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

empresas COREMAS IV GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA, COREMAS V 

GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA , COREMAS VI GERAÇÃO DE ENERGIA SPE 

LTDA , COREMAS VII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA e RIO ALTO ENERGIA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, denominado de COMPLEXO 

FOTOVOLTAICO COREMAS – PB, com base no Termo de Referência de Ofício nº 

13/2020 de 31 de Julho de 2020.  

O projeto abrange uma área de 329,11 ha, objetivando a implantação de um 

Complexo Fotovoltaico com capacidade 156 MWp com 530 Wp por módulo para a 

planta fornecer no máximo 153 MWac. Cada Usina irá dispor 31,2 MWp de potência 

instalada. O empreendimento é composto por 7 (sete) usinas fotovoltaicas (Usinas 

Fotovoltaicas Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X), inserida no município de Coremas 

e Pombal, no estado da Paraíba.  

Este Estudo apresenta-se como uma importante ferramenta de gestão do 

empreendimento, cumprindo 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 – SUDEMA, pela Resolução CONAMA nº 001/86 que dispõe sobre as 

definições, responsabilidades, critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e 

implementação da Avaliação 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 n. 99.274/90 

(que regulamenta a Lei n. 6.938/81), três etapas ou fases, definidas conforme a 

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

Licença de Operação (LO). Bem como a Resolução CONAMA nº 297/2002 no qual 

estabelece os limites para emissões de gases poluentes por ciclomotores, motociclos 

e veículos similares novos. Os estudos ambientais do projeto aqui apresentados 

compreendem o Estudo de Impacto Ambiental, além do Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA). 
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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 

subterrâneas)  
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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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1.1. Introdução 

O presente capítulo apresenta a caracterização do Complexo Fotovoltaico 

Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. 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), o Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) (ANEXO I) e as áreas estão descritas no Quadro 

1. 

Quadro 1 – Descrição das Usinas Fotovoltaicas. 

Empreendimento CNPJ Área (ha) 

COREMAS IV GERAÇÃO DE ENERGIA 
SPE LTDA 

34.921.036/0001-20 45,37 

COREMAS V GERAÇÃO DE ENERGIA SPE 
LTDA 

34.920.838/0001-15 45,20 

COREMAS VI GERAÇÃO DE ENERGIA 
SPE LTDA 

34.850.666/0001-50 45,37 

COREMAS VII GERAÇÃO DE ENERGIA 
SPE LTDA 

34.920.805/0001-75 45,77 

COREMAS VIII, IX e X RIO ALTO ENERGIA 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA 
11.229.764/0001-70 147,40 

Fonte: Rio Alto (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 

13/2020/CAEIA/DS/SUDEMA (ANEXO II). Os processos junto a Superintendência de 

Administração do Meio Ambiente (SUDEMA), estão apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Números dos processos junto a SUDEMA. 

Empreendimento Nº do Processo SUDEMA  

COREMAS IV GERAÇÃO DE ENERGIA SPE 
LTDA 

2020-001281/TEC/LP-7229 

COREMAS V GERAÇÃO DE ENERGIA SPE 
LTDA 

2020-001283/TEC/LP-7230 

COREMAS VI GERAÇÃO DE ENERGIA SPE 
LTDA 

2020-001284/TEC/LP-7231 

COREMAS VII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE 
LTDA 

2020-001269/TEC/LP-7228 

COREMAS VIII, IX e X RIO ALTO ENERGIA 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA 
2020-001189/TEC/LP-7223 

 

1.2. Objetivos e Justificativa do Projeto 

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

diversificação da matriz energética, associada ao aumento na demanda por energia e 

o desenvolvimento da indústria, impulsionou a geração de energia elétrica no mundo 

a partir de fontes renováveis, como a de origem solar (NETO, 2018). 

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (ENP) a análise da 

evolução da matriz energética mundial nas primeiras décadas do século apresenta 

um forte crescimento na participação das fontes renováveis (por exemplo, energia 

eólica e solar fotovoltaica), impulsionado pelo fortalecimento dos mecanismos globais 

de regulação ambiental, principalmente a partir da segunda década do século (EPN, 

2018).  

A expansão da produção e do comércio mundial de etanol e de óleos vegetais, 

em associação com a disseminação de tecnologias que melhoram o aproveitamento 

dos subprodutos, alterou o perfil de uso da energia em muitos segmentos. No caso 

dos países que ainda possuíam potencial para expansão das usinas hídricas, houve 

uma priorização do uso desses recursos (EPE, 2007). 

Entretanto, outras tecnologias ganharam o mercado, por exemplo, a 

fotovoltaica. O aproveitamento da energia solar pode ser realizado diretamente para 

iluminação, aquecimento de fluidos e ambientes ou ainda para geração de potência 
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mecânica ou elétrica, como fonte de energia térmica. Segundo a ANEEL, em 2005 

houve o melhor aproveitamento da radiação solar, com o auxílio de técnicas 

sofisticadas de arquitetura e construção de usinas e complexos fotovoltaicos (ANEEL, 

2020).  

A quantidade de energia gerada por um complexo fotovoltaico depende da 

insolação do local em que está instalado. Segundo Bezerra (2016), o Brasil apresenta 

taxas de insolação médias anuais entre 4.500 e 6.000 Wh/m² e as regiões do Centro-

Oeste e Nordeste são as que possuem maior potencial de aproveitamento de energia 

solar.  

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

energia elétrica através de usinas fotovoltaicas ocorre de forma renovável, limpa e 

viável nos três pilares da sustentabilidade: social, ambiental e econômico. Na esfera 

ambiental, comparado a outras fontes de energia, 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.  

Do ponto de vista econômico, 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 

mil empregos, mesmo com a queda da atividade econômica decorrente da pandemia 

da COVID -19 (ABESF, 2019). 

Diante ao exposto, este projeto irá contribuir com o desenvolvimento do setor 

econômico e energético dentro do estado 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 (PAMPLONA, 2020). 

O projeto do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X têm por 

objetivo principal produzir energia elétrica a partir do sol, em escala comercial, visando 

o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região. 

E possui os seguintes objetivos específicos: 

• Geração de energia renovável; 
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• Complementar a demanda nacional por meio da produção de energias 

renováveis; 

• Permitir a diversificação das fontes de energia que componentes da matriz 

elétrica do país, propiciando a garantia no abastecimento nacional de energia 

elétrica; 

• Redução das emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) relacionadas à matriz 

energética do Brasil. 

1.2.1.  Planos, Programas e Projetos Colocalizados 

É de suma importância discorrer sobre os planos, programas e projetos 

governamentais colocalizados, que ocorrem nas áreas de influência do 

empreendimento estudado. Os planos e programas, possuem a finalidade de 

identificar as especificidades locais, bem como as estruturas que poderão oferecer 

suporte às fases de implementação do Complexo; tornando possível o conhecimento 

sobre a dinâmica e a realidade política, econômica, social e ambiental local. 

Considerando essa necessidade, o tópico em questão possui o intuito de 

descrever os planos e programas governamentais nos âmbitos federal, estadual e 

municipal, da mesma maneira que os projetos públicos e privados propostos e em 

implantação nos municípios da área de influência indireta. 

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. 

Neste tópico serão descritos os empreendimentos de geração de energia 

fotovoltaica delimitados pela 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. 

1.2.1.1. Projetos Correlacionados 

Para a elaboração deste estudo, faz-se necessário o levantamento de outros 

empreendimentos de produção de energia através da radiação solar, para que se 

possa deter conhecimento da realidade, bem como da capacidade estrutural de 
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atendimento às demandas de implementação de um complexo fotovoltaico pelos 

municípios envolvidos. 

Conforme dados fornecidos pelo Sistema de Informações de Geração da 

ANEEL – SIGA (2020) o Estado da Paraíba possui 4 empreendimentos fotovoltaicos 

em operação gerando 108.400,00 kW de potência outorgada, com previsão de 

aumento para 524.670,00 kW na capacidade de geração estadual, considerando, 

também, o empreendimento que está em fase de construção e os outros 9 com 

construção ainda não iniciadas.  

No Quadro 3 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 

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

Interligado Nacional – SIN. 

Quadro 3 – Empreendimentos Fotovoltáicos inseridos no Estado da Paraíba. 

Empreendimento 
Entrada em 

Operação 

Potência 
Outorgada 

(kW) 
Município Fase 

Coremas I 01/02/2019 27.000,00 Coremas - PB Operação 

Coremas II 16/10/2018 27.000,00 Coremas - PB Operação 

Coremas III - 27.000,00 Coremas - PB Construção 

Coremas IV - 27.000,00 
Coremas e Pombal 

– PB 
Construção não 

iniciada 

Coremas V - 27.000,00 Coremas - PB 
Construção não 

iniciada 

Coremas VI - 27.000,00 Coremas - PB 
Construção não 

iniciada 

Coremas VII - 27.000,00 
Coremas e Pombal 

– PB 

Construção não 

iniciada 

Coremas VIII - 27.000,00 Coremas - PB 
Construção não 

iniciada 

Outras Usinas Fotovoltaicas no Estado da Paraíba 

Luzia 2 - 59.868,00 Santa Luzia - PB 
Construção não 

iniciada 

Luzia 3 - 59.868,00 Santa Luzia - PB 
Construção não 

iniciada 
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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 

Angico I 29/09/2018 27.200,00 Condado - PB Operação 

Malta 27/10/2018 27.200,00 Malta - PB Operação 

Outros Empreendimentos de Geração de Energia na AID 

Usinas Eólicas 

Canoas 30/09/2017 31.500,00 
São José do Sabugi 

– PB 
Operação 

Canoas 4 - 34.650,00 
São José do Sabugi 

– PB 

Construção não 

iniciada 

Lagoa 2 30/09/2017 31.500,00 
São José do Sabugi 

– PB 
Operação 

Lagoa 3 - 34.650,00 
São José do Sabugi 

– PB 
Construção 

Pequena Central Hidrelétrica 

Curemas 01/07/1957  Coremas - PB Operação 

Fonte: ONS (2020). 
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1.2.1.1. Planos, Programas e Projetos Governamentais 

• Âmbito Nacional 

O Quadro apresenta-se os planos e programas do governo federal que possuem relações de forma direta e indireta com a 

instalação do complexo fotovoltaico  

Quadro 4 – Planos e Programas do Governo Federal. 

Planos, Programas e 
Projetos 

Colocalizados 
Responsável 

Legislação 
Relacionada 

Descrição 

Água para todos 
Ministério do 
Desenvolvimento 
Regional (MDR) 

Decreto nº 7 
535, de 26 de 
julho de 2011. 

O Programa está integra ao Plano Brasil Sem Miséria, administrado pelo Governo Federal no sentido de distribuir a 
água para as populações carentes 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 produção de alimentos 
que permitem gerar excedentes em níveis comerciais para ampliar a renda de produtores rurais.  

As ações ocorrem através de implantação/construções de tecnologias sociais para captação e armazenamento 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 voltada para a segurança alimentar e nutricional potencializando desde a produção 
de frutas e hortaliças 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 contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil.  

O Programa atende às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza e foi criado em janeiro de 
2004 e possui três eixos principais:  

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 pobreza, graças a melhores 
oportunidades de inclusão social; e  

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 Cidadania é o responsável pelo 
Programa, e a Caixa Econômica Federal é o agente que executa os pagamentos. 
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Plano Nacional de 
Energia 

Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) e 
Ministério 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: 

1. A evolução da demanda de energia; o potencial dos recursos energéticos;  
2. Os cenários de oferta de energia elétrica; os cenários 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 
Ambiente (MMA) 

Lei nº 12.512 
de 14 de 

outubro de 
2011. 

Decreto 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 incentivando 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 do benefício, alteração de valor, concessão e cancelamento. 

Plano Nacional de 
Educação (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 erradicação 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; 
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 educação;  
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 
socioambiental.” 

Programa Brasil 
Alfabetizado (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° 

O PBA promove a superação do analfabetismo e contribui para a universalização do ensino fundamental no Brasil. O 
programa é desenvolvido em todo o território nacional, em regime de colaboração com o Distrito Federal e com cada 
um dos estados e dos municípios – com atendimento prioritário a municípios que apresentam alta taxa de 
analfabetismo. 
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9, de 16 de 
dezembro de 

2016. 

Para a alfabetização dos jovens, adultos e idosos, o programa conta com a ajuda de voluntários, preferencialmente 
professores da rede pública, que atuam como alfabetizadores, coordenadores de turmas ou tradutores-intérpretes da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) e recebem bolsas mensais, como um estímulo à sua ação alfabetizadora. 

Plano Nacional de 
Assistência Estudantil 
(PNAES) 

Ministério da 
Educação (MEC) 

Decreto nº 
7.234, de 19 
de julho de 

2010; 

O PNAES visa ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal.  

Possui os objetivos de  

"democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal; minimizar os 
efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as 
taxas de retenção e evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação."  

As ações de assistência estudantil deste Programa são voltadas para as áreas de moradia, alimentação, transporte, 
saúde, inclusão digital, cultura, esporte, apoio pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com 
deficiência, 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 Governo Federal com a proposta de erradicar a extrema pobreza, em quase 
todo o território brasileiro. O projeto consiste em identificar e inscrever pessoas que não estejam inscritas no Bolsa 
Família. Além disso, eles incentivam a busca por outras formas de renda e melhores condições de vida. 

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, assistência social, trabalho, educação e afins para 
gerar qualidade de vida.  

Serão incluídos no programa a documentação, energia elétrica, combate ao trabalho infantil, segurança alimentar, 
educação infantil, saúde, distribuição de medicamentos para hipertensos e diabéticos, 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 Cegonha, Brasil 
Sorridente e Distribuição de Medicamentos 

Assistência social e segurança alimentar: Centro de Referência da Assistência Social, Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social, Banco de Alimentos e Cozinhas Comunitárias. 

OBS: Algum desses programas não foram aderidos pelo governo local, logo não há menção deles nesse tópico. 

Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego 
(PRONATEC) 

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 programas, projetos e ações 
de assistência técnica e financeira.  

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 tecnológica; contribuir 
para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da articulação com a educação profissional; 
ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento da formação e qualificação 
profissional; estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica; e estimular a articulação 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 públicas do Brasil, que visa levar eletrificação a áreas remotas e com 
tarifas subsidiadas pelo Governo Federal, governos estaduais e distribuidoras. 

Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens 
(Projovem) 

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 desenvolvimento 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; 
Resolução nº 
48, de 02 de 
outubro de 

2012;  
Resolução n° 
05, de 31 de 

março de 
2017. 

O PEJA: 

“visa ampliar a oferta de vagas na educação fundamental pública de jovens e adultos, em cursos presenciais 
com avaliação no processo, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos sistemas de ensino 
estaduais, municipais e do Distrito Federal.” 

Minha Casa, Minha Vida 
Ministério do 
Desenvolvimento 
Regional (MDR) 

Lei nº 11.977, 
de 7 de julho 

de 2009. 

O Minha Casa Minha Vida é o Programa do Governo Federal que tem como objetivo proporcionar 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 Governo Federal, para possibilitar o acesso à casa própria através da 
concessão de descontos e facilidades para as pessoas que recebem até R$ 5.000,00 poderem adquirir seu imóvel e 
dessa forma, realizar o sonho de grande parte da população brasileira possui, que é ter sua casa própria. 

Programa para 
Desenvolvimento em 
Energias Renováveis e 
Eficiência Energética na 
Rede Federal (EnergIF) 

Ministério da 
Educação (MEC) 

- 

O EnergIF é um projeto do MEC, por meio do MEC, através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
(SETEC), que busca induzir a cultura do desenvolvimento de Energias Renováveis e Eficiência Energética na Rede 
Federal de Educação. 

O Programa torna possível a aplicação de medidas de melhoria no desempenho energético da Rede Federal, a fim de 
reduzir as despesas de custeio com energia elétrica; impulsionar a aquisição de equipamentos de geração de energia 
e para centros de treinamento nas áreas de energia eólica, solar, biogás e eficiência energética; impulsionar a formação 
profissional e tecnológica em energias renováveis e eficiência energética com novos cursos; e fomentar pesquisa, 
desenvolvimento, inovação e empreendedorismo em energias renováveis e eficiência energética na Rede Federal. 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

 
 Capítulo 1 Caracterização do empreendimento 

Outubro 2020   

49 
 

Programa Nacional de 
Alimentação Escolar 
(PNAE) 

Ministério da 
Educação (MEC) 

Lei nº 11.947, 
de 16 de junho 

de 2009; 
Resolução 
FNDE nº 
26/2013. 

O PNAE visa contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar 
e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e 
da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Além disso, a Resolução 
FNDE nº 26/2013 apresenta as diretrizes que regem o PNAE. 

Programa de 
Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) 

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 qualquer forma de 
trabalho, garantindo que frequentem 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 beneficiários. O programa oferece auxílio financeiro, pago mensalmente pela Caixa, à mãe 
ou ao responsável legal do menor, por meio de cartão magnético. 
O PETI é destinado às famílias com renda per capita 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 Sociais do Governo 
Federal. Também devem retirar todas as crianças de atividades laborais e/ou de exploração, e garantir que a criança 
tenha frequência mínima de 85% nas atividades de ensino regular e nas ações socioeducativas e de convivência 
promovidas pelo programa. 

Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas 
Rurais 
(Programa Fomento 
Rural) 

Ministério da 
Cidadania (MC) 

Lei nº 12.512, 
de 14 de 

outubro de 
2011. 

Decreto 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 Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA e Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e Desenvolvimento 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 acompanhamento consiste na visita periódica dos técnicos às famílias participantes do programa. 

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 pobreza 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 
Integral à Família (PAIF) 

Ministério da 
Cidadania (MC) 

Decreto nº 
5.085 de 19 
de maio de 

2004. 

O Programa realiza trabalhos sociais junto às famílias a fim de prevenir a ruptura de laços. O serviço é ofertado pelos 
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). 

Estratégia em Saúde da 
Família 

Ministério da Saúde 
(MS) 

Portaria nº 
2.436, de 21 

Programa que se constitui como porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo por objetivo promover a 
qualidade de vida da população por meio da prevenção de doenças e da promoção à saúde. 
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de setembro 
de 2017. 
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• Âmbito Local 

Verificou-se os planos e programas que o município oferece ao 

desenvolvimento social local.  

Quadro 5 – Planos e Programas do Governo Local. 

Secretarias Programas 

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

• Cadastro único/programa bolsa família; 

• Benefícios assistenciais; 

• Vigilância socioassistencial; 

• Secretaria financeira; 

• Programa de aquisição de alimentos; 

• Sede dos conselhos setoriais afins. 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
ANTONIO DE OLIVEIRA CALADO – CRAS I 

• Serviço de proteção e atendimento 
integral à família – PAIF; 

• Serviço de convivência e fortalecimento 
de vínculos para crianças 3 a 6 anos; 

• Serviço de convivência e fortalecimento 
de vínculos para idosos. 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSÉ 
ALVES FEITOSA – CRAS II 

• Serviço de proteção e atendimento 
integral à família – PAIF; 

• Serviço de convivência e fortalecimento 
de vínculos para crianças 3 a 6 anos; 
• Serviço de convivência e fortalecimento 
de vínculos para idosos. 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

Serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos para crianças e adolescentes de 7 a 

17 anos. 

PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE 2.0 

 

Programa de atendimento a jovens de 15 a 
29 anos. 

CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS - CIPS 

 

• Programa primeira infância no suas – 
criança feliz; 

• Coordenadoria da juventude; 

• Coordenadoria da mulher; 

• Central de interpretação de libras – CIL. 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA 
SOCIAL – CREAS 

• Serviço de proteção e atendimento 
especializado a famílias e indivíduos – PAEFI; 

• Serviço especializado em abordagem 
social; 

• Serviço de proteção social a adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa 
de Liberdade Assistida – LA e de Prestação de 
Serviços à Comunidade – PSC. 

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

Unidade municipal de acolhimento 
institucional para crianças e adolescentes 
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1.2.2. Alcance Socioeconômico no Desenvolvimento do Projeto 

A instalação do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, I, VI, VII, VIII, IX e X 

proporcionará diversos benefícios de alcance socioeconômico 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 

Afetadas (ADA) serão as fazendas arrendadas ou particulares das empresas Rio Alto 

e Coremas, 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, físico e biótico; e os municípios de Coremas, Pombal e São João da 

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

No decorrer deste estudo será apresentado o diagnóstico socioeconômico das 

áreas de influências definidas e a avaliação dos impactos ocorridos. Desta forma, é 

possível prevê os impactos que afetarão a comunidade durante as fases de 

implantação e operação 

1.2.2.1. Fase de Implantação 

• Segundo o Relatório Ambiental Simplificado (RAS), elaborado pela empresa 

Rio Alto no ano de 2019, para implantação da Usina Fotovoltaica COREMAS I 

e II, especialmente as obras civis previstas, deverá mobilizar no pico, 

aproximadamente 2.000 trabalhadores, destes 1.600 serão alocados da 

comunidade local durante um período de aproximadamente 10 meses. 

• Aumento da dinâmica econômica da região causando demanda de bens e 

serviços, especialmente do setor terciário. Esse crescimento, por sua vez, 

tende a criar um ciclo de investimentos na comunidade.  

