2a Etapa – Implantação do Empreendimento 

I.  Criação e estabelecimento das bases de Ouvidoria 

As bases de Ouvidoria (balcão de sugestões e reclamações) deverão ser ins-

taladas em cada trecho das obras e localizarem-se, de preferência, nos canteiros de 

obras, que se tornam pontos referenciais para a população local. 

O número do telefone do Ouvidor deve ser o mesmo durante todo o período em 

que o serviço for mantido, de forma a criar, permanentemente, um canal de comuni-

cação entre o empreendedor e os atores sociais envolvidos, objetivando o registro de 

reclamações e o esclarecimento de dúvidas quanto às obras e o empreendimento, 

como cronograma, nomes das empresas envolvidas, contatos institucionais, dentre 

outros. É sugerido também o uso das redes sociais como espaços alternativos de 

comunicação. 

II. Divulgação de notícias sobre oComplexo Fotovoltaico na mídia local 

Um assessor de imprensa deve ser o elo entre a Usina e os meios de comuni-

cação social, necessários para noticiar, debater e esclarecer dúvidas ao longo da exe-

cução do empreendimento, bem como será responsável pela produção de spots para 

rádios e demais eventos relacionados às mídias locais e regionais. 

III.  Contato permanente com a população da Área de Influência Direta (AID) 

• Dar continuidade às atividades de distribuição dos materiais informativos e 

acompanhar possíveis conflitos que possam ocorrer durante a implantação do 

Complexo Fotovoltaico.  

• Realização, sempre que necessário, de reuniões e fóruns (todas as reuniões 

ou fóruns devem ser registrados em atas e documentos fotográficos). 
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•  Divulgar as ações nos meios de comunicação espontâneos do local: carro de 

som, comércios locais, etc., assim como nos meios de comunicação formal: 

rádio, TV local. 

• Distribuir para as famílias e escolas da Área de Influência Direta as cartilhas 

sobre os assuntos a serem abordados nos demais programas. 

• Divulgar os serviços de Ouvidoria das Usinas. 

6.8.9.3. 3a Etapa – Monitoramento 

I. Elaboração de relatórios parciais 

Para o monitoramento do referido programa fica estabelecida a elaboração de 

relatórios trimestrais que servirá para avaliar a evolução dos trabalhos, aferirem os 

resultados dos programas e garantir os ajustes necessários. 

II. Manutenção dos canais de comunicação 

A manutenção dos canais de comunicação deve ser feita por intermédio da 

continuidade dos serviços de Ouvidoria, contatos permanentes com as populações 

locais e Poder Público, para esclarecer dúvidas e registrar demandas, queixas, su-

gestões etc. relacionadas ao empreendimento. 

6.8.9.4. 4a Etapa – Finalização das Atividades. 

I. Divulgação da etapa de operação do empreendimento 

Informar sobre o início da operação do empreendimento, dar todos os esclare-

cimentos necessários à população, contribuir com desmobilização das diferentes fren-

tes que envolvem a obra e divulgar as atividades futuras. 

II. Elaboração do Relatório Final 

Consolidação de todas as informações constantes nos relatórios parciais, apon-

tando estratégias para um acompanhamento social durante a operação do empreen-

dimento. 

6.8.9.5. Recursos Necessários 

Dentre os recursos humanos para a implementação do programa será neces-

sária a contratação de uma equipe técnica mínima composta por 03 profissionais 
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sendo 01 da área de Ciências Sociais ou Recursos Humanos com experiência profis-

sional condizente com as especificidades das ações do PCS, e os outros 02 auxiliares, 

podendo ser líderes ou moradores da própria região. 

Os recursos físicos serão utilizados a fim de dar suporte na execução e plane-

jamento das atividades do plano. São eles: 

• Materiais informativos de maior escala: faixas, banners e cartazes; 

• Materiais informativos de menor escala: folders, folhetos e cartilhas; 

• Máquina fotográfica; 

• Telefones fixo para o canal de comunicação e móvel para a equipe de comuni-

cação; 

• Caixas de comunicação; 

• Livro de ocorrência para demandas e reclamações; 

• Data show e notebook; e 

• Meio de transporte disponível para locomoção da equipe. 

6.8.10. Produtos 

Relatórios Parciais de cada etapa do plano deverão ser elaborados trimestral-

mente contendo a descrição das atividades, metas alcançadas, seus registros foto-

gráficos e atas de participação. 

No final de sua execução, deverá ser apresentado um Relatório Final contendo 

a descrição das atividades realizadas, o alcance, desempenho e resultados da exe-

cução do PCS. Todos os relatórios deverão ser protocolados junto à SUDEMA na 

forma de automonitoramento. 

6.8.11. Responsabilidade de Execução 

A execução deste programa é de responsabilidade do empreendedor e deverá 

ser desenvolvida por uma equipe multidisciplinar com perfil e experiência profissional 

condizente com o desenvolvimento das ações acima descritas.  

Todas as etapas condizentes ao programa poderão ser realizadas por convênio 

e/ou contratação de serviços, à critério da empresa. Contudo, o empreendedor tam-

bém se responsabiliza por uma capacitação prévia da equipe de Comunicação Social 
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contratada referente às especificidades do empreendimento e seus impactos socio-

ambientais. 

6.8.12. Cronograma 

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 59 – Cronograma de Execução PCS. 

 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 5º TRI  

Atividades Previs-
tas 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Definição da equipe de 

trabalho 
               

Comunicação com a po-
pulação e campanha 

para divulgação 
               

Estruturação da lista de 
contatos 

               

Produção do material 

para comunicação 
               

Capacitação do público 
interno na fase inicial 

               

Criação e estabeleci-

mento das bases de Ou-
vidoria 

               

Divulgação de notícias 

sobre a Complexo Fo-
tovoltaico na mídia local 

               

Contato permanente 

com a população da 
Área de Influência Di-

reta (AID) 

               

Elaboração de relatórios 
parciais 

               

Divulgação da etapa de 

operação do empreendi-
mento 

               

Relatório Final Consoli-

dado 
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6.8.13. Inter-relação com Outros Programas 

O Programa de Comunicação Social possui interface com todos os programas 

ambientais constantes neste Plano Básico Ambiental (PBA), em especial, no apoio e 

divulgação das ações desenvolvidas. Este programa possui ainda uma estreita rela-

ção com o Programa de Educação Ambiental realizando ações conjuntas.
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 Programa de Gerenciamento de Ruídos e Vibrações (PGRV)   

6.9.1. Introdução  

Na instalação e a operação do Complexo Fotovoltaico serão desenvolvidas ati-

vidades de limpeza de terreno, instalação do canteiro de obras, utilização de equipa-

mentos de grande porte, tráfego de veículos, aumento da circulação de pessoas na 

localidade, terraplanagem, montagem das estruturas de suporte das placas e associ-

ado a estas atividades temos a geração de ruídos e vibrações que podem causar 

incômodos nas esferas ambiental, social e econômica. 

O ruído é uma forma de energia sonora que pode causar desconforto e/ou pre-

judicar o homem e a fauna. A pressão sonora é uma das formas de poluição ambiental 

que mais tem se agravado nos centros industriais e urbanos nas últimas décadas. Os 

efeitos do ruído em excesso são nocivos à saúde e podem causar problemas tempo-

rários ou permanentes dependendo da variação de aspectos como, a intensidade, o 

tempo de exposição e a susceptibilidade individual. 

Como decorrência direta das atividades construtivas deverão ocorrer vibra-

ções, ruídos e poeiras de intensidades moderadas restritas a área diretamente afetada 

e entorno imediato, tanto causados pelo tráfego de veículos como por escavações e 

obras de terraplenagem, afetando de forma mais significativa os trabalhadores da obra 

e ainda causando afugentamento de algumas espécies de fauna. 

No Brasil, os critérios para medição e avaliação do ruído em ambientes são 

fixados pelas Normas Brasileiras, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), por legislação estadual e municipal específicas. A NBR 10.151/2003 é res-

ponsável por tratar da avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da 

comunidade. 

Este programa visa gerenciar eventuais alterações neste indicador ambiental 

no sentido de fornecer subsídios às intervenções, quando for o caso e controlar seus 

efeitos sobre o meio ambiente e a qualidade de vida dos trabalhadores e de usuários 

e moradores nas áreas de influência e diretamente afetadas pela usina. 
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6.9.2. Justificativa  

O Plano de Monitoramento do Nível de Ruídos e Vibrações (PMNRV) se faz 

necessário para controlar, garantir e manter qualidade acústica das populações dire-

tamente afetadas e circunvizinhas ao complexo da usina, por meio da verificação da 

real influência das atividades do empreendimento, bem como avaliar a propagação de 

ruídos e vibrações e eventuais necessidade de adoção de medidas mitigadoras. 

As atividades envolvidas durante a implantação da usina implicam na utilização 

de máquinas e equipamentos potencialmente geradores de ruído e vibração, a mag-

nitude desses agentes físicos e possíveis não conformidades irão variar de acordo 

com as etapas da obra.  

Portanto, a justificativa deste programa é garantir a qualidade sonora necessá-

ria para o funcionamento adequado do ecossistema, minimizando ao máximo os im-

pactos gerados pelo empreendimento, bem como garantir o conforto dos trabalhado-

res que fazem parte da obra.  

Essa qualidade deverá ser mantida em todas as etapas da implantação e ope-

ração do complexo, com o monitoramento da evolução da emissão de ruídos e das 

vibrações nas áreas do entorno do empreendimento, em dispositivos específicos (ma-

quinário, acampamento, oficinas, entre outros) e implementação de medidas de con-

trole desses agentes.  

6.9.3. Objetivos  

O objetivo deste programa é gerenciar, através de análises periódicas, a emis-

são de ruídos e vibrações nas atividades de implantação da usina, processos e ativi-

dades no entorno que possam interferir no conforto acústico dos trabalhadores e da 

população das áreas de influência e diretamente afetadas pelo empreendimento, e 

propor medidas de controle capazes de reduzi-los ou eliminá-los buscando, assim, 

minimizar ao máximo os efeitos negativos sobre os meios físicos, bióticos e socioeco-

nômicos.  

Este programa tem como objetivo: 

● Delimitação de zonas homogêneas de exposição, que serão classificadas de 

acordo com os níveis de emissão de ruídos e vibrações;  
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● A identificação das fontes de emissoras de ruídos e vibrações; 

● A avaliação e monitoramento do nível de ruídos e vibrações na etapa de insta-

lação do empreendimento em todos os possíveis receptores, assegurando o 

conforto acústico de comunidades circunvizinhas; 

● A garantia da execução de medidas de controle e monitoramento de não con-

formidades. 

6.9.4. Metas e Indicadores 

As metas do programa durante a instalação e as atividades operacionais do 

empreendimento são: 

● Identificar 100% das fontes potencialmente geradoras de ruído e vibração e 

realizar o monitoramento dessas fontes.  

● Quando for possível eliminar 100% do risco de exposição é necessária a ado-

ção de equipamentos de ordem individual ou coletiva que reduzam o risco a 

limites aceitáveis pela legislação.  

● Controlar os níveis de ruídos e vibrações, de modo a não superar, em qualquer 

caso, os limites máximos estabelecidos por legislação, em especial, pela ABNT 

NBR 10.151/2019 e Norma Regulamentadora 15 - Anexos I (Limites de tolerân-

cia para ruído contínuo ou intermitente e VIII (Vibrações). 

Como indicadores levou-se em consideração o levantamento das comunidades 

existentes nas AID e AII, sendo áreas que possam ser afetadas por alterações do 

nível de ruídos durante a instalação e operação.  

Destaca-se que o empreendimento se encontra a uma distância considerável 

de residências e manchas urbanas, embora essas localidades possam ser incluídas 

ou retiradas, caso necessário, no transcorrer do monitoramento e verificação da ne-

cessidade com base nos dados adquiridos e análises feitas.  

Assim, enfatizam-se os seguintes indicadores: 

● Número de fontes com potencial para geração de poluição sonora; 

● Nível de emissão de ruído emitido pelas fontes de poluição sonora;  

● Porcentagem de pontos monitorados que apresentam níveis de ruídos compa-

tíveis com a legislação aplicada;  
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● Número de medidas mitigadoras dos impactos da pressão sonora nas imedia-

ções dos locais mais críticos;  

● Porcentagem de pontos monitorados que apresentam níveis de ruídos aceitá-

veis;  

● Quantidade de reclamações da comunidade por período de avaliação;  

● Número de inconformidades quanto ao uso de equipamentos de proteção co-

letiva e individual. 

6.9.5. Público-Alvo  

O público-alvo deste programa são todos aqueles responsáveis pela implanta-

ção das ações propostas, bem como as construtoras e demais prestadoras de serviço 

contratadas para execução das obras, incluídos seus colaboradores, a população re-

sidente na AII e AID, possivelmente afetada pelas obras do complexo fotovoltaico e o 

órgão de controle ambiental. 

6.9.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, a lista a seguir apresenta os requi-

sitos normativos que intervém no processo de controle de emissões de ruídos e vibra-

ções e direcionam as atividades previstas no referido programa. 

● Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacio-

nal do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 

dá outras providências. 

● Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 - Institui a Lei de Crimes Am-

bientais. 

● Decreto Federal nº 6514, de 2008 - Dispõe sobre as sanções administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

● Lei nº 9.605, de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais derivadas de condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente. 

● Resolução CONAMA nº 001/1990 – Dispondo sobre critérios de padrões de 

emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, 

sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política. 



 

 
 

877 

 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 6 Programas Ambientais   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

● Resolução CONAMA n° 002/1990 – Dispondo sobre o Programa Nacional de 

Educação e Controle da Poluição Sonora – SILÊNCIO" (Estabelece normas, 

métodos e ações para controlar o ruído excessivo que possa interferir na saúde 

e bem-estar da população). 

● Resolução CONAMA n° 008/1993 – Complementa a Resolução n° 018/86, que 

institui, em caráter nacional, o Programa de Controle da Poluição do Ar por 

Veículos Automotores – PROCONVE, estabelecendo limites máximos de emis-

são de poluentes para os motores destinados a veículos pesados novos, naci-

onais e importados" (Estabelece a compatibilização dos cronogramas de im-

plantação dos limites de emissão dos gases de escapamento com os de ruído 

dos veículos pesados no ciclo Diesel, estabelecidos na Resolução CONAMA 

no 1/93).  

● Resolução CONAMA n° 017/1995 – Ratifica os limites máximos de emissão de 

ruído por veículos automotores e o cronograma para seu atendimento previsto 

na Resolução CONAMA no 008/93 (art. 20), que complementa a Resolução no 

018/86, que institui, em caráter nacional, o Programa de Controle da Poluição 

do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, estabelecendo limites máximos 

de emissão de poluentes para os motores destinados a veículos pesados no-

vos, nacionais e importados. 

● Resolução 237/97 – Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental es-

tabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. 

● Resolução CONAMA – No 272, de 14 de setembro de 2000 - essa resolução 

regulamenta a emissão de ruídos de veículos automotores. 

● NBR 10.151/19 – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto 

da comunidade. 

● NR 15 – Atividades e operações insalubres, nos seus anexos: Anexo nº 1 Limi-

tes de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente e Anexo nº 2 Limites de 

tolerância para Ruídos de Impacto 

● Lei Estadual nº 4.335, de 1981 - Cria o Conselho de Proteção Ambiental – CO-

PAM e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição ambiental, estabelece 

normas disciplinadoras da espécie e dá outras providências. Esta lei foi regula-

mentada pelo Decreto Estadual nº 13.798/00.  
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● Decreto Estadual no 15.357, de 1993: Estabelece padrões de emissões de ru-

ídos e vibrações bem como outros condicionantes ambientais e dá outras pro-

vidências. 

● Decreto Estadual no 21.120, de 2000: Dispõe sobre a prevenção e controle da 

poluição ambiental, estabelece normas disciplinadoras da espécie e dá outras 

providências. 

● Decreto Estadual no 23.837, de 2002: Dispõe sobre a aplicação dos recursos 

obrigatórios decorrentes de licenciamento ambiental, e dá outras providências. 

● Lei Ordinária nº 110/2014 - Cria o Conselho Municipal de Coremas de Defesa 

do Meio Ambiente – COMDEMA e dá outras providências. 

6.9.7. Aspectos Metodológicos 

Para se ter o conhecimento do nível de ruído gerado nas obras de implantação 

da usina deverão ser realizadas medições audiométricas periódicas nas frentes de 

trabalho, áreas de apoio e nos demais pontos com potencial para emitir de ruídos. 

Estas medições deverão ser baseadas nas normas técnicas da ABNT NBR-10151 

(Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade – Proce-

dimento). 

Deverão ainda ser identificados os pontos com não conformidades acústicas e 

o mapeamento acústico de todo os pontos críticos com o objetivo de propor medidas 

de controle ambiental para a adequação da atividade seguindo as normas técnicas; e 

formular recomendações que possam auxiliar na melhoria do conforto acústico e do 

bem-estar dos usuários e moradores afetados pela atividade. 

Cabe ressaltar que os trabalhadores envolvidos em atividades geradoras de 

ruídos e vibrações deverão estar protegidos por equipamentos que atendam a NR 6 

e terem a saúde monitorada segundo a NR 7 do Ministério do Trabalho. 

Para realização das medições é necessária a aferição in loco dos equipamen-

tos utilizados, tais como medidor de nível de pressão sonora (NPS), calibrador acús-

tico, estação meteorológica compacta e GPS. Os equipamentos de medição utilizados 

devem apresentar certificado de calibração acústica expedida pela RBC – Rede Bra-

sileira de Calibração ou pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza-

ção Qualidade Industrial. 
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A análise dos níveis de pressão sonora e das condições meteorológicas vigen-

tes deverão ser consideradas, pois embora estas não interfiram diretamente no resul-

tado das aferições, fornecem subsídios relevantes sobre a área do empreendimento, 

permitindo a otimização do processo de monitoramento, bem como dos equipamentos 

e dos procedimentos de mitigação, caso estes se façam necessários.  

6.9.7.1. Monitoramento das emissões de ruído 

O monitoramento de ruídos será executado junto aos limites externos dos can-

teiros de obras, através de medidores de pressão sonora (decibelímetro) operando na 

escala A (maior aproximação à audibilidade do ouvido humano para baixos níveis de 

pressão sonora), e a frequência será trimestral ou em menor período caso haja recla-

mações por parte dos empregados ou comunidade próxima a usina.  

As medições deverão ser efetuadas de acordo com a NBR - 10.151/2019 - 

Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade. No esta-

belecimento da jornada diária de trabalho e de operação das instalações em função 

das obras, principalmente em áreas próximas a aglomerações residenciais, urbaniza-

das ou não, deverão ser atendidos os critérios e padrões de emissão de ruídos esta-

belecidos pela Resolução CONAMA nº 01/90, que considera como aceitáveis os ní-

veis de ruído previstos pela norma ABNT NBR 10.151/2019. 

Os trabalhadores envolvidos em atividades geradoras de ruídos deverão estar 

protegidos por equipamentos de proteção individual de acordo com a NR-6 e terem a 

saúde monitorada segundo os programas estabelecidos na NR-7. Além disso, deverá 

ser realizado um acompanhamento da reação da comunidade através do registro de 

reclamações junto à equipe do Programa de Comunicação Social e Educação Ambi-

ental. 

Todas as máquinas, equipamentos e veículos deverão ser submetidos periodi-

camente a inspeções e manutenção de acordo com as normas técnicas vigentes e 

cronograma de manutenções. 
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6.9.7.2. Critérios que devem ser adotados durante a medição 

● As medições devem ser realizadas a 1,2 m acima do solo, e no mínimo, 1,5 m 

de paredes e edifícios. As medições podem ser feitas a diferentes alturas desde 

que isto seja especificado e se as circunstâncias as exigirem;  

● Deve-se evitar a influência, nos resultados, de sons indesejados (como ruídos 

provocados pelo vento, de interferência elétrica e outras fontes estranhas);  

● As condições climáticas também devem ser observadas, sendo importante in-

dicar os componentes climáticos (como velocidade e direção do vento, medidos 

na altura de 1,2 m acima do chão, temperatura do ar e umidade relativa do ar), 

evitando-se condições extremas;  

● Outra condição importante no momento da medição é localizar e descrever, 

com registro fotográfico, os pontos amostrados cujas edificações encontram-se 

próximas a locais com vegetação com altura superior a 1,0 m, em virtude de 

que a cobertura vegetal alterar significativamente a propagação do som, ser-

vindo de barreira e reduzindo os níveis de ruído;  

● Todos os valores medidos do nível de pressão sonora devem ser aproximados 

ao valor inteiro mais próximo;  

● Nas áreas de apoio, compostas por canteiros de obras, áreas de empréstimo e 

bota-fora deverão ser realizadas medições trimestrais nas áreas próximas às 

principais fontes de emissão de ruído.  

Os níveis de pressão sonora medidos durante a fase de implantação da usina 

deverão estar dentro dos parâmetros dispostos na NBR 10151/19, de acordo com o 

Quadro 12 apresentado a seguir: 

Quadro 60 – Nível de Critério de Avaliação NCA para ambientes externos, em dB (A). 

 

TIPOS DE ÁREAS DIURNO NOTURNO 

Área de sítios e fazendas. 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de es-
colas. 

50 45 

Área mista, predominantemente residencial. 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa. 60 55 
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TIPOS DE ÁREAS DIURNO NOTURNO 

Área mista, com vocação recreacional. 65 55 

Fonte: NBR 10151 – Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas. 
 

Na fase de implantação os pontos de aferição de ruídos terão seu monitora-

mento definidos em razão de onde se encontram os canteiros de obras e locais de 

adensamento populacional, com a finalidade de se atender aos dispositivos legais. 

As medições seguirão os padrões e normas técnicas exigidas para a realização 

do monitoramento de ruídos em ambientes externos, nos locais onde serão instalados 

canteiros de obra, entrada e saída de veículos e máquinas e nos locais onde foram 

identificas fontes emissoras de ruído. A partir do início das atividades de instalação do 

empreendimento, deverão ser realizadas campanhas trimestrais de análise de ruídos, 

sendo realizado o monitoramento diurno, pois as atividades de instalação da usina se 

encerram ao final do dia. 

Na fase de operação não foram identificados impactos significativos relaciona-

dos aos agentes ruído e vibração, pois o ruído gerado pelos inversores de frequência 

tem valores menores ou iguais a 65 dB, esse valor atende as normas legais vigentes. 

Os pontos de coleta estabelecidos para este Programa foram os seguintes: 

NOME ZONA E N 

PA - 01 24 M 610844.91 m W 9226968.97 m S 

PA - 02 24 M 611320.37 m W 9227100.02 m S 

PA - 03 25 M 612693.65 m W 9228182.16 m S 

PA - 04 26 M 613450.26 m W 9228132.07 m S 

PA - 05 26 M 611192.69 m W 9228380.58 m S 

PA - 06 26 M 611107.76 m W 9228795.15 m S 

PA - 07 26 M 611266.32 m W 9225552.40 m S 

PA - 08 26 M 614249.23 m W 9228238.77 m S 

PA - 09 26 M 612015.63 m W 9229656.24 m S 
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6.9.8. Recursos necessários 

Será necessária a contratação de um técnico habilitado para as campanhas de 

medição bem como o tratamento de dados. 

Os recursos materiais necessários são: 

● Decibelímetros portáteis, calibradores acústicos e tripés; 

● Pranchetas e Fichas de registros; 

● Planta Topográfica Atualizada, constando todos os pontos de monitoramento 

(internos e externos); 

● Imagem de Alta Resolução constando todos os pontos de monitoramento 

● Máquinas fotográficas e Aparelho de GPS; 

● Veículo. 

6.9.9. Produtos 

Como produto, o presente programa visa produzir: 

● Laudos de inspeções técnicas com documentação fotográfica; 

● Relatórios técnicos trimestrais, baseados nas medições mensais dos níveis de 

ruídos e com as devidas conclusões acerca do efeito das obras sobre a emis-

são de ruídos, com relatório anual de consolidação. 

6.9.10. Responsabilidade da Execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor, podendo ser celebrado por convênio e/ou contra-

tação de serviços, à critério da empresa. Independente da subcontratação, o empre-

endedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades. 

6.9.11. Cronograma  

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 61 – Cronograma de Execução PMNRV. 
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 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 5º TRI  

Atividades Previs-
tas 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Identificação das fontes 

emissoras de ruídos e 
vibrações  

               

Realização das medi-

ções para avaliação do 
ruído 

               

Emissão de laudos com 

os resultados encontra-
dos nas medições 

               

Elaboração dos Relató-

rios trimestrais 
               

Relatório Final Consoli-
dado 

               

 

6.9.12. Inter-relação com outros programas  

O PMNRV possui inter-relação com os seguintes programas: 

● Programa de Educação Ambiental (PEA); 

● Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS); 

● Programa de Comunicação Social (PCA); 

● Programa Ambiental de Construção (PAC); 

● Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra (PGAO);
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 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
(PMQA) 

6.10.1. Introdução  

O Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio – composto pelas Unidades Fo-

tovoltaicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII gerará energia por meio de 

recursos renováveis, contudo algumas atividades realizadas nas etapas de implanta-

ção e operação poderão gerar impactos na qualidade das águas superficiais quanto 

das subterrâneas, especialmente, sobre os cursos d’água, por meio do carreamento 

de sedimentos, poluição/acidentes envolvendo resíduos perigosos (como ex.: óleos e 

graxas) e ainda o aumento de despejo de efluentes domésticos. 

De acordo com diagnóstico realizado para o Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA), os recursos hídricos superficiais da região do empreendimento estão inseridos 

na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu. Ademais, um ponto que merece destaque 

é a proximidade do complexo aos corpos hídricos às áreas de influência direta, assim 

como os mesmos que se encontram inseridos nas áreas diretamente afetadas pelo 

empreendimento, em que se ressalta que o complexo os abrange diretamente nas 

UFV V, VI e VII.  

Ademais para necessidade das atividades referente à implantação e instalação 

do empreendimento será utilizada abastecimento por carro pipa, quando necessário, 

por empresa devidamente legalizada e com direito e concessão para tal. 

O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (Superficiais e Subterrâ-

neos) foi elaborado com o objetivo subsidiar ações de prevenção e recuperação am-

biental destinadas a beneficiar e proteger o meio ambiente, de forma a garantir a con-

tinuidade dos recursos naturais. 

6.10.2. Justificativa  

Garantir a qualidade da água com a premissa do abastecimento doméstico pe-

las comunidades municipais envoltas ao complexo, bem como a manutenção da fauna 

e flora da região.  
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Para tal, é essencial o monitoramento dos recursos hídricos, sabendo da pre-

venção da transmissão de doenças hídricas e de assoreamento dos cursos de água 

por sedimentos advindos das obras para implantação do Complexo Fotovoltaico Ta-

boleiro do Meio.  

O acompanhamento periódico, através da análise de parâmetros físicos, quí-

micos e biológicos, poderá indicar a presença de impactos negativos nas águas su-

perficiais e sugerir medidas mitigadoras e até mesmo de caráter urgente, evitando ou 

minimizando o agravamento desses impactos às comunidades aquáticas e às comu-

nidades que utilizam destes mananciais para atividades domésticas. 

6.10.3. Objetivos  

O PQMA objetiva acompanhar as possíveis alterações na qualidade das águas, 

através de análises periódicas, relacionando-as com possíveis fontes poluidoras e de 

degradação para que sejam tomadas medidas de remediação e precaução cabíveis, 

visando a manutenção da qualidade das águas, atuando como uma ferramenta de 

controle da qualidade ambiental dos recursos hídricos existentes nas áreas de influên-

cias do complexo. 

O Programa tem por objetivos específicos: 

● Monitorar a qualidade das águas nos corpos hídricos selecionados, os padrões 

ambientais estabelecidos pela Resolução Conama 357/2005 e demais instru-

mentos normativos. 

● Monitorar as medidas preventivas aplicadas para a manutenção da qualidade 

da água nos cursos d'água. 

● Garantir a proteção das margens dos recursos hídricos presentes nas AID, 

ADA e AII. 

● Com base nas observações realizadas e dados analisados, sugerir medidas 

eficazes de controle ambiental, visando à minimização dos impactos decorren-

tes das atividades sobre a qualidade da água. 

6.10.4. Metas e Indicadores 

A meta do PQMA é monitorar os recursos hídricos inseridos na AID, ADA e AII 

do empreendimento, qualitativa e quantitativamente, analisando os padrões previstos 
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na resolução CONAMA nº 357/2005, assim como CONAMA nº 396/2008, em caso de 

possível monitoramento de águas subterrâneas. 

Com esse programa de monitoramento pretende-se identificar e acompanhar: 

● Alterações na qualidade física das drenagens decorrentes de processos erosi-

vos durante a implementação do complexo; 

● Alterações na qualidade físico-química decorrente de contaminação dos cursos 

d’água por óleos e graxas ou outros produtos utilizados nos processos subsidi-

ários à construção do empreendimento; 

● Analisar a qualidade atual dos cursos d’água nas ADA, AID e AII; 

● Monitorar a evolução do ambiente aquático; 

● Dar subsídios a outros programas ambientais; 

● Registrar 100% dos cursos d’água nas ADA, AID e AII; 

● Prevenir em 100% dos corpos hídricos o carreamento de material para o leito 

do rio. 