• Aumento na arrecadação de impostos que, consequentemente, dá condições 

de melhorias sobre os serviços de infraestrutura, saúde e educação no 

município; 

• Aumento da demanda dos serviços públicos, o uso de escolas, postos de saúde 

e demais serviços deverão ampliar, sendo assim, surgindo a demanda de 

ampliação dos mesmos; 
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• Alteração da qualidade de vida, perturbação da vida comunitária através das 

alterações. Por outro lado, pode haver um aumento da qualidade de vida. 

1.2.2.2. Fase de Operação 

• Aumento da oferta de energia elétrica que representará o acréscimo de mais 

energia ao sistema integrado nacional, garantindo maior estabilidade ao 

sistema de distribuição; 

• Continuará com a geração de emprego, porém em uma demanda menor e 

exigindo uma mão de obra mais qualificada; 

• Arrecadação dos impostos que 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); 

• Implantação de programas e projetos na área. 

1.3. Descrição do Empreendimento 

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

fases de implantação e operação, onde será possível verificar dados gerais, como: a 

identificação de áreas com restrições ambientais de uso; valor do investimento; 

características gerais da área de inserção do empreendimento; mapas de localização, 

cronograma de atividades e a planta de localização das usinas fotovoltaicas. 

1.3.1. Informações Gerais 

As informações gerais serão provenientes da identificação de áreas com 

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

Preservação Permanente (APPs); áreas indígenas; comunidades tradicionais; áreas 

urbanas; povoados; unidades de serviços básicos e comunitários. 

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

existem 8 unidades de conservação no Estado da Paraíba. O papel principal dessas 

unidades é a proteção de áreas ambientais ecologicamente significativas, além de 

impedir a presença de atividades degradantes neste local. 
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Na área em que está inserido o empreendimento, não existem unidades de 

conservação, conforme demonstro na Figura 1. O Quadro 6 apresenta a informações 

de todas as UCs existentes no Estado. 

 

Quadro 6 – Unidades de Conservação (UCs) no Estado da Paraíba. 

 

Ainda é necessário considerar a presença de áreas Quilombolas nas 

proximidades. Foi identificado uma comunidade do referido gênero, a qual está 

localizada na AII do empreendimento, sofrendo pouca ou nenhuma interferência 

quanto à instalação do Complexo. É importante salientar que durante o diagnóstico 

socioeconômico a referida comunidade não foi incluída, pois está fora do raio de 5 km 

delimitado para a AID do meio. Enfatiza-se, que a distância entre a comunidade 

Quilombola Cruz da Teresa e a Área Diretamente Afetada em linha reta é de 11,3 km. 

 

 

 

Nome 
Documento 
de Criação 

Data Município Bioma 

Reserva Ecológica Mata do 

Pau-Ferro 

Decreto nº 

14.832 
19/10/1992 Areia Mata atlântica 

Reserva Ecológica Mata do 
Rio Vermelho 

Decreto nº 
14.835 

19/10/1992 Rio Tinto Mata atlântica 

Parque Pico do Jabre 
Decreto nº 

23.060 
19/06/2002 Matureia Mata Atlântica 

Monumento Natural Vale dos 
Dinossauros 

Decreto nº 
23.832 

27/12/2002 Souza Caatinga 

Parque Estadual Pedra da 

Boca 

Decreto nº 

20.889 
07/2/2000 Araruna Caatinga 

Parque Estadual Marinho de 
Areia Vermelha 

Decreto nº 
21.263 

28/10/2000 Cabedelo 
Marinho 
costeiro 

Jardim Botânico Benjamim 

Maranhão 

Decreto nº 

21.264 
29/10/2000 João Pessoa Mata atlântica 

Parque Estadual da Mata do 
Xém-Xém 

Decreto nº 
21.252 

28/10/2000 Bayeux Mata atlântica 
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Figura 1 – AID do empreendimento e Comunidade Quilombola Cruz da Teresa. 

 
Fonte: HELP (2020). 

1.3.2. Valor do Investimento e Fluxograma de atividades 

O montante de capital aplicado para a aquisição dos equipamentos 

fotovoltaicos e seus acessórios, bem como as obras civis, está descrito no Quadro 7 

– Preço Global por Usina, ver no ANEXO III o cronograma físico-financeiro fornecido 

pela empresa Rio Alto. O valor supracitado deverá ser multiplicado pela quantidade 

de Usinas previstas, que somam 7, fornecendo um montante final de R$ 

524.358.952,88. 

Não obstante, os investimentos de um empreendimento estão diretamente 

relacionados com o cronograma/fluxograma de atividade. A empresa Rio Alto, 

objetivando obter melhores resultados elaborou o fluxograma de atividades, como 

pode ser visto no ANEXO XIII, do presente Estudo.de Impacto Ambiental. 
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Quadro 7 – Preço Global por Usina  

Fonte: Rio Alto (2020). 

1.3.3. Características Gerais da Área de Inserção do Empreendimento 

A empresa Rio Alto arrendou um total de 454,2117 ha de terras para a 

instalação do empreendimento, conforme os contratos de arrendamento no ANEXO 

IV. Abaixo apresenta-se o nome das fazendas e tamanho das áreas respectivamente: 

• Fazenda Escurinho: 134 ha 

• Fazenda Escurinho: 66 ha 

• Fazenda Rio Tinto: 254,2117 ha 

A área construtiva possuirá uma área total de 329,11 ha, abrangendo as Usinas 

Fotovoltaicas Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, conforme a descrição no Quadro 8. 

 

 

Quadro 8 – Áreas de cada Usina Fotovoltaica 

Itens Valores (R$) 

Inversores e Transformadores 6.519.593,60 

Módulos 30.095.520,00 

Tracker 15.058.858,40 

Scada, PPC e Estac. Meter. 609.254,95 

Obras Civis, Eletromecânica e Miscelaneas 16.128.848,57 

Gerenc. Seg. Adm. 3.780.887,15 

CFTV 739.481,35 

Supervisão qualidade fabricação módulos FV 271.642,87 

Logistica dos Modulos (Vendemmia) 1.021.469,35 

Total 74.225.556,24 

Total R$/W 2,37 

DIFAL 682.865,60 

TOTAL com DIFAL 74.908.421,84 
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Fonte: Rio Alto, (2020). 

1.3.4. Localização do Empreendimento 

O Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, será instalado no 

município de Coremas e dista 405 km da capital do Estado, João Pessoa. Os acessos 

podem ser realizados por vias asfaltadas em condições adequadas e seguras, sendo 

as principais estradas federais: BR 230, BR 408 e BR 426, conforme apresentado na 

Figura 2  

Usina Áreas do Alvará Área (ha) 

Coremas IV 66,4 45,37 

Coremas V 45,20 45,20 

Coremas VI 45,37 45,37 

Coremas VII 45,77 45,77 

Coremas VIII, IX e X - 147,40 
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Figura 2 – Localização do Complexo Fotovoltaico Coremas IV a X. 
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1.4. Alternativas Locacionais e Tecnológicas 

Para que o projeto de instalação do Complexo Fotovoltaico Coremas IV a X 

seja implantado, foi necessário fazer um estudo técnico locacional para as análises 

de potenciais áreas da região. O diagnóstico visa encontrar as condições adequadas 

para a instalação, assim como a definição das alternativas tecnológicas que 

apresentem o melhor benefício para o empreendedor como também para o meio 

ambiente, para o desenvolvimento socioeconômico da região e do país e o incremento 

no setor energético de fontes de energias renováveis para a manutenção dos recursos 

naturais. 

1.4.1. Alternativas Locacionais 

Este tópico vai de encontro com as determinações do art. 5º da Resolução 

CONAMA 01/86, ou seja, abrange as alternativas de localização do Complexo, 

confrontando com a circunstância de uma não efetivação do projeto e suas 

alternativas. 

O Plano Nacional de Energia (PNE), aponta um cenário de crescimento de 

usinas solar nos próximos 30 anos. Essa expansão do referido setor pode ser 

justificada devido a facilidade de instalação quando comparado com as usinas 

hidrelétricas e redução dos impactos ambientais (MME, 2007). 

Quanto a disponibilidade para a instalação de usinas fotovoltaicas o Brasil 

inteiro possui grande atratividade, mas a região do semiárido nordestino, que envolve 

o Estado da Paraíba, onde está localizado o projeto em estudo, é um grande potencial 

para geração de energia solar (SOUSA, 2020). 

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (2018), a cidade de 

Coremas possui um dos maiores parques de geração de energia solar da América 

Latina, já em operação, correspondendo as usinas Coremas I, II, III em uma área de 

320 hectares de placas solares instaladas para a captação. 

Na escolha de um local adequado para o desenvolvimento de um projeto de 

geração de energia a partir de placas fotovoltaicas, faz-se necessária uma análise 
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multidisciplinar detalhada, observando inúmeros critérios técnicos, sociais, ambientais 

e econômicos pré-definidos.  

O Quadro 9 apresenta as condições para que se tenha uma área favorável de 

instalação do empreendimento.  

Quadro 9 – Critérios para escolha de áreas situacional. 

CONDIÇÃO DESCRIÇÃO SITUAÇÃO FAVORÁVEL 

C
L

IM
Á

T
IC

A
 Irradiação solar 

Irradiação global horizontal com média 
anual ≥ 1.000 kWh/m². 

Condições do vento 
Circulação dos ventos para os módulos, 

mínimo aceitável próximo de 3 m/s. 

Temperatura 
ambiente 

Média anual menor que 20°C, mas a 
máxima não pode ultrapassar 35°C. 

L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Horizonte 
Horizonte limpo, sem visualização de 

grandes montanhas. 

Acesso à água 
Acesso à água (não calcificada e não 
osmótica) para limpeza dos módulos. 

Comunicação 
Acesso à internet, através da tecnologia 

GSM. 

C
N

D
IÇ

Õ
E

S
 D

A
S

 P
R

O
P

R
IE

D
A

D
E

S
 Tamanho da área útil Mais de 50 hectares. 

Acesso 
Próximo a rodovias com boas condições 
para o tráfego de grandes caminhões. 

Formato da área Quadrada ou retangular. 

Orientação Plano orientado ao norte. 

Tipo de solo Argila compacta ou areia 

Vegetação 
Caatinga arbustiva e arbórea 

circundando a área útil do Complexo 
Solar. 

Sombreamento 
Sem sombras de construções ou Árvores 

altas. 
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Documentação 
Regularizada e devidamente cadastrada 
sem impeditivos legais e ambientais. 

Sem redes de 
abastecimento 

cruzando a terra 
(gás, canos de água, 
redes elétricas e de 

telefones). 

Sem redes cruzando a terra. 

V
IA

B
IL

ID
A

D
E

 T
E

C
N

IC
A

 E
 E

C
O

N
Õ

M
IC

A
 Distância ao ponto de 

conexão 
Sem hipotecas ou gravames 

Proprietários Um ou dois proprietários. 

Disponibilidade dos 
mapas cadastrais 

Propriedade devidamente cadastrada e 
com documentações 

Classificação da terra Industrial ou agricultura, sem proteção. 

Incentivos de 
investimento 

Possibilidade de haver redução de taxas 
ou outros incentivos de investimentos 

Infraestrutura 

Infraestrutura adequada dentro e nas 

imediações do sítio da usina fotovoltaica 

como pré-requisito para segurança ao 

empreendimento, tanto nos aspectos 

técnicos quanto econômicos. 

Fonte: STEELCONS e PRESERV AMBIENTAL, (2019). 

 

Desta forma, considerando os aspectos acima elencados, a escolha locacional 

se dará a partir de uma análise da viabilidade física, socioeconômica e ambiental da 

área escolhida.  

1.4.1.1. Alternativa Locacional 1 

A primeira alternativa locacional foi a área em que estão inseridas as Usinas 

Coremas I, II e III. Essa alternativa se fundamentou tecnicamente nos resultados 

obtidos nas UFVs citadas anteriormente. O local possui boa insolação, dispõe de 

terrenos para arrendamento que facilitam os contratos dos bens imóveis, está distante 

de comunidades, ou seja, não haveria necessidade de relocação e/ou desapropriação 

da população. Além disso, conta com a estrutura básica, por exemplo, as principais 

vias de acesso se encontram consolidadas o canteiro de obras já existente será 

aproveitado.  
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Entretanto, no arranjo das Usinas Fotovoltaicas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, há 

interferências dentro das APPs dos pequenos reservatórios existentes na área, como 

pode ser visto na Figura 3, o que o torna uma alternativa inviável. Visto que, conforme 

a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, as APPS são áreas protegidas, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas (BRASIL, 2012). 

Figura 3 – Pequeno reservatório da área e interferência no layout 1. 

 
Fonte: Rio Alto, (2020). 

1.4.1.2. Alternativa Locacional 2 

A segunda alternativa locacional, está inserida na Fazenda Rio Tinto, isso por 

também estar próxima da demais usinas já em operação. O sítio, possui áreas 

degradadas, processo acelerado por interferências antrópicas. Entretanto, assim 

como na alternativa 1 o local possui pequenos açudes que sofrem interferências nas 

APPs dos reservatórios. 

Figura 4 – Alternativa locacional 2 
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Fonte: Rio Alto (2020). 

1.4.1.3. Alternativa Locacional 3 

Segundo Carvalho (2017), o estado da Paraíba é um dos estados com melhor 

índice de irradiação solar global horizontal do país, variando entre 800 e 1000 W/m² e 

conta com todos os fatores climáticos amplamente favoráveis para o desenvolvimento 

do potencial energético da região. 

A temperatura média da região é de 35 ºC e mínimos sinais de nebulosidade 

que garante a melhor operação de sistemas fotovoltaicos para a geração de energia 

solar. Além disso, o nível anual de chuvas é inferior a 1.000 mm o que colabora para 

a geração de eletricidade em um período maior durante o dia (CARVALHO, 2017). 

Segundo o diagnóstico físico realizado na área em estudo os solos são rasos e 

apresentam cores fortes, em tons avermelhados, com alta saturação por base nos 

horizontes subsuperficiais, favorecendo o enraizamento das plantas. Constituem 

áreas de relevos planos e suave ondulado, pedregosos com baixa capacidade de 

percolação e altamente susceptíveis aos processos erosivos. 
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1.4.1.4. Viabilidade socioeconômica e ambiental da área escolhida  

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

negativos para as populações sejam mínimos, preservando ao máximo as 

comunidades existentes no entorno do empreendimento. 

As condições de acesso são de grande importância, devido a não interferência 

à população da região, tanto da sede do município quanto as que residem no entorno 

da área do empreendimento.  

A área escolhida já possui vias internas construídas e adequadas devido a 

operação das usinas Coremas I, II e III, tornando viável a movimentação de caminhões 

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

construção de novas vias.  

Segundo o Plano de Supressão Vegetal (PSV) (ANEXO V), o desmatamento 

será 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 desde que não impacte área de preservação ambiental 

e/ou das atividades futuras. 

Do ponto de vista da viabilidade energética, a área apresenta um grande 

potencial visto a implantação de outros empreendimentos instalados no município de 

Coremas. Esses, por sua vez, alavancam o desenvolvimento econômico e social 

através das usinas instaladas Coremas I, II e III que geram 81 MW com investimentos 

de até R$ 426 milhões (ANAEL, 2018). A área destinada à implantação do complexo 

fotovoltaico reúne condições positivas quando analisado o impacto socioeconômico, 

além das potencialidades naturais ao tipo de empreendimento a ser construído. No 

ANEXO VI é possível verificar o layout da alternativa locacional 3, bem como na Figura 

5. 
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Figura 5 – Layout das usinas Coremas IV, V, VI, VII e VIII. 

 
Fonte: Rio Alto (2020).
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1.4.2. Alternativas Tecnológicas 

A história da energia solar é recente, precisamente, do ano de 1954 quando o 

químico norte-americano, Calvin Fuller, desenvolveu o processo de dopagem do 

silício (ELYSIA, 2020). Hodiernamente, a energia solar fotovoltaica se apresenta como 

uma alternativa viável, ecológica e economicamente factível, além de possuir 

tecnologias cada vez mais eficientes, como será apresentado nesse tópico através da 

descrição técnica do empreendimento elabora pela empresa Rio Alto (2020), além 

disso, os manuais das máquinas contendo as especificações elétricas, medidas de 

segurança, informações técnicas e operacionais, possíveis riscos, etc estão no 

ANEXO VII.  

1.4.2.1. Resumo executivo 

A Descrição Técnica full wrap EPCM define a configuração técnica do 

Complexo Fotovoltaico IV - VIII e o Escopo de Suprimento, incluindo execução das 

obras civis, fornecimento de equipamentos, instalação eletromecânica, instalações de 

infraestruturas elétrica e de comunicação, assim como segurança.  

A capacidade instalada de geração para esta usina fotovoltaica é de 156 MWp, 

com 530 Wp por módulo, para a planta fornecer no máximo 133 MWac ao nível de 

cubículo MT na subestação. Cada usina irá dispor de 31,2 MWp de potência instalada. 

A interconexão será através da subestação elevadora e linha de transmissão já em 

operação e não incluídas no escopo deste estudo. A planta será localizada no local 

designado, no município de Coremas, Estado de Paraíba, Brasil.  

O dimensionamento e os equipamentos definidos aqui são preliminares e 

sujeitos a mudanças durante a engenharia básica e executiva, e consistem em: 

● Módulos bifaciais Longi 530W 

● Trackers STI bifila 1Vx60 

● Inversores Huawei SUN2000-185KTL 

● Transformadores Huawei 6.660/3.150 kVa; 34,5/0,8-0,8kV, 60Hz 

Maiores detalhes de cada equipamento podem ser observados ao longo da 

descrição técnica, cada um em seu capítulo correspondente. 
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1.4.2.2. Resumo do escopo de trabalho 

Esta Descrição Técnica full wrap EPC inclui o seguinte escopo, mas não 

limitado a: 

• Dimensionamento conceitual da Planta Fotovoltaica; 

• Engenharia básica e detalhada; 

• Fornecimento de toda engenharia, aquisição, mão-de-obra, equipamentos e 

materiais para realização de todas as obras civis; 

• Fornecimento de módulos fotovoltaicos (FV) com INCOTERM DAP. 

• Fornecimento de estrutura de montagem para módulos FV no local (rastreador 

de um eixo tipo bifila 2x(1Vx60))); 

• Fornecimento de inversores string e solução de MT; 

• Aquisição de outros materiais e equipamentos, bem como cabos, materiais de 

fixação e materiais consumíveis necessários para implantação das UFVs; 

• Instalação de estruturas, módulos, cabeamento, inversores, transformadores, 

equipamentos de manobra, medidores e sistemas de monitoramento, controle 

e segurança; 

• Gerenciamento de Projeto, incluindo documentação de EPCM, como 

documentos As Builts, desenvolvimento e manutenção de Cronograma de 

Projeto EPCM, Plano de Controle de Qualidade e Plano de Segurança e Saúde; 

• Comissionamento e testes conforme normas, especificações e legislação 

vigente, sendo os resultados apresentados ao cliente para análise, antes de 

qualquer aprovação de comissionamento ou teste de equipamentos, máquinas 

ou materiais envolvidos na implantação das UFVs; 

• Plano Ambiental da Construção e plano de segurança para o local, conforme 

detalhado na Matriz de Responsabilidade; 

• Partes, peças, cabos e equipamentos sobressalentes;  

1.4.2.3. Engenharia Conceitual 

A descrição técnica é baseada na engenharia conceitual e de acordo com a 

configuração e os requisitos do Contratante. O projeto utilizará 295.200 módulos FV 

de silício bifaciais, para produzir e entregar a potência demandada para cada usina 

fotovoltaica, sendo em total de 133 MWac no ponto de interconexão conforme PVSyst 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

 Capítulo 1 Caracterização do empreendimento 

Outubro 2020   

68 
 

apresentado, para a rede elétrica, dentro dos termos e condições dos Acordos de 

Interconexão e Compra de Energia. Os módulos FV serão arranjados em fileiras 

seguindo uma direção Norte-Sul e com rastreamento de um eixo, rotacionando Leste-

Oeste. 

De acordo com a distribuição do Contratante, cinco usinas fotovoltaicas (UFV) 

compõe o projeto. A tabela seguinte resume os aspectos técnicos do complexo solar: 

Quadro 10 – Informações Técnicas do equipamento utilizado no Complexo 

COREMAS IV - X 

Módulos FV 295.200 uds 

Potência CC 
(aproximadamente) 

156 MWdc 

Potência AC (40ºC) 133 MWac 

Estrutura Rastreamento de um eixo 

 

Entende-se que esta configuração é um dimensionamento preliminar e pode 

ser modificado para melhor eficiência de acordo com o dimensionamento final do 

projeto.  

A energia elétrica gerada nos módulos FV será transmitida aos inversores 

strings, elevando a tensão nos centros de Média Tensão para o pátio de 34,5 kV 

conforme o layout apresentado. 

1.4.2.4. Processo de compra e aquisição 

Os equipamentos serão selecionados com base em eficiência e durabilidade.  

Os equipamentos principais levam em consideração os seguintes critérios:  

• Pré-aprovação 

• Liderança no segmento 

• Alta qualidade 

• Tecnologia comprovada 

• Histórico consistente 

• Qualidade de serviço 
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• Fornecedores com reputação e confiança, líderes no mercado 

fotovoltaico 

Nossos fornecedores trabalham lado a lado na atuação no setor fotovoltaico. 

Isto levou a um forte relacionamento baseado em experiência, confiança e 

capacidade. 

1.4.2.5. Módulos FV 

O módulo fotovoltaico é o elemento capaz de converter a energia solar em 

energia elétrica usando tecnologia fotovoltaica. Atualmente, devido aos avanços da 

tecnologia fotovoltaica, existe uma tendência a usar módulos FV de alta potência. Para 

este caso, foi escolhido um modelo bifacial de 530 WDC de Longi conforme 

requisitado pela Contratante. 

Todos os módulos que serão utilizados possuem a tecnologia de silício 

cristalino, ou em sua alternativa monocristalina ou na policristalina. As células são 

encapsuladas com EVA (acetato-vinilo de etileno). 

A parte frontal do módulo é coberta por vidro temperado capaz de suportar neve 

e granizo. Cada opção possui vantagens e desvantagens e a decisão final levará em 

consideração a melhor opção para o projeto. 

As conexões de saída dos módulos serão direcionadas às caixas do inversor 

string. O módulo fotovoltaico possui estrutura externa de alumínio anodizado, que 

possui alta resistência a vento e é dimensionado para facilitar a montagem na 

estrutura de suporte. 

• Dimensões típicas de módulos bifaciais FV 

Para esta proposta são considerados módulos bifaciais Longi 530 Wp, 

conforme indicado pela Contratante. A tecnologia bifacial aproveita o albedo, 

coletando a radiação refletida na parte traseira do painel. Estudos mostram que a 

energia produzida pode aumentar, dependendo do solo e de outros parâmetros.   

1.4.2.6. Qualidade dos módulos 

Os módulos FV serão fornecidos pela Elecnor, comprados da empresa Longi. 

Assim sendo, a classificação Tier 1 na lista Bloomberg New Energy Finance é 

requerida, assim como um plano de qualidade. 
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O fornecedor selecionado foi de acordo com: 

• IEC 61215:2016 – Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) 

modules – Design qualification and type approval. 

• IEC 61730-1/2:2016 – Photovoltaic module safety qualification. 

• IEC 62804-1:2015 – Photovoltaic (PV) modules – Test methods for the 

detection of potential-induced degradation – Part 1: Crystalline silício 

• IEC 60068-2-68:1994 – Environmental testing - Part 2-68: test L: Dust 

and sand 

As garantias técnicas especificas dos Módulos FV serão conforme contrato. 

1.4.2.7. Sistema de suporte/rastreamento do arranjo solar (Tracker) 

O sistema de rastreamento rotacional é de um eixo para seguir 

aproximadamente a posição do Sol, cuja radiação aumenta significantemente no 

verão, quando os dias são mais longos, e particularmente mais em altas altitudes. Os 

materiais utilizados mais comuns são de alta resistência e durabilidade, como aço 

galvanizado. Todos os elementos serão feitos de aço galvanizado a fogo conforme 

ISO 1461 ou proteção equivalente. O tratamento das superfícies deverá ser suficiente 

para prover proteção à corrosão para a tempo de vida útil da UFV. 

Figura 6 -  Rastreadores de um eixo da Soltec em construção no Piauí 
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Figura 7 – Rastreadores de um eixo da NEXTracker em Barcaldine 

 

 

Os painéis serão montados em sistemas de rastreamento de um eixo com 

estrutura de aço galvanizado a fogo. A estrutura deverá ter garantia de 30 anos de 

vida útil, e a possibilidade de galvanização com os materiais de fixação deve ser 

levada em consideração. 

As fileiras do sistema de rastreamento deverão ser posicionadas na direção 

Norte-Sul com aproximadamente 33% de cobertura do solo para minimizar os efeitos 

de sombreamento e maximizar a captura de energia solar anualmente. Será 

implementado o sistema de backtracking para reduzir ainda mais as perdas. 

O solo abaixo e entre as fileiras do sistema deverá ser vegetação rasteira, 

natural com baixo custo de manutenção e sem necessidade de fertilizantes ou 

irrigação, e visando maximizar a eficiência de geração dos módulos bifaciais. O 

Quadro 11 apresenta as características da estrutura considerada.  
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Quadro 11 – Características da estrutura. 

COMPLEXO SOLAR SOL DO SERTÃO 

Estrutura Rastreamento de um eixo 

Configura
ção 

1Vx60 (bifila) 

Abertura 
de 

rastream
ento 

+55˚/-55˚ 

Módulos 
por 

String 

30 

Pitch 5 m 

Proteção 
do aço 

Galvanizado a Fogo (EN ISO 1461) 

Tipo de 
condução 

Considerou 50% fincado direto e 50% pre-drilling, de acordo as 
petições do Cliente, porém, caso seja solicitado ou demonstrado 
tecnicamente a necessidade de uma divisão diferente desta acima será 
regulado conforme contrato.  

 

1.4.2.8. String Inverter 

O inversor é o dispositivo encarregado de transformar a corrente de continua 

para alternada, é uma solução compacta que inclui diversos inversores conectados 

ao transformador e ao pátio de média tensão. A potência de cada Eletrocentro será 

ajustada durante a fase de engenharia detalhada de acordo com o nível de tensão, as 

condições ambientais e os requisitos da rede elétrica. 

Para o dimensionamento conceitual, a série de inversores SUN2000-185KTL 

da fabricante Huawei foi considerada, conforme o Layout apresentado. Entretanto, se 

reserva o direito de alteração somente para melhor eficiência do projeto ao seu critério, 

contanto que o inversor definido esteja em conformidade igual ou superior com os 

requisitos de interconexão. 

A Descrição Técnica apresentada está incluindo: 

Figura 8- Descrição técnica do inversor 
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1.4.2.9. Scada 

A UFV inclui a utilização de sistema SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) que permitirá o monitoramento e a operação de maneira remota O 

sistema disponibilizará uma representação visual da produção de energia gerada pelo 

sistema, sendo que as telas serão previamente apresentadas ao cliente para 

aprovação e liberação. 

O Sistema de Monitoramento da UFV integrará a comunicação dos inversores, 

das estações meteorológicas e da central de transformação. 

O sistema será configurado para apresentar com previsão adequada os 

seguintes parâmetros: 

• Medidor de Energia, disponível para saída da UFV e/ou entrada em outro local 

• Posição dos rastreadores 

• Informação do relé de interrupção do circuito 

• Informações dos inversores e dos Eletrocentros 

• Informações climáticas 

• Tela de alarmes 

Figura 9 - Exemplo da interface do sistema SCADA. 

 

Adicionalmente, o sistema SCADA apresentará variáveis calculadas (por 

exemplo a média de medições climáticas). 
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Será possível gerar, exportar e imprimir representações gráficas baseadas em 

seleções de variáveis. Será possível selecionar o período de tempo desejado ou 

utilizar valores atuais, e também alterar a escala, fixar valores mínimos e máximos 

para os gráficos, etc. 

 

Figura 10 - Exemplo de representações geradas pelo sistema SCADA  

 

As informações serão disponibilizadas para envio a terceiros, tais como a 

central de controle da Contratante e os operadores da rede elétrica (para operação da 

mesma e do mercado elétrico). Sendo que o SCADA da SE deverá receber/enviar 

informações ao SCADA das UFVs. 

1.4.2.10.  Cabos 

Os cabos de conexão entre os módulos FV e as caixas de junção secundárias 

deverão ser cabos na cor preta constituídos por condutor singelo de cobre e devem 

ser listados e identificados como cabos FV de acordo com as normas técnicas 

aplicáveis. Os cabos conectando os módulos de uma string deverão ser instalados 

fora de radiação solar direta sempre que possível e deverão ser resistentes à radiação 

UV. 

Os cabos utilizados para fechar a série de módulos, correspondendo à 

continuidade do circuito, deverão ser instalados fixados à estrutura de suporte, 

resistente à radiação UV e instalados fora de exposição de radiação solar direta 
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sempre que possível. Este tipo de cabo será do tipo RV-K ou cabo solar de acordo 

com as especificações do local e da Contratante. Os cabos usados para conectar as 

strings às caixas de junção secundárias serão de condutores singelos de cobre com 

isolamento em polietileno reticulado (XLPE) para 1,5 kVDC. 

Figura 11 – Cabo solar 

 

 

1.4.2.11. Cabos para MT 

Os cabos de para utilização em Média Tensão serão de isolação XLPE, 

formados por condutores de alumínio ou cobre Classe 2, conforme definido em 

projeto. Este tipo de cabos deve ser dimensionado, fabricado e testado conforme a 

norma adequada, e deverá ser adequado para instalações fixas, internas, externas, 

enterradas ou em conduítes. Deve ser apropriado para utilização em transmissão e 

distribuição de energia elétrica em redes de média tensão. 

Tanto cabos singelos como em trifólio são considerados aceitáveis. A seleção 

final será feita de acordo com o dimensionamento realizado durante a fase de 

engenharia detalhada com o objetivo de evitar emendas de cabos quando possível. 

Os cabos de MT da UFV deverão ser instalados enterrados diretamente ou em 

dutos enterrados para cruzamento de rodovias. Sendo que todo e qualquer cabo que 

venha passar por vias de acesso ou vias internas/externas deverá ser enterrado em 

dutos e envelopado com concreto para proteção dos cabos em relação tráfego de 

veículos ou máquinas.  

Figura 12 – Cabo de média tensão. 
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1.4.2.12. Cabo de comunicação 

Todos os Eletrocentros deverão ser interconectados por rede de cabos de fibra 

ótica que integrarão a comunicação de todas as partes da UFV com o servidor na 

central de O&M, segundo o esquema de comunicações. A escolha do cabo de fibra 

ótica prevenirá perturbações eletromagnéticas na rede de comunicação da UFV. O 

esquema de rede de comunicação por fibra óptica estará em anel. Tais cabos de fibra 

ótica deverão estar de acordo com as normas locais e com as normas IEC. 

1.4.2.13. Estações meteorológicas 

Este contrato contempla 1 estação meteorológica completa por Usina 

Fotovoltaica, que possuirá os seguintes componentes principais: 

• Piranômetro Classe II horizontal e inclinado; 

• Anemômetro com cata vento.  

• Sensor de temperatura ambiente. 

• Sensor de temperatura do módulo fotovoltaico. 

• Medidor de umidade. 

• Uma célula calibrada (Atersa). 

• Medidor de chuva 

• Display interativo em LED 

• Conexão RS485 

• Data Logger 

Figura 13 – Estação meteorológica independente com baterias e célula solar (no mínimo 60W) 
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Figura 14 – Equipamentos diversos de estações metereológicas 

 

Fonte: A) Estrutura de montagem alta; B) Modelo de Data Logger da Geonica; C) Piranômetro 

1.4.2.14. Sistema de segurança 

O sistema de segurança será um sistema econômico e efetivo ao mesmo 

tempo. O sistema de segurança será instalado em torno dos perímetros cercados, 

conforme definido no layout. As câmeras devem ser posicionadas estrategicamente 

em torno do local cercado do projeto para permitir o monitoramento e a inspeção de 

ativos críticos da instalação, incluindo o portão de entrada principal e o edifício de 

O&M. Sendo que a quantidade de câmeras deverá atender claramente e visualmente 

a todo perímetro das usinas. 

Serão instaladas câmeras de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) com vídeo 

analítica de detecção de intrusão. 
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Figura 15 – Imagem de uma câmera D/N com IR 

 

Essas câmeras com IR são suportadas por softwares poderosos capaz de 

analisar as imagens tiradas e diferenciar entre uma intrusão e um falso alarme. 

Pontos favoráveis das câmaras Day/Night: 

• Em regiões com altas temperaturas externas de 35°C – 40°C, a qualidade de 

detecção das câmeras térmicas diminui, porque a tecnológica das câmeras se 

baseia principalmente nas diferenças de temperatura. Por outro lado, as 

câmeras D/N facilitam a detecção, mesmo em altas temperaturas. 

• Graças às últimas gerações de infravermelho, é possível cobrir grandes 

distâncias com câmeras D/N. 

Fazem parte dos componentes principais do sistema de monitoramento: 

• Báculos, sobre os quais se instalarão os sensores de segurança perimetral 

para cobertura do perímetro; 

• Câmeras CCTV; 

• Centro de controle e monitoramento. 

1.4.2.15. Construção 

• Geral  

Um Organograma fará parte do contrato como um, com todos os responsáveis 

por cada área de atuação no projeto e os respectivos nomes, com currículos e 

experiência para os responsáveis de cada área conforme listados abaixo: 
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a) 01 Engenheiro Civil; 

b) 01 Engenheiro Eletricista; 

c) 01 Engenheiro ou Técnico de Planejamento; 

d) 01 Engenheiro responsável por Projetos; 

e) 01 Engenheiro de Qualidade ou Técnico de Qualidade; 

f) 01 Responsável por Recursos Humanos; 

g) 01 Responsável por Almoxarifado; 

h) 01 Engenheiro ou Técnico de Segurança e Saúde; 

i) 01 Engenheiro ou Técnico Ambiental; 

j) 01 Técnico de Enfermagem do trabalho; 

k) 01 Ambulância com motorista; 

 

• Gerenciamento de Projeto 

Equipe de projeto dedicada para gerenciamento do mesmo. Um gerente de 

projeto será designado full-time para ser o contato da Contratante e fará reuniões 

regulares para atualizar a Contratante e outros acionistas sobre o estado do projeto. 

• Segurança e Saúde durante a construção 

Haverá um Engenheiro (com CREA ativo) ou Técnico de Segurança e Saúde 

(S&S) dedicado ao projeto. Tal responsável irá verificar o cumprimento do plano de 

Segurança e Saúde nos serviços realizados e coordenará os assistentes de S&S e os 

responsáveis de S&S de subcontratadas para assegurar a implementação do plano. 

Devendo seguir a NR 4 e as normativas vigentes. 

• Condições administrativas e ambientais 

Todas as restrições impostas pela jurisdição local, estadual e federal serão 

aplicadas. Asseguramos que seu corpo técnico e subcontratadas são devidamente 

treinados para cumprir com qualquer requisito trabalhista, ambiental ou arqueológico 

derivado das permissões. Se disponibilizará gerenciamento de resíduos apropriado 

durante as atividades de construção. Todo resíduo será reciclado, se viável, ou 

transportado para o tratamento adequado. 

Todo o solo removido durante a terraplenagem e outras atividades será 

utilizado ou descartado no local “Bota dentro” ou “Bota fora”, que será definido antes 
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da realização da supressão vegetal, de acordo com as necessidades do projeto. Da 

mesma forma, um espaço dentro do site poderá ser alocado em cada usina, para 

destinação do passivo ambiental gerado pela supressão vegetal desde que não 

impacte área de preservação ambiental e/ou das atividades futuras de O&M 

1.4.2.16. Obras civis 

O Empreendimento deverá ser adequado com todas as normas nacionais e 

internacionais aplicáveis e deverão ser apresentados todos os procedimentos 

executivos antes do início das atividades para análise do cliente. 

• Preparação do local 

A limpeza do local incluirá a poda de toda a vegetação que estará dentro das 

áreas de geração e de caminhos internos, de acordo com as normas e legislação 

vigentes. Sendo que a limpeza deverá ser realizada de maneira periódica durante toda 

a construção do empreendimento até a recepção integral de cada usina 

A vegetação que permanece dentro das áreas designadas como “bota fora” ou 

“bota dentro” permanecerá inalterada, desde que não interceda com nenhum 

elemento do projeto. Será realizado um estudo geotécnico completo e um estudo 

topográfico com maior detalhamento para indicar a correta preparação do solo. Sendo 

que haverá corte e movimentação de solo necessário para a realização das 

superfícies das zonas de geração, conforme indicado pelo projeto de terraplanagem.  

O projeto da drenagem terá os elementos necessários para a distribuição da 

água, desde as áreas de geração até as bacias de evacuação da água. Sendo o 

projeto elaborado seguindo as normas ABNT vigentes para a atividade, visando o 

melhor desempenho e qualidade do sistema de drenagem empregado com período 

de recorrência indicado no estudo hidrológico. No caso da necessidade de 

enrocamentos devido altura de taludes e desníveis do terreno, esses deverão ser 

executados seguindo as normas existentes.  

• Valas de cabos 

As valas de cabos de baixa tensão terão uma profundidade mínima de 700 mm 

e uma largura de 600 a 1200 mm. As valas de cabos de média tensão terão uma 

profundidade mínima de 1000 mm e uma largura de 600 a 1200 mm. Toda passagem 

destes cabos, sob vias ou caminhos, serão feitas através de eletrodutos para proteção 
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do material e uma proteção subsequente de concreto. Exemplos de valas de MT são 

apresentadas na Figura 16 - Exemplo de valas de cabos. 

Figura 16 - Exemplo de valas de cabos. 

 

Cabos de corrente contínua e cabos MT serão enterrados diretamente. Caso 

entenda haver algum risco para os cabos será avaliado caso a caso, porém sempre 

optando por mais segurança aos equipamentos pensando na longevidade do sistema. 

A superfície inferior da vala de cabos deverá ser plana e livre de pontas, pedras, etc. 

Após a instalação dos cabos, o preenchimento da vala deverá ser realizado utilizando 

o solo natural da região, se possível, e assegurando que não contém pedras ou 

detritos. A 500 mm acima dos cabos deverá ser posicionada fita sinalizadora para 

alertar a presença de cabos elétricos. A execução das valas de cabos estará completa 

uma vez que preenchida e compactada por meios mecânicos. Todas as regulações e 

legislações vigentes devem ser levadas em consideração. 

• Cercas 

A cerca metálica de 2 metros de altura com um sistema de 50 cm contra 

invasão, formado por três fileiras de arame farpado, deverá ser instalada no perímetro 

do Empreendimento para prevenir acesso à UFV e aos equipamentos elétricos.  

Figura 17 - Detalhe típico de cerca metálica 
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Também deverão ser instalados portões metálicos duplos para cada acesso (2 

acessos planejados: um para o cercado de Coremas VIII e outro para o cercado de 

Coremas IV-VII), feitos de aço galvanizado a quente, de acordo com as normas 

vigentes, com dimensões de 4 por 2 m e com travas de segurança. 

• Vias de acesso 

Haverá construção de vias internas de terreno compactado, que será 

selecionado dentro da área de implantação. Eles terão 4 m de largura útil (excluindo 

taludes) para a construção e a manutenção do Empreendimento. Elas permitirão o 

acesso de veículos pesados para construção, manutenção e reparo em toda a 

Instalação, de acordo com o layout apresentado. Caso as vias de 4 m de largura útil 

tragam dificuldades e problemas para ela mesma em executar o seu escopo de EPC 

e haja necessidade de aumentar vias para trânsito e acesso de seu maquinário e 

equipamentos. 

Vias adicionais podem ser instaladas para permitir acesso fácil e seguro para 

veículos leves pelo Empreendimento. As vias externas e vias temporários que 

poderão ser necessárias durante o período de obras. As interseções das vias deverão 

ser adequadas para as características do solo e intensidade de pesos que serão 

aplicados. Ao final dos trabalhos e antes da entrega parcial de cada Usina, deverá ser 

efetuada uma limpeza, nivelamento e sinalização das vias internas de acesso e vias 

principais. 

• Fundação para eletrocentros 

As fundações para os Eletrocentros serão feitas de acordo com 

dimensionamento específico para o solo do local e de acordo com a especificação do 

fornecedor. As fundações serão avaliadas de acordo com a conclusão do relatório 

geotécnico final.  

1.4.2.17. Instalações mecânicas 

• Fundações do sistema de rastreamento solar 

A estrutura é definida com uma profundidade de pilar a partir de 1,5 m e com 

uma distância mínima de 400 mm. Quando com dificuldades de solo, diferentes 

esquemas de pilares e suportes podem ser propostos e executados, desde que haja 
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um acordo com o fabricante que não incorra em perda de garantia, utilizando modelos 

modificados de pilares ou perfuração prévia. As soluções de custos eficientes só 

podem ser dimensionadas após o relatório geotécnico ser concluído.  

O sistema de pilares será dimensionado para ser completamente compatível 

com as estruturas do sistema de rastreamento (Tracker) e para assegurar o suporte 

durante toda a vida útil do Empreendimento, levando em consideração a corrosão e 

possível expansão. Após analisar os resultados obtidos de testes adicionais de solo, 

será possível avaliar e determinar a profundidade dos pilares.  

Figura 18 - Fixação dos pilares para estrutura do sistema de rastreamento 

  

• Montagem do sistema solar 

A estrutura selecionada será instalada de acordo com o manual do fornecedor 

para assegurar a garantia do mesmo. A estrutura não deverá ser soldada, cortada ou 

perfurada sem reestabelecer a proteção galvânica, desde que previamente aprovado 

pelo fabricante. Os módulos FV deverão ser fixados de maneira correta na estrutura 

de acordo com as características locais de vento e com o manual de instalação do 

fornecedor. 

1.4.2.18. Instalações elétrica 

• Instalações em BT 

As instalações em BT da UFV incluem todos os componentes desde os 

módulos FV até os transformadores e instalados sem emendas. Os módulos FV serão 

agrupados em séries (strings), em um número conveniente para entregar o máximo 

de energia na saída do inversor, assegurando que os limites de corrente, potência e 

tensão informados pelo fabricante do inversor não seja excedido. Esta oferta 

considera strings de 30 módulos. 
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As strings serão conectadas em paralelo em uma caixa de junção secundária, 

sendo ambas com proteção fusível. Considera-se a instalação de DC Bus para 

otimizar a proposta. Das caixas de junção os condutores serão conectados aos 

inversores. Os inversores são interconectados em paralelo com os equipamentos de 

manobra do pátio. As instalações elétricas na UFV serão realizadas de acordo com 

os princípios do plano de Segurança e Saúde disponibilizado e em conformidade com 

as normas vigentes. 