● Garantir que 100% dos pontos de coleta de água para uso nas obras estejam 

de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos e com a Política Esta-

dual de Recursos Hídricos do Estado da Paraíba. 

● Garantir que não ocorra contaminação do solo e dos corpos hídricos por óleos, 

graxas e demais hidrocarbonetos combustíveis, no processo de captação de 

água. 

● Monitorar em 100% das amostras, dentro dos limites definidos para a classe 

enquadrada, todos os parâmetros analisados, de acordo com a Resolução CO-

NAMA nº 357/2005. 

● Garantir em 100% a efetividade das medidas de controle que visam evitar a 

contaminação e o carreamento de material para os corpos hídricos e sanar 

quaisquer ocorrências que porventura possam acontecer. 

● Levantar a quantidade de corpos hídricos, presentes na ADA, AID e AII, estão 

enquadrados de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005. 

8.1.1. Indicadores 

Para garantir a efetividade do programa serão analisados os seguintes indica-

dores:  
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● Número de corpos hídricos existentes na ADA, AID e AII; 

● Número de pontos de amostragem; 

● Número de outorgas e/ou declarações de dispensa de outorga; 

● Volume de água retirado nos pontos de captação; 

● Número de corpos hídricos considerados como da classe 2, conforme artigo 42 

da resolução CONAMA nº 357/2005; 

● Análise dos parâmetros de:  

○ Condutividade Elétrica 

○ Temperatura 

○ Turbidez 

○ Sólidos Totais em Suspensão 

○ pH 

○ Oxigênio Dissolvido 

○ DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de 

Oxigênio) 

○ Coliformes fecais. 

○ Coliformes Totais 

● Percentual de resultados em que os parâmetros analisados ficaram dentro dos 

limites do enquadramento definidos, para os cursos hídricos monitorados. 

6.10.5. Público-Alvo  

O público-alvo deste programa são todos aqueles responsáveis pela implanta-

ção das ações propostas, bem como as construtoras e demais prestadoras de serviço 

contratadas para execução das obras, incluídos seus colaboradores, a população re-

sidente na AID e AII, possivelmente afetada pelas obras do complexo fotovoltaico e o 

órgão de controle ambiental. 

6.10.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, a lista a seguir apresenta os requi-

sitos normativos que subsidiam o PQMA e direcionam as atividades previstas no re-

ferido programa. 
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● Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacio-

nal do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 

dá outras providências. 

● Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 - Institui a Lei de Crimes Am-

bientais. 

● Lei n° 9.433 de 08 de janeiro de 1997 - Política Nacional de Recursos Hídricos, 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;  

● Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005 - Dispõe sobre a classifi-

cação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e 

dá outras providências. 

● Resolução CONAMA n.º 396, de 03 de abril de 2008 - Classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras provi-

dências; 

● Decreto Federal nº 6514, de 2008 - Dispõe sobre as sanções administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

● Lei nº 6.308, de 02 de julho de 1996, que institui a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, e determina outras providências. 

● Lei n.º 7.779, de 07 de julho de 2005 - Cria a Agência Executiva de Gestão das 

Águas do Estado da Paraíba – AESA e dá outras providências. 

● Lei Estadual nº 4.335, de 1981 - Cria o Conselho de Proteção Ambiental – CO-

PAM e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição ambiental, estabelece 

normas disciplinadoras da espécie e dá outras providências. Esta lei foi regula-

mentada pelo Decreto Estadual nº 13.798/00.  

● Lei Ordinária nº 110/2014 - Cria o Conselho Municipal de Coremas de Defesa 

do Meio Ambiente – COMDEMA e dá outras providências. 

6.10.7. Aspectos Metodológicos 

A metodologia de ação do programa pode ser dividida em 3 fases, como de-

monstrado no quadro abaixo: 

Quadro 62 – Fases metodológicas do Programa de Qualidade e Monitoramento de Águas (PQMA)  
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Fases Período Ações e medidas 

1 Implantação 
Medidas preventivas com o objetivo de preservar a 

qualidade da água de corpos hídricos 

2 
Implantação e 

operação 
Ações de monitoramento e avaliação dos corpos 

hídricos 

3 
Implantação e 

operação 

Ações de correção de possíveis impactos causa-
dos pelas obras e funcionamento do complexo que 

possam interferir na qualidade da água dos rios. 

 

Neste tópico, serão apresentadas as metodologias de cada uma dessas ações. 

6.10.7.1. Medidas preventivas 

Como o empreendimento fica na Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu, a gestão do 

uso de suas águas é de responsabilidade da Comitê de Bacia e da Agência Executiva 

de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA.  

Nessa etapa as principais atividades são: 

● Verificar o cadastro dos cursos d’água inseridos na ADA, AID e AII no Cadastro 

Nacional de Recursos Hídricos e na AESA. 

● Definir os locais de amostragem e a periodicidade das análises para execução 

do monitoramento dos Recursos Hídricos. 

● Estabilizar todos os taludes de corte e aterros, caso ocorram, próximos aos 

corpos hídricos para que não ocorra o carreamento de material e assoreamento 

dos recursos.  

● Solicitar outorga ou declaração de dispensa de outorga para captação e uso de 

água nas obras. 

● Retirar apenas o volume de água definido para cada outorga. 

● Executar manutenção periódica no maquinário utilizado para a retirada da água 

dos cursos hídricos, a fim de se evitar a contaminação do solo e dos corpos 

hídricos por óleos, graxas e demais hidrocarbonetos combustíveis. 

6.10.7.2. Definição dos Pontos de Amostragem 

Para a execução do monitoramento dos Recursos Hídricos na área em estudo 

deve-se primeiramente definir os locais de amostragem e locação em mapa para as-

sim definir a periodicidade das análises. 
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Considerando que a Área Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento 

compreende recursos hídricos superficiais, recomenda-se que sejam realizadas cole-

tas e análise desses recursos como demonstrados na Figura 287.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 287 – Layout geral das Usinas Solares Fotovoltaicas TABOLEIRO DO MEIO II, III, IV e V, 
VI, VII e VIII. 

 

Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 
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Nota-se como maior corpo hídrico superficial da ADA, o açude Major Celso, 

localizado na UFV VII, na qual será englobado na área de reserva legal. Além deste, 

deve-se considerar os demais recursos hídricos como locais de amostragem. 

Ressalta-se que não será analisado pontos de água subterrâneas área de im-

plantação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. 

6.10.7.3. Atividades de monitoramento 

O monitoramento da qualidade da água tem a finalidade de identificar alterações 

na qualidade desse recurso quanto aos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, 

tendo em vista que a contaminação dos ambientes aquáticos pode ocorrer direta ou 

indireta, através da disposição inadequada de produtos químicos, resíduos e efluentes 

sobre os recursos hídricos durante a construção do empreendimento. 

O monitoramento da qualidade dos recursos hídricos será feito através de aná-

lises, cujos pontos de coleta serão definidos, levando-se em consideração a AID do 

empreendimento, visto que existirá movimentação de terra, aumento na geração de 

resíduos e efluentes, assim como compostos oleosos neste local, podendo ocasionar 

possíveis riscos à qualidade dos recursos hídricos. 

Propõe-se que sejam desenvolvidas campanhas semestrais de monitoramento 

da qualidade dos recursos hídricos, sendo as mesmas distribuídas da seguinte forma: 

●  1° Campanha: Antes do início das obras de implantação do Complexo Fotovol-

taico Taboleiro do Meio. 

●    Demais Campanhas: Com periodicidade trimestral, a contar da data da primeira 

campanha; 

● Última Campanha: No final do último mês de implantação do empreendimento, 

objetivando a obtenção de parâmetros comparativos do monitoramento da qua-

lidade dos recursos hídricos. 

● Campanha de consolidação: 6 meses após a última campanha para comprovar 

a manutenção da qualidade da água após a finalização da etapa de implanta-

ção e início da fase de operação.  
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Após o primeiro semestre de operação, as campanhas devem ocorrer anual-

mente até a fase de Renovação da Licença de Operação do empreendimento, ficando 

a cargo da AESA e/ou SUDEMA, a solicitação ou dispensa deste monitoramento nos 

próximos anos de operação, tendo em consideração os resultados já obtidos até o 

momento. 

Quanto aos recursos hídricos subterrâneos o município de Coremas não con-

templa potencial valia, em termos hidrogeológicos, uma vez que seu subsolo é for-

mado basicamente por litologias de baixa porosidade e permeabilidade. Assim seu 

potencial aquífero fica restrito às áreas de fraturas e falhas que afetaram esses maci-

ços rochosos. 

Sempre que possível, os resultados obtidos deverão ser comparados aos seus 

respectivos limites estabelecidos pela legislação pertinente e destacados os pontos 

que apresentarem valores em desacordo com os definidos pela legislação. Além 

disso, as amostras coletadas deverão ser comparadas aos resultados anteriores à 

instalação do empreendimento, criando um banco de dados comparativos da evolução 

da qualidade dos recursos hídricos ao longo das fases do Complexo Fotovoltaico Ta-

boleiro do Meio. 

Pode ocorrer a necessidade de eliminação de alguns parâmetros ou acréscimo 

de outros, de acordo com as necessidades que forem surgindo ao longo do processo 

de monitoramento no decorrer das campanhas. A inclusão de novos parâmetros no 

monitoramento ocorrerá em função, sobretudo, de possíveis alterações/evoluções nas 

instalações, operações e manutenções, bem como, de mudanças e/ou incrementos 

substanciais nas atividades desempenhadas nas bacias inventariadas e monitoradas 

neste PMQA. 

Caso ocorram acidentes ou situações de emergência, serão adotadas ações 

específicas de controle e de monitoramento, independentemente da periodicidade e 

parâmetros pré-estabelecidos. Quando houver a detecção de alguma alteração im-

portante nos parâmetros analisados, a supervisão ambiental do empreendimento será 

imediatamente alertada e deverão ser tomadas as providências cabíveis. 
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6.10.7.4. Medidas de Controle 

As obras para construção do complexo são compostas por atividades de movi-

mentação de terra, construção de canteiros e alojamentos, áreas de empréstimo e 

bota-fora, entre outras. Diante disto é necessária a aplicação de boas práticas de ca-

ráter geral, que devem ser adotadas pelas construtoras, visando a manutenção da 

qualidade das águas dos cursos hídricos afetados pelas obras, especialmente nos 

recursos presentes na ADA, AID e AII. Entre essas recomendações, destacam-se: 

● Localização adequada das instalações da obra (canteiros, alojamentos), obe-

decendo aos critérios e normas técnicos existentes; 

● Disposição adequada de esgotos sanitários dos alojamentos e canteiros-de-

obra (fossas sépticas ou o uso de banheiros químicos devidamente afastados 

de locais de captação de água, áreas de drenagem, galerias pluviais e de cur-

sos d’água); 

● Implantação de sistemas coletores para efluentes industriais (óleos e graxas, 

combustíveis), tais como: caixas separadoras de água e óleo/combustíveis, ca-

naletas de condução etc.; 

● Disposição adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras, de modo a 

evitar a contaminação dos corpos hídricos;  

● Controle de erosão, das atividades de terraplenagem e das demais atividades 

que possam desencadear processos erosivos, com possível adequação do cro-

nograma aos períodos de menor pluviometria; 

● Atendimento à legislação. 

A execução de cortes e de aterros próximo aos corpos hídricos pode, se não 

forem aplicadas corretamente as medidas preventivas explanadas acima, causar o 

carreamento de sedimentos para o interior do corpo hídrico, o que pode causar um 

assoreamento do mesmo, podendo alterar sua vazão natural, sua quantidade de oxi-

gênio dissolvido, de partículas sólidas dissolvidas na água, e a turbidez, fatores que 

alteram a qualidade ambiental e a vida neste ecossistema.  

Desta forma, cabe à supervisão ambiental acompanhar as atividades a fim de 

verificar as conformidades e não conformidades, como a conservação das áreas de 

preservação permanente e a ocorrência de carreamento de material para os corpos 
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hídricos. Verificada a ocorrência, a supervisão ambiental atuará para solicitar a corre-

ção do problema, autuando a construtora responsável pela obra de acordo com a me-

todologia de ação estabelecida, sugerindo ações corretivas e indicando o prazo má-

ximo para a correção da não conformidade ambiental. 

Os relatórios devem apresentar uma discussão sobre as possíveis fontes de 

poluição dos corpos hídricos, seja essa poluição causada pela obra ou não. A discus-

são deve se basear na análise integrada entre todos os fatores trabalhados na execu-

ção do programa, procurando correlacionar os resultados laboratoriais das amostras 

de água coletada com a caracterização fisiográfica e socioeconômica local e regional 

e com a etapa de execução as obras. 

Diagnosticada a situação real, baseada no monitoramento da qualidade da 

água, na supervisão das obras, na captação de água e na discussão sobre as possí-

veis fontes de poluição, cabe a equipe de execução do programa, em comum acordo 

com a equipe de gestão do empreendimento e com a construtora, e baseados nos 

manuais e normas técnicas de engenharia, apontar as medidas corretivas necessárias 

para os cursos hídricos que por ventura foram poluídos por ações diretamente ligadas 

ao Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. 

6.10.7.5. Definição dos parâmetros 

O monitoramento contempla o acompanhamento dos parâmetros físico-químicos 

que se mostram diretamente relacionados com a qualidade da água, uso da água 

durante as obras e as possíveis alterações que podem ocorrer. 

6.10.7.5.1. Parâmetros físico-químicos 

Os parâmetros foram selecionados com o objetivo de indicar uma representa-

ção das condições atuais dos recursos hídricos sendo que seu acompanhamento de-

monstra se ocorreram alterações significativas na qualidade da água. 

Como parâmetros relevantes para a compreensão do funcionamento do sis-

tema e para o acompanhamento das variações na qualidade da água, foram selecio-

nados: 
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○ Condutividade Elétrica: A condutividade elétrica da água indica a sua capaci-

dade de transmitir a corrente elétrica em função da presença de substâncias 

dissolvidas, que se dissociam em ânions e cátions. A condutividade elétrica da 

água deve ser expressa em S (Siemens). Nas águas naturais a condutividade 

encontrada está na faixa de 10 a 100 µS/cm, em ambientes poluídos por esgo-

tos domésticos ou industriais os valores podem chegar a 1.000 µS/cm. 

○ Temperatura: A alteração da temperatura da água pode ser causada por fontes 

naturais (principalmente energia solar) ou antropogênicas (despejos industriais 

e águas de resfriamento de máquinas). A temperatura exerce um papel funda-

mental na velocidade das reações químicas, nas atividades metabólicas dos 

organismos e na solubilidade de substâncias. Em relação às águas para con-

sumo humano, temperaturas elevadas aumentam as perspectivas de rejeição 

ao uso. Os ambientes aquáticos brasileiros apresentam, em geral, temperatu-

ras na faixa de 20ºC a 30ºC. 

○ Turbidez: A turbidez elevada causa interferência à passagem da luz através do 

líquido, essa barreira impede à penetração da luz na água e é causa por mate-

rial em suspensão na água, é expressa por meio de unidades de turbidez. A 

turbidez dos corpos d’água é elevada em regiões com processos erosivos ati-

vos, onde a precipitação pluviométrica pode carrear partículas de argila, silte, 

areia, fragmentos de rocha e óxidos metálicos do solo. Grande parte das águas 

de rios e açudes brasileiros são naturalmente turvas em decorrência das carac-

terísticas geológicas das bacias de drenagem, ocorrência de chuvas de grande 

intensidade em um curto período de tempo, carreando muito sedimento para o 

reservatório e uso de práticas agrícolas, muitas vezes inadequadas. Além da 

ocorrência de origem natural, a turbidez da água pode, também, ser causada 

por lançamentos de esgotos domésticos ou industriais. A turbidez que ocorrer 

de forma natural está, geralmente, compreendida na faixa de 3 a 500 unidades 

de turbidez. 

○ Sólidos Totais em Suspensão: A entrada de sólidos na água pode ocorrer de 

forma natural (processos erosivos, organismos e detritos orgânicos) ou antro-

pogênica (lançamento de lixo e esgotos). Os sólidos afetam diretamente a qua-

lidade dos processos de tratamento de água e a qualidade organoléptica da 

água. 



 

 
 

896 

 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 6 Programas Ambientais   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

○ pH: O potencial hidrogeniônico (pH) representa a intensidade das condições 

ácidas ou alcalinas do meio líquido, por meio da medição da presença de íons 

hidrogênio (H+), o valor do pH influi na distribuição das formas livre e ionizada 

de diversos compostos químicos, além de contribuir para um maior ou menor 

grau de solubilidade das substâncias e de definir o potencial de toxicidade de 

vários elementos. Para a adequada manutenção da vida aquática, o pH deve 

situar-se, geralmente, na faixa de 6 a 9. 

○ Oxigênio Dissolvido: É um dos parâmetros mais significativos para expressar a 

qualidade de um ambiente aquático. A dissolução dos gases na água sofre a 

influência de distintos fatores ambientais (temperatura, pressão, salinidade). As 

variações nos teores de oxigênio dissolvido estão associadas aos processos 

físicos, químicos e biológicos que ocorrem nos corpos d’água. Para a manuten-

ção da vida aquática aeróbica são necessários teores mínimos de oxigênio dis-

solvido de 2 mg/L a 5 mg/L, exigência de cada organismo.  

○ DBO e DQO: A matéria orgânica da água é necessária aos seres heterótrofos, 

na sua nutrição, e aos autótrofos, como fonte de sais nutrientes e gás carbô-

nico. Em grandes quantidades, no entanto, podem causar alguns problemas, 

como cor, odor, turbidez e consumo do oxigênio dissolvido pelos organismos 

decompositores. O consumo de oxigênio é um dos problemas mais sérios do 

aumento do teor de matéria orgânica, pois provoca desequilíbrios ecológicos, 

podendo causar a extinção dos organismos aeróbicos. Os parâmetros DBO e 

DQO são utilizados para indicar a presença de matéria orgânica na água. Os 

referidos parâmetros DBO e DQO indicam o consumo ou a demanda de oxigê-

nio necessários para estabilizar a matéria orgânica contida na amostra de água. 

Esta demanda é referida convencionalmente a um período de cinco dias, já que 

a estabilização completa da matéria orgânica exige um tempo maior, e a uma 

temperatura de 20ºC. A diferença entre DBO e DQO está no tipo de matéria 

orgânica estabilizada. Enquanto a DBO refere-se exclusivamente à matéria or-

gânica mineralizada por atividade dos micro-organismos, a DQO engloba, tam-

bém, a estabilização da matéria orgânica ocorrida por processos químicos. Em 

ambientes naturais não poluídos, a concentração de DBO é baixa (1 mg/L a 10 

mg/L), podendo atingir valores bem mais elevados em corpos d’água sujeitos à 
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poluição orgânica, em geral decorrente do recebimento de esgotos domésticos 

ou de criatórios de animais. 

 

6.10.7.5.2. Parâmetros Biológicos 

As bactérias do grupo coliforme habitam normalmente o intestino de homens e 

animais, servindo, portanto, como indicadoras da contaminação de uma amostra de 

água por fezes. Como a maior parte das doenças associadas com a água é transmi-

tida por via fecal, isto é, os organismos patogênicos, ao serem eliminados pelas fezes, 

atingem o ambiente aquático, podendo vir a contaminar as pessoas que se abasteçam 

de forma inadequada desta água, conclui-se que as bactérias coliformes podem ser 

usadas como indicadoras desta contaminação.  

Quanto maior a população de coliformes em uma amostra de água, maior é a 

chance de que haja contaminação por organismos patogênicos. Então os parâmetros 

que devem ser monitorados são: 

● Coliformes Fecais. 

● Coliformes Totais 

 

6.10.7.6. Procedimentos de Coleta 

As amostras serão coletadas nos cursos d’água próximos ao empreendimento, 

as áreas de aterro e bota-fora, vias de acesso e reservatórios utilizados para captação 

de água que será utilizada na obra, e em locais que possam ser afetados direta ou 

indiretamente pela implantação do complexo. As amostragens serão realizadas com 

periodicidade trimestral durante a implantação do complexo.  

Todos os pontos de amostragem devem ser georreferenciados. No momento 

da coleta, deverão ser avaliadas, visualmente, as condições do tempo, a presença de 

espuma ou odor característico na água e as condições das margens (por exemplo, 

presença de lixo, casas, lançamento de efluentes etc.). Essas informações deverão 

ser consideradas para auxiliar na interpretação dos resultados das análises. 

A coleta de água será realizada na superfície dos corpos d’água, em níveis não 

muito rasos para evitar o excesso de sedimentos, e a amostra será armazenada em 
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frascos de vidro/plástico e mantida resfriada até o envio para o laboratório. As amos-

tras destinadas à determinação de Coliformes Totais e Fecais serão coletadas em 

frascos de vidro auto clavados e identificados com o a referência do ponto de coleta, 

o nome do técnico, dia e horário da coleta, e enviadas ao laboratório dentro do limite 

de tempo hábil à preservação delas. 

As técnicas de análise para as variáveis físicas, químicas e microbiológicas de-

verão compreender as descritas no “STANDARD METHODS FOR THE EXAMINA-

TION OF WATER AND WASTEWATER” da APHA (2005) 21ª edição. 

Os resultados de todos os parâmetros físicos e químicos analisados deverão 

ser apresentados e discutidos sobre a variação espaço-tempo das estações avalia-

das. Para isso, deverão ser feitas análises estatísticas descritivas, como média/medi-

ana e desvio padrão, e análises de tendências (multivariadas), quando cabível. 

Vale ressaltar que alguns parâmetros podem vir a ser eliminados ou acrescen-

tados ao monitoramento ao longo das campanhas, caso seja notado à possível inter-

ferência, ou não, do empreendimento neste contexto. A inclusão de novos parâmetros 

no monitoramento ocorrerá em função, sobretudo, de possíveis alterações/evoluções 

nas instalações, operações e manutenções, bem como, de mudanças e/ou incremen-

tos substanciais nas atividades desempenhadas nas bacias inventariadas e monitora-

das neste PMQA. 

6.10.7.7. Resultado das análises 

Os resultados obtidos deverão ser comparados aos seus respectivos limites 

estabelecidos pela legislação vigente e identificados os pontos de monitoramento que 

apresentarem valores em desacordo com os estabelecidos pela legislação. Além 

disso, as amostras coletadas deverão ser comparadas aos resultados anteriores à 

instalação do empreendimento, criando um banco de dados comparativos da evolução 

da qualidade dos recursos hídricos ao longo das fases do empreendimento. 

Os resultados das análises laboratoriais deverão estar consubstanciados em 

laudos específicos de cada campanha de amostragem e de cada ponto, incluindo: 

● Identificação do ponto por meio de coordenadas geográficas georreferencia-

das; 
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● Apresentação dos resultados por parâmetro e a metodologia de análise utili-

zada; 

● Informar o limite de detecção do método utilizado, que não deverá ser superior 

ao limite estabelecido; 

● Apresentar a comparação dos resultados encontrados e dos limites estabeleci-

dos pela Resolução CONAMA nº 357/05, conforme a classe do corpo d’água;  

● Informar os pontos cujos resultados estão em desconformidade com a legisla-

ção acima citada;  

● Identificação e assinatura do responsável técnico pela análise realizada. 

6.10.8. Recursos necessários 

Para a execução deste programa propõe-se uma equipe formada pelos seguin-

tes profissionais: 

● RECURSOS HUMANOS: 

o 01 Profissional habilitado para execução da coleta de água – para a co-

ordenação dos trabalhos e realização das campanhas de amostragem; 

o 01 Técnico/Auxiliar – para auxílio na coleta de dados em campo e traba-

lhos de gabinete, caso haja necessidade. 

Além do suporte da equipe técnica serão necessários serviços de um laborató-

rio especializado para realização de análises físico-químicas e microbiológicas de 

amostras de água. 

● RECURSOS MATERIAIS: 

○ Mapa com os pontos de coleta das amostras de água;  

○ Máquina fotográfica;  

○ Aparelho de GPS; 

○ Veículo adequado; 

○ Frascos resistentes e demais equipamentos para armazenamento da 

água; 

○ Caixas térmicas para manutenção das amostras até a chegada no labo-

ratório; 

○ EPI’s. 
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6.10.9. Produtos 

O monitoramento das águas deverá ser efetuado trimestralmente, sendo a pri-

meira campanha desenvolvida antes do início das obras de implantação do empreen-

dimento e a última campanha no final do último semestre após a implantação do com-

plexo, objetivando parâmetros comparativos da qualidade da água dos recursos hídri-

cos presentes na área de influência do empreendimento.  

Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estatisticamente e as 

incertezas de medição consideradas. Deve ser feito um tratamento estatístico ade-

quado para o comportamento da variação das concentrações dos parâmetros nas 

águas, bem como deverão ser considerados fatores relacionados a sazonalidade e ao 

comportamento hídrico da região. 

Serão elaborados os seguintes documentos técnicos: 

● Relatório Técnico das Campanhas de Campo contendo os dados obtidos no 

campo e os laudos das análises laboratoriais; 

● Relatórios trimestrais referentes às análises das coletas realizadas, além de 1 

relatório final onde deverá contemplar a evolução da qualidade da água ao 

longo do período da implantação do complexo; 

● Relatório Final do Programa: contendo todas as informações obtidas durante o 

programa, os resultados, as análises e as conclusões obtidas. 

6.10.10. Responsabilidade da Execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor, podendo ser celebrado por convênio e/ou contra-

tação de serviços, à critério da empresa. Independente da subcontratação, o empre-

endedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades. 

6.10.11. Cronograma  

O cronograma físico do Programa será contabilizado a partir do início das ativi-

dades de implantação e operação do complexo. Apresenta-se a seguir o cronograma 

contendo as principais atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 63 – Cronograma de Execução do PMQA 
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 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 5º TRI  

 MESES 

Atividades Previs-
tas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Identificar todos os re-

cursos hídricos (RH) na 
AII e AID do empreendi-

mento 

               

Verificar o enquadra-
mento do RH 

               

Seleção dos pontos de 

coleta das amostras 
               

Elaboração de mapa 
ilustrativo com os pon-
tos de coleta georrefe-

renciados 

               

Verificar a estabilidade 

dos taludes próximos 
as RH 

               

Realização da 1ª Cam-

panha 
               

Realização das demais 
campanhas 

               

Realização da última 

campanha 
               

Elaboração de relatórios 
parciais 

               

Relatório Final Consoli-

dado 
               

 

6.10.12. Inter-relação com outros programas  

O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água possui inter-relação com 

os seguintes programas: 

● Programa de Educação Ambiental (PEA); 

● Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS); 

● Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

● Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes (PMQE); 

● Programa de Gerenciamento de Resíduos (PGRS); 
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● Programa de Monitoramento de Processos Erosivos (PMPE); 

● Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra (PGAO). 
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 Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes (PMQE) 

6.11.1. Introdução 

O lançamento ou disposição inadequada dos resíduos pode ocasionar impac-

tos ambientais negativos imensuráveis à saúde, à segurança e o bem-estar da popu-

lação; às atividades econômicas; à biota; às condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente e à qualidade dos recursos ambientais, de acordo com a Resolução CO-

NAMA n° 001/86.  

Dentro desta ótica, o Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes 

(PMQE) deve agir através de um conjunto de ações operacionais estruturadas nas 

premissas dos conteúdos relativos: ao planejamento; a concessão e delimitação das 

responsabilidades; os procedimentos e práticas que deverão ser adotadas, mediante 

o cumprimento dos objetivos do programa; os recursos materiais e humanos; o diag-

nóstico e o prognóstico dos efluentes. 

6.11.2. Justificativa 

Durante a implantação e operação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio 

ocorrerão atividades pretendidas pelo projeto que poderão gerar contaminação do 

ambiente, riscos à saúde dos trabalhadores fixos e terceirizados, além de eventuais 

danos aos residentes na Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta 

(AID).  

Diante do exposto, é imprescindível monitorar e controlar os potenciais impac-

tos decorrentes do lançamento dos efluentes gerados pelo empreendimento, por meio 

de ações como a coleta e o tratamento adequado dos efluentes líquidos gerados.  

O planejamento de instalação dos canteiros, bem como de toda a infraestrutura 

do projeto, será realizado considerando a necessidade de coletar, tratar e descartar 

de forma segura e ambientalmente correta os efluentes, conforme determinam as nor-

mas técnicas vigentes e atendendo aos padrões de emissão estabelecidos nas Reso-

luções CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011. 

6.11.3. Objetivo 

Este programa tem como objetivo garantir a destinação correta do efluente final, 

gerado na etapa de implantação e operação do complexo, e a qualidade do corpo 
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receptor (águas superficiais nas imediações dos pontos de captação e de lança-

mento), visando identificar eventuais alterações na qualidade da água. 

Para o cumprimento dos objetivos desse programa, os conceitos de monitora-

mento de efluentes devem estar claros aos gestores responsáveis pela operacionali-

zação do mesmo, a fim de facilitar a compreensão por todos os envolvidos. Além des-

tes, este programa tem objetivos mais específicos, como: 

● Coletar, tratar e dar destino ambientalmente adequado aos efluentes líquidos 

gerados na fase de implantação e operação do empreendimento. 

6.11.4. Metas e Indicadores  

O programa tem a finalidade de prevenir e/ou remediar impactos que poderão 

ser gerados em consequência da produção de efluentes, fazendo uso de ferramentas 

de gerenciamento desses efluentes. A partir da análise do cumprimento das metas e 

dos indicadores ambientais do programa pode-se garantir sua efetividade.  