• Instalações em BT 

Os equipamentos para atuação em 34,5 kV conectarão cada Eletrocentro 

através de uma rede subterrânea com topologia radial. Os cabos serão lançados em 

valas, como descrito no tópico: Valas de Cabos. 

Os cabos serão instalados sem emendas, sempre que possível. Entretanto, se 

reserva o direito de usar emendas quando necessário tecnicamente para grandes 

distâncias (normalmente entre o último Eletrocentro de um circuito e as instalações de 

interconexão, ou em casos que excedam 1,5 km). Qualquer emenda realizada deverá 

ser perfeitamente funcional, devidamente sinalizada e indicada em desenhos as built. 

• Aterramento do sistema fotovoltaico 

O dimensionamento do sistema de aterramento inclui a interconexão entre o 

sistema elétrico condutor e a terra. Tal dimensionamento estará de acordo com todas 

as normas e legislação vigente, e também com os requisitos da concessionária local. 

Um sistema de aterramento único será instalado para conexão de todas as 

partes metálicas não condutoras do sistema a ser definido durante a execução do 

projeto. Uma malha de aterramento será instalada, consistindo em hastes de cobre 

nu adequadamente dimensionadas. Todas as conexões e os cabos da malha serão 

apropriados para o Empreendimento. 

A estrutura de suporte dos módulos FV será aterrada para reduzir os riscos 

associados ao acúmulo de cargas estáticas. Essa medida limita a tensão que partes 

metálicas condutoras poderiam apresentar em relação à terra. Isso também permite 

que as proteções diferenciais detectem fuga de corrente, e também facilita o 

escoamento de correntes de defeitos ou de descargas atmosféricas para terra. 
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O sistema de aterramento da UFV será instalado com um condutor de terra 

contínuo, de cobre nu, enterrado diretamente e passando por valas de BT e MT com 

profundida mínima de 30 polegadas, envolvendo toda a área da UFV. Os seguintes 

sistemas de aterramento estão sendo considerados, conforme normas e legislação: 

• Aterramento do sistema de corrente alternada em baixa tensão (sistema 

elétrico a partir dos inversores e rede auxiliar de distribuição BT para a UFV) 

• Aterramento do sistema de corrente alternada em média tensão (a partir dos 

transformadores e até o transformador para alta tensão). 

Para aterramento da parte de corrente contínua será utilizado um esquema de 

aterramento IT. 

O Empreendimento terá dois tipos de conectores de aterramento: 

• Aterramento de estruturas metálicas: cabos de cobre de seção 35 mm² 

• Aterramento de ferragens dos equipamentos MT: sistema em anel retangular 

com quatro hastes de aço revestidas de cobre, com cabos de cobre nu de 

seção 50 mm² para conexão.  

Painéis elétricos de baixa tensão, partes condutoras expostas e tubulação metálica 

serão conectados ao circuito de proteção aterrado. 

• Proteção contra descargas atmosféricas 

Seguindo as normas aplicáveis, se efetuará estudos de proteção contra 

descargas atmosféricas e considerará medidas para manter os riscos dentro de limites 

razoáveis. Um captor será instalado na central de controle para proteger o sistema de 

segurança e o sistema SCADA. Desta forma, este edifício estará protegido de 

descargas atmosféricas diretas. 

De acordo com a prática atual em geração fotovoltaica e para evitar 

sombreamento nos módulos FV, não foi considerada proteção para descargas 

atmosféricas diretas nos módulos. Será realizado um estudo para calcular o nível de 

incidência de raios na região que se encontra a obra e baseado nisso será elaborado 

um plano de proteção contra descargas atmosféricas. O alcance do estudo de 

proteção estará a nível de Eletrocentros, Casa de Comando, Guarita e Canteiro de 

obras. 
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A proteção contra surtos será instalada nas caixas de junção para proteger os 

equipamentos principais e nos circuitos em MT para proteger os demais equipamentos 

de descargas atmosféricas indiretas. 

• Caixas de passagem  

As caixas de passagem utilizadas na instalação de cabos MT/BT/Controle ou 

qualquer outro tipo, deverão suportar e resistir as condições climáticas e de solo, e 

independente do material empregado, não poderão apresentar fissuras, rachaduras 

ou abaloamentos em sua estrutura. Suportando o fluxo de veículos e máquinas 

quando necessário e permitindo o fácil acesso para manutenção.  

• Estruturas de apoio 

Estão incluídos neste contrato as seguintes estruturas de apoio, sendo: 

• 1 unidade de Guarita 15m2 para as 5 usinas, de alvenaria com 

revestimentos a serem definidos no projeto executivo e localização a ser 

definida entre as partes;  

• 1 unidade de Galpão de O&M que contempla um escritório de 15m2
 

coberto e o restante uma área de 600m2 de terreno compactado cercado 

e com um acesso. Materiais e localização a serem definidos no projeto 

executivo; 

• 1 unidade de Centro de Controle de 120m2. 

1.4.2.19. Áreas de Influência  

A delimitação das áreas de influência é uma das diretrizes estabelecidas pela 

CONAMA 01/86. De acordo com o referido Conselho, essas áreas devem compor o 

EIA, cuja função é demarcar os limites geográficos direta ou indiretamente afetados 

pelos impactos ambientais, considerando a bacia hidrográfica onde está inserida 

(BRASIL, 1986).  

As áreas de influência de um empreendimento são definidas como o espaço 

suscetível de sofrer alterações como consequência da sua implantação, manutenção 

e operação ao longo de sua vida útil  

A delimitação destas áreas estabelece os limites de atuação do empreendedor 

no que concerne à implantação de medidas de controle e mitigação, procurando 
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prevenir ou eliminar os impactos ambientais significativos adversos ou reduzi-los para 

limites aceitáveis. Desta forma, classicamente, as áreas de influência podem ser 

identificadas como: 

• Área de Influência Indireta (AII): consiste no espaço geográfico onde os 

impactos ocorrem de maneira secundária, ou seja, são indiretos, como o 

próprio nome diz, e de baixa intensidade. Em concordância com Carvalho et al. 

(2018) relatam que essa área de influência “corresponde à região em que os 

impactos serão observados de forma indireta ou afetados por impactos de 

segunda ordem ou superior, ocasionados pelo efeito cumulativo e sucessivo 

que as modificações provocam no meio”. 

• Área de Influência Direta (AID): são áreas que sofrem interferências de maneira 

primária, visto que suas características são alteradas de forma imediata. Nela 

estão inseridas as relações sociais, econômicas, culturais e os aspectos físico 

e biológico, como mostra o estudo realizado por Menin et al. (2017) que diz: 

“área necessária à implantação de obras/atividades, bem como aquelas que 

envolvem a infraestrutura de operacionalização de testes, plantios, 

armazenamento, transporte, distribuição de produtos/insumos/água, além da 

área de administração, residência dos envolvidos no projeto e entorno. ” 

• Área Diretamente Afetada (ADA) é a área que sofre diretamente as 

intervenções de implantação e operação do empreendimento. 

De acordo com a CONAMA 01/86, devem ser analisados, no mínimo, os meios 

físico, biótico e socioeconômico. Segue a definição de cada meio estabelecido pelo 

Conselho:  

• 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 

hidrológico, 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 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

 Capítulo 1 Caracterização do empreendimento 

Outubro 2020   

88 
 

culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, 

os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 

Obedecendo as recomendações normativas os parágrafos a seguir descrevem 

a AII, AID e ADA do Complexo Solar Coremas: 

1.4.2.19.1. Área de Influência Indireta (AII) 

A AII do projeto Complexo Solar Coremas, para os meios físico e biótico (flora 

e fauna), considerou características que apresentam sensibilidade ambiental 

semelhantes, onde a intervenção possa induzir processos de impactos locais e 

regionais. Dessa forma, a AII foi considerada o conjunto das bacias hidrográficas 

próximas às Centrais Geradoras Solar, que podem sofrer efeitos indiretos.  

De acordo com a Agência Nacional das Águas – ANA, a característica 

primordial dessa delimitação é ser topologicamente consistente, ou seja, representar 

corretamente o fluxo hidrológico dos recursos hídricos, por meio de trechos 

conectados e com sentido de fluxo semelhantes (BRASIL, 2012).  

Diante disso, considerou o Rio Piancó, localizado no município de Coremas 

tributária da Bacia do Rio Piranhas. Esta bacia, é a de maior potencial hídrico do 

Estado, drena toda a região sertaneja, seguindo direção SW – NE e tendo sua 

nascente principal no Alto Sertão da Paraíba. 

Ressalta-se que um dos maiores açudes do Nordeste, denominado Estevam 

Marinho, tem capacidade de 1.358.000.000 m³ também está localizado no município 

de Coremas, no médio curso do Rio Piancó. 

Quanto aos impactos indiretos da implantação do empreendimento, 

abrangendo ecossistemas e/ou sistemas socioeconômicos definiu-se a área do 

Município de Coremas. 

1.4.2.19.2. Área de Influência Direta (AID) 

A AID do Complexo Solar Coremas para o meio físico, biótico e socioeconômico 

corresponde a um buffer de raio igual a 5 km a partir da poligonal da ADA. Essa área 

pode sofrer impactos potenciais diretos com a implantação do empreendimento, 

levando em consideração a continuidade dos ecossistemas.  
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O meio biótico englobou os corpos hídricos mais próximos 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. No meio socioeconômico o objetivo 

foi identificar os possíveis impactos sobre as comunidades mais próximas ao 

empreendimento. A Figura 19 apresenta as áreas de influência do empreendimento. 

Figura 19 – Áreas de Influência do Complexo Coremas. 

 
Fonte: HELP (2020). 

1.4.2.19.3. Área Diretamente Afetada (ADA) 

A ADA do Complexo Coremas IV a X corresponde aos locais que serão 

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. 
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1.5. Caracterização da Equipe Técnica 

Nome: 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 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: Coordenadora, Inventário Florestal, 
Caracterização do Meio Físico. 

CPF: 068.564.194-57 

Nº do Registro Profissional: 161660123-0   

CTF/IBAMA: 7526242 

E-mail: mariliapinto8@gmail.com 

Telefone: (83) 99867-3338 

Assinatura do Profissional:  

 

Nome: Francisco Vilar De Araújo Segundo Neto 

Formação/Especialidade: Bacharelado em Geografia 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: Elaboração de mapas, Caracterização do 
meio físico 

CPF: 088.867.984-07 

Nº do Registro Profissional: 1614371440                                 

CTF/IBAMA: 

E-mail: fsegundoneto.geo@gmail.com 

Telefone: (83) 99974-3589 

Assinatura do Profissional:  

 

Nome: Marina Falcão Rodrigues 

Formação/Especialidade: Bacharelado em Ciências Biológicas; Especialização 
em Gestão e Política Ambiental e Mestrado em Ecologia. 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: 

CPF:                                                            RG: 6.351-96 
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Nº do Registro Profissional: CRBio 67.113/05-D                                 

CTF/IBAMA: 

E-mail: doce_falcao@yahoo.com.br 

Telefone: (81) 99421-8258 

Assinatura do Profissional: 

 

Nome: Emerson Gonçalves Dias 

Formação/Especialidade: Licenciado em Ciências Biológicas; Mestrado em 
Biodiversidade e Conservação e Doutorando em Biologia Animal. 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: 

CPF:                                                           RG: 8697899 

Nº do Registro Profissional: CRBio 114.595/05-D                                 

CTF/IBAMA: 

E-mail: emersonherpeto@gmail.com 

Telefone: (81) 99681-8531 

Assinatura do Profissional: 

 

Nome: Jonathan Ramos Ribeiro 

Formação/Especialidade: Bacharelado em Ciências Biológicas com ênfase em 
Ciências Ambientais e Mestre em Biologia Animal.   

Função desenvolvida no EIA/RIMA: 

CPF:                                                            RG:  

Nº do Registro Profissional: CRBio 114.280/05-D                        

CTF/IBAMA: 

E-mail: jonathan2008@gmail.com 

Telefone: (81) 99888-9817 

Assinatura do Profissional: 

 

Nome: Karla Danieli de Souza Vieira Messias 
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Formação/Especialidade: Bacharelado em Engenheira Florestal, mestre em 
ciências florestais 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: Entomofauna 

CPF: 051.249.314-69  

Nº do Registro Profissional: CREA 160687305-9                        

CTF/IBAMA: 

E-mail: karlaflorestal@hotmail.com 

Telefone: (83) 98184-9936 

Assinatura do Profissional:  

 

Nome: Vinícius Staynne Gomes Ferreira 

Formação/Especialidade: Bacharelado em Engenheira Florestal, mestre em 
ciências 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: Diagnostico do meio biótico flora 

CPF:  085.616.634-05                                    RG: 3508131 

Nº do Registro Profissional: CREA 161941475-9 

CTF/IBAMA: 7612666 

E-mail: vinniciustaynne@gmail.com 

Telefone: (83) 99802-5776 

Assinatura do Profissional: 

 

Nome: Regina Maria Barreto Campello Sampaio 

Formação/Especialidade: Mestre em Produção vegetal, bacharela e licenciada 
em Ciências Biológicas 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: Sócio econômico 

CPF: 073.899.484-77   

Nº do Registro Profissional: 99.870/05-P 

CTF/IBAMA: 7730085 

E-mail: reginambcsampaio@gmail.com 

Telefone: (87) 99995-4810 
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Assinatura do Profissional:  

 

Nome: Philipe Alexandre Souza Santos 

Formação/Especialidade: Engenheiro Civil 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: Diagnóstico do Meio Físico 

CPF: 090.180.044-99 

Nº do Registro Profissional: CREA 161633772-9                                 

CTF/IBAMA: 

E-mail: philipe@gruporioalto.com.br 

Telefone: (83) 99654-1507 

Assinatura do Profissional:  

 

Nome: Leidy Dayane de Caldas Pinto 

Formação/Especialidade: Assistente social 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: Meio antrópico 

CPF: 064.865.324-24 

Nº do Registro Profissional: CRESS: 5235                         

CTF/IBAMA: 

E-mail: dayane_caldas@hotmail.com   

Telefone: (83) 99626-3221 

Assinatura do Profissional:  

 

Nome: Amanda Ferreira Dias 

Formação/Especialidade: Engenheira Ambiental e Sanitarista 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: Avaliação de Impactos 

CPF: 027.407.203-35 

Nº do Registro Profissional: 0614702771            

CTF/IBAMA: 7268180 
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E-mail: fdiasamanda@gmail.com 

Telefone: 85 99674-1873 

Assinatura do Profissional: 

 

Nome:Antônia Tatiana Pinheiro do Nascimento 

Formação/Especialidade: Engenheira Sanitarista e Ambiental, Mestra em 
Energias Renováveis 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: Avaliação de Impactos, Meio Físico, 
Revisão. 

CPF: 035.462.293-55 

Nº do Registro Profissional:  0615446973 

CTF/IBAMA: 7129669  

E-mail: tatianapinheiroambiental@gmail.com 

Telefone:85 99689-9927 

Assinatura do Profissional:  

 

Nome: Janacinta Nogueira de Souza 

Formação/Especialidade:  Engenheira Ambiental e Sanitarista 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: Avaliação de Impactos Ambientais e 
Legislação Ambiental 

CPF: 041.684.053-11 

Nº do Registro Profissional: CREA 061732102-7 

CTF/IBAMA: 7315853 

E-mail: Janacinta.nogueira@gmail.com 

Telefone: 85 99689-9927 

Assinatura do Profissional:  

 

Nome: Marina Maciel Marques 

Formação/Especialidade: Engenheira Ambiental e Sanitarista 
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Função desenvolvida no EIA/RIMA: PBAs 

CPF: 050.832.763-64 

Nº do Registro Profissional: 0616572794 

CTF/IBAMA: 6664049 

E-mail: marina.engambiental.gmail.com 

Telefone: (85) 98529-2958 

Assinatura do Profissional: 

 

Nome: Allison Gurgel Macambira 

Formação/Especialidade: Engenheiro Ambiental e Sanitarista, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: PBAs, RIMA e Caracterização do 
Empreendimento e Avaliação de Impactos Ambientais 

CPF: 044.498.673-19 

Nº do Registro Profissional: 061650183-8                             

CTF/IBAMA: 6949389 

E-mail: allison.macambira@outlook.com 

Telefone: (85) 99695-6905 

Assinatura do Profissional: 

 

Nome: Renata Fontes Cavalcante  

Formação/Especialidade: Engenheira Ambiental e Sanitarista 

Função desenvolvida no EIA/RIMA:  

CPF: 029.592.783-64 

Nº do Registro Profissional: CREA 061198695-7 

CTF/IBAMA: 5789195 

E-mail: rfontesc@gmail.com 

Telefone: (85) 99162-9625 

Assinatura do Profissional:  
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• Equipe de Apoio 

Nome: Maria Beatriz Ferreira 

Formação/Especialidade: Engenheira Florestal e Mestranda em Ciências 
Florestais 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: Diagnóstico do meio biótico - fauna 

CPF:                                                             

Nº do Registro Profissional:                                 

CTF/IBAMA: 

E-mail: beatriz.177@outlook.com 

Telefone: (87) 99125-8869 

Assinatura do Profissional: 

 

Nome: Geovana Gomes de Sousa 

Formação/Especialidade: Engenheira Florestal e Mestranda em Ciências 
Florestais 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: Diagnóstico do meio biótico - fauna 

CPF:                                                            

Nº do Registro Profissional:                                 

CTF/IBAMA: 

E-mail: geovanagomes_2806@hotmail.com 

Telefone: (83) 99970-8476 

Assinatura do Profissional:  

 

Nome: João Felipe Medeiros Lima 

Formação/Especialidade: Estudante de Engenharia Ambiental 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: Revisão textual do EIA e do RIMA 

CPF: 068.332.043-22 

Nº do Registro Profissional: SISTEC: 068.332.043-22 

CTF/IBAMA: 
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E-mail: joaofelipefotos@gmail.com 

Telefone: (85) 98175-8824 

Assinatura do Profissional: 
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• Coordenadora Geral do Estudo de Impacto Ambiental 

 

• Diagnóstico do Meio Físico 

 

 

• Diagnóstico do Meio Biótico - Fauna 

 

 

• Diagnóstico do Meio Biótico - Flora 

 

• Diagnóstico do Meio Socioeconômico 

•  

 

 

• Plano Básico Ambiental 

 

 

• Legislação Ambiental 

Nome: Janacinta Nogueira de Souza 

Formação/Especialidade: Engenheira Ambiental e Sanitarista 

Função desenvolvida no EIA/RIMA: Legislação Ambiental 

CPF: 041.684.053-11                                                            

Nº do Registro Profissional: 061732102-7                                 

CTF/IBAMA: 

E-mail: Janacinta.nogueira@gmail.com 

Telefone: 

Assinatura do Profissional: 

 

• Equipe de Apoio 
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2. Legislação Ambiental 
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2.1. Âmbito Federal 

O licenciamento do Complexo Fotovoltaico de Coremas será realizado pela 

Superintendência de Administração de Meio Ambiente – SUDEMA. O 

empreendimento será instalado em Coremas – Paraíba, cujos municípios limítrofes 

são: São José da Lagoa Tapada, São Domingos, Pombal, Piancó, Catingueira, Emas 

e Aguiar. 

Tendo conhecimento que o empreendimento em questão, concernente às 

atividades de planejamento, instalação, operação e desmobilização do Complexo 

Fotovoltaico, necessita ser compatível com a proposição da legislação que tutela o 

meio ambiente a fim de garantir a viabilidade ambiental das atividades.  

Em reconhecimento às atividades potencialmente causadoras de significativa 

degradação ambiental, é essencial identificar os fatores, materiais e jurídicos, que 

possam ser impeditivos ou restritivos, de modo a orientar as ações a serem realizadas 

nas diversas fases de estruturação do empreendimento. Ressalta-se, que o estudo se 

embasa na premissa ao atendimento à Constituição Federal, respeitando 

concomitante os ditames da Carta Constitucional. 

Em reconhecimento ao amplo e complexo arcabouço da legislação ambiental 

brasileira, nem todas as normas neste hodierno estudo estão comentadas 

minuciosamente, especialmente se forem consideradas todas as normas de natureza 

infralegal (portarias, resoluções etc.) bem como suas redundâncias.  

Adicionalmente, ressalta-se o fato de que ainda inexistem normas específicas 

para o licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia solar 

fotovoltaica a nível federal. 

Visando uma melhor compreensão dos instrumentos normativos do Brasil, o 

exposto capítulo elaborou um levantamento detalhado dos aspectos legais pertinentes 

a partir da pesquisa e análise de toda a legislação pátria, de natureza ambiental, em 

que se inclui a legislação nos três níveis do ente público: municipal, estadual e federal. 

Suplementarmente, foram utilizados a literatura + técnico-jurídica, objetivando extrair 

uma melhor assimilação sobre cada aspecto tratado no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Salientam-se neste estudo as peculiaridades da atividade de geração de 

energia que demandam tratamento igualmente especial. Dessa forma, também foi 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

 Capítulo 2 Legislação Ambiental 

Outubro 2020   

102 
 

levado em consideração alguns aspectos relacionados à legislação de regulação 

setorial, além da busca pela conformidade com normas correlatas, como 

consequência da ausência de regulamentação específica para licenciamento 

ambiental de empreendimentos de geração de energia solar fotovoltaica. Embora, 

esteja implícito na Resolução CONAMA 279 de 2001, que o licenciamento ambiental 

de projetos de geração de energia solar fotovoltaica possui potencial para serem 

abarcados na categoria Art. 1 “IV – usinas eólicas e outras fontes alternativas de 

energia”. 

2.1.1. Constituição Federal 

Todo estudo jurídico, geralmente, deve inicialmente concordar com os aspectos 

constitucionais. A Constituição Federal – CF de 1988 ordena o aparato jurídico 

brasileiro, em que tutela o meio ambiente em seu texto constitucional, reservando um 

capítulo específico para o tema. No Capítulo VI, do Meio Ambiente, o Art. 225 define 

a proposição das diretrizes fundamentais para proteção ao meio ambiente, 

determinando as suas linhas básicas e delegando ao legislador ordinário a sua 

regulamentação. 

 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 
§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 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 
genético; 
III - definir em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação 
do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem 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 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies 
ou submetam os animais à crueldade. 
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§ 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei. 
§ 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
§ 4º. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. 
§ 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 
por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas 
naturais. 
§ 6º. As usinas que operam com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 
§ 7º. Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não 
se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que 
sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição 
Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio 
cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que 
assegure o bem-estar dos animais envolvidos.’’ 

 

Com vistas à proteção do acervo histórico e cultural, bem como dos 

monumentos e paisagens naturais e dos sítios arqueológicos; a proteção ao meio 

ambiente e combate à poluição em quaisquer de suas formas; e, preservação das 

florestas, da fauna e da flora, o Art. 23 salienta: 

  

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios”: 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas 
e conservar o patrimônio público; 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência; 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos; 
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e 
de outros bens de valor histórico, artístico e cultural; 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 
tecnologia, à pesquisa e à inovação; 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 
alimentar; 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; 
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 
XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa 
e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
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XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do 
trânsito. 
Parágrafo Único: Leis complementares fixarão normas para a cooperação 
entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista 
o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. 

 

Quanto a legislação sobre: floresta, pesca, fauna, conservação da natureza, 

proteção ao patrimônio histórico, artístico, turístico, cultural e paisagístico; e, 

responsabilidade por danos ao meio ambiente e a bens de valor artístico, estético, 

histórico e paisagístico, o Art. 24 cita: 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
II - orçamento; 
III - juntas comerciais; 
IV - custas dos serviços forenses; 
V - produção e consumo; 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 
desenvolvimento e inovação; 
X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; 
XI - procedimentos em matérias processuais; 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
XIII - assistência jurídica e defensoria pública; 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
XV - proteção à infância e à juventude; 
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. 
§ 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-
se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 
§ 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º. “A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia 
da lei estadual, no que lhe for contrário”. 

 

A Constituição Federal também aponta sobre o Ordenamento Social, 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, paleontológico, ecológico e científico. 

“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
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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; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
§ 1º - O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua consulta 
a quantos dela necessitem. 
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de 
bens e valores culturais. 
§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da 
lei. 
§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos. 
§ 6 º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual 
de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária 
líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a 
aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 
I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003); 
II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003); 
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos 
investimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003).” 

 

Fica explícito pela Constituição a responsabilidade do Poder Público e da 

coletividade no dever de preservar e defender o meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações. Aparando dessa forma, o princípio do desenvolvimento sustentável, 

consolidado mundialmente na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento (CNUMAD) em 1992 na cidade do Rio de Janeiro. 

Dentre as obrigações específicas ao Poder Público, são elencadas nos incisos 

do Parágrafo Primeiro do mesmo Artigo, dentre as quais se destaca a do inciso IV: 

“exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a 

que se dará publicidade”. Caso consonante ao presente estudo. 

Diante do arcabouço constitucional, é imprescindível que todas as atividades 

humanas sejam desenvolvidas com atenção aos impactos, consequências e 

alterações no ecossistema, visando a sustentabilidade e intentando a preservação e 

manutenção do meio ambiente e seus recursos naturais. 
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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 

obrigação de reparar os danos causados, amparado no § 3º do Art. 225.   

2.1.2. Política Nacional do Meio Ambiente  

A contextualização do estudo ambiental, perpassa, inicialmente pela Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA), Lei nº 6.938, 1981.Desse modo, se caracteriza 

como uma política ambiental que se assenta sobre os pilares básicos, concebidos 

como peças fundamentais na busca ao equilíbrio ecológico e como um instrumento 

de defesa ambiental. 

Compreendendo que a existência da Política Nacional do Meio Ambiente 

antecede à Constituição Federal de 1988, todos os seus preceitos foram elevados a 

nível Constitucional, tornando os assuntos relacionados ao Meio Ambiente de 

competência material da Administração Pública em todos os seus níveis. 

A Lei em comento define expressamente os princípios da PNMA no Art.2º e 

seus objetivos no Art. 4º, tendo por objetivo principal a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, atendendo os seguintes 

princípios: 

 

“I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando 
o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 
assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras; 
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 
racional e a proteção dos recursos ambientais; 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
VIII - recuperação de áreas degradadas; 
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do 
meio ambiente”. 
Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
“I - à compatibilização do desenvolvimento econômico social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;  
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à 
qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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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 
manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; 
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados, e ao usuário, da contribuição pela utilização de 
recursos ambientais com fins econômicos”. 

 

Como instrumento mencionado na política a contento, o licenciamento 

ambiental é posto de forma a realizar o controle e a gestão ambiental, 

desempenhando atividades de coordenação e supervisionamento às atividades 

potencialmente poluidoras, por meio do monitoramento ambiental. 

Considerando o meio ambiente um bem de natureza difusa, seus impactos e 

alterações não ocorrem de forma individual ou divisível. Indiscutivelmente, a questão 

ambiental é de complexidade mundial, pois a vida depende do meio ambiente. Assim 

sendo, a Política Nacional do Meio Ambiente amparada na Constituição Federal 

trouxe relevância às questões ambientais e despertou olhares para a sociedade que 

é a maior vítima das ações danosas ao ambiente, pois a tutela jurídica não visa 

somente o meio ambiente em si, mas a qualidade de vida humana. 

2.1.3. Licenciamento Ambiental 

Em consonância aos objetivos da PNMA e, consequentemente, à 

compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, é primordial equiponderar 

pontos distintos com regras rígidas que permitam a exploração sem prejuízos ao meio.  

Diante do exposto, 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. Deste modo, esta importante ferramenta de gestão se propõe para garantia 

da sustentabilidade, ou seja, utilizar os recursos naturais respeitando o meio 

ambiente, a sociedade e desenvolvendo a economia.  
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Do ponto de vista legal, o licenciamento ambiental está delimitado, 

principalmente pela(s): 

1. Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente; 

2. Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 001/86 e 

237/97, que constituem os procedimentos para o licenciamento ambiental; 

3. Lei Complementar 140/11, que orienta as normas de colaboração 

administrativas em âmbito federal, estadual e municipal, no que concerne o 

meio ambiente. 

A CONAMA 237/97 define o Licenciamento Ambiental como sendo um 

procedimento administrativo em que o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso. 

A Resolução Nº 279 de 2001, instituiu um método de licenciamento ambiental 

simplificado para empreendimentos elétricos com baixo potencial de impacto 

ambiental, sujeito à uma preliminar apresentação do RAS (Relatório Ambiental 

Simplificado). 

As licenças ambientais estão definidas de acordo com o Decreto nº 99.274/90, 

que regulamenta a Lei nº 6.938/81, e desprendidas na Resolução CONAMA nº 237/97.  

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 

requisitos básicos seguintes. Na Licença Prévia (LP), podem ser requeridos estudos 

ambientais complementares, tais como Estudo de Impacto Ambiental (EIA)/ Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA), quando necessários. Sendo regularizados pela 

Resolução nº 001/86 do CONAMA e, complementarmente, pela Resolução nº 237/97. 

Uma vez autorizada após análise das especificações do Projeto Executivo do 

empreendimento e da apresentação dos planos, programas e projetos, deve ser 
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requerida a Licença de Instalação (LI), cuja concessão autoriza o início da construção 

do empreendimento e a instalação dos equipamentos.  

Posteriormente, a Licença de Operação (LO) autoriza o funcionamento do 

empreendimento. 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 

operação da LO. 

O parágrafo único do Art. 8º da CONAMA 237/1997 cita que: “As licenças 

ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a 

natureza, características e fase do empreendimento ou atividade.” O Art. 9 estabelece 

que o CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais específicas, 

observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou 

empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as 

etapas de planejamento, implantação e operação. 

2.1.4. Estudo de Impacto Ambiental 

A exigência de um prévio Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para instalação 

de obra potencialmente causadora de significativa degradação ambiental é pautada 

na lei por meio da Constituição Federal, cuja responsabilidade 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 
empreendimento, 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 recuperação de área degradada e análise preliminar de 
risco.” 

O EIA consiste em um dos mais importantes instrumentos criados para a 

proteção do meio ambiente, visto que está intrinsicamente ligado ao princípio da 

prevenção do dano ambiental pautado no Art. 225 em seu inciso § 3º. É, portanto, um 

instrumento de natureza preventiva, não jurisdicional, que oferece elementos 
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necessários para que o órgão ambiental competente verifique a 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. 

Ainda em relação ao levantamento dos parâmetros legais necessários à 

instrução do estudo ambiental, devem-se observar as exigências e recomendações 

previstas 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 

empreendimento, sejam observados os sítios e monumentos arqueológicos, históricos 

e culturais 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). 

Por não existir norma específica para o licenciamento ambiental de 

empreendimentos de energia solar fotovoltaica no âmbito federal, ou para a maioria 

dos Estados brasileiros, a incidência do princípio da prevenção é fortalecida, tomando-

se as normas gerais como diretrizes básicas. Dentro desse contexto, as normas 

existentes na legislação ambiental atualmente, referentes aos empreendimentos de 

energia elétrica gerada por fonte eólica são as que mais se aproximam dos 

empreendimentos de energia fotovoltaica.  

Complementarmente ao Estudo de Impacto Ambiental, a resolução CONAMA 

n° 01/86, prevê o Relatório de Impacto Ambiental como instrumento 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 

objetiva e adequada à sua compreensão. Assim, suas informações são acessíveis e 

ilustrativas (mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação 

visual), de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, 

bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

 Capítulo 2 Legislação Ambiental 

Outubro 2020   

111 
 

As tabelas discorrem sobre as legislações, normas, resoluções, decretos e 

normas de cunho Federal. Dito posto, são observadas as seguintes normativas 

técnicas (Tabela 1): 

Tabela 1 – Legislação ambiental: Leis, Decretos e Medidas Provisórias 

Normativa 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 
outras providências 

Lei nº 9.433, de 1997 Política Nacional de Recursos Hídricos 

Lei nº 9.605, de 1998 Sanções penais derivadas de condutas e atividades 
lesivas 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. 

Decreto Federal nº 
4.340, de 2002 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza - SNUC e dá outras providências 

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 
normas e exigências acerca do abastecimento de 
água, assim como as diretrizes específicas sobre 
coleta e tratamento de esgoto e efluentes líquidos 
industriais 

Decreto Federal nº 
6514, de 2008 

Sanções administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente 

Decreto Federal nº 
6.848, de 2009 

Compensação ambiental. * Altera e acrescenta 
dispositivos ao Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 
2002 

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 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 Ambiente” e dá outras providências 

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
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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 
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 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 
Preservação 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 controle e prevenção dos incêndios 
florestais, além de prever instrumentos econômicos e 
financeiros para o alcance de seus objetivos. *Revoga 
o Código Florestal Brasileiro de 1965 

Fonte: Help (2020). 

Tabela 2 – Legislação Ambiental Federal: Resoluções do CONAMA 

Normativa Temática 

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. A ANEEL, autarquia federal sob regime 
especial, tem a competência de regular e fiscalizar a 
produção, transmissão, distribuição e comercialização 
de energia elétrica, em conformidade com as políticas 
e diretrizes do governo federal 

CONAMA 237/97 Revisão e complementação dos procedimentos e 
critérios utilizados para o licenciamento ambiental 

CONAMA 371/06 Diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, 
cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos 
de recursos advindos de compensação ambiental, 
conforme a Lei nº 9.985/2000, que institui o SNUC e 
dá outras providências 

CONAMA 006/86 Institui e aprova modelos para publicação de pedidos 
de licenciamento 

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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CONAMA 006/87 Regras gerais para o licenciamento ambiental de 
empreendimento de geração de energia 

CONAMA 01/90 Critérios de padrões de emissão de ruídos 
decorrentes de quaisquer atividades industriais, 
comerciais, sociais ou recreativas 

CONAMA 279/01 Procedimento simplificado para o licenciamento 
ambiental, com prazo máximo de sessenta dias de 
tramitação, dos empreendimentos com impacto 
ambiental de pequeno 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 
enquadramento dos corpos de água superficiais, bem 
como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes. (Atualizada pela 430/2011) 

CONAMA 396/08 Classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 
providências 

CONAMA 281/01 Modelos simplificados de publicação dos pedidos de 
licenciamento ambiental, de sua renovação e 
concessão 

CONAMA 369/06 Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade 
pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, 
que possibilitam a intervenção ou supressão de 
vegetação em Área de Preservação Permanente-APP 

Fonte: Help (2020). 

Tabela 3 – Legislação Ambiental do Setor Elétrico 

Normativa Temática 

Lei nº 9.427, de 1996 

Atividades em que ocorrem supressão vegetal em 
áreas acima de 100 hectares, quando atingir áreas 
significativas 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 
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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, 
recomposição tarifária extraordinária e 
universalização do Serviço Público de Energia Elétrica 
– PROINFA, a Conta de Desenvolvimento Energético 
– CDE, e dá outras providências 

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 

Lei nº 10.848, de 
2004 

Comercialização de energia elétrica. *Altera as Leis ° 
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 
dezembro 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, 
recomposição 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 
Distribuição 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 
outorga 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 
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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 

Portaria MME nº 91, 
de 2007 

Diretrizes para os Leilões de Energia Proveniente de 
Novos 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 
Empreendimentos de Geração, denominados Leilões 
"A-3" e inclui os empreendimentos de geração de 
energia solar 

Resolução 
Normativa ANEEL 
nº 112, de 1999 

Requisitos necessários à obtenção de Registro ou 
Autorização para a implantação, ampliação ou 
repotenciação de centrais geradoras termelétricas, 
solares, eólicas e de outras fontes alternativas de 
energia 

Resolução 
Normativa ANEEL 
nº 260, de 2007 

Altera dispositivos da Convenção de Comercialização 
de Energia Elétrica 

Resolução 
Normativa ANEEL 
nº 367, de 2009 

Aprova o Manual de Controle Patrimonial do Setor 
Elétrico – MCPSE e dá outras providências 

Resolução 
Normativa ANEEL 
Nº 390, de 2009 

Requisitos necessários à outorga de autorização para 
exploração e alteração da capacidade instalada de 
usinas termelétricas e de outras fontes alternativas de 
energia, os procedimentos para registro de centrais 
geradoras com capacidade instalada reduzida e dá 
outras providências 

Resolução 
Normativa ANEEL 
nº 417, de 2010 

Procedimentos para a delegação de competências da 
ANEEL aos Estados e ao Distrito Federal, para a 
execução de atividades descentralizadas em regime 
de gestão associada de serviços públicos 

Resolução 
Normativa ANEEL 
nº 506, de 2012 

Condições de acesso ao sistema de distribuição por 
meio de conexão a instalações de propriedade de 
distribuidora e dá outras providências 

Resolução 
Normativa ANEEL 
nº 616, de 2014 

Altera a Resolução Normativa ANEEL nº 398/10, que 
regulamenta 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 distribuição de energia elétrica, na 
frequência de 60 Hz 

Fonte: Help (2020). 
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Tabela 4 – Legislação Ambiental Federal, outras Portarias, Resoluções e Instruções 
Normativas 

Normativa Temática 

Portaria 3.214, de 
1978 MT 

Normas Regulamentadoras do Cap. V, Título II, da 
Consolidação 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 
escavações arqueológicas em sítios arqueológicos 
previstas na Lei nº 3.924/61 

Resolução 034, de 
2003 – SMA 

Medidas necessárias à proteção do patrimônio 
arqueológico e pré-histórico quando do licenciamento 
ambiental 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  

Fonte: Help (2020). 

2.2. Âmbito Estadual 

Referente  as normas legislativas da Paraíba, em especial, ao licenciamento 

ambiental, fica sob responsabilidade da Superintendência do Meio Ambiente da 

Paraíba – SUDEMA (criada pela Lei nº 4.033 de 20/12/1978 e está submetida à 

Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e 

Tecnologia - SERHMACT) a execução da política de proteção e preservação do meio 

ambiente. Além da SUDEMA, o licenciamento ambiental do Estado é regido pelo 

Conselho de Proteção Ambiental – COPAM que utiliza o Sistema Estadual de 

Licenciamento de Atividades Poluidoras – SELAP e normas administrativas próprias. 

A superintendência supracitada é formada pelas Diretorias Administrativa e 

Técnica, sendo a última subdividida em quatro coordenadorias: Educação Ambiental, 

Controle Ambiental, Medição Ambiental e Estudos Ambientais (SUDEMA, 2014). 

Salienta-se que a SUDEMA ainda conta com o apoio técnico de unidades situadas 

nos municípios de Campina Grande e Patos. 

Para efeito de concessão das licenças prévias, a SUDEMA considera 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 
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aos estabelecimentos ou atividades sujeitas ao licenciamento descritas no Anexo 1 

da Norma Administrativa SUDEMA/NA-108, aprovada através da Deliberação 

COPAM N° 3.245/03. 

Quanto aos empreendimentos de geração de energia elétrica por intermédio de 

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 elétrica 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 

empreendimentos ou atividades que são objetos de licenciamento, de acordo com a 

tipologia do empreendimento ou atividade. Essa deliberação alude um diferencial com 

relação à classificação 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 I da deliberação, não há menção à geração solar, sendo 

contemplados como grande potencial poluidor os empreendimentos e atividades 

relacionados à energia elétrica (Empresa geradora de energia elétrica - hidrelétrica – 

eólica), e como médio ou grande potencial poluidor as empresas distribuidoras de 

energia elétrica (linha de transmissão, subestações, etc). 

Diante do exposto, os cinco projetos solares localizados na Paraíba que 

venceram leilões foram licenciados pelo órgão estadual com Relatório Ambiental 

Simplificado – RAS (Pinheiro, 2019).  

A seguir, serão apresentadas normas legais aplicáveis ao empreendimento, de 

vigência estadual (Tabela 5): 

Tabela 5 – Legislação Ambiental Estadual 

Normativa Temática 

Lei estadual nº 
4.033, de 1978 

Cria a Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos da Paraíba 
(SUDEMA – PB) e dá outras providências. 

Promoção de ações de prevenção, o controle e 
monitoramento ambiental, consoantes à política 
ambiental estadual  
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Lei Estadual nº 
4.335, de 1981 

Cria o Conselho de Proteção Ambiental – COPAM e 
dispõe sobre a prevenção e controle da poluição 
ambiental, estabelece normas disciplinadoras da 
espécie e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 
12.360, de 1988 

Estrutura Organizacional Básica e o Regulamento da 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
e dos Recursos Hídricos da Paraíba – SUDEMA/PB 
(Lei estadual nº 4.033, de 20 de dezembro de 1978) 

Constituição do 
Estado da Paraíba, 
de 1989 

Proteção do meio ambiente e do solo. 

Decreto nº 12.965, 
de 1989 

Regimento Interno da Comissão Estadual de 
Gerenciamento Costeiro (COMEG/PB) 

Decreto nº 13.622, 
de 1990 

 

Transfere a Comissão Estadual de Gerenciamento 
Costeiro da Paraíba (COMEG-PB) e sua Secretaria 
Executiva para a Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, e dá outras providências. 

Decreto nº 13.529, 
de 1990 

 

Transfere a Presidência da Comissão Estadual de 
Gerenciamento Costeiro da Paraíba para à 
Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 
13.798, de 2000 

Prevenção e controle da poluição ambiental, 
estabelece normas disciplinadoras da espécie e dá 
outras providências. 

Decreto Estadual n.º 
22.880, de 2002 

Criou a APA das Onças tomando como base os 
critérios e normas estabelecidos pelo SNUC 

Lei nº 10.720, de 
2016 

 

Atualiza e amplia a legislação sobre a “política 
estadual de incentivo à geração e aproveitamento de 
energia solar e eólica” no estado da Paraíba por meio 
de créditos de ICMS para estabelecimento industrial 
que utilize essa fonte. 

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. 

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. 

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
http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec13529.php
http://www.semarh.pb.gov.br/legislacao%20ambiental/dec13529.php
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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. 

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 Administração Indireta e Fundacional do 
Estado, e dá outras 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 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 
Estado da Paraíba, institui a Comissão Estadual do 
Zoneamento 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 
providências. 

Decreto nº 19.259, 
de 1997 

Regulamento e Estrutura Básica da Secretaria 
Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e Minerais, e dá outras providências. 

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 
outras providências. 

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 
21.120, de 2000 

Prevenção e controle da poluição ambiental, 
estabelece normas disciplinadoras da espécie e dá 
outras providências.  

Decreto N.º 14.889, 
de 2000 

Cria o Parque Estadual Pedra da Boca e dá outras 
providências. 

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 
outras providências. 