Com o propósito de alcançar os objetivos outrora expostos, o programa deverá 

atender as metas: 

● Garantir que 100% dos efluentes gerados no processo de implantação e ope-

ração do complexo tenham destinação ambientalmente adequada. 

● Todos os efluentes devem atender as condições e padrões de lançamento de-

finidos na Resolução CONAMA nº 430/2011. 

6.11.5. Público-Alvo 

O público-alvo deste Programa são todos aqueles responsáveis pela implanta-

ção das ações propostas, bem como as construtoras e demais prestadoras de serviço 

contratadas para execução das obras, incluídos seus colaboradores, a população re-

sidente na ADA e AID, possivelmente afetada pelas obras do complexo fotovoltaico, 

e o órgão de controle ambiental. 

6.11.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, a lista a seguir apresenta os requi-

sitos normativos que intervém no gerenciamento de efluentes e direcionam as ativida-

des previstas no referido Programa. 
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• Lei 6.938, de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências.  

• Resolução CONAMA nº 357, de 2005 – Dispõe sobre a classificação dos cor-

pos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como es-

tabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras pro-

vidências (alterada pelas Resoluções nº 370/2006, nº 397/2008, nº 410/2009, 

nº 430/2011 e complementada pela Resolução nº 393/2007). 

• Resolução CONAMA nº 430, de 2011 – Dispõe sobre as condições e padrões 

de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 

de março de 2005. 

• Lei Estadual nº 4.335, de 1981 – No seu ART 6º Cria o Conselho de Proteção 

Ambiental – COPAM e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição ambi-

ental, estabelece normas disciplinadoras da espécie e dá outras providências. 

Esta lei foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 13.798/00.  

• Lei Estadual nº 6.308, de 1994 – Institui a Política Estadual de Recursos Hídri-

cos, suas diretrizes e dá outras providências.  

• Lei Estadual nº 6.544, de 1997 – Cria a Secretaria Extraordinária do Meio Am-

biente, dos Recursos Hídricos e Minerais; dá nova redação e revoga dispositi-

vos da Lei n.º 6.308, de 02 de julho de 1996, que institui a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

• Lei Estadual nº 7.033, de 2001 – Cria a Agência de Águas, Irrigação e Sanea-

mento e dá outras providências. 

• Decreto Estadual nº 19.260, de 1997 – Regulamenta a outorga do direito de 

uso dos recursos hídricos e dá outras providências. 

• Lei Ordinária nº 110/2014 – Cria o Conselho Municipal de Coremas de Defesa 

do Meio Ambiente – COMDEMA e dá outras providências. 

6.11.7. Aspectos Metodológicos 

6.11.7.1. Caracterização dos Efluentes 

Durante a fase de implantação do empreendimento, a geração de efluentes 

está relacionada praticamente às atividades do canteiro de obras. Nas instalações do 

canteiro, durante a execução das obras, serão gerados efluentes líquidos (esgotos 
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sanitários e de águas servidas) que, embora devam ser tratados ou recolhidos para 

uma destinação específica, apresentam risco potencial de contaminação dos recursos 

hídricos.  

No canteiro de obras serão necessárias estruturas para abastecimento de veí-

culos e máquinas, bem como oficinas e pátios para serviços de manutenção, lubrifi-

cação e lavagem de veículos e equipamentos. Eventuais acidentes com derrama-

mento de óleos, graxas e combustíveis nestas áreas podem contaminar os solos e os 

mananciais hídricos subterrâneos. 

Na fase de operação, em contrapartida, a geração de efluentes é devida a la-

vagem das placas, e serão realizadas duas vezes por ano, ou quantas vezes forem 

necessárias, de acordo com o cronograma de operação do complexo. O processo de 

lavagem é feito usando apenas água, não são utilizados produtos químicos ou outros 

agentes que possam gerar danos ou impactos ambientais. Essa água será absorvida 

pelo solo, não há necessidade de coleta ou tratamentos adicionais.  

 

6.11.7.2. Etapas do Monitoramento 

Para garantir o atendimento à Resolução CONAMA 430/2011, serão definidas 

soluções de tratamento específicas de acordo com o tipo de efluente, garantindo-se a 

instalação de estruturas de controle para sua adequada disposição final.  

Os efluentes domésticos serão oriundos das instalações sanitárias (canteiros e 

frente de obras) e da cozinha/refeitório. 

Existindo rede coletora de esgoto nos locais de implantação do canteiro, poderá 

feita a ligação da rede de esgoto dos canteiros na rede coletora existente. Caso não 

haja rede coletora poderão, poderá ser implantada Estações de Tratamento de Esgo-

tos (ETE) compactas ou banheiros químicos com as seguintes recomendações: 

• Para o caso de instalação de ETE Compacta, antes dos efluentes serem enca-

minhados para a mesma, passarão por pré-tratamento adequado. 

• Os efluentes da cozinha passarão por uma caixa de gordura específica, que 

será limpa periodicamente. 
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• O material da caixa de gordura e o resíduo da ETE só poderá ser transportado 

por empresa devidamente licenciada. 

• Serão realizadas manutenções periódicas nas estruturas da ETE. 

• No caso de ocorrência de despejos cujas características sejam diferentes das 

comumente encontradas no esgoto sanitário (por exemplo: excesso de gordura, 

de sangue, de sólidos), será implantado tratamento complementar que garanta 

o funcionamento da ETE. 

Para o caso de uso de banheiros químicos, os mesmos obedecerão aos se-

guintes critérios: 

• Essas estruturas serão constituídas de um conjunto composto de lavatório, 

vaso sanitário e mictório, para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, 

e serão constantemente esvaziados por meio de caminhão específico, con-

forme recomendação da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho 

NR 18;  

• Serão situados em locais de fácil e seguro acesso e no máximo a 150 m (cento 

e cinquenta metros) de distância do posto de trabalho; 

• Serão localizados fora de Área de Preservação Permanente;  

• Os tanques e banheiros químicos terão coletas dos efluentes por meio de suc-

ção a vácuo (caminhão limpa-fossa) com todos os equipamentos e dispositivos 

exigidos nas normas de segurança e certificação ambiental inerentes.  

No caso da escolha pela contratação de empresa terceirizada para o recolhi-

mento/tratamento e destinação final dos efluentes sanitários e industriais, deverá ser 

garantida e checada a licença ambiental da empresa contratada.  

Para que os objetivos sejam alcançados deverão ser seguidas as seguintes 

etapas: 

● Estimar a quantidade de resíduos líquidos que serão gerados por dia, buscando 

assim, projetar o sistema de coleta e tratamento a ser adotado; 

● Recolher e acondicionar diariamente os resíduos líquidos gerados no empre-

endimento. Esta atividade deverá ser desenvolvida por funcionários preparados 

para essa função; 
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● Os efluentes líquidos gerados nos canteiros (efluentes sanitários, efluentes do-

mésticos, efluentes industriais das instalações de manutenção) deverão ser co-

letados em redes implantadas separadamente para os efluentes domésticos e 

sanitários e outra para os industriais; 

● A disposição final dos efluentes deverá ser aprovada pela fiscalização e deverá 

observar a normatização estabelecida pelo órgão ambiental, concessionária lo-

cal e restrições ambientais da área de destino; 

● Não será permitido o uso de valas a céu aberto ou de caixas sem tampas ade-

quadas para destinação dos efluentes domésticos, podendo ser utilizadas fos-

sas sépticas e/ou filtros, conforme Norma ABNT – NBR 7229; 

● Os efluentes domésticos dos refeitórios deverão passar previamente por caixa 

retentora de gordura, antes de serem levados a tratamento similar em fossa 

séptica ou filtro anaeróbio, conforme norma acima citada; 

● A lavagem de veículos, equipamentos ou peças nos corpos d‘água, gerando 

riscos de contaminação por resíduos graxos e oleosos, é terminantemente pro-

ibida. 

6.11.7.3. Controle de Contaminação das Águas 

Em função do trânsito de maquinários, há potencial de aumento nos teores de 

óleos e graxas nas águas superficiais dos sistemas hídricos atingidos, caso haja ma-

nuseio inadequado de combustíveis e lubrificantes ou vazamentos a partir do próprio 

tanque dos veículos e maquinários. Assim, algumas medidas serão adotadas para 

diminuir a possibilidade de contaminação difusa: 

● As atividades de abastecimento de combustíveis e troca de óleo e demais ma-

nutenções deverão ser realizadas nos canteiros de obras, utilizando de barrei-

ras de contenção, atendendo às condições apropriadas para evitar contamina-

ção do solo e/ou das águas; 

● O abastecimento por meio de combustível autotransportado, só poderá ser re-

alizado por empresa devidamente capacitada, em pontos fixos, observados os 

seguintes procedimentos e critérios: 

○ Serão construídos de modo a evitar a contaminação de solos e lençóis 

freáticos; 
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○ Serão cobertos; 

○ Dotados de dispositivos de captação de derrame e separador de água e 

óleo; 

○ Dotado de Kit mitigação de derramamento de óleo, com pessoal capaci-

tado para seu uso;  

○ Devem ser dotados de tanques aéreos de óleo diesel e gasolina, expos-

tos sobre berços e mureta de proteção e contenção de possíveis vaza-

mentos, com bombas de abastecimento em área coberta e pequena 

guarita de controle. 

 

Sempre que possível, a rede pública deverá ser o destino final dos esgotos 

coletados no canteiro ou alojamento. Não havendo possibilidade de interligação com 

a rede pública, deve-se prover os canteiros/alojamentos com sistemas de tratamento 

de águas residuais adequado à carga orgânica existente. Em nenhuma hipótese de-

vem ser interligados os sistemas de drenagem de águas pluviais e de esgotamento 

sanitário. Deve ser evitada a permanência prolongada de empoçamentos d‘água no 

sistema de drenagem. As poças podem tornar-se focos de proliferação de mosquitos 

e outros vetores de doenças. 

6.11.8. Recursos Necessários  

Os profissionais envolvidos no programa devem compor um quadro técnico mí-

nimo que atenda as demandas nas etapas de implantação e operação do complexo.  

Os recursos físicos serão utilizados a fim de dar suporte na execução e plane-

jamento das atividades do programa. São eles: 

● Livro de ocorrência para demandas e reclamações; 

● Equipe técnica para fiscalização da coleta adequada e destinação dos efluen-

tes; 

● Veículo; 

● Laboratório para análise dos efluentes; 

● Máquina fotográfica. 
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6.11.9. Produtos  

Espera-se que na implementação do presente Programa devam ser gerados 

os seguintes produtos: 

● Relatórios semestrais que atestem a destinação correta dos efluentes gerados; 

● Deverão ser realizadas análises trimestrais dos efluentes e os resultados con-

frontados com os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

430/2011; 

● Relatório final de consolidação. 

6.11.10. Responsabilidade da Execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor, podendo ser celebrado por convênio e/ou contra-

tação de serviços, à critério da empresa. Independente da subcontratação, o empre-

endedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades. 

6.11.11. Cronograma 

O cronograma físico do Programa será contabilizado a partir do início das ativi-

dades de implantação e operação do complexo. Apresenta-se a seguir o cronograma 

contendo as principais atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 64 – Cronograma de Execução do PMQE 

 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 5º TRI  

 MESES 

Atividades Previs-
tas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Identificação das fontes 
emissoras de efluentes  

               

Caracterização do eflu-

ente 
               

Análise dos efluentes                 

Relatórios com resulta-

dos das análises  
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 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 5º TRI  

Relatório Final Consoli-

dado 
               

 

6.11.12. Inter-relação com outros programas  

O Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes possui inter-relação 

com os seguintes programas: 

● Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (Águas Superficiais e sub-

terrâneas) (PMQA); 

● Programa de Monitoramento do Nível de Ruídos e Vibrações (PMNRV);  

● Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

● Programa de Educação Ambiental (PEA); 

● Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

● Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS). 

● Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra (PGAO) 
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 Programa de Monitoramento de Processos Erosivos (PMPE) 

6.12.1. Introdução  

A supressão da vegetação, as alterações no relevo aliadas às características 

morfológicas e geológicas das áreas impactadas, aceleram os processos erosivos em 

solos que sofreram alterações diretas nas suas camadas e perfis, resultando em alte-

rações substanciais nos processos do meio físico. 

Portanto, é de fundamental importância que na execução das obras de instala-

ção do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio – composto pelas Unidades Fotovol-

taicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII sejam estabelecidos controle dos 

processos erosivos e considerado a extrema sensibilidade do bioma Caatinga, na qual 

o empreendimento será inserido.  

A descaracterização do terreno natural, compactação e impermeabilização do 

solo resultam na modificação da infiltração, escoamento subsuperficial e superficial 

natural, com impacto direto na aceleração dos processos erosivos (erosão laminar, 

sulcamento, ravinamento e voçorocamento). Esses fenômenos erosivos são respon-

sáveis por processos de assoreamento dos corpos d’água, sistemas naturais e artifi-

ciais de coleta e adução de águas pluviais e pelo carreamento de sedimentos. 

O Programa de Monitoramento de Processos Erosivos (PMPE) irá identificar e 

caracterizar os ambientes suscetíveis à erosão, em decorrência das atividades de im-

plantação do complexo. Além disso, serão exibidas medidas compatíveis à estabiliza-

ção de áreas fragilizadas, bem como à prevenção do surgimento de novas áreas, ob-

jetivando o controle dos processos erosivos. 

Quando implementadas, estas medidas deverão ser monitoradas, conside-

rando que os ambientes impactados continuem exercendo suas funções, e obser-

vando o contexto natural da paisagem, contribuindo para o incremento da biodiversi-

dade, seguindo as práticas preconizadas no referido programa.  

6.12.2. Justificativa  

As atividades referentes à implantação do complexo implicam em supressão 

vegetal, movimentação de terra, escavações, tráfego de máquinas pesadas, dentre 

outras atividades que poderão afetar a estrutura dos solos e desencadear processos 
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erosivos e carreamento de material superficial para rede de drenagem, o que provo-

caria a perda de material de solo superficial e o assoreamento dos recursos hídricos. 

Diante disso, esse programa deve manter um sistema de monitoramento e con-

trole das condições de solo na região do empreendimento, verificando e monitorando 

o eventual surgimento de novos processos erosivos ou agravamento de processos já 

existentes, bem como a eficácia das medidas mitigadoras propostas para evitá-los ou 

controlá-los. 

Um ponto relevante é que para efetiva implementação do programa, é funda-

mental que sejam respeitadas e cumpridas as medidas definidas nas atividades de 

supressão da vegetação, pois a remoção vegetal é o primeiro fator causal da deses-

tabilização dos solos. 

6.12.3. Objetivo  

O objetivo geral do PMPE é identificar as áreas que possuem maior suscetibi-

lidade à erosão dentro da Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, e mini-

mizar os impactos erosivos na etapa construtiva do complexo através de medidas de 

controle adequadas.  

Os objetivos específicos são: 

● Implantar medidas preventivas que evitem assoreamento da rede de drenagem 

por processos erosivos; 

● Promover revegetação em áreas que tenham sofrido intervenção, de forma a 

reduzir ao máximo o tempo de exposição do solo; 

● Usar técnicas de engenharia e práticas conservacionistas de manejo dos solos 

para evitar, minimizar e controlar processos erosivos; 

● Restabelecer as condições originais do solo e relevo após a desmobilização 

dos serviços;  

● Restabelecer as condições naturais de drenagem possibilitando o escoamento 

superficial e evitando o aparecimento de processos erosivos e/ou barramento 

da rede de drenagem. 
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6.12.4. Metas e Indicadores 

As metas têm como objetivo garantir o cumprimento de todos os objetivos es-

tabelecidos nesse programa, são descritas a seguir:  

● Evitar 100% da exposição do solo à processos erosivos. 

● Reduzir carreamento de partículas e materiais inertes aos corpos hídricos em 

80%. 

● Diminuir em 80% os riscos de erosão nos taludes. 

● Promover a recomposição do equilíbrio em áreas desestabilizadas em 100% 

das situações. 

● Reduzir a perda do solo e assoreamento da rede de drenagem. 

● Estabilizar 100% dos processos erosivos já ativos. 

Para garantir a efetividade do programa serão analisados os seguintes indica-

dores:  

● Quantidade percentual de áreas com processos erosivos ativos; 

● Quantidade de processos erosivos originados após o início das obras; 

● Número de áreas onde foi aplicado o processo de recomposição vegetal; 

● Porcentagem de coberturas vegetais que efetivamente obtiveram sucesso;  

● Quantidade de solo perdido durante implantação do empreendimento; 

● Quantidade de impactos ambientais causados pelos processos erosivos; 

● Condições físico-químicas e de fertilidade dos solos; 

● Percentual de matéria orgânica no solo; 

● Assoreamento de corpos hídricos próximos; 

● Diversidade ambiental dos ambientes reabilitados; 

● Estabilidade das superfícies; 

● Presença ou ausência de erosão laminar em sulcos; 

● Evolução do fechamento da cobertura vegetal implantada; 

● Presença de espécies invasoras; 

● Incremento da biomassa vegetal implantada. 

6.12.5. Público-Alvo  

O público-alvo deste Programa são todos aqueles responsáveis pela implanta-

ção das ações propostas, bem como as construtoras e demais prestadoras de serviço 
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contratadas para execução das obras, incluídos seus colaboradores e o órgão de con-

trole ambiental. 

6.12.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, a lista a seguir apresenta os requi-

sitos normativos que intervém no PMPE e direcionam as atividades previstas no refe-

rido programa. 

● Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacio-

nal do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 

dá outras providências. 

● Lei Federal Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 – Dispõe sobre a proteção 

da vegetação nativa. 

● Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 - Institui a Lei de Crimes Am-

bientais. 

● Norma Brasileira NBR 6.497 (1983) ABNT – Procedimentos para Levantamento 

Geotécnico; 

● Norma Brasileira NBR 8.044 (1983) – Projeto Geotécnico; 

● Norma Brasileira NBR 10.703 TB 350 (1989) – Degradação do Solo; 

● Norma Brasileira NBR 11.682 (2009) ABNT – Estabilidade dos Taludes. 

● Decreto Federal nº 6514, de 2008 - Dispõe sobre as sanções administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

● Lei nº 9.605, de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais derivadas de condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente. 

● Lei Estadual nº 4.335, de 1981 - Cria o Conselho de Proteção Ambiental – CO-

PAM e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição ambiental, estabelece 

normas disciplinadoras da espécie e dá outras providências. Esta lei foi regula-

mentada pelo Decreto Estadual nº 13.798/00.  

● Lei Ordinária nº 110/2014 - Cria o Conselho Municipal de Coremas de Defesa 

do Meio Ambiente – COMDEMA e dá outras providências. 

6.12.7. Aspectos Metodológicos 

A compreensão dos elementos naturais responsáveis pelo desencadeamento 

e comportamento dos processos erosivos é primordial para elencar as medidas de 
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controle dos processos erosivos. Dito posto, os processos erosivos têm seu início em 

um ambiente fisicamente equilibrado mediante a alteração de pelo menos um dos 

quatro elementos destacados a seguir: 

● Chuva 

É um importante indicador do quadro climático, visto que a precipitação atua 

no tempo de formação do processo erosivo dependendo de sua regularidade, duração 

e intensidade. Chuvas torrenciais ou pancadas de chuvas intensas constituem a forma 

mais agressiva de impacto da água no solo. 

Durante estes eventos, a aceleração da erosão é máxima, agravando proces-

sos ativos de ravinamento e voçorocamento de maneira extremamente rápida, cri-

ando, muitas vezes, situações emergenciais. 

● Relevo 

As características do relevo têm relação direta com a intensidade dos proces-

sos erosivos. Relevos com maior declividade e mais acidentados como morros, apre-

sentam processos erosivos mais severos, do que em relevos suaves, como colinas 

amplas, pois declividades mais acentuadas favorecem a concentração e maiores ve-

locidades de escoamento das águas superficiais, aumentando sua capacidade ero-

siva.  

Associativamente, os serviços de terraplenagem nesses terrenos, com retirada 

ou acúmulo de materiais, modificando as condições topográficas, a geometria e o es-

tado de tensões originais, seja pelo alívio de cargas ou carregamento, podem dar ori-

gem a processos do meio físico ao desestruturar solos e expor seus horizontes mais 

sensíveis, levando à erosão laminar mais intensa, sulcos, ravinas e, inclusive, voçoro-

cas.  

● Solo 

A natureza dos solos constitui um dos principais fatores indicativos da susceti-

bilidade dos terrenos à erosão. Quando o solo já sofreu processos de erosão, trans-

porte, deposição e sedimentação em encostas, sua composição e granulometria se 

torna bastante heterogênea e a presença de materiais originários de matrizes argilo-

sas e arenosas.  
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Esses terrenos são altamente instáveis quando são realizadas alterações em 

sua geometria (cortes e aterros) e em seu sistema de infiltração e percolação de água. 

Quanto mais arenosa a textura do solo, menor o grau de coesão de suas partículas e 

maior o potencial de instalação e desenvolvimento de processos erosivos, comparati-

vamente aos solos argilosos. Esses processos apresentam-se fundamentalmente as-

sociados a deficiências do sistema de drenagem e da proteção vegetal. 

● Vegetação 

A cobertura vegetal exerce importante papel na estabilidade do solo, na medida 

em que amortece o impacto da chuva, regulariza e reduz o escoamento superficial, a 

remoção e o transporte de partículas de solo e favorece a infiltração da água no solo.  

As culturas agrícolas e pastagens oferecem relativa proteção superficial ao 

solo, embora, em áreas declivosas, essa proteção seja mais efetiva quando há siste-

mas radiculares profundos. O manejo inadequado do solo e também as deficiências 

na drenagem de áreas agrícolas são causas frequentes da instalação de processos 

erosivos. 

 

6.12.7.1. Áreas de susceptibilidade 

Intervenções antrópicas podem promover um aumento substancial da taxa de 

erosão e sedimentação pela ocupação desordenada e o manejo inadequado do solo. 

Para o empreendimento em questão, as áreas que sofrerão supressão da vegetação 

nativa tornarão mais suscetíveis à erosão e isso pode ser agravado à medida em que 

o uso e o manejo se efetivam de forma inadequada. A isso, deve ser elaborado um 

mapa com a delimitação dessas áreas com o objetivo de facilitar e processo de ins-

peção em campo e monitoramento. 

Cerca um mês antes do início das atividades de supressão da vegetação e 

início das obras de instalação do empreendimento, deverão ser feitas novas avalia-

ções das feições erosivas, apesar do levantamento feito durante a fase de diagnóstico 

ambiental. Salienta-se que este tipo de levantamento não pode se antecipar muito ao 

início da instalação do empreendimento, tendo em vista as ações que as intempéries 

podem causar, modificando as feições erosivas antes do início das obras. 
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Outro fator a ser considerado nas áreas mais suscetíveis, ou seja, inspecionado 

como maior vigor, são as precipitações, que embora apresentem caráter irregular, po-

dem comportasse com fluxo de água torrenciais durante o período chuvoso e, conse-

quentemente, gerar escoamentos de base com carreamentos de sedimento. Ademais, 

torna-se necessário a consonância das condições topográficas locais de modo a ate-

nuar a velocidade de escoamento, e consequentemente, o volume de sedimento car-

reado. 

 

6.12.7.2. Inspeções de campo 

A equipe responsável pela gestão ambiental do empreendimento deverá definir 

uma rota de vistoria, baseada nas últimas atividades de instalação do empreendi-

mento, de acordo com o cronograma da obra, associadas às áreas de fragilidade. 

Em caso de aviso de deflagração de processo erosivo, a vistoria deverá ser 

realizada imediatamente. Em épocas de chuva, esta rotina deverá ser reforçada, no 

caso de precipitação crítica, a vistoria deverá ser realizada imediatamente ao seu final.  

A vistoria em busca de novas feições deverá ser minuciosa. O registro das fei-

ções deverá ser detalhado, gerando um diagnóstico registrado por meio de tabelas 

padronizadas. A nova feição erosiva deverá ser numerada e sinalizada em campo, a 

fim de facilitar o posterior monitoramento da mesma. Além disso, deverão ser propos-

tas as medidas mitigadoras para sua contenção, observando-se os critérios ambien-

tais adotados no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD. 

Devem ser realizadas inspeções de campo periódicas durante todo o processo 

de instalação e operação do empreendimento. Estas vistorias possuem a finalidade 

de identificar os processos erosivos nas áreas definidas, afetadas pelo empreendi-

mento, bem como o acompanhamento dos pontos previamente identificados e avalia-

ção das medidas executadas.  

A periodicidade destas vistorias deve ser mensal, na fase de implantação, e 

semestral, na fase de operação, porém podem ter sua periodicidade diminuída em 

decorrência da estabilidade dos processos erosivos como resultado da aplicação dos 

programas ambientais, ou de acordo com o determinado no Plano de Ação. 
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6.12.7.3. Identificação e avaliação dos processos erosivos 

As áreas identificadas com a presença de processos erosivos e assoreamentos 

deverão ser monitorados regularmente, adotando-se os mesmos procedimentos me-

todológicos empregados para sua detecção, de maneira a verificar sua evolução (re-

cuperação ou agravamento).  

Deste modo, deverá se discutir todos os pontos de erosão individualmente, de-

monstrando a evolução do ponto durante o período de monitoramento. A equipe de 

supervisão ambiental do empreendimento realizará vistorias com frequência mensal 

e deverá ser formulado por meio do preenchimento de fichas padrões, com a descri-

ção das características de cada ponto observado, com vistas a averiguar a adoção 

das medidas recomendadas e sua eficácia. 

Em cada relatório, devem ser apresentadas, no mínimo, duas fotografias para 

cada ponto, uma mostrando a situação do ponto no fim do período abrangido pelo 

relatório imediatamente anterior e outra no período atual. Recomenda-se que sejam 

fotografados todos os pontos pelo mesmo ângulo em todas as campanhas, para que 

seja possível visualizar a evolução do processo erosivo ou da estabilização da área. 

Os resultados e relatórios de acompanhamento deverão também ser informa-

dos trimestralmente ao empreendedor por meio de relatórios contemplando a efetivi-

dade das medidas mitigadoras, laudos de acompanhamento, registros fotográficos e 

documentos adicionais que venham a ser necessários.  

Os pontos inicialmente cadastrados serão os mesmos indicados no diagnóstico 

inicial, com o avanço da obra novos pontos podem ser adicionados, se detectados. A 

rotina de procedimento a ser adotada pela supervisão ambiental das obras deverá se 

organizar em função dos objetivos de detecção, comunicação às partes responsáveis 

e monitoramento da evolução e recuperação de processos erosivos e de assorea-

mento.  

Para cada ponto serão especificadas as medidas corretivas adotadas, a justifi-

cativa para as medidas ainda não aplicadas (incluindo a previsão para o início da re-

cuperação) ou a comprovação de que as medidas adotadas foram suficientes. Ne-

nhum ponto de monitoramento poderá ser excluído do programa, sem a comprovação 

prévia de sua completa recuperação.  
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A comprovação da completa recuperação do ponto de erosão deverá ocorrer 

através de fotos e descrição atual da área, de maneira a evitar o surgimento de dúvi-

das quanto a localização do ponto e efetiva recuperação do mesmo. 

6.12.7.4. Classificação dos processos de degradação 

O PMPE apresenta ações de identificação, monitoramento, controle e preven-

ção dos processos de degradação que podem ocorrer durante a execução das ativi-

dades de implementação e operação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio. 

Para subsidiar essas ações deverão ser identificados e classificados os possí-

veis processos erosivos, fazendo o uso de fichas de reconhecimento padronizadas 

para cada ponto com potencial degradador, com o intuito de prever e planejar as me-

didas de mitigação desses impactos. 

A respeito dos processos de degradação do solo preexistentes, a AID é uma 

superfície topograficamente baixa, aplainada e arrasada por processos erosivos as-

sociados a climas áridos. As declividades são muito baixas, não constituindo fator sig-

nificativo no que se refere ao potencial erosivo cuja causa principal é, e tende a ser 

cada vez mais, a torrencialidade das precipitações e do escoamento superficial que 

elas desencadeiam. A ação erosiva da água é reforçada pela pequena densidade da 

cobertura vegetal ou, no limite, pela sua ausência total provocada pela secura do clima 

e pela ação antrópica. 

6.12.7.5. Plano de ação 

O Plano de Ação é uma metodologia de gestão utilizada para fins de planeja-

mento e acompanhamento das atividades necessárias para execução do programa, o 

qual facilita o cumprimento dos objetivos e metas definidos, de forma mais efetiva. O 

esquema abaixo ilustra as ações do referido plano: 
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Inicialmente deve-se realizar a caracterização da área através de estudos de 

levantamento de solos, fragilidades e potencialidade do uso do solo. Esses estudos 

permitirão definir as especificidades da área de implantação do empreendimento, 

além de possibilitar a identificação dos processos erosivos preexistentes, a fim de de-

finir as áreas mais vulneráveis aos impactos na AID do empreendimento. 

Os estudos deverão ser iniciados, ainda na fase de planejamento, através de 

visitas in loco para obtenção de dados e o uso de tecnologias para o tratamento das 

informações coletadas, além da produção dos relatórios de campo. Também poderão 

ser utilizadas nessa etapa imagens de satélite, para identificação de áreas com pro-

cessos erosivos ativos, depois as áreas selecionadas realizar uma visita para validar 

os dados encontrados. 