Lei N.º 7.033, de 
2001  

Cria a Agência de Águas, Irrigação e Saneamento e 
dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 
23.837, de 2002 

Aplicação dos recursos obrigatórios decorrentes de 
licenciamento ambiental, e dá outras providências.  

Decreto Estadual nº 
24.414, de 2003 

Exploração Florestal no Estado da Paraíba e dá outras 
providências. 

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 
Poluidoras – SELAP e dos tipos de Licenças 
Ambientais emitidos pela SUDEMA. 

Emenda 
Constitucional n.º 
19, de 2006 

Acrescenta o Capitulo VIII ao Título VIII da 
Constituição do Estado da Paraíba. 

Lei nº 10.320, de 
2014 

Expedição de títulos de propriedade de terra aos 
remanescentes de Comunidades Quilombolas no 
território do Estado da 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 
providências. 

Decreto n.º 33.370, 
de 2012 

Institui o Grupo Intersetorial do Programa Brasil 
Quilombola na Paraíba 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 n.º 7.502, de 
2003 

Programa de Resgate Histórico e Valorização das 
Comunidades Remanescentes de Quilombos na 
Paraíba, tendo como base o art. 68 das Disposições 
Transitórias da Constituição da República, e dá outras 
providências. 

Fonte: Help (2020). 

2.3. Âmbito Municipal 

De acordo com avaliação de implantação dos planos participativos da Paraíba, 

realizado em parceria com o Ministério das Cidades, o município de Coremas se 

enquadra dentro da microrregião – Piancó, em que está inserido como uma pequena 

cidade em espaços rurais pobres, contudo, com alto dinamismo.  

Esta classificação engloba situação de precariedade e pobreza emergencial, 

na qual, compromete os acessos ao saneamento básico e, consequentemente, as 

condições de vida da população local. Vale ressaltar, que a função social é cumprida 

quando a propriedade rural atende critérios e graus de exigência estabelecidos, o 

artigo 186 da Constituição Federal, institui que o aproveitamento seja racional e 

adequado; a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 

meio ambiente e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores. 

O Município de Coremas está amparado, dentro dos requisitos ambientais, na 

Lei Orgânica Municipal, estabelecida em harmonia com o Art. 29 da Constituição 

Federal em 2009, em que prescreve sobre assuntos de interesse local, promove a 

proteção, a preservação e a recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, 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 

ambiente sujeitem os infratores às sanções penais, sem prejuízo das ações de 

recomposição. 

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, 
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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, embora em 

seu inciso 2, parágrafo XVII, corrobora que o planejamento e o uso e ocupação do 

solo no município, sejam viavelmente exploratórios no ponto de vista econômico dos 

recursos naturais renováveis: hídricos, energéticos, solo, ambientais, telefonia e etc.    

Por fim e não menos importante, embora o município de Coremas seja 

contemplado com um Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, 

concebido pela Lei Ordinária nº 110 de 2014, ratifica-se que o município carece de 

articulações voltadas ao sistema de meio ambiente, fato este, comprovado pela 

situação de inviabilidade dos processos de licenciamento em âmbito municipal. 

Tabela 6 – Legislação Ambiental Municipal 

Normativa Temática 

Lei Orgânica do 
Município de 
Coremas 

Norteia todos os atos administrativos e atribuições 
competentes, 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. 

Lei nº. 151/2017, de 
2017 

Institui o Programa Municipal de Incentivos Fiscais 
com redução de alíquota de ISSQN, por tempo 
determinado, relativo a obras, instalações, operações 
e outros serviços ligados ao fomento das atividades do 
complexo solar Coremas, 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/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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Decreto nº 10, de 
2020 

Arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN - aos cofres do município pelas 
empresas COREMAS I GERAÇÃO DE ENERGIASPE 
SA; COREMAS II GERAÇÃO DE ENERGIA SPE SA; 
COREMAS III GERAÇÃO DE ENERGIA SPE SA, e dá 
outras providências 

Fonte: Help (2020). 

http://www.portaldalegislacao.coremas.pb.gov.br/decretos/ano-2020.html?download=1552:decreto-010-2020
http://www.portaldalegislacao.coremas.pb.gov.br/decretos/ano-2020.html?download=1552:decreto-010-2020
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3.1. Meio Físico 

3.1.1. Climatologia 

3.1.1.1. Introdução 

De acordo com Ferreira e Mello (2005, p.16), 

O clima de qualquer região é determinado em grande parte pela circulação 
geral da atmosfera. Essa resulta, em última instância, do aquecimento 
diferencial do globo pela radiação solar, da distribuição assimétrica de 
oceanos e continentes e das características topográficas sobre os 
continentes.  

Para Azevedo et al. (1998) apud Ferreira e Mello (2005, p.16), a região 

Nordeste brasileira ‘’é considerada semiárida por apresentar substanciais variações 

temporal e espacial da precipitação pluviométrica, e elevadas temperaturas ao longo 

do ano.’’ 

Sabe-se que os Oceanos Pacífico e Atlântico influenciam a precipitação sobre 

o Nordeste. Os resultados de várias pesquisas evidenciaram que grande parte da 

variabilidade do clima sobre o Nordeste é modulada por padrões atmosféricos e 

oceânicos de grande escala que se processam (conjuntamente ou não) sobre os 

Oceanos Pacífico e Atlântico Tropicais. O exemplo clássico de interação 

atmosfera/oceano é o fenômeno El Niño/Oscilação Sul (ENOS) (LUCENA, 2008). 

O El Niño, demonstrado na Figura 20, é caracterizado pelo aquecimento 

anômalo da camada superficial e subsuperficial do Oceano Pacífico Central e Leste, 

podendo exceder um aumento de 0,4° 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, sendo demonstrado abaixo pela Figura 21, e que se 

caracteriza por um esfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico 

Tropical. Alguns dos impactos da La Niña tendem 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, 2020). 

 

Figura 20 – Atuação do El Niño Globalmente. 
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Fonte: (CPTEC-INPE, 2020). 
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Figura 21 – Atuação da La Niña Globalmente. 

 
Fonte: (CPTEC-INPE, 2020). 

Porém, não se pode concluir, a princípio, que em anos de El Niño haja redução 

das chuvas para o Nordeste brasileiro, e que em anos de La Niña (LN) ocorra 

precipitação acima da média sobre essa região. Não são apenas as condições 

individuais de cada oceano que interferem sobre o período chuvoso, mesmo sabendo-

se que, quando ocorrem estes fenômenos extremos, observam-se mudanças na 

circulação oceânica, bem como na circulação atmosférica que afeta o globo como um 
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todo. No entanto, é necessário estudar a localidade e os demais eventos climáticos 

para poder caracterizá-los com precisão (LUCENA, 2008). 

Segundo a classificação climática de Köppen, o clima do município de 

Coremas/PB é considerado Tropical Semiúmido (As) e 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 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, 2018). 

Este tópico tem como objetivo apresentar dados meteorológicos (precipitação, 

ventos, temperatura do ar, umidade relativa do ar e qualidade do ar) para a área de 

influência, com base em informações de estações meteorológicas próximas. Essas 

informações subsidiam a análise do meio físico, além de servir de base de 

informações para a área estudada. 

3.1.1.2. Metodologia 

Para este estudo foram utilizados os dados adquiridos a partir do banco de 

dados BDMEP1 do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Foram baixados e 

processados 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 31/07/2020.  

No entanto, devido a alguns problemas técnicos na estação, alguns dados 

mensais e anuais acabaram sendo perdidos. No entanto, para os dados de 

precipitação, a normalização foi feita pelo método da ponderação regional, como 

proposto por Paz (2004), utilizando-se da fórmula a seguir: 

𝑃𝑥 =
1

3
(

𝑃𝑧

𝑃𝑧𝑚
+

𝑃𝑦

𝑃𝑦𝑚
+

𝑃𝑤

𝑃𝑤𝑚
) . 𝑃𝑥𝑚 

Onde: 

• PXm, PYm, PZm e PWm são as precipitações médias nos postos X, Y, 

Z e W, respectivamente;  

• PX, é a precipitação no posto X a determinar;  

 
1   https://bdmep.inmet.gov.br/# 
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• PY, PZ e PW são as precipitações nos postos Y, Z e W, respectivamente, 

no intervalo de tempo referente àquele da precipitação no posto X a 

determinar. 

Para essa normalização, foram utilizados também os dados pluviométricos 

obtidos por meio dos arquivos digitais da Agência Executiva de Gestão das Águas do 

estado da Paraíba (AESA-PB), dos municípios de Pombal, São José da Lagoa Tapada 

e Coremas, durante os anos de 1994/2020. 

Entretanto, para os demais dados não foi possível executar a correção de 

falhas por falta de mais informações, uma vez que tais variáveis são disponibilizadas, 

para essa região, prioritariamente pelo INMET. 

Esses dados foram adquiridos, tabulados e processados no software Excel 

2019. Foram gerados tabelas e gráficos com os dados supracitados, que permitiram 

uma melhor visualização e interpretação dos mesmos. Também foram utilizados 

dados bibliográficos de estudos relacionados à área de estudo, adicionando 

informações pertinentes e/ou validando os dados apresentados. 

3.1.1.3. Precipitação 

A partir da análise da série histórica, foi observado que o período chuvoso da 

região ocorre, geralmente, entre os meses de janeiro e maio, sendo o mês de março 

considerado como o de maiores valores registrados. Por outro lado, o período que 

compreende os meses de junho a dezembro é considerado como seco, destacando-

se o mês de setembro como o de menor índice pluviométrico na região (Figura 22). 

Figura 22 – Precipitação Média Mensal. 
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Fonte: INMET (2020) e AESA (2020). 

Avaliando os valores de precipitação total da quadra mais chuvosa (janeiro a 

abril), o valor médio de precipitação total é de 174,9 mm, tendo o maior valor de 

precipitação mensal acumulada ocorrido em março de 2008, com 657,9 mm de chuva 

registrada (Quadro 12). Já quando se avalia os valores de precipitação do período 

menos chuvoso (maio a dezembro), o valor de precipitação total média desses meses 

é de 27,50 mm. 

Quadro 12 – Série Histórica de Precipitação Normalizada (mm). 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1980 33,1 214,6 131,1 13,4 6,7 6,3 26,6 0,1 1,6 38,2 2,5 14,3 

1981 48,7 167,0 356,5 40,5 1,2 5,2 0,0 2,1 0,0 0,0 0,1 33,0 

1982         49,8 5,0 7,3 24,4 0,0 19,6 15,7 2,2 

1983 47,5 252,6 158,3 29,2 3,0 2,0 0,7 16,4 0,0 3,5 0,0 23,0 

1984 104,5 37,1 230,8 228,9 170,3 2,8 4,1 9,6 1,1 0,5 38,2 93,8 

1985 179,9 317,0 224,3 442,6 144,8 124,9 57,0 4,6 22,6 0,6 2,0 155,1 

1994 391,9 179,5 51,7 85,5 0,0 110,0 26,3 0,0 0,6 0,0 0,0 40,3 

1995 179,9 107,8 224,3 184,9 276,3 43,1 41,1 0,4 0,0 6,6 45,5 0,0 

1996 182,3 244,7 163,1 317,9 115,8 35,3 11,9 26,0 0,8 21,3 44,8 0,0 

1997 196,1 91,4 262,2 124,6 100,4 0,6 6,3 0,4 0,0 6,9 19,2 0,0 

1998 136,1 52,7 82,2 104,9 17,9 8,3 1,3 0,0 0,0 4,9 0,3 0,0 

1999 80,2 16,4 186,0 31,1 219,2 5,6 2,2 0,0 0,7 34,8 53,4 98,2 

2000 195,6 322,4 206,7 157,0 59,8 35,4 63,0 29,9 13,1 0,9 3,2 80,7 

2001 12,9 35,3 358,7 63,3 5,3 28,9 3,5 7,3 0,0 17,1 0,0 107,2 

2002 351,4 115,2 218,5 152,2 157,1 36,1 11,2 0,1 0,6 2,2 1,0 7,4 

2003 101,2 266,1 210,9 234,7 10,9 10,7 27,6 7,3 0,9 0,0 5,2 0,0 

2004 309,7 227,9 189,9 99,2 32,6 120,5 27,9 2,4 0,0 0,0 0,0 34,8 

2005 42,8 17,6 561,5 112,7 103,8 24,9 0,6 7,2 2,8 0,0 0,0 0,0 

2006 65,7 164,8 295,5 311,6 164,5 17,4 48,0 16,5 0,0 0,7 0,3 115,3 

2007 59,9 428,1 127,8 175,2 83,7 156,2 8,5 0,0 0,0 28,0 1,1 25,5 

2008 248,9 131,5 657,9 384,0 341,7 24,8 19,8 5,5 0,0 5,6 0,0 31,7 

2009 156,8 200,1 203,2 348,2 310,1 27,4 38,9 29,7 3,2 16,0 0,0 77,4 

2010 118,9 50,7 0,0 224,6 12,0 2,7 3,1 0,0 0,0 149,9 1,3 123,3 

2011 341,6 404,2 126,4 168,2 73,3 51,1 23,1 3,7 0,0 124,4 15,1 15,7 

2012 124,5 217,8 27,0 130,7 11,0 25,9 6,2 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 

2013 55,4 77,8 164,6 115,3 106,3 50,8 16,3 8,6 1,7 40,8 8,8 85,2 

2014 64,3 142,1 191,4 192,2 69,9 17,0 28,6 0,3 0,0 83,2 8,2 24,0 

2015 55,5 160,7 396,5 36,3 8,4 45,0 59,3 4,9 0,0 5,6 0,0 9,8 

2016 184,1 30,7 308,4 115,1 30,6 10,1 0,5 0,0 0,0 11,9 0,0 10,0 

2017 104,1 191,4 139,4 68,9 55,6 50,4 73,1 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 

2018 62,4 322,9 89,5 267,8 19,1 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 131,8 

2019 109,2 157,8 244,0 139,6 152,6 7,5 22,7 6,0 0,7 0,2 0,9 4,7 
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2020 126,2 284,9 293,3 233,1 0,0 71,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: INMET (2020) e AESA (2020). 

Quando analisado os episódios anuais de chuva, os anos que obtiveram os 

maiores valores de precipitações foram 1998 e 2008, com 1.995 mm e 1.851,4 mm, 

respectivamente, bem como as menores precipitações foram registradas em 1982 e 

2010, com precipitação média de 124 mm e 300 mm, respectivamente (Figura 23). 

Figura 23 – Precipitação Média Anual.  

 
Fonte: INMET (2020) e AESA (2020). 

Este resultado só possível a partir da análise da série histórica (Figura 24), onde 

obteve-se os dados mensais de precipitação da estação pluviométrica de São 

Gonçalo, do INMET, entre os anos de 1980 a 2020. Tais dados foram corrigidos pela 

metodologia já descrita, utilizando as informações disponíveis do monitoramento 

pluviométrico feito pela Agência Executiva de Gestão das Água dos Estado da paraíba 

(AESA). 
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Figura 24 – Série histórica de Precipitação.  

 
Fonte: INMET (2020) e AESA (2020). 

3.1.1.4. Temperatura do ar 

3.1.1.4.1. Temperatura máxima 

Foi observado, através da análise das temperaturas máximas, que o período 

com as temperaturas mais elevadas ocorre, geralmente, entre os meses de agosto e 

dezembro, sendo o mês de outubro considerado como o de maiores valores 

registrados. Dentre os valores registrados, os meses de maio, junho e julho 

apresentaram as menores temperaturas máximas. Sendo este período posterior a 

quadra chuvosa da região (Figura 25). 

Figura 25 – Média das temperaturas máximas – Mensal.  

 
Fonte: INMET (2020). 
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Avaliando os valores de temperatura máxima do período mais quente (agosto 

a dezembro), o valor médio foi de 35°C, porém, o pico de maior temperatura máxima 

foi de 37,5°C, registrado em novembro de 2015. Dessa forma, as temperaturas 

máximas na região variam 5°C de diferença por ano. 

Na análise anual da série histórica (Figura 27), o ano de 1993 foi o que registrou 

a média de temperaturas máximas mais elevadas, chegando a 36,04°C, e 1998 com 

34,9º C, conforme apresentado na Figura 26. 

Figura 26 - Média das temperaturas máximas – Anual.  

 
Fonte: INMET (2020). 

Figura 27 - Série Histórica de Temperaturas Máximas.  

 
Fonte: INMET (2020). 
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3.1.1.4.2. Temperatura média compensada 

A análise dos dados mensais de temperatura média mostra que, assim como 

no caso das temperaturas máximas, as temperaturas médias oscilam com valores 

mais altos entre os meses de agosto e dezembro, sendo o mês de novembro, com 

28,3° C, considerado como o de maior valor registrado. Já as temperaturas médias 

mais baixas ocorrem no mês de junho, com média de 25,5°C (Figura 28). 

Figura 28 – Temperatura Média Compensada – Mensal. 

 
  Fonte: INMET (2020). 

Avaliando os valores do período mais quente (agosto a dezembro), a 

temperatura média ficou em 27,8°C, com o maior valor registrado na série histórica no 

mês de novembro de 2016, com 30,2°C de temperatura média. Já quando se avalia 

os valores de temperatura média do período mais ameno (janeiro a julho), o valor 

médio nesses meses fica em torno dos 26,2°C.  

Na análise anual (Figura 29) ocorreram algumas falhas durante alguns anos de 

medição, impossibilitando a checagem completa dos dados, pois não há postos de 

coleta desse tipo de dados nas proximidades da área de influência. Ainda assim, na 

análise da série histórica (Figura 30), o ano de 1993 registrou a média mais elevada 

de temperaturas, chegando a 29,7°C, e o ano de 2003 com 25,7°C, a menor 

temperatura média da série. 
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Figura 29 – Temperatura Média Compensada – Anual.  

 
          Fonte: INMET (2020). 

Figura 30 – Série Histórica da Temperatura Média Compensada.  

 
         Fonte: INMET (2020). 

3.1.1.4.3. Temperatura mínima 

A análise das temperaturas mínimas mostra que os meses de junho, julho e 

agosto apresentaram os menores valores registrados, correspondendo a estação do 

inverno, com mínimas abaixo dos 20°C. Já as temperaturas mínimas mais altas foram 

registradas entre os meses de novembro, dezembro e janeiro, chegando próximo dos 

23° C (Figura 31). 
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Figura 31 – Média das temperaturas mínimas – Mensal.  

 
     Fonte: INMET (2020). 

Avaliando os valores de temperatura mínima do período de setembro a março, 

o valor médio foi de 22,1°C. No mês de dezembro de 2016 foi registrado o maior valor 

entre as temperaturas mínimas, de 24,6°C. Quando avaliado o período de abril a 

agosto, o valor médio de temperatura mínima desses meses ficou em 20,5°C, sendo 

registrado, em julho de 2006, 16,7° C, ou seja, a menor temperatura da série histórica 

(Figura 33). Na análise anual das temperaturas mínimas, o ano de 2011 apresentou 

os menores valores médios, com 19,2° C, e os anos de 1993 (23,8° C), 2001 e 2017 

(22,9° C) com os maiores valores (Figura 32). 

Figura 32 – Média das temperaturas mínimas – Anual.  

 
           Fonte: INMET (2020). 
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Figura 33 – Série Histórica da Temperatura Mínima.  

 
       Fonte: INMET (2020). 

3.1.1.5. Umidade relativa do ar 

A umidade relativa do ar é uma característica climática que está diretamente 

associada com a taxa de precipitação. Desta forma, com base na análise dos dados 

mensais de umidade relativa da estação meteorológica, 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 34). Nota-se ainda, uma 

correlação nos meses com as maiores umidades e registros de pluviosidade para a 

área. 

Figura 34 – Umidade Relativa do Ar - Média Mensal.  

 
Fonte: INMET (2020). 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental – Meio Físico 

Outubro 2020   

 138 
 

Avaliando os valores de umidade relativa do ar no período de janeiro a maio, o 

valor médio foi de 74,3%, sendo o mês de abril o de maior umidade. Em abril de 2006 

a umidade relativa do ar chegou à média de 90,5%. Por outro lado, entre os meses de 

junho a dezembro, o valor médio ficou em torno dos 58,1%, sendo o mês de setembro 

de 1998 o que apresentou o menor índice da série, com 41,7%.  

O ano de 2020, até o presente momento, registrou a maior média de umidade 

relativa do ar, com aproximadamente 83% (Figura 36). Entretanto, observa-se a 

ausência dos dados, para este ano, durante o período considerado de menores 

umidades. Logo, o ano de 2004 apresentou a maior média de umidade para um ano 

completo, chegando a 75%. Por outro lado, a menor média no índice de umidade 

relativa do ar foi de 50,6%, em 1982, conforme apresentado na Figura 35. 

Figura 35 – Umidade Relativa do Ar – Média Anual.  

 
       Fonte: INMET (2020). 
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Figura 36 – Série Histórica de Umidade Relativa do Ar. 

 
   Fonte: INMET (2020). 

3.1.1.6. Ventos 

3.1.1.6.1.  Direção 

Ao analisar a direção dos ventos, a partir da avaliação da direção que mais se 

repetiu ao longo da série histórica, obteve-se as direções 9° (N) como predominantes 

na primeira e última quadra do ano, e a direção 14° (NNE)  na segunda quadra, 

conforme representado na Figura 37. 

Figura 37 – Moda da Direção dos Ventos (°) – Mensal.  

 
          Fonte: INMET (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). Porém, houve oscilações 
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ao longo dos anos, principalmente no mês de maio, que mudou sua direção 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). Porém, houve variações de 1° (N) até 18° (NNE). As direções 

médias anuais ficaram acima dos 9° em 1981/82, 1995/96, 1999 e 2017. A direção 

média anual dos ventos está concentrada entre 9° (N) e 14° (NNE), conforme 

apresentado nas Figura 38 e Figura 39.  

Figura 38 – Moda da Direção dos Ventos (°) – Anual. 

 
Fonte: INMET (2020). 
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Figura 39 – Série Histórica da Direção dos Ventos (°).  

 
 Fonte: INMET (2020). 

3.1.1.6.2. Velocidades máximas 

A análise da média da velocidade máxima dos ventos na série histórica 

apresentou os maiores valores entre os meses de agosto a janeiro, sendo o mês de 

outubro considerado como o de maiores valores registrados, chegando até 6,5 m/s 

(Figura 40). 

Figura 40 – Média mensal da velocidade máxima dos ventos.  

 
          Fonte: INMET (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, 

percebe-se que foi registrado em 1994 ventos com velocidades médias de até 9,1 m/s 

(Figura 41). Dessa forma, os ventos na região apresentam maiores velocidades 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental – Meio Físico 

Outubro 2020   

 142 
 

durante os anos normais e de baixo índice pluviométrico, bem como nos períodos 

mais secos e de menores umidades no ano. 

Figura 41 – Médias anuais da Velocidade Máxima dos Ventos (m/s).  

 
Fonte: INMET (2020). 

3.1.1.6.3. Velocidades médias 

A velocidade média dos ventos para a região varia de 1,6 m/s até 3 m/s ao 

longo do ano (Figura 42), sendo os meses de março e abril os que apresentam as 

velocidades mais baixas. Na análise das médias anuais, foram registrados em 1982 e 

1993, as maiores médias de velocidade dos ventos, com valores de 3,07 m/s e 3,3 

m/s, respectivamente (Figura 43). 

Figura 42 – Velocidade Média dos Ventos (m/s) – Mensal.  

 
    Fonte: INMET (2020). 
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Figura 43 – Velocidade Média dos Ventos (m/s) – Anual.  

 
   Fonte: INMET (2020). 

3.1.1.7. Condições de qualidade do ar 

Foram analisados os dados sobre a concentração de material particulado 

inalável fino (PM2,5), para o município de Coremas (Figura 44), através da base de 

dados do SISAM (Sistema de Informações Ambientais Integrado a Saúde) e do INPE, 

utilizando dados referentes ao ano de 2019. Nesse sentido, foi identificado um padrão 

elevado de concentração de PM2,5 no primeiro semestre do ano. 

Figura 44 – Concentração Média de Material Particulado (2019).  

 
   Fonte: INPE (2019). 

É possível perceber que os meses de agosto, setembro e outubro 

apresentaram valores próximos e relativamente baixos. Considerando que a 

Resolução n° 491 de 2018, do CONAMA, que dispõe sobre os parâmetros de 
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qualidade do ar, determina o limite de 0 a 25 μg/m³ como Bom, a região se encontra 

em patamares adequados em relação a qualidade do ar (MMA, 2018). 

Nesse período, o maior valor registrado de PM 2,5 foi de 21,3 μg/m³, no mês 

de março (Quadro 13). Mesmo apresentando tal valor nesse período, a região se 

encontra dentro dos parâmetros previstos pelo CONAMA como Bom. 

Quadro 13 – Dados de Concentração de PM2,5 de 2019 para Coremas – PB.  

Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1 5,1 6,7 5,6 9,2 7,4   3,8 0,7 0,2 0,6 0,4 5,1 

2 2,8 4,4 14,1 9,2 11,3 4 4,4 0,6 7,7 3 0,3 0,7 

3 5,4 4,6 8,7 11,9 5,6 0,1 6 0,1 0,6 0,4 0,9 0,8 

4 1,6 6,3 10,5 5,5 3,7 4,2 4 0,2 0,5 1,7 0,3 0,4 

5   7,2 7,9 6,3 1,1 0,9 4,5 1,6 0,4 1 0,3 0,6 

6 11,9 24 9,4 7,4 8 1 6,1 1,5 1 1,2 4,3 0,8 

7 7   3,9 13,5 2,5 3,5 3,4 1,5 0,6 2,1 0,4 0,5 

8 12,6 10 11,8 9,1 7,4 3,3 2,9 0,4 1 1,2 1,2 0,5 

9 3,8 4,3 5,8 9,1 8,7 2,4 1 1,6 0,6 1,7 1,4 2,4 

10 6,8 3,8 9,7 8,4 8 3,8 1,2 1,6 0,3 0,9 0,9 1,5 

11 3,1 4,8 1,4 20,3 10 1,9 0,1 1,1 0 2,2 0,2 3,8 

12 5 2,7 8,7 11,8 9 5 0,3 0,6 1 0,4 0,4 6,2 

13   10,1 3,4 7,7 0 6,1 0,1 1 0,2 1,1 0,1 0,4 

14 7,8 1,8 13,4 11 10 2,6 2,8 2,6 0,4 1,3 0,2 2,3 

15 3,1 11,4 9 8,6 7,2 2,7 0,1 2,5 0,3 0,1 5,2 0,2 

16 8,5 2,1 3,8 6,2 11,6 3,8 0,1 0,6 0 0,3 1,7 1,6 

17 8,2 9,4 7   9,1 2,5 0,4 1,3 0,5 0,1 3,8 1,7 

18 8,6 14,1 15,2 5 4,7 7,2 0,8 0,4 2,3 0 0,4 0,7 

19 11,9 14,4 6,1 3,7 0 0,6 0,5 2 2,1 0 3,7 0,4 

20 5,2 8,6 5,2 16,4 5,7 0,8 1,1 0,3 0,5 0,7 1,5 1,8 

21 6,1 8,7 5 8,1 4,5 2,3 2,4 0,3 1,2 0,8 0,3 1,8 

22 3,6 12,5 14,4 7,8 4,4   0,5 0,2 2 2,1 0,6 0,1 

23 3,8 11,9 17,6 11,7 10,5 0,6 1,6 0 2 1,1 5,2 1,5 

24 4,8 8 10,2 5,7 5,6 1,6 2,5 0,1 0,5 0,5 1,9 0 

25 8,6 6,1 7 6,2 0 2,5 1,3 0 0,8 1,2 2,2 5,7 

26 9,9 6 12,2 5,4 1,3 1,6 1,2 0,5 0,2 0,9 6,2 2,6 

27 3,8 10,4 4,5 9,2 3 1,7 1 0,3 0,5 0,3 1,7 1,6 

28 4 5,1 5,4 8,8 1,9 3,5 0,1 3,5 1 0,2 3,2 1,6 

29 0,3   6 16,5 4,9 1,2 0,3 2 0,6 0,1 1,7 0,5 

30 3,1   9,4 13,5 2,2 1,7 0,6 0 1 1,4 1,1 5,7 

31     21,3   5,1   0,9 3   1,7   4,8 

Fonte: INPE (2019). 

O empreendimento será instalado em uma área predominantemente rural, sem 

presença de outras fábricas ou serviços, a não ser da primeira etapa do Complexo 
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Solar Coremas que já está em operação, e da rodovia PB-366, que liga os municípios 

de Coremas e São José da Lagoa Tapada. 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. 

3.1.2. Geologia 

O referido tópico apresenta a caracterização geológica das Área de Influência 

Indireta (AII) e Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, bem como a 

descrição geológico-geotécnica da Área Diretamente Afetada. 

3.1.2.1. Metodologia 

Mendonça (2020, p.1) conceitua a geologia como:   

A ciência da Terra, de seu arcabouço, de sua composição, de seus processos 
internos e externos e de sua evolução. O campo de atividade da Geologia é, 
por conseguinte, a porção da Terra constituída de rochas que, por sua vez, 
são as fontes de informações. Entretanto, a formação das rochas decorre de 
um conjunto de fatores físicos, químicos e biológicos, donde os interesses se 
entrecruzarem repetidamente. 

A elaboração do tópico referente aos aspectos geológicos foi dividida em quatro 

etapas, a saber: consulta às referências bibliográficas que embasaram o estudo; 

aquisição, manipulação e tratamento das bases de dados georreferenciadas; trabalho 

de campo para verificação e validação das informações e; análise e interpretação dos 

dados e construção do relatório. 

Inicialmente, foram realizadas as revisões bibliográficas e as leituras dos 

materiais referentes a temática, tendo como objetivo principal apresentar as condições 

geológicas, tanto em âmbito regional quanto local da área que compreende o 

empreendimento. Nessa etapa foram realizadas pesquisas por meio de livros, artigos 

e relatórios técnicos, para um entendimento da Geologia Regional e das unidades 

litoestratigráficas, tendo como base os estudos desenvolvidos pela Companhia de 

Pesquisas em Recursos Minerais (CPRM) do Serviço Geológico do Brasil, a partir do 

Projeto de cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea (2005), 

através do diagnóstico dos municípios de Coremas, Pombal e São José da Lagoa 

Tapada, que correspondem a AII do empreendimento, e do Manual Técnico de 

Geologia (1998). Foram utilizados ainda, estudos como os de Ferreira (2000) e Gomes 

(2001), que realizaram pesquisas sobre as características geológicas regionais a partir 
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da análise das Folhas Jaguaribe, de escala 1:500.000, e Serra Talhada, de escala 

1:250.000. 

As bases de dados georreferenciadas que serviram de apoio para a elaboração 

dos mapas e das análises desenvolvidas foram adquiridas do portal de dados abertos 

do Governo Federal, em formato vetorial (shapefile), sendo tratados e manipulados 

com o datum SIRGAS 2000, através do software ArcGIS, versão 10.8. Também foram 

utilizados os dados provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), do Sistema de Informações sobre Águas Subterrâneas (SIAGAS) e do 

Departamento de Gestão Territorial (DEGET), da CPRM, que basearam-se no 

mapeamento realizado pelo Projeto RADAMBRASIL, atualizados de acordo com o 

Manual Técnico de Geologia, além das informações dos poços dentro da AID. Os 

dados em shapefile de geologia apresentam informações sobre Unidades 

litoestratigráficas, complexos geológicos, idade das rochas, pontos de afloramento e 

falhas geológicas, a partir das informações presentes no mapeamento geológico da 

Folha Jaguaribe (SB.24). 

Em relação aos processos minerários, foram utilizados os dados do portal 

“Sistema de Informações Geográficas da Mineração – SIGME”, desenvolvido pela 

Coordenação de Geoprocessamento (CGEO/CGTIG) do Departamento Nacional de 

Pesquisas Minerais (DNPM). Neste sistema, as informações georreferenciadas são 

disponibilizadas também em formato vetorial (shapefile), no datum SIRGAS 2000.  

Por fim, foi realizado um trabalho de campo, para verificação e validação das 

informações adquiridas, sendo feito registros fotográficos das características ligadas 

a geologia da área do empreendimento. Todos os mapas referentes a este tópico 

estão no ANEXO VIII, em formato A0. 

3.1.2.2. Geologia Regional 

O estado da Paraíba possui o seu substrato geológico formado, em sua grande 

parte, por rochas pré-cambrianas, as quais ocupam mais de 80% do seu território, 

sendo complementado por bacias sedimentares, rochas vulcânicas cretáceas, 

coberturas plataformais paleogenas/neogenas e formações superficiais quaternárias 

(CPRM, 2002). 

De acordo com a Companhia de Pesquisas em Recursos Minerais (CPRM) do 

Serviço Geológico do Brasil, o empreendimento está inserido na porção noroeste da 
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Província Geológica Borborema, mais especificamente na Folha Jaguaribe (SB-24-Z), 

sendo uma entidade tectônica de Idade Proterozoica (Brasiliana-Pan-Africana). Parte 

da Geologia da Folha Jaguaribe encontra-se encoberta por sedimentos Fanerozoicos 

de bacias interiores do Nordeste brasileiro (FERREIRA, 2000). 

A região é marcada pelo Lineamento Patos, uma zona de cisalhamento 

transcorrente dextral, e um limite de domínio de primeira ordem, separando a 

Província da Borborema em dois grandes segmentos distintos. De acordo com 

Ferreira (2000), um dos segmentos está ao norte com participação expressiva do 

embasamento Arqueano e Paleoproterozoico. O outro segmento encontra-se ao sul, 

com predominância de terrenos Meso e Neoproterozoicos. Souza e Furrier (2014) 

destacam que o Lineamento Patos é um extenso bloco de embasamento retrabalhado 

no ciclo Brasiliano-Pan-Africano, sendo uma das feições mais importantes da 

compartimentação crustal da Paraíba, dividindo o estado em dois grandes 

superterrenos. 

Na Geologia Regional os Domínios são formados por diversos Terrenos, e as 

principais diferenças entre os Domínios e os Terrenos estão “sobretudo na diversidade 

dos episódios de acresção, sedimentação, vulcanismo e plutonismo pré-brasilianos, 

porquanto a deformação e o plutonismo granítico brasilianos afetaram todos os 

Segmentos, Domínios e Terrenos” (FERREIRA, 2000). 

Por essas características, a AII está situada entre os limites dos Domínios do 

Rio Grande do Norte, envolvendo os Terrenos Rio Piranhas (TRP) e Granjeiro (TGJ), 

sendo a zona de Cisalhamento Malta o limite entre estes Terrenos, caracterizado por 

ser bem marcado geofisicamente pelo contraste de padrões magnéticos; e da Zona 

Transversal, especificamente no Terreno Piancó-Alto Brígida (FERREIRA, 2000). 

De acordo com Gomes (2001), o Terreno Granjeiro compreende uma faixa de 

sentido Leste-Oeste e apresenta características estruturais modeladas, quase que 

exclusivamente, pela zona de cisalhamento do Lineamento Patos. Os tipos litológicos 

existentes apresentam a predominância de fortes mergulhos e presença de lineações 

de estiramento suborizontais, pertencentes aos Complexos Caicó e Serra dos 

Quintos. Ocorre também, a presença de alguns dobramentos paralelos à direção do 

cisalhamento e com planos axiais verticais e sub-verticais. No terreno Piancó Alto-
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Brígida, há sequências metavulcano-sedimentares por rochas plutônicas 

Neoproterozoicas (FERREIRA, 2000). 

3.1.2.3. Unidades litoestratigráficas na ADA, AID e AII 

As unidades litoestratigráficas, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (1998) 

São conjuntos rochosos caracterizados por um tipo ou combinação de vários 
tipos litológicos ou por outras marcantes feições litológicas. São constituídas 
por rochas sedimentares, ígneas ou metamórficas, separadas ou 
intercaladas, consolidadas ou inconsolidadas.  

A partir da análise dos dados e de acordo com a escala de tempo geológica, 

toda a ADA e a maior parte da AID e AII apresentam formações rochosas cristalinas 

do Pré-Cambriano, correspondente ao Éon Proterozoico, da Era Paleoproterozoica, 

Período Rhyaciano, com idade de aproximadamente 2,3 Ma (milhões de anos). É 

possível identificar formações geológicas do Éon Fanerozoico ao longo do percurso 

dos rios Piancó e Piranhas, sendo estas da Era Cenozoica, Período Quaternário; e da 

Era Mesozoica, Período Cretáceo, nas Formações Souza e Antenor Navarro, na 

porção centro-oeste do município de Pombal. 

A AID do empreendimento é composta por Ortognaisses Tonalítico-

Granodiolíticos e Migmatitos (Figura 45), resultantes do metamorfismo metassomático 

dos Complexos Caicó (ao norte da área) e Serra dos Quintos (ao sul da área). Dentro 

da AID encontra-se também, um pequeno trecho, na porção sudeste, de Depósitos 

aluvionares holocênicos, constituídos por areia, cascalho e níveis de argila. Há 

presença de falhas de rejeito direcionais transcorrentes dextrogiras muito fortes e sub-

verticais do Lineamento Patos. 

Figura 45 - Afloramentos rochosos na área de influência. A) Bloco de Ortognaisse no rio 
Piancó. B) Rochas gnáissicas e granitoides da Suíte Várzea Alegre. 

 
Fonte: HELP (2020). 
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A) Coordenadas X, Y: 616213, 9227830. B) Coordenadas X, Y: 611355, 9228600. Fuso 24 S. 

Na AII do empreendimento, que envolve os municípios de Coremas, Pombal e 

São José da Lagoa Tapada, há associação de Ortognaisses de origem vulcânica 

metamorfizadas, datadas do Paleoproterozoico e do Arqueano, correspondentes a 

Era e Éon mais antigos das formações geológicas. As rochas do Complexo Granjeiro 

são as mais antigas, datadas de 2.541 Ma. A datação das rochas, feitas pelo método 

U-Pb (Urânio e Chumbo), determinaram que as litologias do Complexo Caicó, Suíte 

Várzea Alegre e Suíte Poço da Cruz, têm idades de 2.300 Ma, 2.098 Ma e 1.900 Ma, 

respectivamente. Das rochas da Era Neoproterozoica datadas, as mais antigas são 

da Suíte Calcialcalina Conceição, com 644 Ma, Suíte calcialcalina de médio e alto 

potássio Itaporanga (588 Ma) e Granitóides de quimismo indiscriminado (571 Ma) 

(Quadro 14 - Caracterização litológica das áreas de influência.). Tais resultados são 

apresentados na Figura 46. 

Quadro 14 - Caracterização litológica das áreas de influência. 

Eon/Era Nome da Unidade Litologias 

Cenozoico Depósitos aluvionares Areia, cascalho e níveis de argila 

Mesozoico Formação Antenor Navarro 
Arenito fino a grosso, siltito e argilito 
(leque aluvial e fluvial entrelaçado) 

Neoproterozoico 

Granitoides de quimismo 
indiscriminado 

Granitoides diversos 

Grupo Seridó 
Xisto, quartzito, mármore e rocha 
calcissilicática 

Grupo Cachoeirinha (Formação 
Santana dos Garrotes 

Metarritmito (metaturbidito), 
metagrauvaca, metavulcânica máfica a 
félsica e metapiroclástica 

Suíte máfica Gabro, diorito e tonalito 

Suíte calcialcalina de médio e alto 
potássio Itaporanga 

Granito e granodiorito porfirítico 
associado a diorito 

Suíte calcialcalina Conceição Granito, quartzo diorito e tonalito 

Formação Seridó 
Xisto, quartzito, mármore e rocha 
calcissilicática 

Paleoproterozoico 

Complexo Piancó 
Ortognaisse tonalítico com intercalações 
de cordierita xisto 

Suíte Poço da Cruz 
Augegnaisse granítico, leuco-ortognaisse 
quartzo monzonitico a granito 

Suíte Várzea Alegre 
Ortognaisse tonalítico-granodiorítico e 
migmatito 

Complexo Caicó 
Ortognaisse dioritico a granitico com 
restos de supra crustrais 

Arqueano Complexo Granjeiro Ortognaisses 

Fonte: CPRM (2005). 
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A partir das análises realizadas, foi possível identificar um grande número de 

falhamentos em toda Área de Influência Indireta, estando mais presentes nas porções 

central e sul da AII, e em menor quantidade ao norte da área. Grande parte das falhas 

são de rejeito direcional transcorrente dextrogira muito forte e sub-verticais do 

Lineamento Patos, ocorrendo principalmente nas imediações do empreendimento, 

como também em praticamente todo o território dos municípios de Coremas e São 

José da Lagoa Tapada. Na porção norte da AII existem falhamentos normais ou de 

gravidade de movimento vertical com posicionamentos SE, S e NW, e uma falha do 

tipo oblíqua forte, de movimento sinistrogiro com posicionamento NW. Ao longo da AII 

existem ainda pontos de afloramentos rochosos pertencentes ao Complexo Caicó e a 

Suíte Intrusiva Itaporanga.
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Figura 46 - Mapa geológico da AII (folha A3). 

 
Fonte: HELP (2020). 
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3.1.2.4.  Processos minerários 

Responsável pela gestão e fiscalização das atividades que envolvem a 

mineração, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) tem como 

finalidade realizar o controle da exploração mineral em todo território nacional de 

forma controlada e de maneira que não traga prejuízos à sociedade. Através das 

informações disponibilizadas, é possível realizar pesquisas no âmbito da Geologia, 

visando contribuir nos estudos desenvolvidos para instalação de empreendimentos, 

conforme o Código de Mineração e as legislações vigentes. 

Dessa maneira, se faz necessário o conhecimento das áreas requeridas junto 

ao DNPM, tanto na ADA, quanto na AID e na AII do Complexo Solar Coremas. A partir 

dos dados do acervo digital sobre os processos minerários disponibilizados pelo 

DNPM, foram identificadas todas as áreas requeridas para a exploração, estando 

parcial ou totalmente inseridas na ADA, AID e AII. 

Com base na análise dos dados disponibilizados pelo DNPM, existem na AII do 

empreendimento 73 processos minerários entre os anos de 2005 e 2020 (Tabela 7). 

Dos 73 processos, 53 estão sob autorização de pesquisa, 1 em fase de licenciamento, 

5 com requerimentos de licenciamento e 13 com requerimentos de pesquisa. A área 

que envolve os processos minerários vigentes, dentro da AII, corresponde a 54.983 

hectares. 

Tabela 7 – Processos minerários dentro das áreas de influência do empreendimento. 