A partir da análise destas informações, deverão ser definidas as ações de con-

trole e prevenção dos processos erosivos, juntamente com a periodicidade de moni-

toramento e os prazos de execução dos mesmos.  

Para a prevenção dos processos erosivos, devem ser seguidas as seguintes 

recomendações: 

● Instalação de revestimento vegetal nos trechos mais suscetíveis à erosão;  

Caracterização da Área

Estudos de levantamento de 
uso do solo

Visitas in loco
Tecnologias para o tratamento das 

informações
Relatórios de 

campo

Ações de controle e 
prevenção
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● Execução de drenagem eficiente na área de implantação do complexo com a 

finalidade de assegurar o bom escoamento das águas. Deverá ser executado, 

também, um sistema de drenagem minimizando as erosões nas áreas terrapla-

nadas. Durante as escavações deve-se evitar que o material escavado interfira 

com o sistema de drenagem construído; 

● Conservação e observação do comportamento das obras de contenção reali-

zadas, verificando as deficiências que possam ocorrer no sistema de drena-

gem, vegetação plantada, entre outras, evitando a sensibilização de novas 

áreas e, ao mesmo tempo, contribuindo para a manutenção dos sistemas ins-

talados; 

● Aplicação e recomposição periódica de material de preenchimento nos sulcos 

de erosão porventura formados;  

● Armazenar adequadamente o solo fértil, material vegetal e horizonte superficial 

de áreas que serão escavadas, para sua posterior recuperação;   

 

• Medidas de prevenção e controle 

A implantação e operação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio requer 

a execução de medidas de caráter preventivo e corretivo, que devem ser seguidas em 

todas as etapas de execução das obras. 

Tais atividades em função de suas naturezas e finalidades são: 

I - Instalação de Canteiros de Obra e Acampamentos 

Instalar canteiros de obra e acampamentos preferencialmente em áreas já ocu-

padas ou antropizadas. Porém, se houver a necessidade de remoção da vegetação, 

só poderá ser realizada perante autorização formal do órgão ambiental competente.  

● Preservar a vegetação herbácea sempre nas áreas de depósito de materiais 

ao ar livre. Também deverão ser preservados os indivíduos arbóreos que não 

interfiram com as construções e com o tráfego das máquinas ou veículos; 

● Armazenar o solo removido, para posterior utilização, como insumo na recupe-

ração de áreas degradadas; 

● Adotar práticas de engenharia visando evitar qualquer foco erosivo e carrea-

mento de sedimentos para os cursos d’água e/ou talvegues receptores. 
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II - Abertura de acessos 

A fim de evitar processos erosivos nos acessos e caminhos de serviço, as se-

guintes medidas preventivas e práticas conservacionistas deverão ser adotadas du-

rante as obras: 

● Remover, somente a vegetação prevista no programa que trata da sua supres-

são e, sempre que possível, utilizar-se de traçados já existentes. No caso de 

abertura de um novo acesso, deverão ser levados em consideração a topogra-

fia e o tipo de solo; 

● Utilizar-se, sempre que necessário, de artifícios construtivos para desvio e dis-

persão de águas pluviais das vias, de forma a se evitar a concentração e esco-

amento superficial que acarretem danos às vias ou às áreas lindeiras ao em-

preendimento; 

● Não obstruir a rede de drenagem com qualquer tipo de material. Nos casos 

inevitáveis de construção de acesso sobre essas áreas, mesmo naqueles pro-

visórios, fica obrigatório a utilização de algum artifício construtivo aprovado pela 

fiscalização, que permita a vazão máxima do mesmo na época chuvosa, por 

exemplo, a utilização de manilhas; 

● Evitar interceptar matas bem conservadas ou até mesmo Áreas de Preserva-

ção Permanente; 

● Utilizar-se de técnicas de engenharia que permitam a estabilização dos taludes, 

quando da realização de cortes e aterros do terreno natural para a implantação 

de vias. Os taludes deverão ser revegetados, conforme previsto no Programa 

de Recuperação de Áreas Degradadas. 

● As áreas selecionadas para a abertura de trilhas, caminhos de serviço e entra-

das de acesso não devem ser susceptíveis a processos erosivos; 

● Sempre deverão ser priorizados traçados que não transponham as cotas do 

terreno de maneira abrupta, de maneira a não criar locais que dificultem o 

acesso de máquinas e caminhões;  

● Qualquer via de acesso, trilha ou caminho de serviço deverá ser construída ou 

ampliada apenas para a finalidade específica a que se destina; 

● As estradas de acesso aos empreendimentos deverão ser vistoriadas antes do 

início das obras; 
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● Todos os acessos devem contar com dispositivos de drenagem provisória; 

● Promover, sempre que possível, a abertura de acessos com taludes pouco ex-

pressivos. 

● As pistas das vias de acesso deverão ser mantidas em boas condições de tra-

fegabilidade para os equipamentos e veículos de construção, montagem e fis-

calização, até o encerramento da obra; 

● As estradas de acesso inutilizadas após as obras deverão ser restauradas nas 

condições anteriores à construção. 

III - Áreas de empréstimo e bota-fora 

Deverá ser realizado o controle dos processos erosivos das áreas abertas para 

empréstimo de materiais construtivos, os quais minimizarão os impactos gerados pe-

las obras. Para tal, as seguintes medidas deverão ser adotadas: 

● Retirar a vegetação seguindo as diretrizes adequadas para supressão da ve-

getação; 

● Remover e armazenar a camada fértil do solo (aproximadamente 20 cm de es-

pessura). O solo fértil deverá ser armazenado em leiras de no máximo 2 m de 

altura, dispostas em nível (acompanhando as curvas de nível do terreno), a 

uma distância mínima de 5 metros da linha de escavação; 

● Caso seja necessária a abertura de outras áreas de empréstimo, além das es-

pecificadas no EIA, deverá ser realizado um projeto executivo de exploração e 

de recuperação específico, a ser aprovado pela Fiscalização e licenciado pelo 

órgão ambiental competente. 

IV - Desmatamento e Limpeza  

● Este serviço deverá ser orientado a limitar-se ao estritamente necessário à im-

plantação das obras do complexo e seus acessos. 

● Manter a execução do corte estritamente no limite definido no projeto de exe-

cução; 

● Caso seja necessário, a remoção da madeira oriunda do corte só poderá ser 

transportada com a respectiva ATPF (Autorização para o Transporte de Produ-

tos Florestais) a ser obtida no órgão florestal licenciador; 
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● Os materiais dos desmatamentos e das limpezas dos terrenos não podem ser 

lançados dentro de talvegues e de corpos d'água; 

● Nos desmatamentos e limpeza de terrenos nas proximidades de corpos d’água 

deverá ser implantados dispositivos que impeçam o carreamento de sedimen-

tos. 

V - Drenagem 

Tem como objetivo a condução das águas pluviais, de modo a evitar o desen-

cadeamento de processos erosivos, bem como assoreamento de corpos d’água, pre-

servando as estruturas do empreendimento. Envolvem a construção de dispositivos, 

que são definidos, em termos de modalidades, localizações, funções específicas, 

quantitativos e processos construtivos. 

No projeto de Drenagem Superficial são definidos dispositivos com a finalidade 

de proteger a infraestrutura do empreendimento, assegurando a adequada drenagem 

das águas pluviais em todas as suas formas de ocorrência, dos quais os mais usuais 

se destacam: 

● Valetas de proteção, dispostas a montante dos “off-sets” das vias de acesso, 

para interceptar as águas que poderão atingir o talude do corte ou do aterro;  

● Dissipadores de energia, para atenuar a velocidade das águas, diminuindo o 

risco de erosão no terreno natural;  

● Meios fios e demais dispositivos. 

Incorporam-se a estes dispositivos as medidas voltadas ao controle de proces-

sos erosivos ativos lineares – medidas que têm por objetivo a reintegração de áreas 

à paisagem original, com a eliminação de processos ativos de ravinamentos profundos 

e voçorocamentos e, como resultado temos a otimização das condições ambientais 

dessas áreas, mediante a implantação de medidas de controle, basicamente correti-

vas.  

De forma conjugada com a construção dos dispositivos de drenagem superfi-

cial, é tratada a proteção superficial dos taludes de cortes e aterros, dado o papel que 

desempenha na estabilização dos maciços, impedindo a formação de processos ero-

sivos e diminuindo o escoamento superficial de água no mesmo. 

V - Cuidados Gerais 
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● Em qualquer que seja o serviço, deverá ser respeitada a legislação de uso e 

ocupação do solo vigente dos municípios envolvidos; 

● As áreas destinadas à implantação do complexo, a abertura de trilhas, cami-

nhos de serviço e estradas de acesso, e áreas terraplenadas e de bota-fora 

não podem estar sujeitas às instabilidades físicas passíveis de ocorrência em 

cotas superiores, como por exemplo escorregamentos de materiais instáveis; 

● Condicionar a abertura de novas frentes de obras à ocorrência de condições 

climáticas satisfatórias. Sempre que possível o engenheiro responsável pela 

obra, deverá ter acesso aos dados meteorológicos da região, para realizar o 

seu planejamento; 

● Sempre deverão ser adotadas providências para a implantação de dispositivos 

que impeçam o carreamento de sedimentos para os corpos d’água; 

● Sempre que houver a necessidade de disciplinamento do fluxo de águas pluvi-

ais para se evitar ou corrigir processos erosivos ou o carreamento de material 

particulado para os cursos hídricos, deverão ser construídos sistemas de cap-

tação, drenagem ou acumulação. 

6.12.7.6. Monitoramento 

O monitoramento consiste em inspeções de campo, para verificação da ade-

quada execução do programa e sua conformidade ambiental, referente ao cumpri-

mento dos condicionamentos instituídos e dos procedimentos relacionados ao avanço 

dos processos erosivos e à eficácia das medidas de controle implementadas.  

As inspeções são definidas em função do impacto e da suscetibilidade de cada 

segmento à incidência do referido dano, sendo suas metodologias e periodicidade 

mais precisamente definidas a partir do conhecimento in loco. 

Posteriormente à etapa de fiscalização e vistorias em campo, será realizada a 

avaliação das informações coletadas, para que seja verificado o atendimento aos ob-

jetivos do plano proposto. A periodicidade estabelecida para o referido monitoramento 

será mensal, durante a fase de implantação e operação, podendo variar de acordo 

com as especificidades dos processos de degradação.  
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Para auxiliar na sistematização das informações, sugere-se a utilização de fer-

ramentas como formulários de monitoramento de processos de degradação, contendo 

as informações mínimas: 

● Coordenadas da área monitorada  

● Data da execução do trabalho  

● Responsável técnico 

● Descrição dos processos encontrados  

● Evidências (Registros fotográficos) 

6.12.7.7. Execução 

A execução do PMPE é fundamentada nas características do clima da região, 

do relevo, dos solos e da vegetação em detrimentos das principais causas geradoras 

ou intensificadoras dos processos erosivos. 

Assim, para execução deste Programa, será fundamental as informações do 

diagnóstico na área, priorizando as áreas consideradas de importância ambiental, de 

forma a viabilizar a escolha das principais ações e recomendações listadas a seguir: 

● Monitorar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, do solo e do ar 

analisando possíveis impactos que o empreendimento possa exercer sobre es-

ses recursos e como isso pode afetar a paisagem; 

● Adequar as etapas de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas ao 

desenvolvimento de projetos paisagísticos;  

● Reintegrar à paisagem local nos locais de canteiros e alojamentos, com os mí-

nimos danos ao meio ambiente ou às comunidades envoltas, em atendimento 

às especificações ambientais pertinentes; 

● Criar formas de minimizar os impactos sobre a paisagem durante a supressão 

da vegetação, assim como projetar e dispor de medidas de recuperação;  

● Explorar as características distintivas locais, de modo a prevenir e minimizar 

riscos geológicos aos recursos naturais. 

6.12.8. Recursos necessários 

Para a execução deste programa propõe-se uma equipe formada pelos seguin-

tes profissionais: 
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● Gestor Ambiental do empreendedor; 

● Auxiliar de campo. 

● RECURSOS FÍSICOS 

o Automóvel; 

o Câmera fotográfica; 

o GPS; 

o Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

6.12.9. Produtos 

Deverá ser elaborado relatório trimestral para acompanhamento e avaliação do 

andamento da execução do PMPE, durante toda a fase de instalação do empreendi-

mento e um Relatório final de consolidação no final do processo de instalação. 

 Já na fase de operação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio, deve-se 

realizar campanhas trimestrais de monitoramento deste Programa até a fase de reno-

vação da Licença de Operação do empreendimento, ficando a periodicidade de exe-

cução do mesmo à cargo da SUDEMA/PB, baseado nos resultados verificados nas 

campanhas anteriores. 

Estes Relatórios deverão apresentar registros fotográfico, informações sobre 

as ações propriamente ditas de recuperação e conservação das áreas degradadas 

pela implantação e operação do empreendimento, avaliação dos resultados obtidos 

no Programa. 

6.12.10. Responsabilidade da Execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor, podendo ser celebrado por convênio e/ou contra-

tação de serviços, à critério da empresa. Independente da subcontratação, o empre-

endedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades. 

6.12.11. Cronograma  

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 



 

 
 

929 

 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 6 Programas Ambientais   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

Quadro 65 – Cronograma de Execução do PMPE 

 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 5º TRI  

 MESES 

Atividades Previs-
tas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Identificação das áreas 
susceptíveis à proces-

sos erosivos 
               

Elaborar um mapa com 
as áreas de risco delimi-
tadas para posterior ins-

peção 

               

Vistorias em campo                

Desmatamento e lim-
peza 

               

Abertura dos acessos                

Instalação dos canteiros 
de obras 

               

Elaboração de relatórios 

parciais 
               

Relatório Final Consoli-
dado 

               

 

6.12.12. Inter-relação com outros programas  

O PMPE apresenta correlação direta com os programas listados abaixo: 

● Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra (PGAO); 

● Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (superficial e subterrânea) 

(PMQA); 

● Programa de Educação Ambiental (PEA); 

● Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

● Programa de Comunicação Social (PCS); 

● Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS). 
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 Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra (PGAO) 

6.13.1. Introdução  

A implantação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio – composto pelas 

Unidades Fotovoltaicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII requer uma estru-

tura gerencial que permita garantir, de forma satisfatória, a execução dos programas 

e planos ambientais componentes do PBA.  

O objetivo do Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra – PGAO é for-

necer ao empreendimento, na fase de implantação, instrumentos eficientes que ga-

rantam a execução e o controle das ações planejadas nos planos e programas ambi-

entais e a adequada condução das obras, principalmente no que se refere aos proce-

dimentos que impliquem em cuidado com o meio ambiente e com a população resi-

dente na área de influência do empreendimento. 

O PGAO deverá contar com uma equipe de profissionais de nível superior, mé-

dio e estagiários capacitados a coordenar e supervisionar o desenvolvimento dos pro-

jetos e programas propostos, propiciando uma adequada integração entre as ações e 

os agentes sociais envolvidos em seu processo de implementação. 

É preciso que seja estabelecido uma estrutura gerencial mínima com o objetivo 

de garantir que as medidas de reabilitação e proteção ambiental preconizadas nos 

PBAs e nas condicionantes das licenças ambientais, sejam cumpridas de forma que 

atenda os objetivos e metas propostos, assim como o acompanhamento dos progra-

mas ambientais não vinculados diretamente às obras.  

Dessa forma, haverá uma integração maior entre os diferentes agentes, em-

presas contratadas e subcontratadas, consultorias e instituições públicas e privadas, 

garantindo o cumprimento das normas ambientais vigentes. 

6.13.2. Justificativa  

O PGAO se mostra indispensável devido as atividades causadoras de impactos 

ambientais oriundos da implantação do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio, a 

citar: a alteração das características do solo e maior incidência de processos erosivos 

pela movimentação do solo para terraplanagem; o aumento das emissões de gases e 

particulados devido ao aumento no trânsito de veículos e máquinas pesadas; 
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potencialização dos impactos nos solos e nos mananciais hídricos pela maior geração 

resíduos; impulsionamento dos processos erosivos e mudanças na fauna e na flora 

devido a supressão de vegetação; entre outros.  

A supervisão desses impactos deve ser constante e realizada por equipe mul-

tidisciplinar, de modo a garantir a implantação das medidas mitigadoras e compensa-

tórias aos impactos levantados na fase de diagnóstico e prognóstico do empreendi-

mento, minimizando os impactos negativos e otimizando os positivos, bem como pre-

vendo e planejando ações articuladas que evitem o atraso e/ou paralisação das obras. 

O Programa irá acompanhar a implementação dos demais programas constan-

tes neste PBA e consolidar dados e registros das mais variadas ocorrências no campo 

e das ações ambientais, as quais serão devidamente registradas e cadastradas, cons-

tituindo relatórios periódicos sobre a eficiência da implementação da gestão ambiental 

do empreendimento. 

6.13.3. Objetivo  

O PGAO tem como objetivo geral acompanhar e subsidiar a implementação 

dos demais programas constantes neste PBA e proporcionar ao empreendimento os 

mecanismos necessários para que ocorra uma gestão eficiente, garantindo a execu-

ção de todas as ações planejadas para controlar, monitorar e compensar os impactos 

gerados, de forma a manter um elevado padrão de qualidade ambiental na implanta-

ção e operação do empreendimento.  

O programa garantirá que as técnicas de proteção, manejo e recuperação am-

bientais indicadas para cada situação da obra sejam aplicadas, além de criar condi-

ções operacionais para a implantação e o acompanhamento dos Programas Ambien-

tais de Controle e/ou de Compensação.  

O PGAO tem os seguintes objetivos específicos: 

● Colaborar com a gestão de todos os programas presentes neste PBA. 

● Acompanhar a execução dos programas presentes neste PBA.  

● Adotar medidas eficientes de execução dos programas e mitigadoras dos im-

pactos gerados. 
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● Verificar se os demais programas apresentam dificuldade de execução e auxi-

liar nesses processos. 

● Definir e destacar as formas para atingir padrão de qualidade ambiental na im-

plantação e operação do empreendimento. 

● Dar apoio técnico ao empreendedor e promover a integração entre as empre-

sas que atuam supervisão das obras e construtoras com os órgãos ambientais 

e demais instituições envolvidas. 

● Garantir que as obras sejam desenvolvidas com estrita observância à legisla-

ção aplicável ao empreendimento. 

6.13.4. Metas e Indicadores 

As metas têm como objetivo garantir o cumprimento de todos os objetivos es-

tabelecidos nesse programa, são descritas a seguir:  

● Adotar uma metodologia de análise de execução de cada programa a fim de 

garantir a sua efetiva execução. 

● Coordenar ações que garantam, no mínimo 90% da efetiva aplicação e execu-

ção dos programas propostos buscando diminuir os impactos gerados. 

● Analisar possíveis divergências entre o escopo dos programas e a sua execu-

ção e corrigi-las. 

● Garantir a execução de 100% dos programas propostos. 

● Auxiliar no processo de otimização de execução dos programas com objetivo 

de evitar atrasos e adiamentos nas atividades que precisam ser executadas. 

● Garantir que 100% das áreas que serão exploradas pelo empreendimento es-

teja licenciada. 

● Cumprir 100% da legislação ambiental vigente e atendimento a todas as con-

dicionantes de cada licença.  

● Atender aos questionamentos da sociedade ou instituições envolvidas sobre o 

empreendimento e seus impactos no meio ambiente.  

 

Para garantir a efetividade do programa serão analisados os seguintes indica-

dores:  
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● Gráficos de análise de desempenho das atividades em todos os programas 

propostos neste PBA. 

● Número de programas assíduos vs programas atrasados e com pendências. 

● Número de solicitação de pedido de auxílio na execução das atividades dos 

programas e seu atendimento. 

● Quantitativo de relatórios completos e entregues ao responsável técnico. 

● Quantidades de etapas de cada programa concluídas com sucesso. 

● Quantidade de pendências vs ações efetivas dos programas. 

● Número de áreas exploradas com licenciamento prévio. 

● Tabela de controle de licenças. 

● Número de notificações emitidas vs número de notificações solucionadas. 

● Número de condicionantes atendidas. 

● Quantidade de demandas da população ou de instituições públicas envolvidas 

foram atendidas. 

6.13.5. Público-Alvo  

O público-alvo deste programa são todos aqueles responsáveis pela implanta-

ção das ações propostas, bem como as construtoras e demais prestadoras de serviço 

contratadas para execução das obras, incluídos seus colaboradores e o órgão de con-

trole ambiental. 

6.13.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, este programa segue a lista dos 

requisitos normativos de todos os outros demais programas devido a sua abrangência 

e função gerencial, garantindo que todos os demais programas cumpram com suas 

metas e objetivos no tempo hábil estabelecido.  

6.13.7. Aspectos Metodológicos 

Cada programa ambiental terá um responsável técnico, que responderá pelo 

andamento do seu programa junto ao Coordenador Geral do PBA. O Coordenador 

Geral deverá estar atento às atividades dos programas que contêm procedimentos 

derivados de indicadores ambientais, métodos de avaliação de impacto entre outros, 

com o intuito de que os mesmos estejam em conformidade com a legislação vigente. 
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Para que o PGAO tenha possibilidade de gerenciar os programas propostos e 

cumprir adequadamente seus objetivos alguns pontos relevantes serão necessários: 

● Cada programa deve ter sua equipe técnica composta de acordo com a neces-

sidade de cada programa.  

● Os programas ambientais devem possuir uma metodologia de registro e con-

trole para que seja possível a realização da análise da sua efetividade. Deve 

ser criado uma memória de atividades, onde serão organizadas essas informa-

ções e documentos para posterior avaliação.  

● A realização de vistorias mensais na obra para verificar a efetiva aplicação das 

ações propostas nos programas ambientais.  

● Deverão ser realizadas reuniões internas mensais para avaliação da efetivi-

dade dos programas.  

● Elaboração de relatórios trimestrais: em função das vistorias e dos relatórios 

elaborados pelos responsáveis técnicos por cada programa durante a constru-

ção do complexo, esses relatórios têm o objetivo de avaliar e monitorar o an-

damento dos programas, e abastecer os órgãos ambientais fiscalizadores de 

âmbito estadual e municipal de informações precisas sobre as ações que estão 

sendo executadas na obra. 

6.13.7.1. Atividades de gerenciamento ambiental 

 São atividades específicas de gerenciamento dos demais programas:  

● Estabelecimento das metas relativas a cada um dos PBAs; 

● Desenvolvimento de uma metodologia de acompanhamento da evolução da 

implantação dos programas ambientais.  

● Estabelecer os procedimentos que devem ser adotados, na ocorrência de não 

conformidades, bem como de eventos que possam conduzir à necessidade de 

reformulação do PBA; 

● Manter um sistema de registro de andamento das atividades realizadas em 

cada etapa da obra, bem como as consolidações pertinentes.  

● Executar o monitoramento e o acompanhamento de todas as atividades ambi-

entais, inventariando e avaliando, periodicamente seus efeitos, resultados. 
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●  Acompanhar os prazos contratuais e os recursos alocados de acordo com o 

andamento dos serviços; 

● Realizar inspeções mensais nas dependências das obras, supervisionando o 

andamento dos programas ambientais quanto ao cumprimento dos cronogra-

mas, a evolução da execução dos serviços com avaliação qualitativa e quanti-

tativa, assim como a observância das respectivas especificações técnicas per-

tinentes. 

6.13.8. Recursos necessários 

Para efetiva execução do programa será necessária a contratação de uma 

equipe técnica que atenda as demandas da obra, dos responsáveis técnicos pelos 

demais programas e dos órgãos fiscalizadores. 

Será necessária a manutenção de uma estrutura física para execução dos tra-

balhos proposto neste PGAO, uma vez que em sua implementação serão gerados 

documentos que necessitam de arquivamento. Além disso, toda a documentação ne-

cessária ao início e à execução das atividades deverá estar disponível para que os 

técnicos possam fazer as consultas necessárias.  

Deverão ser adquiridos materiais de escritório para o apoio à confecção de do-

cumentos, preenchimento de fichas de fiscalização e demais atividades. Esta estru-

tura física fornecerá o suporte necessário a todos os demais programas propostos 

neste PBA. Contará com uma secretária, um auxiliar de escritório e um motorista para 

atender a toda equipe técnica no que for necessário para o desenvolvimento dos pro-

gramas.  

Entende-se que uma estrutura mínima para a implementação deste programa 

deve atender às necessidades de um escritório de médio porte. Sugere-se então a 

lista abaixo: 

● Mesas para escritório; 

● 01 mesa para reunião; 

● 01 linha telefônica fixa; 

● Linhas telefônicas móveis de acordo com a demanda do empreendimento; 

● 01 impressoras multifuncional; 

● Internet banda larga; 
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● 02 computadores/notebooks; 

● Aparelhos Global Positioning Sistem (GPS); 

● Máquinas fotográficas; 

● Veículo para vistoria de campo; 

● Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para vistorias em campo. 

O Banco de Dados do PGAO deverá subsidiar informações à equipe técnica 

para proceder as atividades programadas na metodologia. Para tanto lista-se a docu-

mentação básica que deverá permanecer em meio impresso e/ou digital no escritório: 

● Projeto Executivo de Engenharia; 

● Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA); 

● Plano Básico Ambiental (documento norteador das atividades do PGAO) 

● Licenças Ambientais emitidas pela SUDEMA/PB, mesmo antes do início do 

PGAO. 

O gerenciamento destas informações, assim como a integração destes dados 

poderá ser realizado utilizando-se um conjunto de programas (softwares) que organi-

zam a informação e disponibilizam todos os dados de forma sistemática para fornecer 

aos técnicos mais agilidade nas decisões. 

6.13.9. Produtos 

Considerando a inter-relação do PGAO com todos os outros programas previs-

tos neste PBA para uma efetiva gestão ambiental do empreendimento, pode-se afir-

mar que os produtos a serem gerados neste programa serão relatórios de consolida-

ção das diversas atividades propostas pelos demais, sendo diretamente relacionado 

aos produtos gerados pelos demais programas.  

Espera-se que na implementação do PGAO sejam gerados os seguintes pro-

dutos: 

● Relatórios de avaliação de desempenho ambiental dos demais programas e 

atividades, identificando pontos de conformidade, não conformidades, oportu-

nidades de melhoria e situações que necessitem correção imediata; 

● Relatório de consolidação dos indicadores analisados e conclusão sobre a efi-

ciência de implementação do programa.  
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● Relatórios final sobre todas as medidas implementadas pelos PBAs, metas atin-

gidas e resultados alcançados. 

6.13.10. Responsabilidade da execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor, podendo ser celebrado por convênio e/ou contra-

tação de serviços, à critério da empresa. Independente da subcontratação, o empre-

endedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades. 

6.13.11. Cronograma 

O cronograma físico do Programa será contabilizado a partir do início das ativi-

dades de implantação do complexo. Apresenta-se a seguir o cronograma contendo as 

principais atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 66 – Cronograma de Execução PGAO 

 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 5º TRI  

 MESES 

Atividades Previs-
tas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Realização de vistorias                

Reuniões de avaliação e 
alinhamento 

               

Registro de atividades 

realizadas 
               

Registro de não confor-
midades 

               

Elaboração de relatório 

com a evolução da im-
plantação do PBA 

               

Relatório final de conso-

lidação 
               

6.13.12. Inter-relação com outros programas  

O PGAO tem a função de coordenar e gerenciar o andamento de cada pro-

grama ambiental inserido neste PBA, mediante a esta premissa, considera-se que sua 

inter-relação compreende a todos os demais programas.
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 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

6.14.1. Introdução  

O Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio consistirá em um empreendimento 

que irá promover a melhoria da qualidade de vida para a população, bem como induzir 

a geração de emprego com a instalação de suas atividades e valorização das poten-

cialidades socioambientais locais. 

As intervenções causadas pela instalação do complexo ocasionam a alteração 

da topografia local, da estrutura do solo e de regimes de equilíbrio dinâmico dos ecos-

sistemas facilitando a degradação, deixando o solo com as características físicas, quí-

micas e biológicas completamente modificadas. Contudo, esses efeitos negativos po-

dem ser restaurados através da implantação do Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD), que consiste em um documento técnico elaborado a partir de 

várias técnicas de manejo e conservação de solo, recomposição da cobertura vegetal 

e controle de processos erosivos, restauração ecológica e as técnicas de nucleação, 

tais métodos usam as próprias interações da natureza para a recuperação da área 

(GRANI, 2017). 

A recuperação de áreas degradadas está intimamente ligada à ciência da res-

tauração ecológica, na qual é o processo que contribui com o restabelecimento de um 

ecossistema degradado, danificado ou destruído. Um ecossistema é considerado re-

cuperado – e restaurado – quando contém recursos bióticos e abióticos suficientes 

para continuar seu desenvolvimento sem auxílio ou subsídios adicionais. 

Atualmente existem diversas técnicas na literatura, com eficiência comprovada, 

que podem ser utilizadas nos processos de recuperação de áreas degradadas. Essas 

técnicas devem ser adaptadas para cada situação particular. A técnica de Nucleação 

é considerada uma das formas mais eficientes de acelerar o processo de sucessão 

de áreas degradadas, reconstituindo a biodiversidade adequando as características 

das condições microclimáticas locais e as da paisagem (REIS et al., 2003).  

A recomposição e recuperação de áreas degradadas por processos construti-

vos do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio é obrigatória e necessária. O princi-

pal objetivo é evitar o agravamento de processos erosivos e o comprometimento da 
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qualidade do solo, assim como possibilitar a manutenção da qualidade das áreas onde 

serão instaladas as Unidades Fotovoltaicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII 

para usos posteriores à desativação do complexo. 

Nas áreas com necessidade de recuperação serão adotadas técnicas de nu-

cleação voltadas a regeneração natural para a recomposição da vegetação nativa. 

Essas técnicas têm como objetivo recriar núcleos dentro da área, de forma que colo-

nizam as áreas com o fluxo gênico de espécies vegetais e animais, propiciando a 

regeneração e recomposição das áreas degradadas. As técnicas utilizarão a transpo-

sição de galharia, poleiros artificiais, introdução de mudas e por fim haverá o enrique-

cimento das áreas. 

O PRAD deverá identificar os pontos de correção e manutenção dos impactos 

sobre o meio físico e/ou biótico, prevendo, ainda, a verificação da eficácia da implan-

tação das medidas mitigadoras implantadas durante a implantação e operação do em-

preendimento, objetivando assegurar a recomposição do terreno das áreas alteradas 

como a redução dos efeitos dos agentes causados por intempéries e reestruturação 

do solo. 

O programa contém os principais tópicos e uma sequência de atividades para 

recomposição e recuperação da área onde será instalada o complexo e nos locais 

onde serão instalados os canteiros de obras, as áreas de empréstimo e bota-fora, 

estradas e dos demais locais sujeitos a impactos negativos em decorrência da insta-

lação das obras do projeto. 

O acompanhamento, a fiscalização e a avaliação dos resultados da implanta-

ção de medidas de recuperação ambiental deverão ser implementados de modo sis-

temático. Serão realizadas inspeções visuais, registros documentais e fotográficos, 

além de atividades de monitoramento das ações de recuperação. 

Além de buscar atender às condicionantes legais, o PRAD visa, sobretudo, res-

taurar as áreas degradadas, decorrentes da instalação e operação do empreendi-

mento, para que se recomponha, permanentemente, a cobertura vegetal, tornando a 

área uma faixa de equilíbrio com a paisagem. 
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6.14.2. Justificativa  

Diante das interferências ao meio ambiente causadas pela implantação e ope-

ração do complexo, seja no meio biótico, socioeconômico ou físico, justifica-se, por-

tanto, um programa destinado à recuperação de áreas degradadas, pois o desenvol-

vimento do país deve estar atrelado à preservação dos recursos naturais, e ao bem-

estar social, já que a comunidade terá sua vida afetada com a implantação do com-

plexo, muito embora o empreendimento traga desenvolvimento econômico para re-

gião.  

A implantação desse programa destina-se, portanto, a proporcionar a associa-

ção entre o desenvolvimento da região e a preservação ambiental do meio ambiente 

local. 

6.14.3. Objetivo  

Este PRAD tem como objetivo a recuperação de áreas degradadas, que serão 

diretamente ou indiretamente afetadas durante a implantação e operação do empre-

endimento. A meta principal do programa é estabelecer estratégias que visem resta-

belecer os aspectos bióticos do meio, possibilitando o controle dos processos erosi-

vos, a recuperação das condições ambientais degradadas, resgatar o equilíbrio da 

área em questão; e, conjuntamente, contribuir para a melhoria da qualidade ambiental 

consoante com valores socioambientais. 

Os objetivos específicos tratam os seguintes aspectos: 

● Diagnóstico ambiental da área, identificando os agentes de degradação atuan-

tes e seus respectivos impactos, delimitação das áreas afetadas, quantificação 

das áreas que necessitam de recuperação, assim como, a avaliação do grau 

de degradação dessas áreas; 

● Levantamento dos aspectos macro e microclimático e dos aspectos hidrológi-

cos, considerando como unidade básica a microbacia hidrológica; 

● Recompor cobertura vegetal nativa através da associação de técnicas de recu-

peração de áreas degradadas como isolamento da área, nucleação, retirada 

dos fatores de degradação, condução da regeneração natural e plantio de mu-

das; 

● Reduzir os processos erosivos e incorporar matéria orgânica ao solo; 
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● Reabilitação dos corpos hídricos afetados pelo empreendimento que sofreram 

impactos relacionados a intervenção direta das obras. 

● Monitorar a eficácia dos métodos e procedimentos de recuperação e/ou restau-

ração ambiental utilizados; 

● Reorganizar a rede de drenagem e reduzir a velocidade do escoamento super-

ficial da água, causado pelo desnudamento do solo; 

● Melhorar as condições paisagísticas da área degradada; 

● Evitar o processo de desertificação. 

6.14.4. Metas e Indicadores  

O programa tem as seguintes metas:  

● Identificar e cadastrar 100% das áreas degradadas através de levantamentos 

mensais da ocorrência dessas áreas.  

● Manter o empreendedor e o setor responsável pela gestão ambiental do em-

preendimento atualizados sobre as áreas degradadas existentes através de re-

latórios trimestrais.  

● Diminuir o risco de erosão das áreas afetadas pelo processo de remoção de 

solo e estocagem de solo.  

● Promover a recomposição do equilíbrio físico das áreas desestabilizadas. 

● Promover ações de monitoramento e reabilitação dos corpos hídricos afetados 

pelo empreendimento.  

● Promover ações de monitoramento para o estabelecimento da vegetação e dos 

processos ecológicos, visando avaliar o sucesso da intervenção.  

Como indicadores para monitoramento da eficiência do programa teremos os 

seguintes: 

● Percentual de áreas degradadas levantadas/pela área total. 

● Quantidade de relatórios elaborados.  

● Números de novas áreas/mês informadas ao setor de gestão de ambiental e 

ao empreendedor. 

● Monitoramento da eficiência das técnicas de recuperação aplicadas.  

● Percentual de áreas recompostas/áreas que ainda estão desestabilizadas. 
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● Percentual de processos erosivos recuperados no prazo de 6/12/24 meses 

após o início da recuperação. 

● Número de mudas plantadas. 

● O índice de sobrevivência de mudas plantadas após 6/12/24 meses. 

● Monitoramento e catalogação das áreas onde ocorreram regeneração natural, 

caso ocorra.  

● Monitoramento da fauna do solo em áreas em recuperação. 

6.14.5. Público-Alvo  

O público-alvo deste Programa são todos aqueles responsáveis pela implanta-

ção das ações propostas, bem como as construtoras e demais prestadoras de serviço 

contratadas para execução das obras, incluídos seus colaboradores, a população re-

sidente na AID, possivelmente afetada pelas obras do complexo fotovoltaico e o órgão 

de controle ambiental. 

6.14.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, a lista a seguir apresenta os requi-

sitos normativos que intervém no processo de recuperação de áreas degradadas e 

direcionam as atividades previstas no referido Programa. 

● Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacio-

nal do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 

dá outras providências. 

● Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 - Institui a Lei de Crimes Am-

bientais. 

● Decreto Federal nº 6514, de 2008 - Dispõe sobre as sanções administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

● Lei nº 9.605, de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais derivadas de condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente. 

● Lei nº 9.985, de 2000 - Dispõe sobre a criação e categorias das Unidades de 

Conservação. 

● Lei nº 12.651, de 2012 - Revoga o Código Florestal Brasileiro de 1965. Dispõe 

sobre normas gerais de proteção da vegetação, áreas de Preservação 
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Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento 

de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o con-

trole e prevenção dos incêndios florestais, além de prever instrumentos econô-

micos e financeiros para o alcance de seus objetivos. 

● Lei Complementar nº 140, de 2011 - Estabelece as normas do artigo 23 da 

Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 

competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 

proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas for-

mas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, 

de 31 de agosto de 1981. 

● Decreto Federal nº 4.340, de 2002 - Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 

18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza -SNUC, e dá outras providências. 

● Decreto Federal nº 6.848, de 2009 - Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto 

nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambi-

ental. 

● Decreto Federal nº 95.733, de 1988 - Dispõe sobre a inclusão de dotação de 

1% (um por cento), no orçamento dos projetos e obras de médio e grande porte, 

de recursos destinados a prevenir ou corrigir os prejuízos de natureza ambien-

tal, cultural e social decorrentes desses projetos e obras executadas total ou 

parcialmente com recursos federais. Este decreto pode ser aplicado em qual-

quer fase do licenciamento. 

● Lei Estadual nº 4.335, de 1981 - Cria o Conselho de Proteção Ambiental – CO-

PAM e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição ambiental, estabelece 

normas disciplinadoras da espécie e dá outras providências. Esta lei foi regula-

mentada pelo Decreto Estadual nº 13.798/00.  

● Lei Estadual nº 6.002, de 1994 - Institui o Código Florestal Estadual, rege os 

aspectos relativos à atividade florestal, cria o Fundo Estadual de Proteção ao 

Meio Ambiente – FEPAMA e dá outras providências.  

● Decreto Estadual nº 15.149, de 1993 - Cria o Projeto Zoneamento Ecológico-

Econômico do Estado da Paraíba, institui a Comissão Estadual do Zoneamento 

Ecológico-Econômico e dá outras providências. 



 

 
 

944 

 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO TABOLEIRO DO MEIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 Capítulo 6 Programas Ambientais   

Abril de 2021 
  

 Marília Gabriela Caldas Pinto 
Coordenadora do EIA 

 

● Decreto Estadual nº 24.416, de 2003 - Dispõe sobre a Reposição Florestal obri-

gatória no Estado da Paraíba e dá outras providências. 

● Decreto Estadual nº 24.417, de 2003 - Dispõe sobre o Uso Alternativo do Solo 

e dá outras providências. 

● Lei Ordinária nº 110/2014 - Cria o Conselho Municipal de Coremas de Defesa 

do Meio Ambiente – COMDEMA e dá outras providências. 

6.14.7. Aspectos Metodológicos 

6.14.7.1. Identificação das áreas a serem restauradas 

As áreas a serem recuperadas deverão ser identificadas através de plantas 

georreferenciadas da localização da área e seus limites, e das Áreas de Preservação 

Permanente e Reserva Legal, caso existam, que estejam dentro da área a ser recu-

perada, em separado. Após identificação, deverá ser feito a caracterização da área: 

tipo de degradação, aspectos pedológicos, declividade, recursos hídricos da região, e 

cobertura vegetal remanescente, quando existente.  

6.14.7.2. Isolamento da área  

 O isolamento da área proporciona o processo de regeneração natural do ambi-

ente, evita a continuidade da degradação. O simples cercamento da área permite que 

esta inicie um processo natural de recuperação, quando se nota grande presença de 

regeneração natural na área e vegetação nativa em seu entorno. A recuperação/reve-

getação da área por esse método ocorre em médio prazo (5 a 10 anos), sem a neces-

sidade de maiores intervenções. Essas áreas precisam estar com sua resiliência local 

preservada. As áreas identificadas podem ser delimitadas com uma cerca de arame 

farpado, sendo esta composta por 08 (oito) fios, com estacas de madeiras espaçadas 

a cada 2,5 m. 

6.14.7.3. Disposição topográfica e reabilitação paisagística  

O recondicionamento topográfico é essencial para o sucesso do trabalho de 

recuperação, pressupondo o preparo do relevo para receber a vegetação, dando-lhe 

uma forma estável e adequada para o uso futuro da área. O relevo final do terreno 

deve atender aos seguintes requisitos: 
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● Apresentar estabilidade em todos os seus níveis; 

● Auxiliar no controle dos processos erosivos; 

● Apresentar semelhança com o relevo anteriormente existente no local, visando 

à reabilitação paisagística; e 

● Adequar ao uso futuro pretendido para a área. 

Os trabalhos de reconstituição topográfica incidirão sobre todas as áreas que 

apresentarem necessidade de execução desses trabalhos, principalmente nas áreas 

com corte e aterro. 

Operações de descompactação também poderão ser requeridas em áreas em 

que os solos tenham passado por intensos processos de compactação. Essa descom-

pactação do solo poderá ser executada por meio de implemento escarificador, em 

processos de compactação superficiais, ou por meio de subsoladores, quando a ca-

mada compactada for mais profunda. Em seguida ocorrerá o lançamento do solo hú-

mico, favorecendo a aeração, permeabilidade e características físicas necessárias ao 

desenvolvimento da vegetação arbórea e arbustiva a serem empregadas na revege-

tação da área. 

Em relação ao paisagismo algumas medidas podem ser tomadas para o su-

cesso das ações:  

● Procurar se aproximar de características pré-existentes da paisagem nas obras 

do complexo; 

● Remanejar o relevo e introduzir novas plantas que venham contribuir com seus 

efeitos paisagísticos; e  

● Esconder certas alterações, abrigar os depósitos de estéril, ou outras modifica-

ções que não façam parte da paisagem com uma cortina de plantas; 

Manter a vegetação e a paisagem exatamente como era antes é praticamente 

impossível, entretanto, a recuperação paisagística pode restaurar a exuberância ve-

getal existente no local antes da atividade e até deixá-la mais atraente e vistosa do 

que a original. 
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6.14.7.4. Retorno da camada de solo fértil 

O retorno da camada fértil do solo após todos os serviços de exploração e ter-

raplanagem, tem a finalidade de recompor parte do horizonte biológico do solo, inclu-

indo nutrientes, sementes e outros propágulos vegetativos que auxiliarão no processo 

de regeneração da vegetação rasteira ou até a arbórea. Este procedimento deve ser 

feito o mais rápido possível após os serviços de exploração e terraplenagem, para 

evitar degradação do material fértil. 

A adição de solo superficial, ao contrário do que se observa na Mata Atlântica 

e na Amazônia, não leva necessariamente a grandes melhorias nas características 

químicas do solo uma vez que os níveis de nutrientes encontrados no subsolo já são 

suficientes. Esse resultado indica que, ao contrário do que normalmente se reco-

menda, a adição de solo superficial em áreas da Caatinga não é fundamental para o 

estabelecimento das plantas. No entanto, sempre que possível, este deve ser aplicado 

com vistas a aumentar a riqueza de espécies na área a partir do banco de sementes 

nele existente. 

Pode ser utilizada matéria orgânica disponível como o esterco de gado, de ga-

linha, húmus de minhoca, composto de resíduos orgânicos e o lodo de esgoto. A re-

tenção de sedimentos, matéria orgânica e sementes nos locais escavados é de 

grande importância para a aceleração de sua regeneração.  

Após as etapas de recomposição da topografia e paisagismo, inicia-se uma das 

etapas mais importante que é a recolocação da camada fértil do solo. A espessura da 

camada deve ser definida de acordo com o volume disponível e a camada deve ser 

colocada de forma regular, obedecendo à conformação topográfica local e recobrindo 

toda a superfície da área. Faz-se necessário evitar ou minimizar a movimentação má-

quinas sobre as localidades que já tenham recebido a camada fértil do solo. 

O monitoramento é importante para que se observe o comportamento do solo 

em relação à erosão ou a compactação. Caso sejam visualizados, devem ser contro-

lados a partir das diversas técnicas possíveis (construção de bancadas, sistemas de 

drenagem, escarificação, etc.) e acompanhados por profissional habilitado. 

Serão feitas análises do solo, com pelo menos 6 (seis) meses de antecedência, 

para que o mesmo seja preparado e esteja nas condições necessária para o plantio, 
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de maneira que facilite a revegetação. Essas análises devem abranger as caracterís-

ticas físico-químicas para que o técnico responsável possa avaliar e definir os níveis 

de correção da fertilização necessária (micronutrientes, macronutrientes, pH, matéria 

orgânica e a capacidade de troca de cátions) para o plantio. 

6.14.7.5. Correção do solo 

A remoção ou perda por erosão da camada fértil do solo causa adversidades 

físico-químicas e biológicas ao substrato remanescente. Nestes casos a restauração 

dos níveis anteriores de matéria orgânica é muito demorada e precisa sofrer vários 

processos de transformações para atuar beneficamente sobre o solo, ou substrato, e 

tornando estes capazes de manter a cobertura vegetal. Nestas condições, estabelece-

se um ciclo vicioso em que à falta de matéria orgânica do solo e nutrientes limitam a 

produção vegetal. 

Para a recuperação destas áreas é necessário o restabelecimento dos proces-

sos ecológicos, como os fluxos de energia e a ciclagem de nutrientes. Como é ampla-

mente divulgado na literatura, as plantas leguminosas consistem em uma boa alter-

nativa para a recuperação da cobertura vegetal. Além disso, recomenda-se a realiza-

ção de análises físico-químicas do solo, para ter conhecimento dos déficits nutricio-

nais, a fim de se utilizar medidas corretivas nas proporções adequadas. 

6.14.7.6. Seleção de sistemas de plantio 

A cobertura vegetal é essencial para a recuperação da área, protege o solo da 

incidência direta das chuvas, carreamento de sedimentos, processos erosivos, e dos 

raios solares, regula o microclima, além de propiciar as condições para o aumento da 

atividade biológica do solo, o que é imprescindível para a recuperação da área. 

A vegetação recomposta dificilmente apresentará a mesma diversidade da ori-

ginal, mas esse processo tem a capacidade de mitigar uma série de efeitos e impactos 

ambientais, devendo ter prioridade a escolha de espécies nativas e já identificadas na 

área antes da ocorrência da degradação, pois essas espécies já estão bem adaptadas 

aos fatores edáficos locais, favorecendo o restabelecimento das características da 

área. 
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Preferencialmente serão adotadas técnicas voltadas a regeneração natural 

para a recomposição da vegetação nativa. Essas ações envolvem geralmente a ca-

pina seletiva da vegetação rasteira para favorecer o desenvolvimento de espécies ar-

bóreas, o coroamento de plantas arbóreas jovens, adubação da área, isolamento da 

área e retirada de fatores de degradação. 

6.14.7.7. Processos de revegetação 

Para a implantação de espécies vegetais nativas o primeiro passo é a prepara-

ção do solo. Deverá ser feita a avaliação do solo para o planejamento dessa prepara-

ção, haja vista que dependendo das condições do solo será necessário fazer a corre-

ção dos atributos químicos de modo que seja mitigada deficiência de alguns nutrien-

tes, através da adubação química e/ou orgânica. 

Uma das primeiras etapas de planejamento da recuperação é um levantamento 

e uma listagem preliminar com as espécies nativas encontradas na área e que pos-

suem bom desenvolvimento na região. A densidade de plantio sugerida para cada 

uma ajudará o técnico na tomada de decisão e na composição do plantio com outras 

espécies não citadas nessa listagem. De maneira geral, sugere-se que as espécies 

listadas sejam plantadas em maior densidade uma vez que são nativas e são capazes 

de se adaptar a diversas situações e pode ser utilizado o consórcio com outras espé-

cies com papel de aumentar a biodiversidade da área.  

O êxito nesse processo do plantio, são as combinações de espécies em módu-

los ou em grupos de plantio, visando à implantação das espécies dos estágios mais 

avançados de sucessão (secundárias tardias e clímax), conjuntamente com espécies 

dos estágios mais iniciais de sucessão (pioneiras e secundárias iniciais). Assim, com-

põem-se unidades sucessoras que resultam em uma gradual substituição de espécies 

dos diferentes grupos ecológicos no tempo, caracterizando o processo de sucessão 

(ATTANASIO, 2008). 

6.14.7.7.1. Introdução de Mudas 

Essa estratégia é a mais indicada quando a área a ser recuperada não apre-

senta capacidade de se recuperar por processos naturais em médio prazo. São áreas 

onde o solo apresenta-se quase sua totalidade desprovido de vegetação ou a 
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vegetação predominante é de apenas poucas espécies gramíneas e /ou outras her-

báceas de pequeno porte.  

Nessas áreas, portanto, é recomendado o plantio de mudas de plantas arbó-

reas com a aplicação de solo superficial (camada em torno de 5 cm de espessura) 

quando disponível. Essa estratégia tem como vantagem o fato dela poder ser aplicada 

em área de qualquer do tamanho e condição em um curto espaço de tempo. Como 

desvantagem, no entanto, ela apresenta o mais alto custo de execução, pois é neces-

sário todo preparo das mudas.  

6.14.7.7.2. Transposição de galharia  

A galharia recolhida de áreas do entorno, além de seu efeito nucleador, contri-

buiu para um efetivo resgate da flora e da fauna, além de incorporação de matéria 

orgânica no solo e potencial de rebrota e germinação, abrigos e microclima adequados 

para diversos animais, como roedores, cobras e avifauna, pois são locais para ninhos 

e alimentação. 

18.7.7.3 Transposição de solo 

A transposição de pequenas porções de solo fértil representa um grande auxílio 

no processo de recolonização da área, com microrganismos, sementes e propágulos 

de espécies vegetais nativas. Além disso, são reintroduzidas populações de diversas 

espécies do micro, meso e macrofauna/flora do solo (microrganismos decomposito-

res, fungos, bactérias nitrificantes, minhocas, algas, etc.), que favorecem a ciclagem 

de nutrientes, reestruturação e fertilização do solo. 

A transposição de solo consiste na retirada da camada superficial do horizonte 

orgânico do solo (serapilheira mais os primeiros cinco centímetros de solo) de uma 

área com sucessão mais avançada recomenda-se a retirada de uma camada mais 

profunda de até 20 cm de solo. 

18.7.7.4 Enriquecimento 

Esta estratégia pode ser utilizada em áreas maiores e com menor disponibili-

dade de propágulos no entorno. Normalmente se adequa a situações quando já existe 

uma cobertura vegetal no local que se quer recuperar, no entanto, há um predomínio 
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de poucas espécies e a área está estagnada nos primeiros estágios da sucessão eco-

lógica.  

Nestes casos, é usual efetuar o plantio de mudas de espécies arbóreas visando 

aumentar a diversidade de espécies na área. Outra estratégia muito utilizada é a apli-

cação de solo superficial, oriundo da abertura de novas locações em áreas próximas 

originalmente contendo vegetação nativa. Com ele, é possível trazer o banco de se-

mentes existente no solo, com o objetivo de acelerar o processo de sucessão ecoló-

gica.  

Essa técnica provoca, também, a atração de fauna, inclusive de dispersores de 

propágulos ou diásporos, recrudescendo a probabilidade de colonização da área por 

espécies ainda não presentes, mas existentes em seu entorno. 

O enriquecimento da vegetação (reflorestamento) pode ser feito através do se-

meio direto (plantio realizado diretamente na área) ou pela introdução de mudas pro-

duzidas em viveiro. O plantio poderá ser feito através de adensamento de clareiras 

com plantio de diversas espécies. O êxito do sistema utilizado dependerá do grau de 

degradação da vegetação, bem como das condições edáficas, espaçamento utilizado, 

manejo e condições climáticas na área em questão. 

18.7.7.5 Regeneração natural 

A regeneração natural ocorrerá com a proteção da área dos distúrbios do pas-

tejo e pisoteio pelo gado, a melhoria das condições do substrato pelo manejo ade-

quado da camada superficial do solo e pelo desenvolvimento da cobertura vegetal, 

que ocorrerá em decorrência da evolução e sucesso do PRAD, e consequentemente 

atração de fauna dispersora de diásporos e propágulos que aceleram o processo. 

O surgimento de gramíneas e algumas outras espécies invasoras, tem um im-

pacto negativo no processo de regeneração natural, pois essas espécies podem cau-

sar o sufocamento das espécies nativas e disputa por água e nutrientes. A eliminação 

das espécies invasoras deverá ser seletiva com o corte e controle de forma que se 

estabeleça um manejo adequado. 
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6.14.7.8. Plantio nas áreas degradadas  

6.14.7.8.1. Limpeza 

Deverá ser realizada a limpeza do local onde serão plantadas as mudas, reti-

rando todos os materiais que impeçam o desenvolvimento delas. Essa limpeza con-

siste na roçagem, destoca e capina, onde essa operação deverá ser realizada a cada 

3 meses e no período chuvoso, quinzenalmente. 

6.14.7.8.2. Combate à formiga 

A presença de formigas cortadeiras pode causar um grande problema nos pro-

cessos de recuperação de áreas degradadas. No entanto, sua incidência e o combate, 

caso necessário, devem ser avaliados na etapa de pré-plantio. Havendo a presença 

de formigas cortadeiras, o combate deve ser realizado pelo menos 30 dias antes do 

início do plantio das mudas no campo, seguido de inspeções mensais após o plantio.  

O combate deve ser feito na área e em seu entorno até um raio de 200 m além 

da cerca. A ocorrência de formigas nas áreas de plantio, mesmo quando bem contro-

ladas, ainda podem causar prejuízos. Constituem, portanto, sério problema, que me-

rece atenção especial e constante contra o ataque de formigas cortadeiras. 

6.14.7.8.3. Coveamento 

As covas deverão ter um mínimo de 40 x 40 x 40 cm (L x L x P) em áreas planas 

e de pelo menos 20 x 20 x 20 cm, em área de talude. Essa atividade deve ser realizada 

com auxílio de enxadão, coveadeiras ou ferramentas apropriadas. 

É recomendado que o coveamento seja feito preferencialmente antes do início 

do período chuvoso, podendo concentrar toda a equipe nas atividades de plantio. Ao 

longo do período chuvoso, os dias com temperaturas mais elevadas devem ser utili-

zados para atividades de preparo da área e coveamento, enquanto o plantio propria-

mente dito deve ser realizado em dias com temperaturas mais amenas. 

Recomenda-se que durante o plantio sejam tomadas medidas exemplificadas 

abaixo: 

● A muda deve ser retirada da embalagem com cuidado e apenas no momento 

do plantio, de forma a evitar danos ao material vegetal; 
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● O colo da muda deve ficar no nível da superfície do solo; 

● Introduzir a muda com o torrão na cova e preencher o resto da cova com a 

mesma mistura. 

● Covas de maior volume e com maiores concentrações de nutrientes proporcio-

nam um ambiente edáfico mais apropriado para o desenvolvimento de espécies 

perenes. 

● As mudas devem ser adubadas de acordo com a análise do solo, utilizando 

adubo químico e/ou orgânico. 

● O plantio das mudas deve ser iniciado no final de período seco e início do pe-

ríodo chuvoso, para aproveitar todo o período chuvoso da região. 

6.14.7.8.4. Coroamento 

O coroamento precisa ser feito após a marcação das covas, sendo efetuado 

com a enxada e/ou enxadão, dependendo das condições do terreno, num raio de 

0,80m ao redor da muda. Essa operação deverá ser repetida durante o replantio e 

durante a manutenção das mudas. Nessa operação, há de se tomar os devidos cui-

dados para não causar ferimentos no caule das mudas. 

6.14.7.8.5. Plantio 

As etapas do plantio devem ser efetuadas tão logo se inicie as chuvas (janeiro 

a março, a depender do ano) e se estender preferencialmente somente até o mês 

anterior ao fim da precipitação (normalmente abril a junho). O plantio deverá ser rea-

lizado exclusivamente em dias nos quais a temperatura não esteja excessivamente 

elevada, preferencialmente, após ou durante as chuvas e em dias nublados, com o 

objetivo de reduzir a mortalidade de mudas nessa ocasião. 

Recomenda-se que só sejam levadas a campo mudas com boas condições 

fitossanitárias e bom desenvolvimento. Mudas de tamanho reduzido e com má forma-

ção devem ser descartadas. Além do aspecto visual, a relação raiz / parte aérea tam-

bém é uma boa referência para determinação da qualidade das mudas. A proporção 

próxima de 1:1, normalmente é a ideal.  
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Recomenda-se que o plantio de mudas na área seja feito com um espaça-

mento, a priori, de 3 m entre plantas em uma mesma linha de plantio e 3 m entre linhas 

de plantio, respeitando as áreas de copa das espécies selecionadas.  

A escolha das espécies e densidade de plantio para revegetação é uma das 

primeiras etapas de planejamento da recuperação. De maneira geral, sugere-se que 

as espécies selecionadas sejam nativas da área e sejam plantadas em maior densi-

dade uma vez que elas são capazes de se adaptar a diversas situações e em consór-

cio com outras espécies com papel de aumentar a biodiversidade da área. 

A Tabela 1 apresenta a lista das espécies nativas da região que podem ser 

usadas para plantio na área. O rol de espécies foi composto a partir das espécies cuja 

ocorrência foi registrada no entorno do empreendimento. 

 

Tabela 122 – Espécies recomendadas para o plantio 

Nome Científico Nome Popular 
Estágio Susces-

sional 
Densidade Re-
comendada* 

Commiphora lep-
topholeos 

Imburana-de- cambão Secundária Baixa 

Cochlospermum 
regium 

Algodão-Bravo Secundária Baixa 

Ziziphus joazeiro Juazeiro Secundária Baixa 

Mimosa tenui-
flora 

Jurema Pioneira Alta 

Poincianela pyra-
midalis 

Catingueira Secundária Baixa 

Aspidospema 
pyrifolium 

Pereiro 
Pioneira e Secun-

dária inicial 
Baixa 

Piptadenia stipu-
lacea 

Jurema Branca 
Pioneira e Secun-

dária inicial 
Alta 

Licania rigida Oiticia 
Secundária tardia 

e climáx 
Média 

Erytrina vellutina Mulungu Secundária Alta 

Myracrodruon 
urundeuva 

Aroeira 
Secundária tardia 

e climáx 
Baixa 

*Alta: até 15% dos indivíduos por hectare; Média: entre 5% e 10% dos indivíduos por hectare; 
Baixo: inferior a 1% dos indivíduos por hectare. 
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Para dar embasamento às escolhas efetuadas, concomitantemente serão bus-

cadas ao longo de todo o transcurso do projeto, referências bibliográficas específicas 

para obter aspectos complementares necessários à recuperação do ambiente, em 

condições o mais próximo possível das originalmente existentes. 

A distribuição das espécies na área de plantio deve ser aleatória, considerando 

as espécies recomendadas, ou seja, sem um ordenamento sistemático, com vistas a 

facilitar as ações de campo. Podem ser colocadas numa mesma caixa, espécies de 

diferentes famílias e grupos ecológicos, predominando um mínimo de 50% de legumi-

nosas fixadoras de nitrogênio atmosférico e pelo menos 85% de espécies do grupo 

ecológico pioneiras. Os 15% restantes serão de espécies secundárias iniciais e tar-

dias. 

6.14.7.8.6. Replantio 

A reposição das mudas que porventura não vingarem, deverá ser realizada se-

guindo os mesmos critérios indicados para o plantio.  

O plantio será vistoriado 30 dias após a implantação, para verificação do índice 

de pegamento. Nas covas onde não ocorrer pega, o plantio será refeito, as mudas 

substituídas serão da mesma espécie e deverão ter o mesmo porte e qualidade da 

muda anterior. Para tal finalidade, será mantido em viveiro de espera um quantitativo 

de mudas equivalente a 20% do número de mudas plantadas. 

6.14.7.8.7. Manutenção do plantio  

A recuperação de áreas degradadas, através do plantio de espécies arbóreas, 

deve prever o coroamento ao redor das mudas, no período posterior ao plantio será 

realizada uma roçada ou capina em um raio de 0,80 m² em torno da muda. As plantas 

daninhas competem com as culturas pelos recursos do ambiente. A competição é a 

luta que se estabelece entre a cultura e as plantas de outras espécies existentes no 

local, principalmente por água, luz e nutrientes. 

Caso necessário, realizar a adubação de cobertura, entre 3 e 4 meses após o 

plantio, e a construção de cerca de arame para evitar o acesso de animais. O sucesso 

do projeto de reposição ou recuperação de área degradada depende dos processos 

de manutenção após o plantio, visando a conservação das mudas. O índice de 
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sobrevivência das espécies está diretamente relacionado aos processos de manuten-

ção e a qualidade da muda plantada em campo. 

6.14.7.8.8. Irrigação 

A irrigação é um procedimento utilizado para suprir as necessidades hídricas, 

em quantidades adequadas e nos momentos oportunos quando a precipitação não é 

suficiente para garantir um bom desenvolvimento dos plantios realizados. 

Após o plantio, as mudas devem ser irrigadas de forma fracionada. Na primeira 

semana após o plantio, o responsável deverá avaliar a necessidade de repetir a rega. 

Após esse período, a necessidade de irrigação deve ser monitorada semanalmente, 

pelo menos até completar um mês. 

As mudas deverão ser regadas utilizando caminhões ou tratores pipa na forma 

de chuviscos leves nas horas mais frescas do dia, ou seja, no fim ou início do dia. 

6.14.8. Subprograma de paisagismo 

6.14.8.1. Justificativa 

A recomposição da paisagem de obras como do Complexo Fotovoltaico Tabo-

leiro do Meio é fundamental para a recuperação de áreas degradadas, desempe-

nhando diversas funções, como as de caráter estéticos, de sinalização e proteção, 

bem como de conservação dos ecossistemas.  Tal recomposição servirá também 

como medida compensatória à supressão de vegetação e impactos relacionados não 

mitigáveis.  

A área de influência direta do complexo tem uma superfície topograficamente 

baixa, aplainada e arrasada por processos erosivos associados a climas áridos atuais, 

onde as características originais da vegetação do entorno são bastante descaracteri-

zadas. Nessas situações, não é rara a introdução de espécies vegetais exóticas como 

elementos paisagísticos.  

Entretanto, os projetos de paisagismo devem considerar as características da 

paisagem original, contribuindo para a conservação da flora e fauna local. A manuten-

ção das condições originais, com elementos vegetais totalmente integrados às fisio-

nomias vegetais, propicia à comunidade da região a percepção de que se trata de 
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uma região com características diferenciadas, na qual se deve atentar para a conser-

vação dos recursos naturais.  

Este subprograma tem como objetivo o plantio de espécies da flora local e a 

recomposição da vegetação suprimida, recuperando a harmonização paisagística tí-

pica da região. O paisagismo da área será empregado como forma de efetuar a repo-

sição florestal obrigatória atrelada à supressão de vegetação para implantação do em-

preendimento. Assim, esse plantio compensatório será realizado em áreas de vege-

tação suprimidas, observando princípios da sucessão secundária, para obtenção de 

melhores resultados.  

6.14.8.2. Objetivo 

Este subprograma tem como objetivo principal de realizar o plantio de mudas 

de espécies nativas, nas áreas degradadas que foram selecionadas na etapa de iden-

tificação, para recompor a vegetação local que foi suprimida na instalação do empre-

endimento, assim como restabelecer a inter-relação entre os aspectos morfológicos e 

hidrológicos da área, visando a harmonização paisagística da área. 

Em termos específicos, este programa tem os seguintes objetivos:  

● Auxiliar na manutenção e no enriquecimento da cobertura vegetal, recompondo 

na medida do possível, pequenas amostras de vegetação nativa;   

● Promover a recomposição da mata ciliar nos recursos hídricos próximos a área 

do complexo, oferecendo proteção adicional contra o assoreamento e oferecer 

condições propícias à fauna aquática e terrestre;   

● Ser aplicado como medida compensatória da perda do patrimônio biótico das 

áreas alteradas devido à implementação do empreendimento;   

● Manter uma barreira vegetativa na redução do carreamento de sedimentos de-

vido a drenagem superficial evitando processos erosivos. 

6.14.8.3. Metas e indicadores 

As metas deste subprograma estão apresentadas a seguir: 

● Adequar as etapas de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas ao 

desenvolvimento de projetos paisagísticos;  

● Minimizar o impacto sobre a paisagem durante a supressão da vegetação;  
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● Reintegrar à paisagem local os locais de canteiros e alojamentos, com os mí-

nimos danos ao meio ambiente ou às comunidades adjacentes, em atendi-

mento às especificações ambientais pertinentes; 

● Implementação de ações de educação ambiental consonantes com as especi-

ficidades locais; 

● Monitorar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, e do solo, anali-

sando possíveis impactos que o empreendimento possa exercer sobre esses 

recursos, e como isso pode afetar a paisagem. 

A adoção de medidas conservacionistas em relação ao ambiente de entorno, 

de modo geral, é essencial. Como indicadores ambientais deste plano podemos citar:  

● O percentual de áreas recuperadas em relação aos aspectos paisagísticos;  

● Contribuição da paisagem na prevenção de processos erosivos e de assorea-

mento dos recursos hídricos.  

6.14.8.4. Aspectos Metodológicos 

A metodologia para este subprograma segue em consonância com implemen-

tação dos outros programas correlatos e interligados. Essa conjuntura busca otimizar 

a proteção do ambiente natural da região, promovendo o desenvolvimento sustentável 

das comunidades envolvidas, estimulando o manejo dos recursos e a cultura tradicio-

nal.  

Será considerada a exigência de elaboração e execução de projeto paisagístico 

para todos os trechos passíveis de recuperação, abrangendo:  

● Características ambientais e paisagísticas da região;   

● Condições específicas de solo e de alteração da topografia natural acarretada 

pela execução da obra;   

● Condições da biota nas áreas remanescentes limítrofes à área; 

● Caracterização da vegetação, visando a utilização de espécies nativas e/ou 

adaptadas às condições regionais;   

● Verificação da existência de bancos de mudas e sementes locais em viveiros 

de órgãos estaduais, municipais e particulares;   

● Necessidades de sinalização verde (nos cruzamentos em nível), criação de 

barreiras visuais e proteção aos ruídos e à poluição;   
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● Esquivar-se da utilização de espécies vegetais frutíferas, evitando a aproxima-

ção de animais;   

● Realização de projeto executivo com locação, especificação e quantificação 

das espécies vegetais a serem implantadas; especificações de plantio, corre-

ção do solo, cuidados de manutenção.   

● Dispor no projeto de padrões paisagísticos que apresentem seus objetivos es-

pecíficos de controle da erosão, sinalização viva, proteção ambiental.  

No processo de revegetação é de fundamental importância o conceito de hete-

rogeneidade para a especificação das espécies vegetais que serão selecionadas para 

o processo de recuperação da paisagem. Nesta perspectiva, busca-se trabalhar com 

a maior diversidade possível de espécies vegetais nativas e que sejam representati-

vas dos diversos estágios temporais e estruturais dos diferentes ecossistemas pre-

sentes da área em questão.  

Além disso, a seleção de espécies estará direcionada para sua autossustenta-

ção. Dessa forma o processo de revegetação deverá ser feito a partir de módulos de 

plantio, isto é, combinações de espécies com diferentes papéis no processo de su-

cessão ecológica, como já especificado neste PRAD.  

Além disso, ressaltam-se ainda como características desejáveis da vegetação 

a ser implantada, seu rápido desenvolvimento, fácil implantação a baixo custo e con-

sequente manutenção, e reduzida exigência quanto às condições do solo. 

O monitoramento do subprograma deverá ser feito por uma equipe técnica qua-

lificada em consonância com as seguintes etapas: 

● Definição da área de interesse e pontos de amostragem; 

● Escolha de metodologia de análise dos dados; 

● Definição do período de monitoramento; 

● Campanha de educação ambiental para conscientizar a população sobre a im-

portância da área e manutenção das espécies; 

● Definição do cronograma; 

● Apresentação dos resultados. 
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6.14.8.5. Produtos 

Deverá ser elaborado relatório trimestral para acompanhamento e avaliação do 

andamento da execução do Subprograma de Paisagismo durante toda a fase de ins-

talação do empreendimento. 

 Já na fase de operação do complexo, deve-se realizar campanhas semestrais 

de monitoramento deste subprograma até a fase de renovação da Licença de Opera-

ção do empreendimento, ficando a periodicidade de execução do mesmo à cargo da 

SUDEMA, baseado nos resultados verificados nas campanhas anteriores. 

Estes relatórios deverão apresentar registros fotográficos, informações sobre 

as ações propriamente ditas de recuperação e conservação das áreas degradadas 

pela implantação e operação do empreendimento, assim com a avaliação dos resul-

tados obtidos no subprograma. 

6.14.9. Subprograma de Recuperação de Áreas de Empréstimo e Bota-fora 

6.14.9.1. Justificativa 

Todas as áreas alteradas pelas atividades relacionadas à implantação do em-

preendimento deverão ser recuperadas de acordo com as diretrizes ambientais apre-

sentadas neste PRAD, entre elas as áreas de empréstimo e bota-fora, mesmo que já 

abertas antes do empreendimento, que tenham sido utilizadas na execução das obras, 

canteiros de obra e acessos temporários.  

A figura abaixo mostra a localização da área de bota fora (expressa na cor 

vermelha, com 52.000 m2) e canteiro da obra (Quanto a área do canteiro de obra, 

expressa em amarela, tem 44.000 m2). Ambos as áreas serão instaladas na Usina 

Solar Fotovoltaica Taboleiro do Meio II.  

Figura 288 – Localização das áreas de Bota Fora 
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Fonte: BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA, 2021. 

6.14.9.2. Objetivo 

Este subprograma tem como objetivos: 

● Identificar as áreas caracterizadas como áreas de empréstimo e bota-fora, 

sendo estas áreas menos impactantes, de acordo com o sistema de drenagem 

natural e a presença de vegetação mais densa; 

● Iniciar, caso seja possível, o processo de recuperação concomitantemente ao 

andamento da construção, de maneira que ao término da etapa construtiva de 

cada local estejam completamente reconstituídas; 

● Garantir que as áreas degradadas retornem às condições, mais próximas pos-

síveis, do seu estado original. 

6.14.9.3. Metas e indicadores 

As metas deste subprograma estão apresentadas a seguir: 

● Inserção das áreas com os mínimos danos ao meio ambiente e às comunida-

des adjacentes, em atendimento às especificações ambientais pertinentes; 
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● Recuperar as áreas de empréstimos e bota-fora;  

● Implementação de ações de educação ambiental consonantes com as especi-

ficidades locais; 

● Monitorar as interferências das áreas de empréstimos e de bota fora aos recur-

sos naturais (em especial, recursos hídricos e solo), analisando os possíveis 

impactos nas áreas de influências do empreendimento. 

Como indicadores ambientais deste plano podemos citar:  

● O percentual de áreas recuperadas;  

● Contribuição da recuperação das áreas na prevenção de processos erosivos e 

de assoreamento dos recursos hídricos; 

● Contribuição da recuperação das áreas na prevenção dos recursos naturais. 

6.14.9.4. Aspectos Metodológicos 

● Áreas de empréstimo 

Todas as áreas de empréstimo necessárias para a implantação do empreendi-

mento foram previamente selecionadas e indicadas no Projeto Básico de Engenharia. 

A utilização de materiais de empréstimo deve ser realizada de forma a facilitar as con-

dições de recomposição das áreas atingidas por meio de soluções com contribuições 

ecológicas e socioculturais às populações, integrando o empreendedor à região de 

sua atuação.  

As áreas selecionadas devem ser licenciadas antes do início da atividade, caso 

contrário, deve ser obtido o licenciamento das áreas de empréstimo a serem utilizadas 

para atendimento das obras. Sua localização deve constar em um mapa que também 

indique os acessos, cuja aprovação ficará a cargo do empreendedor.  

Na exploração e controle destas áreas, terão que ser aplicadas técnicas que 

envolvam a escolha de locais com declives suaves, terraceamento entre bancadas de 

escavação, adequação das feições do terreno para harmonização ao entorno e reve-

getação nos taludes, após a conclusão dos serviços, conforme recomendações con-

tidas neste subprograma.  

Após o encerramento do uso das áreas de empréstimo, deve-se buscar a re-

constituição da sua forma topográfica, considerando a sua condição prévia ao início 
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das atividades. As faces devem ser conformadas de modo a amenizar a inclinação 

dos taludes, procurando restituir ao máximo a configuração original do terreno, sem 

barrancos íngremes.  

Depois de restaurado o terreno, serão implementadas medidas de controle de 

erosão, drenagem e proteção permanente, conforme as recomendações constantes 

no Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos integrante deste 

PBA.  

No caso de abertura de uma área de bota fora, a camada orgânica superficial 

deverá ser retirada e devidamente armazenada, para posteriormente ser utilizada para 

recobrir o substrato em recuperação.  

● Áreas de bota-fora 

As áreas de bota-fora são destinadas à depósito de estéreis e restos de cons-

trução do empreendimento, devendo, dessa forma, receber no PRAD um tratamento 

especial para recuperação com observância da composição do bota-fora, fatores, 

como a presença de metais pesados, na qual interferem na escolha de técnicas com-

plementares de recuperação e segurança. 

Os procedimentos usados para escolha das áreas de empréstimo, a delimita-

ção e a forma de utilização das áreas de bota-fora deverão ser indicadas no Projeto 

Básico de Engenharia elaborado pela construtora responsável, em cumprimento às 

normas pertinentes.  

Para a deposição do material nas áreas de bota-fora deve-se proceder no es-

palhamento deste em camadas de cerca de 30 cm de espessura sobre toda a área 

destinada a tal atividade. Essas atividades devem ser desenvolvidas utilizando-se ca-

minhões basculantes e tratores de esteiras.  

As camadas sucessivas deverão ser comprimidas pelo trânsito dos veículos de 

transporte na descarga do material. As declividades deverão ser mantidas, conforme 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Também para as áreas 

de bota-fora, deve-se restaurar o terreno, implantando medidas de controle de erosão, 

drenagem e proteção permanente, conforme as recomendações constantes no 

PMPE, integrante deste PBA.  
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O tratamento para recuperação deve ser semelhante ao descrito para áreas de 

empréstimo, incluindo a configuração do terreno, procurando-se recompor suas con-

dições anteriores por meio de revegetação ou pelo método mais indicado ao local, a 

ser definido em projeto específico. 

● Implantação das áreas de empréstimos e bota-fora 

A seleção das áreas pesquisadas para empréstimos e bota-fora deverá con-

templar, simultaneamente, as exigências das obras e as necessidades de conserva-

ção ambiental. Assim, a partir de determinado volume de material a ser explorado ou 

descartado, faz-se necessário que a área a ser trabalhada seja claramente delimitada, 

para que a execução de cortes e aterros seja devidamente planejada, evitando-se 

deformações na paisagem e o surgimento de problemas de drenagem nas áreas pró-

ximas, minimizando a área a ser desmatada e os processos de erosão e assorea-

mento. 

● Planejamento de corte e exploração das áreas de empréstimo 

A execução de cortes em vertentes e em áreas de empréstimos deverá com-

patibilizar a extração do volume de material necessário com a manutenção da fisiono-

mia do relevo da área. Em vista disso, os cortes deverão ser efetuados de modo que 

a declividade e a extensão dos taludes resultantes, além de atender aos requisitos de 

estabilidade, facilitem os serviços posteriores de adequação do relevo por ocasião da 

recomposição paisagística da área, levando em conta sua reintegração à paisagem e 

o uso futuro que será dado à mesma. 

● Planejamento de aterros e bota-fora 

Áreas de aterros e bota-fora deverão ser executados em conformidade com a 

topografia original da área circundante, de forma a preservar a continuidade paisagís-

tica. A declividade e extensão dos taludes e a largura das bermas, além de atenderem 

à estabilidade e sustentação dos materiais depositados, deverão aproximar-se, o má-

ximo possível, da configuração original do relevo.  

Nascentes e olhos de água, bem como as margens de pequenos cursos d'á-

gua, são áreas de preservação permanente, devendo ser evitados ao máximo sua 

perturbação. Caso seja inevitável, deverão ser tomados cuidados para evitar a obs-

trução de tais áreas ou corpos d’água, bem como interceptar o sistema de drenagem, 
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o que poderá causar a desestabilização de aterros e problemas de drenagem de áreas 

a montante. 

6.14.9.5. Produtos 

Deverá ser elaborado relatório trimestral para acompanhamento e avaliação do 

andamento da execução do Subprograma de Recuperação das Áreas de Emprésti-

mos e Bota-fora durante toda a fase de implantação do empreendimento. 

 Já na fase de operação do complexo, deve-se realizar campanhas semestrais 

de monitoramento deste subprograma até a fase de renovação da Licença de Opera-

ção do empreendimento, ficando a periodicidade de execução do mesmo à cargo da 

SUDEMA, baseado nos resultados verificados nas campanhas anteriores. 

Estes relatórios deverão apresentar registros fotográficos, informações sobre 

as ações propriamente ditas de recuperação e conservação das áreas pela implanta-

ção e operação do empreendimento, assim com a avaliação dos resultados obtidos 

no subprograma. 

6.14.10. Recursos Necessários  

Os profissionais envolvidos no programa devem compor quadro técnico mínimo 

que atenda as demandas da implantação do complexo. Os recursos físicos serão uti-

lizados a fim de dar suporte na execução e planejamento das atividades do programa. 

São eles: 

● Máquinas para reordenamento topográfico; 

● Equipe técnica para monitoramento e fiscalização da correta aplicação das me-

didas propostas neste plano; 

● Material para cercamento da área; 

● Corpo técnico e laboratórios para análise de solo; 

● Mão-de-obra qualificada para execução das atividades propostas no PRAD 

como coroamento, coveamento, aplicação de adubo, plantio de mudas, etc.; 

● Sementes e mudas nativas da região; 

● Esterco ou composto orgânico para adubação orgânica; 

● Automóvel; 

● EPIs; 
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● Câmera fotográfica; 

● Equipamentos para plantio;  

6.14.11. Produtos 

As áreas diretamente afetadas, onde forem executados os trabalhos de reor-

denamento do terreno e recuperação da vegetação, deverão ser monitoradas pelo 

período de 2 (dois) anos, após a conclusão das atividades. Neste período deve ocor-

rer, ao menos, uma estação chuvosa, após a conclusão das atividades de recupera-

ção das áreas impactadas. 

Durante todo o período de acompanhamento, deve-se proceder com a manu-

tenção da área, onde deverá ser realizado capina das plantas indesejadas e reposição 

das mudas que não sobreviveram após o plantio. A manutenção se efetivará pela 

substituição de espécies implantadas, controle de formiga, pragas e espécies invaso-

ras, além da realização de adubação orgânica periódica, como forma de acelerar o 

crescimento das espécies e garantir um melhor pegamento e desenvolvimento das 

espécies. 

O monitoramento consistirá basicamente em inspeções visuais mensais e seus 

respectivos relatórios acompanhados de registros fotográficos. Com isso, espera-se 

avaliar a eficiência da proteção contra processos erosivos e a necessidade de inter-

venções adicionais para estabilizar a área e assegurar a consolidação da cobertura 

vegetal. 

Deverão ser elaborados relatórios para acompanhamento e avaliação do anda-

mento da execução deste subprograma. O mesmo deverá apresentar: registros foto-

gráficos, informações sobre as ações propriamente ditas de recuperação das áreas 

degradadas do empreendimento, e avaliação dos resultados e das metas obtidas 

neste programa.  

Deve ser elaborado um relatório final de consolidação apresentando todo o re-

sumo das atividades realizadas e os resultados obtidos, bem como a evolução da área 

durante a implantação do empreendimento.  
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6.14.12. Responsabilidade da Execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor, podendo ser celebrado por convênio e/ou contra-

tação de serviços, à critério da empresa. Independente da subcontratação, o empre-

endedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades. 

6.14.13. Cronograma  

O cronograma físico do Programa será contabilizado a partir do início das ativi-

dades de implantação do complexo. Apresenta-se a seguir o cronograma contendo as 

principais atividades previstas: 

Quadro 67 – Cronograma de Execução PRAD 

 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 5º TRI  

 MESES 

Atividades Previs-
tas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Identificação, localiza-

ção e caracterização 
das áreas degradadas 

               

Isolamentos das áreas 

para recuperação 
               

Atividades de recupera-
ção 

               

Monitoramento e avalia-

ção 
               

Supressão vegetal                

Construção de acessos                

Terraplanagem                

Construção de acessos 

internos  
               

Instalação de canteiros                 

Construção de valas de 

passagem  
               

Elaboração de relatórios 
de monitoramento  
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 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 5º TRI  

Relatório Final Consoli-

dado 
               

 

6.14.14. Inter-relação com outros programas  

O Programa de Recuperação das Áreas Degradadas possui inter-relação com 

os seguintes programas: 

● Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (Águas Superficiais e sub-

terrâneas) (PMQA); 

● Programa de Monitoramento da Qualidade de Efluentes (PMQE); 

● Programa de Monitoramento do Nível de Ruídos e Vibrações (PMNRV);  

● Programa de Educação Ambiental (PEA); 

● Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

● Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS); 

● Programa de Monitoramento de Processos Erosivos (PMPE); 

● Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra (PGAO). 
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 Programa de Proteção ao Patrimônio Cultural e Prospecção Arqueológica 
(PPPCPA) 

6.15.1. Introdução  

Este programa visa as pesquisas arqueológicas nas áreas de influência do 

Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio com base nos procedimentos legais, técni-

cos, metodológicos e científicos para PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 

CULTURAL E PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA (PPPCPA) cujo empreendimento 

reverbera o Processo IPHAN nº 01408.000168/2020-57 e tem área de implantação no 

município de Coremas, estado da Paraíba. 

O empreendimento foi classificado como sendo de média interferência sobre 

as condições vigentes do solo (Nível III), de acordo com o Art. 18 da Instrução Nor-

mativa N. 001, datada de 25 de março de 2015, e conforme apontado pelo Termo de 

Referência Específico - TRE Nº 1 / DIVTEC IPHAN-CE/IPHAN-CE, de 20 de dezem-

bro de 2019, após a análise da Ficha de Caracterização de Atividade (FCA), protoco-

lada nesta superintendência. 

Por meio do Parecer Técnico nº 20/2020-IPHAN-PB/DIVTEC IPHAN-

PB/IPHAN, em atendimento a Instrução Normativa IPHAN nº 01, de março de 2015, 

foram apresentados os requisitos a serem cumpridos pela pesquisa arqueológica exe-

cutada na área destinada à implantação do empreendimento. Para isso fez-se neces-

sária a apresentação do Programa de Proteção ao Patrimônio Cultural e Prospecção 

Arqueológica (PPPCPA), bem como do Subprograma de Educação Patrimonial. 

Com base nos apontamentos da aprovação do Relatório de Avaliação de Im-

pacto ao Patrimônio Arqueológico na Área do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do 

Meio através do Parecer nº 21/2020 - IPHAN-PB/DIVTEC IPHAN-PB/IPHAN e na le-

gislação vigente que rege os processos de licenciamento arqueológico, foi recomen-

dado anuência à emissão das Licenças Ambientais do empreendimento. Ademais, o 

parecer considerou necessário, de acordo com o teor do TRE Nº 13 / IPHAN-PB 

(2185130), a elaboração do Relatório de Impacto aos Bens Culturais Registrados an-

tes da emissão do posicionamento favorável à anuência. 
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6.15.2. Justificativa  

O Programa de Proteção ao Patrimônio Cultural e Prospecção Arqueológica 

(PPPCPA), bem como do Subprograma de Educação Patrimonial visa o atendimento 

das normas jurídicas patrimoniais brasileiras para facilitar o inventário dos vestígios 

arqueológicos e inseri-los no contexto do conhecimento arqueológico no Brasil, além 

de sensibilizar a comunidade local e estimulá-los a participar de sua preservação. 

Algumas atividades do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio implicarão na 

supressão da cobertura vegetal, pois apesar do aproveitamento de acesso já existen-

tes, os mesmos deverão receber melhorias no seu traçado. Essas atividades, além da 

instalação dos canteiros de obras e terraplenagem, implicarão em desmatamento de 

vegetação nativa e darão uma configuração diferente no terreno, através dos movi-

mentos de solo que paliativamente os materiais oriundos desses movimentos serão 

utilizados parcialmente, ou totalmente na fase operação do complexo. 

Tendo conhecimento que essas atividades alteram o ambiente e a paisagem, 

gerando impactos ambientais e poderão provocar o comprometimento do patrimônio 

histórico e arqueológico que possa existir na área de intervenção direta ou indireta, já 

que se trata de uma região propícia ao aparecimento de vestígios arqueológicos, ou 

seja, um local historicamente ocupado, principalmente por diversos grupos indígenas, 

como se tem constatado em municípios limítrofes, é primordialmente necessário o 

conhecimento arqueológico da área.   

6.15.3. Objetivos  

O PPPCPA tem como objetivo o desenvolvimento das atividades previstas para 

a realização das pesquisas arqueológicas no empreendimento citado enquadrado no 

NÍVEL III, de forma atender as determinações da Instrução Normativa 001/2015, ob-

jetivando a obtenção da licença de instalação – LI do empreendimento. 

Nesse sentido, o programa adicionalmente tem por objetivo avaliar os impactos 

que podem causar dano ao patrimônio arqueológico que porventura sejam identifica-

dos na área de influência do empreendimento, visando à identificação e adoção de 

medidas preventivas; além de acompanhar as obras de instalação dos empreendi-

mentos, realizar o salvamento do material identificado e desenvolver ações educativas 
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que permitam a extrapolação do conhecimento gerado pela pesquisa com fins de va-

loração desse patrimônio pelas comunidades localizadas no entorno da obra. 

O Programa de Proteção ao Patrimônio Cultural e Prospecção Arqueológica 

tem por objetivos específicos: 

● Investigar o potencial arqueológico através de intervenções em subsuperfície 

na área da ADA do empreendimento durante o Programa de Avaliação de Im-

pacto ao Patrimônio Arqueológico.  

● Monitoramento das obras de instalação do empreendimento através de uma 

frente específica para estas áreas; 

● Caracterização da estratigrafia da área através do estudo de perfis já expostos 

e/ou dos perfis estratigráficos das sondagens, quando possível; 

● Análise qualitativa e quantitativa dos dados arqueológicos recolhidos durante a 

prospecção de subsuperfície; 

● Elaboração de plantas temáticas conforme as convenções cartográficas vigen-

tes a partir dos dados pré-existentes e, sobretudo, dos dados coletados neste 

estudo; 

● Produção de conhecimento científico sobre as ocupações humanas pré-coloni-

ais e históricas nas áreas-alvo estudadas e contribuir para a ampliação do co-

nhecimento arqueológico regional e nacional através da extroversão dos dados 

e resultados obtidos através desta pesquisa; 

● Proposição de estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens culturais 

acautelados das atividades a serem realizadas no local, destinadas à comuni-

dade local e ao público envolvido; 

● Realização de atividades de Educação Patrimonial junto às comunidades lo-

cais, incentivando a valorização do patrimônio histórico e cultural regional, bus-

cando sua preservação e usufruto pelas gerações atuais e futuras; 

● Produção do Relatório de Gestão do Patrimônio Arqueológico a ser submetido 

à aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.  
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6.15.4. Metas e Indicadores 

A meta do PPPCPA é identificar, registrar e caracterizar o patrimônio arqueo-

lógico nas áreas de influências do empreendimento analisando os padrões previstos 

nos requisitos legais. Com esse programa pretende-se identificar e acompanhar algu-

mas especificidades tais como:  

● Identificar, localizar, registrar e caracterizar o patrimônio arqueológico, bem 

como a realização de uma contextualização etnohistórica e posterior resgate 

(caso necessário).  

● Prevenir a destruição dos sítios arqueológicos nas áreas de implantação do 

empreendimento, obedecendo ao disposto na Portaria IPHAN n° 230/2002 e, 

como consequência, cumprindo o que prevê a Lei Federal 3.924/61;  

● Oferecer treinamento para os trabalhadores envolvidos no processo de implan-

tação do empreendimento, particularmente no que tange às especificidades da 

proteção do patrimônio histórico;  

● Registrar e avaliar as ações realizadas e de seus benefícios para a tomada de 

consciência da importância da preservação do Patrimônio Histórico para a co-

munidade;  

● Assegurar a preservação dos vestígios arqueológicos, assim como a inserção 

cultural da comunidade situada no entorno da área, pela via do esclarecimento 

e conscientização da preservação patrimonial em atividades voltadas à Educa-

ção Patrimonial.  

 

6.15.4.1. Indicadores 

Para garantir a efetividade do programa serão analisados os seguintes indica-

dores:  

● Percentual de áreas prospectadas; 

● Quantitativo de sítios arqueológicos resgatados; 

● Quantitativo de material paleontológico resgatado; 

● Aprovação pelo IPHAN do Programa através de Portaria de Permissão de Pes-

quisa (publicada em Diário Oficial); 
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● Parecer positivo do IPHAN para os resultados da prospecção arqueológico con-

substanciados em relatório específico; 

● Grau de percepção da comunidade local da importância da valorização e pre-

servação do patrimônio arqueológico e cultural da região. 

6.15.5. Público-Alvo  

O público-alvo deste programa abrange os trabalhadores contratados ou sub-

contratados pelo empreendimento durante as fases de planejamento, instalação e 

operação do mesmo. Assim como a população diretamente atingida pela instalação 

do empreendimento inseridas dentro da Área de Influência Direta (AID). 

6.15.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, a lista a seguir apresenta os requi-

sitos normativos que subsidiam o PPPCPA e direcionam as atividades previstas no 

referido programa. 

● Lei Federal 3.924, de 26 de julho de 1961; 

● Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, nº. 001, de 23 de janeiro 

de 1986; 

● Portaria nº. 07, de 1 de dezembro de 1988, da Secretaria do Patrimônio Histó-

rico e Artístico Nacional; 

● Instrução Normativa 001/2015 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN. 

6.15.7. Aspectos Metodológicos 

Os estudos arqueológicos tratados neste programa são pautados pela metodo-

logia relativa à execução da pesquisa que norteará as atividades de campo, em espe-

cial ao estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Instrução Normativa IPHAN n.º 1/2015, 

referente aos empreendimentos enquadrados como nível III, que preveem a continui-

dade do programa arqueológico através de investigações em subsuperfície nas áreas 

que não foram vistoriadas durante a fase anterior objetivando a identificação de áreas 

de potencial arqueológico pertencentes às antigas populações pré-coloniais ou histó-

ricas que habitaram ou que, de alguma forma, utilizaram tais áreas.  
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Estas atividades serão subsidiadas por estudos anteriores realizados através 

do levantamento de documentos históricos, fontes bibliográficas e cartográficas com 

objetivo de contextualizar histórica e arqueologicamente a área do empreendimento. 

Em campo, a equipe responsável pela pesquisa arqueológica deverá proceder as se-

guintes atividades: 

• Realização de prospecção de subsuperfície com o objetivo de descrever a es-

tratigrafia local e caracterizar qualquer evidência arqueológica que venha a ser 

identificada; 

• Realização de Monitoramento das obras na ADA do Complexo Fotovoltaico Ta-

boleiro do Meio; 

• Realização de atividades de Educação Patrimonial. 

6.15.7.1. Prospecções de Subsuperfície 

Durante as atividades de campo serão realizadas intervenções em toda a ex-

tensão da ADA do empreendimento, considerando que o parágrafo único do art. 18 

da IN IPHAN nº 01/2015 impõe restrição para realização de prospecção em toda a 

ADA sem a devida justificativa. 

As prospecções de subsuperfície serão realizadas, prioritariamente, na forma 

de tradagens, ou seja, intervenção de formato circular/ovalado com diâmetro de apro-

ximadamente 30 cm e profundidade variando de acordo com as características do solo 

local, porém sempre objetivando atingir a cota de 1m. O procedimento será realizado 

antes do início das obras, com objetivo de confirmar ou rejeitar a possibilidade de 

existência de vestígios arqueológicos, bem como a definição da área de ocupação e 

a profundidade do estrato arqueológico. 

A malha de prospecção (tradagens) será formada por um grid com equidistân-

cias de 75x75m, resultando no total de 783 intervenções, de forma a cobrir as poligo-

nais das UFV Taboleiro do Meio II, UFV Taboleiro do Meio III, UFV Taboleiro do Meio 

IV, UFV Taboleiro do Meio V, UFV Taboleiro do Meio VI, UFV Taboleiro do Meio VII e 

UFV Taboleiro do Meio VIII. 

Todos os dados referentes ao registro do material devidamente descritas, em 

conjunto com o aparelho de GPS possibilitarão a visualização sobre a área 
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pesquisada, incluindo a distribuição das intervenções e identificação e dimensões dos 

possíveis sítios encontrados. 

O aparelho GPS será uma importante ferramenta de auxílio nas atividades de 

campo, indicando os pontos (em UTM) onde serão instaladas as placas solares. Todo 

o caminhamento e intervenções realizadas pela equipe de arqueologia comporão os 

mapas que entregues juntamente com os relatórios (impressos e digital no formato 

shapefile). 

Em caso de detecção de material arqueológico, o mesmo deverá ter suas co-

ordenadas registradas com o uso do GPS, fotografado em close com escala e em 

contexto com o ambiente circundante.  

Todos os dados referentes ao registro do material deverão ser descritos a pu-

nho em meio físico garantindo a integridade das informações extraídas. A coleta desse 

material só deverá ser realizada caso a equipe de arqueologia entenda que o mesmo 

representa certa importância, do ponto de vista da pesquisa, e também se estiver sob 

risco de destruição, como por exemplo, próximos de estradas com fluxo expressivo 

de automóveis e pedestres, à margem de uma lagoa de regime intermitente ou barra-

gem, dentre outros. Se assim for, o material será devidamente embalado e etiquetado 

ainda em campo para ser encaminhado para análise em laboratório. A equipe de ar-

queologia também poderá indicar a coleta ou salvamento desses vestígios durante o 

programa. 

Adiciona-se que quando houver presença de material arqueológico nas inter-

venções de subsuperfície, a intervenção deverá ser ampliada e realizada por uma 

frente de pesquisa específica e independente das demais atividades previstas neste 

projeto.  

A fim de classificar as evidências arqueológicas (concentração vestigial ou ves-

tígio isolado) como ocorrências ou sítios arqueológicos, será conciliada a caracteriza-

ção preliminar de cada evidência com base nas observações realizadas em campo à 

visualização das dimensões de cada evidência e das distâncias entre evidências dis-

tintas. 
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6.15.7.2. Atividades de monitoramento 

As atividades de monitoramento arqueológico na área da ADA do Complexo 

Fotovoltaico Taboleiro do Meio que sofrerão seguem metodologia dotada dos seguin-

tes procedimentos: 

• Acompanhamento e observação das atividades por uma equipe específica que 

envolvam revolvimento do solo, sendo elas: supressão vegetal, áreas de extra-

ção de sedimentos, terraplanagem, movimentação de terras, canteiro de obras 

e escavações; 

• Durante as atividades supracitadas deverão ser feitos registros gerais e espe-

cíficos, acerca de cada trabalho executado. No registro geral devem ser anota-

dos: tipo de atividade realizada pela engenharia; observações arqueológicas e 

estratigráficas em locais devidamente georreferenciados por meio de aparelho 

de GPS (Sistema de posicionamento geográfico). As fichas específicas devem 

conter o tipo de material arqueológico encontrado e as observações quanto ao 

contexto (espacial e estratigráfico) de cada peça ou estrutura; 

• Registro fotográfico dos locais de observação e dos perfis estratigráficos ex-

postos, assim como de possíveis materiais e estruturas arqueológicas eviden-

ciadas; 

• Desenho de perfis estratigráficos expostos, quando possível; 

• Em caso de identificação de material arqueológico, realizar prospecção inten-

siva por meio do percorrimento a pé com distância de 05 metros entre os mem-

bros da equipe, orientados pelo método de transects radiais ou paralelos 

(CHARTKOFF, 1978; BICHO, 2006).  

• Registro das atividades de campo. 

 

6.15.7.3. Análise Laboratorial 

No laboratório, as atividades ocorrerão através do tratamento e análise do ma-

terial arqueológico coletado seguindo as determinações legais, publicadas na Portaria 

IPHAN 196/2016, tais como:  

1) Higienização do material arqueológico, com procedimentos diferenciados de 

acordo com a origem dos materiais, com o objetivo de não perder informações, 
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respeitando a fragilidade, a materialidade e as análises a serem realizadas, evitando 

remover totalmente a camada de sedimentos aderidos à superfície dos bens;  

2) Registro permanente, individualizado e descritivo de cada artefato, com com-

plementações ou correções ao registro realizado em campo, utilizando-se o preenchi-

mento das Fichas de Cadastro de Bem Arqueológico Móvel, segundo modelo da Por-

taria IPHAN 196/2016;  

3) Numeração/codificação inventarial dos bens arqueológicos: 

a. Para materiais cerâmicos, líticos e vítreos – Aplicação de uma camada 

de laca polimérica plástica de nitrocelulose (esmalte) em área adequada do 

artefato, seguida, após a secagem, da escrita do código com tinta nanquim 

preta ou branca e finalizada, posteriormente à secagem da tinta, com uma co-

bertura de laca transparente para a fixação. Para os materiais cerâmicos, a 

numeração será feita na face interna; para os materiais líticos, na face em que 

houver menos lascamentos; 

b. Para os materiais metálicos – A numeração é feita em etiqueta de 

papel à parte, unida à peça com cordão de algodão; 

c. Para os materiais ósseos e malacológicos – Aplicação de uma camada 

de laca/esmalte na região menos porosa e sem marcas de queima ou cortes. 

Logo depois, aplica-se o número de registro com caneta nanquim;  

d. Para materiais antracológicos e outros vestígios orgânicos, fragmen-

tos muito pequenos ou muito frágeis, estes devem ser acondicionados em saco 

de polietileno transparente pequeno zipado, o qual receberá a numeração. 

4) Análises de materiais: as análises serão realizadas de acordo com a natu-

reza do material e serão descritas em seção própria; 

5) Registro fotográfico dos conjuntos artefatuais de cada sítio;  

6) Reconstituição/Restauração dos bens arqueológicos cujas condições de 

conservação e manuseio permitirem; 

7) Acondicionamento do material em sacos plásticos devidamente etiquetados; 
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8) Acondicionamento dos sacos plásticos em caixas arquivo, separados por 

natureza (cerâmica, lítico, ósseo, malacológico, antracológico dentre outros), com in-

formações de proveniência.  

A limpeza e a numeração dos vestígios coletados deverão ser realizadas em 

laboratório. A numeração registrada em cada vestígio contará com a sigla de identifi-

cação do Sítio Arqueológico seguida do número da etiqueta que foi associada a cada 

vestígio durante a coleta de superfície, o que garante a inserção contextual de cada 

vestígio nos mapas de distribuição espacial.  

6.15.7.3.1. Procedimentos Laboratoriais 

As atividades laboratoriais ocorrerão através do tratamento e análise do mate-

rial arqueológico coletado seguindo as determinações legais, publicadas na Portaria 

IPHAN 196/2016, tais como:  

1) Na etapa de curadoria, o trabalho de limpeza e higienização do material é 

feita através do uso de escovas e/ou pinceis e, quando necessário, com uso de água, 

dependendo do tipo de vestígio. No caso de objetos cerâmicos (vidrados e não-vidra-

dos), a higienização será feita a seco, por meio de simples escovadelas para remoção 

de depósitos de terra (LORÊDO, 1994). No caso de materiais ósseos, a limpeza será 

restrita à cotonetes e escovas macias com um mínimo de água. Vidros, ferros, madei-

ras e moedas serão higienizados a seco com escovações suaves para remoção de 

sedimentos superficiais. No caso de rochas e minerais, os objetos serão cuidadosa-

mente examinados, visto que eles podem conter resíduos (pigmentos, pós) que ca-

racterizam seu uso (LORÊDO, 1994); 

2) Após o processo de higienização, será iniciada a etapa da numeração das 

peças. Cada peça deverá receber numeração correspondente à etiqueta com a qual 

foi coletada. A etiqueta identificará a localidade (sítio ou ocorrência), número topográ-

fico, data, tipo de vestígio, quadrícula ou sondagem, decapagem e nível. As peças 

receberão duas camadas de esmalte tipo base (incolor) e a numeração da etiqueta 

com uso de canetas do tipo nanquim com duas variações de cores (preta e branca). 

A cor da tinta dependerá da tonalidade da peça, de forma que a numeração fique clara 

e legível, portanto, para peças escuras, será utilizada a nanquim de cor branca. Para 

peças claras, a nanquim de tinta preta. A primeira camada de base será aplicada com 
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o objetivo de evitar o contato direto da tinta da caneta com a área da peça. A aplicação 

dessa primeira base também facilita a remoção da numeração, caso seja necessária 

alguma correção ou alteração. Após a aplicação e secagem da primeira camada de 

base, a peça receberá a numeração com caneta nanquim correspondente à sua eti-

queta. Após a secagem da tinta nanquim, a peça receberá a segunda camada de base 

para que a numeração não seja facilmente apagada. Nos casos em que não seja pos-

sível numerar a etiqueta diretamente na peça, uma nova etiqueta em papel neutro 

amarrada em uma linha será presa de forma segura na peça. Esta etiqueta conterá a 

numeração correspondente à etiqueta de coleta. As etiquetas originais serão guarda-

das no arquivo correspondente ao projeto e as peças acondicionadas, conforme as 

técnicas explicadas ao longo deste projeto; 

3) A análise do material arqueológico tem como objetivo a caracterização da 

tecnologia dos grupos humanos que produziram e/ou utilizaram aquele objeto. A lei-

tura tecnológica dos artefatos é capaz de gerar informações acerca dos conhecimen-

tos técnicos, das modalidades de ocupações e de interações entre grupos. É, por-

tanto, por meio dela que as interpretações acerca dos grupos humanos que ocuparam 

determinado espaço serão feitas. A análise levará em conta as especificidades de 

cada vestígio;  

4) Para leitura técnica dos artefatos utilizam-se como referência os parâmetros 

descritos nos manuais de estudos de material arqueológico (INIZAN et al, 1995; OLI-

VEIRA, 2000; CALDARELLI, 2003). Salienta-se que a análise tecnológica proposta 

para análise dos artefatos visa o reconhecimento da técnica numa visão sistêmica, 

compreendida dentro da ideia de etapas que se sucedem no processo de produção 

até o descarte do material (LEROI-GOURHAN, 1984; LEMONNIER, 1986; BOËDA, 

1997); 

5) Durante o processo de análise técnica, além das observações acerca do 

modo de fazer – observáveis por meio dos estigmas do processo de produção e ca-

racterísticas das superfícies do material, a leitura técnica abrange também a produção 

de desenhos e, quando possível, reconstituição de peças, auxiliando nas interpreta-

ções acerca dos conjuntos; 
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6) Com relação aos procedimentos de acondicionamento do material na insti-

tuição de guarda, de forma geral, serão conservados em recipientes rígidos e bem 

acolchoados com lâminas de polietilenos, em local com controle de temperatura e 

umidade. 

Em laboratório será realizada a limpeza e numeração dos vestígios coletados. 

A numeração registrada em cada vestígio contará com a sigla de identificação do Sítio 

Arqueológico seguida do número da etiqueta que foi associada a cada vestígio du-

rante a coleta de superfície, o que garante a inserção contextual de cada vestígio nos 

mapas de distribuição espacial. 

6.15.7.3.2. Análise do Material Arqueológico 

O estudo do material lítico baseia-se na análise dos elementos técnicos que se 

referem a todas as técnicas ou etapas produtivas utilizadas para a confecção dos ob-

jetos, desde a aquisição da matéria-prima, as técnicas de elaboração, uso, manuten-

ção do objeto e seu descarte.  Os elementos morfológicos são a forma, o tamanho e 

todos os atributos ligados ao formato dos objetos; os elementos funcionais estão liga-

dos à função dos objetos como bater, furar, raspar. 

Os atributos analisados seguirão o ordenamento do processo de produção do 

vestígio, ou seja, a cadeia operatória e serão baseados na metodologia aplicada por 

Fogaça (2001) e Fagundes (2007) onde se avalia os:   

● Elementos técnicos: classificação da matéria-prima; técnicas de lascamento; 

tipos de percutores; classificação da indústria (sobre lasca, sobre suporte na-

tural, sobre núcleo);  

● Elementos morfológicos: Para a caracterização dos elementos polidos, será 

utilizado de início da análise tipológica, procurando em seguida observar as 

formas predominantes.  Para os artefatos lascados utiliza-se o tipo de suporte 

em que foi confeccionada a ferramenta.  

● Elementos funcionais: estão ligados à função ou/e funcionalidade dos instru-

mentos e baseiam-se na metodologia de análise das Unidades tecno funcio-

nais, onde um objeto pode ser decomposto em três partes:  

○ Uma parte receptiva, zona onde põem o instrumento em funcionamento 

(dorso do instrumento);   
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○ Uma parte preensiva que permite ao instrumento funcionar, ela pode em 

certos casos se confundir com a primeira;  

○ Uma parte transformativa que vai estar em contato com a matéria-prima 

e possibilitar a transformação, a ação e funcionalidade do objeto (gume 

do instrumento). 

6.15.7.3.3. Processamento de Dados 

Além do aspecto descritivo a respeito dos procedimentos adotados no relatório 

sobre salvamento dos sítios identificados na Fase I dessa pesquisa também conterão 

informações referentes a interpretação dos dados oriundos do campo e laboratório, 

cujo objetivo será o de contribuir para a compreensão da trajetória humana no muni-

cípio de Coremas, com base na cultura material e inferências a respeito do seu com-

portamento. 

A partir disso serão construídas hipóteses sobre a ocupação, processos de for-

mação do sítio, afiliações da cultura material, áreas funcionais e os intemperismos 

pós-deposicionais, com base no registro arqueológico. 

6.15.8. Subprograma de Educação Patrimonial 

6.15.8.1. Justificativa 

Embora diante de algumas resistências, à inclusão dos temas transversais, a 

mudança de hábitos faz-se necessária na contemporaneidade. O município de Core-

mas - PB deve caminhar para tais transformações, começando pela maneira com que 

trata conteúdos tradicionais e transversais, dando uma concepção interdisciplinar do 

conhecimento onde conteúdos tradicionais e temas transversais se integram. 

Diante do exposto, é primordial a execução do Subprograma de Educação Pa-

trimonial, uma vez que conhecer, reconhecer, valorizar e preservar o patrimônio cul-

tural é compreender o universo sociocultural, participar da historicidade que está in-

serido, elevar a autoestima, exaltar saberes e fazeres, participar dos direitos e deveres 

de cidadania e fortalecer a identidade cultural local, regional e nacional de um povo.  
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6.15.8.2. Objetivos 

O Subprograma de Educação Patrimonial foi planejamento com o intuito de as-

segurar a preservação dos vestígios arqueológicos, assim como a inserção cultural 

da comunidade situada no entorno da área, pela via do esclarecimento e conscienti-

zação da preservação patrimonial em atividades voltadas para a Educação Patrimo-

nial. Promovendo, dessa forma, nos lócus municipal e regional, o conhecimento 

acerca de informações sobre o patrimônio cultural, bem como sua apropriação por 

parte dos envolvidos na sensibilização da importância de se preservar os bens cultu-

rais materiais e imateriais. 

6.15.8.3. Metas e Indicadores 

As metas deste subprograma têm sustento na meta principal de planejar, exe-

cutar e avaliar. Com esse subprograma pretende-se algumas metas tais como:  

● Elaborar um plano de ação; 

● Fazer acompanhamento e controle das ações planejadas e das prováveis 

transformações; 

● Relatar e avaliar resultados fazendo intervenções quando necessário; 

● Propor momentos de discussão e amadurecimento coletivo num espaço diag-

nóstico de percepção cultural na busca de soluções de problemas; 

● Levar apoio pedagógico às escolas e às instituições públicas ou privadas, in-

centivando projetos e trabalhos voltados à temática do subprograma, enalte-

cendo a interculturalidade, a diversidade cultural, a cidadania, a identidade cul-

tural, os temas transversais buscando atingir mudanças sociais. 

Para estabelecer diretrizes claras que norteiem atuação consciente e de forma 

não passiva, são necessários indicadores que subsidiem uma atuação dinâmica e 

preventiva, voltada especialmente para as áreas de maior risco. Estes poderão ser 

traçados com maior vigor a partir do um plano de ação.  

6.15.8.4. Aspectos Metodológicos 

A metodologia proposta por este Subprograma de Educação Patrimonial con-

sidera as etapas de licenciamento do complexo e a busca pela preservação do 
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patrimônio arqueológico que eventualmente possa existir na área. O Subprograma 

deverá ser implementado, sobretudo a partir do início das obras. 

A metodologia compõe-se do envolvimento da Metodologia de Educação Patri-

monial e da Pesquisa-ação. 

Esta integração metodológica deve-se ao fato de as mesmas permitirem de-

senvolver um trabalho de caráter interdisciplinar e transdisciplinar, possibilitando pro-

porcionar conhecimento do patrimônio cultural, levantado mediante pesquisa de 

campo realizada com profissionais na cidade de Coremas- PB. 

Contudo, para a realização deste subprograma, não basta o entrelaçamento 

das metodologias é preciso esforços múltiplos, sensibilização, envolvimento, compro-

misso entre educadores, educandos, equipe gestora e comunidade local, buscando 

encontrar, por meio de ações metodológicas e força de vontade dos sujeitos sociais, 

mecanismos viáveis para transformações e mudanças de habitus significativos no que 

tange a conscientização da importância de se preservar o patrimônio cultural. 

6.15.8.4.1. Educação Patrimonial 

A metodologia de Educação Patrimonial proporciona o estudo do objeto cultural 

diretamente na fonte, propiciando a afetividade, a valorização e o conhecimento numa 

relação sensível/cognitiva, por meio de atividades de percepção/observação, registro, 

estudo em outras fontes e recriação desse objeto. São conceituadas como “(...) etapas 

sucessivas de percepção, análise e interpretação das expressões culturais (...)”. 

(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 10).  

As atividades de observação propiciam o desenvolvimento da percepção visual 

e simbólica e se realizam por meio de exercícios de percepção visual/sensorial, ques-

tionamentos, entre outras. 

 O registro, que pode ser feito através de desenho, de descrições, fotografias, 

entre outros, desenvolve o pensamento lógico através da descrição. 

 A exploração utiliza-se de procedimentos da pesquisa, pois envolvem questio-

namentos, análise do problema, elaboração de hipóteses, coleta de dados e funda-

mentação em diversas fontes bibliográficas. Essa etapa desenvolve a capacidade de 

análise. 
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A apropriação envolve recriação através de diversas linguagens artísticas, tais 

como a pintura, a escultura, o teatro, a dança, a poesia, entre outras, desenvolvendo 

os processos interpretativos.  

 

 

6.15.8.4.2. Pesquisa-ação 

A metodologia da pesquisa-ação nesse Subprograma de Educação Patrimonial 

subsidiará os estudos nas várias realidades socioculturais das comunidades onde o 

subprograma se desenvolverá. Esta metodologia possibilitará à equipe executora co-

nhecer sobre cada realidade e aos envolvidos no processo, mudanças de habitus pe-

rante a concepção do patrimônio cultural. 

A pesquisa-ação está caracterizada como uma série de ações que envolvem 

sempre um plano de ação, que se baseia em objetivos, em um processo de acompa-

nhamento e controle da ação planejada e no relato concomitante desse processo (AN-

DRÉ, 1995). Tal metodologia é considerada uma pesquisa científica envolvente e de 

interação, pois exige a participação constante do pesquisador e dos participantes em 

diferentes fases da pesquisa. 

Todas as ações envolvidas nos processos de educação patrimonial devem ser 

articuladas aos procedimentos de observação/interação/intervenção, entrevistas, aná-

lise de documentos e histórias de vida que compõem a pesquisa-ação a fim de criar 

um espaço diagnóstico de percepção cultural, permitindo a investigação sem precon-

ceitos, a discussão e o amadurecimento coletivo de possíveis soluções para os pro-

blemas detectados. 

A pesquisa-ação tem sido concebida principalmente como metodologia de arti-

culação do conhecer e do agir (no sentido de ação social, ação comunicativa, ação 

pedagógica, ação militante etc.). De modo geral, o agir remete a uma transformação 

de conteúdo social, valorativamente orientada no contexto da sociedade. Paralela-

mente ao agir existe o fazer que corresponde a uma ação transformadora de conteúdo 

técnico delimitado. Sem separarmos a técnica do seu conteúdo sociocultural, precisa-

mos dar mais atenção ao fazer e ao saber fazer que, por enquanto, foram entregues 
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aos “técnicos” e aos outros especialistas que compartilham de uma visão tecnicista 

das atividades humanas. (THIOLLENT, 2003, p. 100). 

Os métodos de pesquisa-ação permitirão que cada etapa seja planejada, exe-

cutada e avaliada com a efetiva participação da equipe de trabalho envolvida em par-

ceria com os atores sociais da região, num processo de ação – avaliação – ação per-

manente. Tais procedimentos aliados permitirão e provocarão o exercício dialógico de 

interação cultural, iniciando pelo estudo das identidades culturais que compõem as 

comunidades participantes do subprograma.  

Fazendo uso desses métodos, a promoção, a percepção e a compreensão da 

cultura dos povos que habitaram a região no passado, bem como da cultura dos gru-

pos sociais que hoje a habitam propiciarão a interculturalidade entre os referidos gru-

pos, pois deste modo será possível produzir mudanças sociais e cidadãos conscientes 

capazes de preservar o patrimônio que é de todos. 

6.15.8.5. Produtos 

Deverá ser elaborado relatório final como forma de avaliação da execução do 

Subprograma de Educação Patrimonial. Este relatório deverá apresentar registros fo-

tográficos, informações sobre as ações propriamente ditas de educação, conscienti-

zação a preservação dos possíveis vestígios arqueológicos, assim como a inserção 

cultural da comunidade situada no entorno da área do empreendimento, assim com a 

avaliação dos resultados obtidos no subprograma. 

6.15.9. Recursos necessários 

Os recursos necessários para a execução Programa de Proteção ao Patrimônio 

Cultural e Prospecção Arqueológica (PPPCPA), bem como do Subprograma de Edu-

cação Patrimonial são formados pelos seguintes profissionais: 

● RECURSOS HUMANOS: 

o Arqueólogo coordenador;  

o Arqueólogo auxiliar;  

o Assistente de campo;  

o Auxiliar de campo;  
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o Historiador;  

o Antropólogo;  

o Geógrafo.  

Além do suporte da equipe técnica serão necessários serviços de um laborató-

rio especializado para realização de análises dos vestígios e materiais correlatos. 

● RECURSOS MATERIAIS: 

○ Mapa com os pontos de identificação;  

○ Máquina fotográfica;  

○ Aparelho de GPS; 

○ Veículo adequado; 

○ Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

6.15.10. Produtos 

Deverão ser gerados pelo programa, em consonância com os requisitos legais 

pertinentes, os seguintes documentos técnicos: 

● Inventário dos sítios arqueológicos localizados com suas características, 

quando houver; 

● Relatório Final contendo os dados obtidos no campo e os laudos das análises 

laboratoriais; 

● Parecer Final do IPHAN. 

Ressalta-se que após emissão do parecer técnico do IPHAN deverá ser obe-

decido, quando houver, todas as recomendações da entidade no relatório do Projeto 

de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área do Complexo Fotovol-

taico Taboleiro do Meio, município de Coremas, estado da Paraíba. 

6.15.11. Responsabilidade da Execução 

A implementação deste programa é de responsabilidade do empreendedor, po-

dendo ser celebrado por convênio e/ou contratação de serviços, sendo neste caso, 

responsabilidade compartilhada da equipe de arqueologia contratada. Independente 

da subcontratação, o empreendedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execu-

ção das atividades. 
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6.15.12. Cronograma  

As ações previstas no Programa de Proteção ao Patrimônio Cultural e Pros-

pecção Arqueológica serão implementadas na fase anterior as obras (Diagnóstico e 

Prospecção Arqueológica) e durante a fase de implantação e operação (Resgate Ar-

queológico, juntamente com o monitoramento) no que concerne as ações de desma-

tamento/limpeza do terreno, movimento de terra e demais processos construtivos do 

Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio que necessitem de abertura do solo. 

O Programa será desenvolvido em até seis (06) meses, contados a partir da 

publicação da Portaria do IPHAN no Diário Oficial da União. Os documentos de acom-

panhamento das atividades deverão ser encaminhas ao órgão ambiental, assim como 

a comunicação formal de encerramento do programa. O empreendedor deverá avisar 

previamente à SUDEMA o encontro de resquícios arqueológicos que porventura vie-

rem a ocorrer durante toda a etapa de implantação/operação do empreendimento.  

O cronograma físico do Programa é apresentado no quadro a seguir: 

Quadro 68 – Cronograma de Execução do PPPCPA 

 1º TRI 2º TRI 

 MESES 

Atividades Previstas 1 2 3 4 5 6 

Levantamento de dados secundários e 

caracterização arqueológica 
  

 
   

Atividades de Campo       

Programa de Educação Patrimonial       

Análises laboratoriais e processamento 
dos dados e tratamento curatorial 

      

Relatório Final       

Protocolo do Relatório Final no IPHAN       

 

6.15.13. Inter-relação com outros programas  

O Programa de Proteção ao Patrimônio Cultural e Prospecção Arqueológica 

possui inter-relação com os seguintes programas: 
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● Programa de Educação Ambiental (PEA); 

● Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS); 

● Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

● Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra (PGAO); 

● Programa de Comunicação Social (PCS).
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  Programa de Desmatamento Racional 

6.16.1. Introdução 

A crescente busca por fontes de energias renováveis no Brasil e no mundo é 

uma realidade, uma vez que a utilização de energias não renováveis afeta em grandes 

proporções o meio ambiente, causando riscos e vulnerabilidade as diferentes formas 

de vida existentes. Assim, justifica-se o crescimento da demanda de energias renová-

veis na tentativa de diminuir os impactos ambientais, esta matriz que no Brasil já ocupa 

um número expressivo acima de 40% destacando positivamente o país quando com-

parado a média mundial (VICHI; MANSOR, 2009).  

 O crescimento da busca por estratégias que visam minimizar os impac-

tos nocivos ao meio ambiente, é baseado em estudos, conhecimentos, e elaboração 

de estratégias e monitoramento das comunidades, para que se torne possível uma 

exploração sustentável dos recursos. Assim, percebe-se a importância do conheci-

mento e entendimento dos impactos que os diferentes sistemas de exploração de uma 

determinada vegetação possam causar nas características particulares de cada am-

biente, fatores do meio, comportamentos vegetacionais, e a maneira que o uso dos 

recursos naturais irá refletir na manutenção da comunidade vegetal (LUCENA; SILVA; 

ALVES, 2016). 

Para instalação de qualquer empreendimento em áreas rurais que possuem 

cobertura vegetal nativa é necessário a solicitação do devido licenciamento ambiental. 

No caso das usinas fotovoltaicas deve-se inicialmente realizar o processo de autori-

zação de supressão vegetal-ASV para uso alternativo do solo seguindo os criterios 

ambientais expostos no capítulo V da Lei 12.651/12. 

Durante a supressão vegetal deve-se implementar o Plano de Supressão Ve-

getal-PSV. O objetivo deste plano é orientar quanto aos procedimentos cabíveis ne-

cessários para a minimização dos impactos na retirada da vegetação local, resultantes 

da implantação do empreendimento. Este plano deve ser elaborado de acordo com a 

legislação ambiental federal e estadual da SUDEMA/PB. 
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6.16.2. Objetivos 

6.16.2.1. 3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste plano é apresentar metodologias e estratégica voltadas 

a minimizar os impactos decorrentes da supressão da cobertura vegetal de 350,69 ha 

para a implantação do Complexo Solar Taboleiro II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 

6.16.2.2. 3.2 Objetivos específicos 

• Mapear a área autorizadas para por supressão de vegetação, evitando 

intrevenção indevida; 

• Atender aos critérios de segurança durante a execução da supressão vegetal; 

• Atender em sua totalidade a legislação ambiental federal e estadual; 

• Acompanhar os cortes durante toda a atividade de supressão de vegetação; 

• Atender em sua totalidade os critérios técnicos durante a remosção da 

vegetação nativa conforme as normas vigentes; 

• Propor metodologias  voltadas a exploração do material lenhoso; 

• Quantificar o material lenhoso suprimido; 

• Indicar o uso potencial do recurso florestal; 

• Apresentar soluções para as Não Conformidades (NCs) com relação às ativi-

dades de supressão de vegetação nativa; quando houver;  

• Realizar todas as atividades de acordo com o cronograma geral das atividades. 

6.16.3. Resultados do Inventário Florestal 

6.16.3.1. 4.1 Procedimentos e métodos  

O diagnóstico da flora foi elaborado com base no levantamento de dados pri-

mários a partir de trabalhos em campo através de parcelas fixas distribuídas aleatori-

amente na área, além disso, foram usados dados secundários provenientes de con-

sultas a fontes confiáveis na literatura científica sobre a flora da região.  

O levantamento de campo foi realizado no período de 26 de janeiro a 07 de 

fevereiro de 2021, com o objetivo de instalar as unidades amostrais e realizar a men-

suração dos indivíduos presentes, bem como a realização do levantamento florístico 
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e fitossociológico para a caracterização dos ecossistemas presentes nas áreas de 

influência do empreendimento e, ainda, a estimativa de volume madeireiro da área. 

Foram analisadas as características gerais da vegetação, como a composição 

florística e a forma de vida das plantas. Com o auxílio de receptor GPS (Global Posi-

tioning System) de navegação Garmin eTrex, foi possível determinar os pontos de 

amostragens florístico e fitossociológico. 

Para o levantamento fitossociológico foram alocadas 48 unidades amostrais na 

AID, totalizando uma área amostrada de 19.200 m2, através do método de amostra-

gem aleatória ao longo da área diretamente afetada do empreendimento. 

Seguindo recomendações presentes no protocolo da Rede de Manejo Florestal 

da Caatinga (2005), foram alocadas parcelas quadradas com dimensões de 20 x 20 

m (400 m2). Dentro de cada unidade amostral foram registrados e mensurados todos 

os indivíduos vivos com circunferência a altura do peito (CAP) maior ou igual a 6 cen-

tímetros, o que equivale a 1,91 centímetros de diâmetro a altura do peito (DAP), dos 

quais foram registrados a altura total (Ht) e o CAP (REDE DE MANEJO FLORESTAL 

DA CAATINGA, 2005). 

No levantamento florístico foram consideradas as diferentes formas de vida dos 

indivíduos presentes nas unidades amostrais, ou seja, foram incluídas espécies le-

nhosas arbóreas, arvoretas e arbustivas.   

As espécies foram identificadas in loco a partir de observação de seus aspectos 

dendrológicos (folha, casca, formato da copa e caule) (Figura 289), quando necessário 

foi realizada a coleta do material botânico para uma posterior identificação e confirma-

ção dos nomes científicos através de consultas às literaturas especializadas (LO-

RENZI, 2009; SAMPAIO et al., 2005; GAMARRA- ROJAS et al., 2010; SILVA et al., 

2010; LIMA, 2012; MAIA, 2012; FORZZA et al., 2012). 

Para classificação das espécies encontradas foi adotado o sistema The Angios-

perm Phylogeny Group (2016), classificando-as a nível de espécies e família quando 

possível. A grafia das espécies foi conferida no site da Lista de Espécies da Flora do 

Brasil (FLORA DO BRASIL, 2021). 
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Figura 289 – Detalhes da folha de Ziziphus joazeiro Mart (A); da casca de Amburana cearensis 

(Allemão) A.C.Sm. (B); da copa de Microdesmia rigida (Benth.) Sothers & Prance e do caule de 
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke. 

  
 

  
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

A distribuição das unidades amostrais em campo está representada na Figura 

290. 
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Figura 290 – Distribuição espacial das unidades amostrais na área diretamente afetada das 

Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

6.16.3.2. 4.2 Área e volume de supressão vegetal 

Para a implantação das Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, 

VII e VIII será necessária uma área de 427,46 ha, das quais apenas aproximadamente 

350,69 ha apresentam algum tipo de cobertura vegetal, sendo essas áreas passiveis 

de supressão (Tabela 123). 

Tabela 123 – Quantificação das áreas de supressão. 

Propriedade Marcus – Taboleiro do Meio II, III e IV 

Área total 121,66 ha 
Vegetação Nativa 111,35 ha 

Área Consolidada 10,31 ha 

Propriedade Everaldo – Taboleiro do Meio V 

Área total 77,25 ha 
Vegetação Nativa 65 ha 

Área Consolidada 12,25 ha 
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Propriedade Major Celso – Taboleiro do Meio VI e VII 

Área total 132,71 ha 
Vegetação Nativa 99,44 ha 

Área Consolidada 33,27 ha 

Propriedade Joana Soares – Taboleiro do Meio VIII 

Área total 95,64 ha 
Vegetação Nativa 74,90 ha 

Área Consolidada 20,74 ha 

Área total das propriedades 427,26 ha 

Área total de supressão de vegetação nativa 350,69 ha 

 Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais, adaptado de ENERCOM, 2021. 

Na Figura 291 podemos observar a localização das áreas destinadas a supres-

são vegetal para a instalação das Usinas Fotovoltaicas Taboleiro do Meio II, III, IV, V, 

VI, VII e VIII, de acordo com os processos de n° 22506854, 22506542, 22506564 no 

SINAFLOR. É possível observar que alguns pontos com cobertura vegetal serão pre-

servados mesmo após o processo de supressão vegetal, que são as áreas destinadas 

a reserva legal do empreendimento e as áreas de mata ciliar, já que de acordo com o 

Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012) estas são caracterizadas como áreas de 

preservação permanente (APP). 
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Figura 291 – Mapa de localização da área de supressão do empreendimento Taboleiro do Meio 

II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 

 
Fonte: ENERCOM, 2021. 

A área total de supressão com remanescente de vegetação nativa é de 350,69 

ha, portanto, o cálculo do volume total de supressão levou em consideração essa área 

como a que contém volume lenhoso. 

Os valores totais de supressão dos 350,69 ha foram de 8.728,68 m3 ou 

28.979,21 st, considerando os valores médios estimados por hectares de 24,89 m3.ha-

1 e 82,64 st.ha-1 (Tabela 124). Esse volume tem 90% de probabilidade de ser encon-

trado na área de vegetação efetiva, ou seja, tem-se essa probabilidade do volume 

médio real em m³ estar dentro do intervalo de confiança de 7630,2526 m³ < 8728,6777 

m³ < 9827,1028 m³, e estéreo (st) estar incluído no intervalo entre 25332,4386 st < 

28979,2100 st < 32625,9814 st. 
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Tabela 124 – Valor de supressão total para a área de 350,69 ha. 

Volume 
(m³/parcela) 

Volume 
(m³.ha-1) 

Volume 
(st/parcela) 

Volume 
(st/ha-1) 

Volume 
(m³/350,69ha) 

Volume 
(st/350,69ha) 

0,9956 24,8903 3,3054 82,6357 8728,6777 28979,2100 

Intervalo de confiança (m³/350,69ha) 7630,2526 < 8728,6777 < 9827,1028 

Intervalo de confiança (st/350,69ha) 25332,4386 < 28979,2100 < 32625,9814 

Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

6.16.4. Atividades Operacionais de Supressão 

6.16.4.1. 5.1 Identificação e demarcação da área de supressão vegetal 

A demarcação in loco será realizada pela a equipe topográfica, delimitando todo 

o perímetro da área autorizada, utilizando piquetes com fita indicativa ao longo das 

picadas abertas. Essa demarcação â priore garante a supressão exata da vegetação, 

evitando o desbaste desnecessário de indivíduos vegetais. Essa atividade poderá 

acontecer em qualquer época do ano, mediante autorização da área a ser suprimida. 

A Figura 292 ilustra as áreas que serão suprimidas. 

Figura 292 – Mapa da área de supressão vegetal para a implantação do empreendimento 
Taboleiro do Meio II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 

 
Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
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6.16.4.2. 5.2 Implantação de acessos 

Embora a área destinada a instalação do empreendimento já apresente sinais 

evidentes de antropismo, como a presença de acessos e estradas vicinais, provavel-

mente será necessária a implantação de novos acessos. Neste caso, a implementa-

ção desses acessos deverá ocorrer antes das atividades de supressão vegetal, vi-

sando facilitar o deslocamento das equipes do resgate e afugentamento de fauna, e 

garantir a segurança do trabalho. Deve-se destacar ainda que para permitir o processo 

de acesso e transporte, os perímetros das áreas de supressão deverão ser abertos 

com largura suficiente para funcionarem como estradas e aceiros. 

6.16.4.3. 5.3 Sistema de corte 

O reconhecimento prévio da área permite a escolha de metodos eficazes de 

corte visando a miniização dos impactos sobre o meio, bem como reduzindo os aci-

dentes de trabalho durante o processo de supressão vegetal. Devido a tipologia da 

vegetação, serão adotados inicialmente o sistema semimecanizado para individuos 

de maior porte e após o abate dos indivíduos de porte elevado, será efetuado corte 

raso. 

Para o início do corte semimecanizado, deve-se efetuar uma limpeza do sub-

bosque, essa atividade é denominada de bosqueamento. Nesta etapa, toda a vegeta-

ção arbórea ou arbustiva com CAP < 6 cm, ou seja, localizada no estrato inferior da 

floresta, deverá ser derrubada e enleirada. Dessa forma, além de iniciar o processo 

de limpeza, o eleiramento poderá ser utilizado como rota de fuga nas operações sub-

sequentes e é considerado um item de segurança. 

Uma vez realizado o bosqueamento, será iniciada a operação de corte e derru-

bada das árvores com CAP > 6 cm. Nessa fase, a derrubada das árvores deverá ser 

previamente analisada, evitando acidentes e danos a vegetação do entorno e preparar 

o caminho de fuga no sentido contrário à tendência de queda da árvore, conforme 

ilustra a Figura 293. 

Importante lembrar que toda atividade de bosqueamento e derrubada das ár-

vores, deverá ser precedido pelo trabalho das equipes de resgate e afugentamento 

de fauna, que deverão ter acesso prévio a todas as áreas a serem trabalhadas. 
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Figura 293 – Ilustração do caminho de fuga na dessubada das árvores. 

 

Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

As setas brancas na imagem ilustram a direção de fuga do operador que irá 

realizar o corte e a seta vermelha mostra a direção de queda do fuste. 

A atividade poderá ser auxiliada por machado, foice, cabos de aço e/ou cordas. 

É importante observar a declividade do local para determinar precisamente a direção 

de queda.  

Para o corte do tronco, existem diversas técnicas, sendo a mais utilizada pelos 

operadores de motosserra aquela formada por três (3) encalhes. Esta técnica consiste 

na abertura da “boca”, seguindo pelo corte diagonal e posteriormente pelo corte de 

abate ou direcional, conforme Figura 294. 
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Figura 294 – Ilustração do corte semimecanizado com a motosserra. 

 

Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 

Para realizar este sistema de corte, o colaborador deve efetuar um corte hori-

zontal a 20 cm do solo, correspondendo a um terço do diâmetro do fuste, sendo esse 

corte efetuado na direção de queda do indivíduo. Posteriormente, faz-se um corte, em 

diagonal, atingindo a alinha de corte horizontal com angulação variando entre 45 e 60 

º graus. Para finalizar, é feito o corte de abate de forma horizontal, a 30 cm do solo no 

lado oposto a “boca”, no qual a profundidade atinge metade do fuste. A parte entre os 

dois cortes é denominada dobradiça, equivalente a 10% do diâmetro da árvore, a 

mesma serve de apoio e direcionamento durante a queda. 

Após o corte e tombamento da árvore acontecerá o baldeio, atividade de reti-

rada da madeira de dentro da área e empilhada na margem dos acessos. Toda a 

madeira será empilhada em montes as margens das estradas principais ou nos aces-

sos, facilitando a sua retirada. A madeira será empilhada em montes, independente 

da finalidade e de suas características para o mercado. 
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6.16.4.4. 5.4 Treinamentos operacionais  

No corte semimecanizado será utilizado a motosserra. Nessa etapa da supres-

são as motosserras só poderão ser utilizadas com o equipamento de proteção indivi-

dual – EPI’s, sendo também cumpridas as recomendações constantes na NR-12 da 

ABNT. Os colaboradores designados para essa operação, deverão possuir treina-

mento específico para manuseio deste instrumento, seguindo a legislação de saúde e 

segurança do trabalho. 

Além do treinamento específico, toda a atividade será supervisionada pelo o 

engenheiro florestal responsavél pelo plano de suprressão. 

6.16.4.5. 5.5 Destinação do material suprimido 

O material lenhoso oriundo da supressão vegetal será separado da galharia e 

selecionado conforme diâmetro, sendo o material lenhoso igual ou abaixo de 5 cm 

classificado como galharia e será triturado favorecendo a sua decomposição e incor-

poração ao solo das áreas que necessitam de recuperação, previamente definidas e 

aprovadas pelo órgão ambiental competente. O material lenhoso com mais de 5 cm 

de diâmetro será separado para corte e aproveitamento lenhoso para uso em benfei-

torias na própria propriedade pelo possuidor do imóvel rural. Não sendo permitido o 

transporte e comercialização sem Documento de Origem Florestal-DOF. 

Para o desdobramento deverá ser adotado os tamanhos de corte de lenha e 

mourão, para a madeira com diâmetro de seis até 10 cm será classificada como lenha 

e o corte deverá ser feito formando peças de 1m de comprimento. Para diâmetros 

maiores que 10 cm a madeira será classificada como mourão e o corte deverá ser 

feito mantendo-se todo o comprimento da peça. Para o material que será transfor-

mado em mourão deverão ser formados estaleiros específicos.  

Com relação à lenha gerada, os estaleiros de deposição da lenha deverão ser 

uniformes e o empilhamento da lenha deve ser feito com toretes de um metro de com-

primento, empilhados a um metro de altura. Os estaleiros deverão ser dispostos de 

maneira uniforme e deverão ter um espaçamento entre si suficiente para o tráfego de 

máquinas e caminhões. Os estaleiros de lenha deverão ser, obrigatoriamente, 
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escorados lateralmente por dois apoios rígidos em cada extremidade e não poderão, 

em hipótese alguma, ficar apoiados em árvores, arbustos ou cercas. 

6.16.5. Resgate e afungentamento de fauna 

6.16.5.1. Busca prévia 

Antes do início da supressão a equipe responsáveis pelo PRAF farão buscas a 

fim de identificar ninhos, tocas e/ou abrigos. Estes locais deverão ser marcados e 

monitorados durante o processo de supressão, para que sejam adotadas medidas de 

resgate e afugentamento da fauna que permaneçam neles. 

6.16.5.2. Início da supressão vegetal 

Durante a supressão vegetal, deverão ser adotadas estratégias de corte que 

possibilitem rotas de fuga para os animais que estarão na área diretamente afetada 

pelo o empreendimento, sendo assim criado um documento específico (PBA de 

fauna), onde serão expostas técnicas e métodos de mitigação para reduzir os impac-

tos sobre a fauna silvestre. Equipes devidamente treinadas serão posicionadas nas 

frentes de serviços, devidamente equipadas para efetuar o resgate dos animais de 

baixa mobilidade que não conseguiram fugir apenas com o afugentamento. 

6.16.6. Considerações finais  

Espera-se que seguindo os critérios presentes neste Plano de Supressão Ve-

getal, minimizar os riscos de acidentes no processo de remoção da vegetação, bem 

como os impactos negativos sobre o ambiente. Após a emissão da Autorização de 

Supressão Vegetal-ASV para o Uso Alternativo do Solo-UAS esse plano será implan-

tado regendo todas as atividades, atendendo os critérios de segurança e a legislação 

ambiental. 

6.16.7. Cronograma 

Considerando que a área de supressão não é extensa (350,69 ha) e que, em 

termos operacionais, a maior dificuldade está relacionada à grande dispersão dos fra-

gmentos florestais a serem suprimidos, considera-se que o serviço poderá ser 
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executado em cerca de quatro meses de trabalho efetivo de acordo com o cronograma 

demonstrado na tabela 3. 

Tabela 3 – Cronograma das atividades de supressão vegetal. 

ATIVIDADES 
 

Ano 

2021 

MÊS M J J A 

Levantamento das Áreas de Supres-
são 

 

 
 

X    

Delimitação da Área de Supressão X    

Seleção e treinamentos das equipes de 
corte 

X    

Planejamento X    

Remoção do sub-bosque  X   

Supressão vegetal  X   

Extração do material lenhoso   X  

Armazenamento do material lenhoso 
no bota fora 

  X  

Elaboração do relatório de atividade    X 

Fonte: Help Engenharia e Soluções Ambientais (2021). 
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 Conclusão 

O presente Estudo de Impacto Ambiental referente ao projeto do Complexo Fo-

tovoltaico Taboleiro do Meio, apresenta diagnóstico, avaliação dos impactos e medi-

das mitigadoras para a implantação do Empreendimento no município de Coremas, 

Paraíba. A capacidade instalada do Complexo é de 172,14 MW, em um terreno com 

419,65 hectares. 

A localização do Complexo Fotovoltaico Taboleiro do Meio, justifica-se pela re-

gião possuir bom potencial para a geração de energia solar, visto os altos índices de 

irradiação, bem como por ser uma região que já possui outros empreendimentos com 

as mesmas características o que garante, por exemplo, aproveitamento de estruturas 

básicas como subestação para escoamento da energia gerada, consequentemente, 

reduz os possíveis impactos negativos. 

A distribuição das placas no terreno levou em consideração as estruturas e di-

mensionamento de cada equipamento, além de demais análises técnicas. Do ponto 

de vista ambiental, o layout do empreendimento foi elaborado a partir da verificação 

da existência de corpos d’água e suas APPs, da delimitação da Reserva Legal, das 

fragilidades do solo e seu relevo para fundação das placas. Além disso, foram avalia-

das as condições fundiárias e de distribuição de energia. 

O diagnóstico ambiental apresentado no capítulo 3, caracteriza a área de in-

fluência indireta, área de influência direta e área diretamente afetada, para os meios 

físico, biótico e socioeconômico. Mediante as análises, foi possível concluir que as 

condições climáticas da região são ideais para a instalação do empreendimento. A 

região, possui maior irradiância solar equivalente no mês de março, na qual tem um 

pico de irradiância por volta das 13 (treze) horas, com valor de 937 Wh/m². O mês de 

fevereiro possui um pico de irradiância por volta 13 (treze) horas, com valor de 837 

Wh/m². Na região a precipitação é variável no espaço e no tempo, a média anual é 

característica do semiárido brasileiro. A área ainda possui temperatura elevada e ve-

locidade do vento ideais. Quanto ao relevo, a ADA possui altitude entre 203 e 241 m, 

com declividade entre 0 e 10%, o que favorece a instalação dos painéis. 

No que desrespeita o meio biótico, verificou-se que na ADA a vegetação é do 

tipo secundária arbustiva-arbórea de Caatinga, com alta presença de bovinos que 
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indicam impactos silviculturais. Na AID, também foi identificado o mesmo tipo de ve-

getação, bem como a presença de bovinos, entretanto, com maior existência de es-

trato arbóreo em função da proximidade com a Serra de Santa Catarina, onde a ve-

getação é visivelmente mais conservada. Na AII, são distribuídas faixas de vegetação 

secundária, além de áreas urbanizadas e grande parte do reservatório Coremas-Mãe 

d’água. 

O diagnóstico da flora, verificou que será necessária à supressão da cobertura 

vegetal do tipo arbustivo-arbórea aberta em uma área de 312,9138 ha. De acordo com 

os dados coletados através da alocação de 44 unidades amostrais onde foi possível 

observar a ocorrência de 27 espécies nas áreas de influência direta do empreendi-

mento, pertencentes a 14 famílias botânicas e 25 gêneros. Dessas, foram identifica-

das 24 espécies e 3 gêneros. Foram encontrados 4 tipos diferentes de hábitos, das 

quais 21 espécies classificadas como arbóreas, 4 como arbustivas e 2 como arvore-

tas. 

No levantamento de campo da fauna foram encontradas 207 morfoespécies de 

insetos a partir de 465 encontros, distribuídas em 15 ordens e 63 famílias. De acordo 

com a análise da entomofauna foi possível avaliar a qualidade ambiental da área a 

partir da fauna de insetos registrada. As áreas que apresentaram algum grau de alte-

ração antrópica e a entomofauna associada foi composta, sobretudo, por espécies de 

baixa exigência ambiental.  

Na análise da Hepertofauna, a partir dos dados primários, verificou-se que o 

esforço amostral durante a caracterização primária da fauna, registrou um total de 31 

representantes da herpetofauna, sendo quatorze (14) espécies de anfíbios anuros e 

dezessete (17) répteis. Nenhuma das espécies registradas neste estudo foi conside-

rada como ameaçada em qualquer grau de acordo com a avaliação da União Interna-

cional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2021) ou pelo Instituto Chico Mendes 

de Biodiversidade (ICMBio, 2018). 

Apesar do fragmento de mata amostrado se tratar de uma área em processo 

de regeneração, e que sofre aparentes impactos direto e indireto, como por exemplo, 

os advindos de perturbações antrópicas por moradias humanas, atividade agropecu-

ária e presença de animais exóticos/domésticos como cães e gatos. O resultado ob-

tido, mesmo em uma amostragem curta de seis dias, compreendendo apenas um 
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período sazonal, indica uma satisfatória riqueza de anfíbios e répteis para o domínio 

da caatinga. 

Durante os inventários com os dois diferentes métodos padronizados foram ob-

servados 420 contatos acústicos ou visuais nas 42 Listas de MacKinnon e 16 indiví-

duos capturados nas 200 horas-rede realizadas nas redes de neblina. Não foram ob-

servadas espécies de aves em algum grau de ameaça de extinção, nem consideradas 

raras para o estado. Foi possível avaliar a qualidade ambiental da área a partir da 

fauna de aves registrada. Em virtude dos indícios de atividade antrópica como pre-

sença de bovinos e a mata secundária da região, observou-se uma assembleia de 

aves composta, majoritariamente, por espécies de baixa exigência ambiental e de bai-

xas restrições de ocorrência. 

O perfil das espécies incluídas na comunidade de mamíferos aqui inventariada, 

está relacionado com áreas que apresentam algum grau de alteração antrópica, prin-

cipalmente quando fazemos o analisamos apenas a ADA. Espécies comuns e espe-

radas não foram registradas na ADA, como o D. albiventris, C. jacchus, e Wiedomys 

phyrrhorhinos, este último, endêmico da Caatinga. Aqui fica claro uma forte necessi-

dade de maiores investimentos em campo para se ter uma melhor leitura da assem-

bleia de mamíferos da área de intervenção. Assim, há possibilidade de definir se a 

baixa abundância e riqueza de espécies, quando comparada a AID e AII são reais. 

No meio socioeconômico, foram considerados como AII os municípios de Co-

remas, Pombal, São José da Lagoa Tapada e Cajazeirinhas no estado da Paraíba-

PB, onde foram realizados levantamentos de dados secundários para delinear o meio 

antrópico, no qual se pretende instalar o empreendimento. Consideraram-se como 

Área de Influência Direta (AID), as comunidades e assentamentos pertencentes na 

área abrangida pelo raio de 5 km, a partir da poligonal da ADA. Foram verificadas a 

existência das comunidades Mãe D´água, Riacho Grande, Xavier e Boa Esperança. 

As áreas do perímetro urbano da cidade de Coremas que foram inclusas na AID, são: 

os bairros Linha de Ferro, Cureminhas, Centro e Alto da Boa Vista. A comunidade 

Quatiba e Diogo, foram às comunidades inseridas nesse buffer que estão localizadas 

no município de Pombal-PB. 
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Foram analisados o uso do solo, a dinâmica socioeconômica territorial local e 

regional, os modos de vida presentes, a infraestrutura de serviços públicos oferecidos 

e a estrutura produtiva. Tais cidades foram objetos de pesquisa no mês de janeiro 

(2021), sendo aplicados questionários a seus moradores, com o objetivo de traçar 

seus perfis socioeconômicos. Portanto, somou-se um total de 314 entrevistas. Através 

dos questionários foi possível analisar o comportamento das comunidades da AID, 

bem como a perspectiva da população sobre o empreendimento. Não foram identifi-

cadas comunidades quilombolas, indígenas ou tradicionais dentro de um raio de 5 km. 

Quando realizado a avaliação de impactos ambiental, verificou-se que ao longo 

das três etapas identificadas da atividade (planejamento, implantação e operação) 

ocorreram ao todo 184 alterações ambientais, totalizando 100% dos impactos levan-

tados na matriz do estudo. Isso se deve ao fato, de que a relação entre diferentes 

atividades e aspectos ambientais podem ocasionar o mesmo impacto ambiental si-

multaneamente e em diferentes etapas do empreendimento. 

Os 184 impactos ambientais identificados e avaliados a partir da elaboração da 

matriz, foram distribuídos da seguinte forma nas etapas do empreendimento: 9,2% na 

etapa de planejamento, 77,1% na etapa de implantação e 13,5% na etapa de opera-

ção. Quanto a natureza 58,8% dos impactos foram positivos e 41,1% foram impactos 

negativos. Para todos os impactos verificados, foram sugeridas medidas mitigadoras 

e potencializadoras, correlacionando com os planos e programas estabelecidos no 

Termo de Referência. 

Por fim, mediante ao diagnóstico e avaliação de impactos, foi possível concluir 

que não foi identificado nenhum impacto que, na opinião da equipe que elaborou este 

EIA/RIMA, inviabilize a implantação do empreendimento. Desde que em todas as fa-

ses, seja realizada execução das medidas preventivas, mitigadoras e/ou compensa-

tórias direcionadas nos Programas Ambientais 
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 Anexos 

Os arquivos, por possuírem tamanhos e formatos específicos, encontram-se 

em um documento à parte enviado junto com o Estudo. 
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