Processo 
Ano 

(20...) 
Área (Ha) Fase Nome 

Substâ
ncia 

Uso 

846051/ 
2020 

20 49,53 
Autorização 
de pesquisa 

Francisco Roberto Alves 
Turmali

na 
Pedra de 
coleção 

846049/ 
2020 

20 323,98 
Requerimento 
de Pesquisa 

Mineração Coto Comércio 
Importação e Exportação 

Ltda 
Granito 

Revesti-
mento 

846048/ 
2019 

19 542,17 
Autorização 
de pesquisa 

Gramazini Mineração LTDA 
Minério 
de ferro 

Industrial 

846042/ 
2019 

19 38,66 
Autorização 
de pesquisa 

Gramazini Mineração LTDA 
Minério 
de ferro 

Industrial 

846044/ 
2019 

19 716,95 
Autorização 
de pesquisa 

Gramazini Mineração LTDA 
Quartzit

o 
Revesti-
mento 

846041/ 
2019 

19 257,04 
Autorização 
de pesquisa 

Gramazini Mineração LTDA 
Quartzit

o 
Revesti-
mento 

846040/ 
2019 

19 239,35 
Autorização 
de pesquisa 

Gramazini Mineração LTDA 
Quartzit

o 
Revesti-
mento 

846047/ 
2019 

19 4,46 
Autorização 
de pesquisa 

Gramazini Mineração LTDA 
Quartzit

o 
Revesti-
mento 

846043/ 
2019 

19 910,15  
Autorização 
de pesquisa 

Gramazini Mineração LTDA 
Quartzit

o 
Revesti-
mento 
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846045/ 
2019 

19 341,44 
Autorização 
de pesquisa 

Gramazini Mineração LTDA 
Quartzit

o 
Revesti-
mento 

846046/ 
2019 

19 845,25 
Autorização 
de pesquisa 

Gramazini Mineração LTDA 
Quartzit

o 
Revesti-
mento 

846049/ 
2019 

19 403,15 
Autorização 
de pesquisa 

Gramazini Mineração LTDA 
Quartzit

o 
Revesti-
mento 

846050/ 
2019 

19 291,21 
Autorização 
de pesquisa 

Gramazini Mineração LTDA 
Quartzit

o 
Revesti-
mento 

846055/ 
2019 

19 944,56 
Autorização 
de pesquisa 

Gramazini Mineração LTDA 
Quartzit

o 
Revesti-
mento 

846127/ 
2019 

19 852,76 
Autorização 
de pesquisa 

Gran Vale Ltda EPP 
Minério 
de ferro 

Industrial 

846013/ 
2018 

18 38,00 
Requerimento 

de 
licenciamento 

S O Britas Ltda. Granito Brita 

846097/ 
2018 

18 1.713,63 
Autorização 
de pesquisa 

Sudamerica Ltda 

Minério 
de 

manga
nês 

Industrial 

846098/ 
2018 

18 1.365,47 
Autorização 
de pesquisa 

Sudamerica Ltda 

Minério 
de 

manga
nês 

Industrial 

846102/ 
2018 

18 95,05 
Autorização 
de pesquisa 

Sudamerica Ltda 

Minério 
de 

manga
nês 

Industrial 

846106/ 
2018 

18 1.975,37 
Autorização 
de pesquisa 

Sudamerica Ltda 

Minério 
de 

manga
nês 

Industrial 

846107/ 
2018 

18 1.748,57 
Autorização 
de pesquisa 

Sudamerica Ltda 

Minério 
de 

manga
nês 

Industrial 

846099/ 
2018 

18 1.498,01 
Autorização 
de pesquisa 

Sudamerica Ltda 

Minério 
de 

manga
nês 

Industrial 

846100/ 
2018 

18 921,19 
Autorização 
de pesquisa 

Sudamerica Ltda 

Minério 
de 

manga
nês 

Industrial 

846101/ 
2018 

18 234,13 
Autorização 
de pesquisa 

Sudamerica Ltda 

Minério 
de 

manga
nês 

Industrial 

846108/ 
2018 

18 1.624,33 
Autorização 
de pesquisa 

Sudamerica Ltda 

Minério 
de 

manga
nês 

Industrial 

846109/ 
2018 

18 1.207,66 
Autorização 
de pesquisa 

Sudamerica Ltda 

Minério 
de 

manga
nês 

Industrial 

846110/ 
2018 

18 1.933,23 
Autorização 
de pesquisa 

Sudamerica Ltda 

Minério 
de 

manga
nês 

Industrial 
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846030/ 
2017 

17 992,98 
Requerimento 
de Pesquisa 

Confer Construtora 
Fernandes Ltda 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846030/ 
2017 

17 21,43 
Requerimento 
de Pesquisa 

Confer Construtora 
Fernandes Ltda 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846067/ 
2017 

17 48,78 
Autorização 
de pesquisa 

F&C Mineração LDTA Granito Brita 

846004/ 
2017 

17 466,02 
Requerimento 
de Pesquisa 

Gp Aldock Mineração e 
Construção Ltda 

Minério 
de 

cobre 
Industrial 

846004/ 
2017 

17 59,46 
Requerimento 
de Pesquisa 

Gp Aldock Mineração e 
Construção Ltda 

Minério 
de 

cobre 
Industrial 

846003/ 
2017 

17 44,46 
Requerimento 
de Pesquisa 

Gp Aldock Mineração e 
Construção Ltda 

Minério 
de 

cobre 
Industrial 

846167/ 
2017 

17 16,06 
Requerimento 

de 
licenciamento 

José Carlos Rabêlo de Sá Areia 
Constru-
ção civil 

846032/ 
2017 

17 959,64 
Autorização 
de pesquisa 

Kl Comércio e Transporte 
Ltda Me 

Areia 
Constru-
ção civil 

846031/ 
2017 

17 1.462,72 
Requerimento 
de Pesquisa 

Kl Comércio e Transporte 
Ltda Me 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846031/ 
2017 

17 357,04 
Requerimento 
de Pesquisa 

Kl Comércio e Transporte 
Ltda Me 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846187/ 
2017 

17 950,09 
Autorização 
de pesquisa 

Rio Tinto Desenvolvimentos 
Minerais Ltda 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846197/ 
2017 

17 1.352,41 
Autorização 
de pesquisa 

Rio Tinto Desenvolvimentos 
Minerais Ltda 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846184/ 
2017 

17 1.017,86 
Autorização 
de pesquisa 

Rio Tinto Desenvolvimentos 
Minerais Ltda 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846201/ 
2017 

17 1.229,48 
Autorização 
de pesquisa 

Rio Tinto Desenvolvimentos 
Minerais Ltda 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846203/ 
2017 

17 1.287,71 
Autorização 
de pesquisa 

Rio Tinto Desenvolvimentos 
Minerais Ltda 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846206/ 
2017 

17 19,89 
Autorização 
de pesquisa 

Rio Tinto Desenvolvimentos 
Minerais Ltda 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846208/ 
2017 

17 16,18 
Autorização 
de pesquisa 

Rio Tinto Desenvolvimentos 
Minerais Ltda 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846193/ 
2016 

16 49,87 
Autorização 
de pesquisa 

Patrícia Alves Cardoso 
Minério 

de 
berílio 

Industrial 

846215/ 
2015 

15 465,65 
Requerimento 
de Pesquisa 

João Ferreira da Silva Filho Areia 
Constru-
ção civil 

846216/ 
2015 

15 5,00 
Requerimento 

de 
licenciamento 

João Ferreira da Silva Filho Areia 
Constru-
ção civil 

846248/ 
2015 

15 462,82 
Requerimento 
de Pesquisa 

Jorge André Mendes 
Grangeiro 

Areia 
Constru-
ção civil 

846247/ 
2015 

15 4,99 
Requerimento 

de 
licenciamento 

Jorge André Mendes 
Grangeiro 

Areia 
Constru-
ção civil 

846059/ 
2014 

14 102,43 
Autorização 
de pesquisa 

Joseani do Nascimento 
Silva 

Apatita 
Fertilizan-

tes 

846173/ 
2014 

14 979,66 
Autorização 
de pesquisa 

Mineralli Mineração e 
Construtora Ltda 

Gabro 
Revesti-
mento 

846289/ 
2012 

12 1.998,53 
Autorização 
de pesquisa 

Adolfo Osmundo Miranda 
Filho 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846290/ 
2012 

12 1.980,61 
Autorização 
de pesquisa 

Adolfo Osmundo Miranda 
Filho 

Minério 
de ferro 

Industrial 
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846291/ 
2012 

12 1.991,42 
Autorização 
de pesquisa 

Adolfo Osmundo Miranda 
Filho 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846267/ 
2012 

12 1.998,58 
Autorização 
de pesquisa 

Adolfo Osmundo Miranda 
Filho 

Minério 
de ouro 

Industrial 

846139/ 
2012 

12 437,51 
Autorização 
de pesquisa 

Advanced Digital Health 
Medicina Preventiva S. A. 

Minério 
de ouro 

Industrial 

846156/ 
2012 

12 302,75 
Autorização 
de pesquisa 

Advanced Digital Health 
Medicina Preventiva S. A. 

Minério 
de ouro 

Industrial 

846148/ 
2012 

12 165,67 
Autorização 
de pesquisa 

Advanced Digital Health 
Medicina Preventiva S. A. 

Minério 
de ouro 

Industrial 

846150/ 
2012 

12 1.981,08 
Autorização 
de pesquisa 

Advanced Digital Health 
Medicina Preventiva S. A. 

Minério 
de ouro 

Industrial 

846154/ 
2012 

12 1.011,89 
Autorização 
de pesquisa 

Advanced Digital Health 
Medicina Preventiva S. A. 

Minério 
de ouro 

Industrial 

846160/ 
2012 

12 9,90 
Autorização 
de pesquisa 

Advanced Digital Health 
Medicina Preventiva S. A. 

Minério 
de ouro 

Industrial 

846152/ 
2012 

12 1.919,23 
Autorização 
de pesquisa 

Advanced Digital Health 
Medicina Preventiva S. A. 

Minério 
de ouro 

Industrial 

846126/ 
2012 

12 991,50 
Autorização 
de pesquisa 

Dantas, Gurgel & CIA LTDA Granito 
Revesti-
mento 

846258/ 
2012 

12 1.928,46 
Requerimento 
de Pesquisa 

Laércio Otávio Martins 
Minério 
de ferro 

Industrial 

846259/ 
2012 

12 222,54 
Requerimento 
de Pesquisa 

Laércio Otávio Martins 
Minério 
de ferro 

Industrial 

846355/ 
2012 

12 292,11 
Autorização 
de pesquisa 

Olimpio Queiroga de 
Oliveira 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846469/ 
2012 

12 192,39 
Autorização 
de pesquisa 

Xiangse Brasil Mineração 
Ltda 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846470/ 
2012 

12 1.978,57 
Autorização 
de pesquisa 

Xiangse Brasil Mineração 
Ltda 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846201/ 
2011 

11 12,36 
Requerimento 

de 
licenciamento 

Francisco Rocha Alecrim Areia 
Constru-
ção civil 

846323/ 
2011 

11 5,14 
Requerimento 
de Pesquisa 

Olimpio Queiroga de 
Oliveira 

Minério 
de ferro 

Industrial 

846186/ 
2009 

09 10,42 
Licenciament

o 
S O Britas Ltda. Granito Brita 

846036/ 
2007 

07 69,70 
Autorização 
de pesquisa 

Mauricio Silva Palacios 
Minério 

de 
cobre 

Industrial 

846300/ 
2005 

05 1.995,59 
Autorização 
de pesquisa 

Olimpio Queiroga de 
Oliveira 

Magnet
ita 

Industrial 

Fonte: DNPM (2020). 

Desses processos, que estão dentro da AII, 3 são para o uso em britas, a partir 

da extração de granito, 7 para a construção civil com extração de areia, 1 para o uso 

em fertilizantes a partir da extração de apatita, 48 processos para fins industriais a 

partir da extração de minério de cobre, minério de ferro, magnetita, minério de ouro, 

minério de manganês e minério de berilo, 13 para uso em revestimentos por meio da 

extração de granito, gabro e quartzito, e 1 processo para fins de coleção a partir da 

extração da turmalina (Figura 47).  
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Figura 47 - Mapa dos processos minerários na AII (folha A3). 

 
Fonte: HELP (2020). 
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No espaço que compreende a AID, há 8 processos minerários 

correspondente ao período de 2012 a 2020 (Tabela 8), sendo 6 para fins 

industriais a partir da extração de minério de ferro, 1 para a construção civil pela 

extração de areia, e 1 processo para fins de coleção pela extração da turmalina. 

Desses processos, 4 estão sob autorização de pesquisa e 4 com requerimento 

de pesquisa. A área de exploração compreende um total de 5.181 hectares, dos 

quais a maior área compreende o município de Coremas. 

Tabela 8 – Processos minerários dentro da AID. 

Proces
so 

Ano 
(20...) 

Área 
(Ha) 

Fase Nome 
Substânci

a 
Uso 

846051/
2020 

20 49,53 
Autorização de 

pesquisa 
Francisco Roberto 

Alves 
Turmalina 

Pedra de 
coleção 

846030/
2017 

17 
992,9

8 
Requerimento de 

pesquisa 
Confer Construtora 

Fernandes Ltda 
Minério de 

ferro 
Industrial 

846030/
2017 

17 21,43 
Requerimento de 

pesquisa 
Confer Construtora 

Fernandes Ltda 
Minério de 

ferro 
Industrial 

846031/
2017 

17 
1.336,

61 
Requerimento de 

pesquisa 
Kl Comércio e 

Transporte Ltda Me 
Minério de 

ferro 
Industrial 

846031/
2017 

17 
100,4

8 
Requerimento de 

pesquisa 
Kl Comércio e 

Transporte Ltda Me 
Minério de 

ferro 
Industrial 

846032/
2017 

17 
499,1

7 
Autorização de 

pesquisa 
Kl Comércio e 

Transporte Ltda Me 
Areia 

Construçã
o civil 

846289/
2012 

12 
205,3

0 
Autorização de 

pesquisa 
Adolfo Osmundo 

Miranda Filho 
Minério de 

ferro 
Industrial 

846470/
2012 

12 
1.978,

57 
Autorização de 

pesquisa 
Xiangse Brasil 
Mineração Ltda 

Minério de 
ferro 

Industrial 

Fonte: DNPM (2020). 

3.1.2.5.  Avaliação dos poços na AID 

Em relação ao nível do lençol freático, foram avaliadas as informações 

referentes a profundidade de poços localizados dentro da AID, a partir dos dados 

do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) da CPRM, sendo 

ao todo, identificados 6 poços do tipo tubular (Tabela 9). Durante atividade de 

campo, foram validadas algumas informações sobre a profundidade dos poços 

levantados, a fim de definir, com melhor precisão, o nível de profundidade deles. 

Os poços, quando perfurados em rochas cristalinas, atingem 

profundidade máxima de 80 metros, possuem baixas vazões que servem para o 

abastecimento local (casas ou comunidades) e capturam água de aquíferos 

fissurais (CPRM, 1998). Segundo Pinto-Coelho e Heavens (2015), os aquíferos 

são formações geológicas subterrâneas capazes de armazenar água. Tais 

depósitos de água são alimentados pela precipitação, que traz a água dos mares 
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aos continentes, que acaba por adentrar nos aquíferos através do mecanismo 

de infiltração em suas áreas de recarga. Por outro lado, o lençol freático é 

entendido como o limite da zona de saturação do solo com a zona de aeração 

dele.  

O subsolo que compreende a AID corresponde ao cristalino, formado 

principalmente por rochas do Arqueano e Paleoproterozoico. As rochas 

impermeáveis e os solos rasos, impossibilitam a existência de lençol freático na 

maior parte da área. Dessa forma, há uma grande dependência da existência de 

água por meio de fraturas (LIMA et al., 2007). No entanto, em pequenas áreas, 

geralmente ao longo dos rios principais, há presença do nível freático em 

profundidades que podem atingir até no máximo 60 metros. 

Tabela 9 – Poços levantados para análise do nível do freático. Coordenadas UTM, datum 

SIRGAS 2000, fuso 24 S. 

Municí
pio 

Nature
za 

Nome 
Situaç

ão 
Finalidade 

Diâme
tro 

(mm) 

Profundid
ade 

X Y 

Corem
as 

Poço 
tubular 

DW984/PROD
EEM 

Parad
o 

  152,4 50 
6076
95 

92264
71 

Corem
as 

Poço 
tubular 

DW987/PROD
EEM 

Equi-
pado 

Abastecimen
-to 

doméstico 
127 36 

6136
64 

92283
38 

Pomba
l 

Poço 
tubular 

CO700/PROD
EEM 

Equi-
pado 

Abastecimen
-to 

doméstico/a
nimal 

152,4 56 
6137
90 

92351
92 

São 
José 

da 
Lagoa 

Tapada 

Poço 
tubular 

DV027/PROD
EEM 

Equi-
pado 

Abastecimen
-to 

doméstico/a-
nimal 

152,4 50 
6044
98 

92295
73 

São 
José 

da 
Lagoa 

Tapada 

Poço 
tubular 

DV028/PROD
EEM 

Parad
o 

Abastecimen
-to 

doméstico/a-
nimal 

127 45 
6051
61 

92300
14 

São 
José 

da 
Lagoa 

Tapada 

Poço 
tubular 

DV029/PROD
EEM 

Equi-
pado 

Abastecimen
-to 

doméstico/a-
nimal 

152,4 45 
6049
40 

92296
83 

Fonte: CPRM (2020). 

Dos poços analisados na AID, 2 estão dentro do município de Coremas, 

1 no município de Pombal e 3 no município de São José da Lagoa Tapada. As 

profundidades dos poços variaram de 36 a 56 metros de profundidade, sendo o 
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nível médio do freático, para áreas com presença de fraturas e próximas aos 

rios, de 45 a 50 metros para a AID. 

3.1.2.6.  Paleontologia 

Na área que corresponde ao empreendimento, assim como na AID e AII, 

não há registro de sítios paleontológicos oficiais de acordo com as informações 

da CPRM. Localizado no município de Sousa, o Parque Natural Vale dos 

Dinossauros é o sítio paleontológico mais próximo, estando a cerca de 40 km de 

distância (em linha reta) do empreendimento (Figura 48). 

Figura 48 - Distância em linha reta do empreendimento até o sítio paleontológico Vale 
dos Dinossauros. 

 

3.1.2.7. Análise de risco geológico 

As análises que envolvem a suscetibilidade referem-se à indicação de 

áreas propensas ao desenvolvimento de processos do meio físico, que podem 

gerar desastres naturais, em face da presença de fatores básicos 

predisponentes em terrenos, sejam estes ocupados ou não (CPRM, 2014).  

Nesse sentido, é importante destacar o significado dos seguintes termos 

(CPRM, 2014): 

• Suscetibilidade: propensão ao desenvolvimento de um fenômeno ou 

processo em uma dada área; 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 
 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental – Meio Físico 

Outubro 2020   

160 

 

• Ameaça: fenômeno ou processo cuja dinâmica pode gerar 

consequências negativas (perdas e danos) em relação aos elementos 

expostos; 

• Vulnerabilidade: grau de perdas e danos associados aos elementos 

expostos (0 a 1), quanto maior o grau, maior a vulnerabilidade; 

• Severidade: capacidade de um evento para a geração de perdas e 

danos, magnitude do evento; 

• Perigo: condição com potencial para a geração de perdas e danos num 

dado período, periculosidade ou perigosidade. 

• Risco: uma medida da ameaça e das consequências (financeiras, bens, 

vidas) que poderá causar num dado intervalo de tempo; 

• Desastre Natural: ruptura da dinâmica socioeconômica decorrente de 

evento associado a fenômeno ou processo natural; 

• Resiliência: capacidade da comunidade exposta ao perigo e ao risco em 

recuperar-se das consequências de um desastre natural. 

Conforme as análises dos dados disponibilizados pela CPRM e visitas em 

campo, próximo à Área de Influência Direta do empreendimento existem três 

áreas identificadas como sendo de alto risco geológico (Tabela 10). A primeira e 

a segunda área, situadas às margens do Rio Piancó, estão sujeitas a inundações 

a jusante dos açudes Mãe D'Água e Estevão Marinho, respectivamente (Figura 

49). Nestes pontos de análise, o leito do rio está assoreado e com acúmulo de 

lixo e entulho, havendo pontos de despejo de esgoto in natura, elevando o risco 

de inundações e alagamentos, principalmente em trechos de área urbanizada.  

Já a terceira área apresenta as mesmas características de risco das duas 

primeiras, sendo que tal área está localizada às margens do Riacho Cruz da 

Tereza. 

Tabela 10 – Pontos de risco geológico dentro da área de influência do empreendimento. 

Local 
Tipolog

ia 
Situaç

ão 

Número 
de 

morado
res 

(Aprox.) 

N. de 
pessoas 
(Aprox.) 

Grau de 
vulnerabi

lidade 

Gra
u 

de 
risc

o 

UTM 
X 

UTM 
Y 

Zo
na 

Centro 
Inunda-

ção 
Poten-

cial 
60 240 Médio Alto 

6163
45 

92244
28 

24 

Centro 
Inunda-

ção 
Poten-

cial 
45 180 Médio Alto 

6161
17 

92237
12 

24 
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Rodovia 
Coremas 

Inunda-
ção 

Poten-
cial 

8 32 Médio Alto 
6120
96 

92237
34 

24 

Fonte: CPRM (2020). 

Figura 49 – Áreas de elevado risco geológico na área de influência indireta. 

 
Fonte: Levantamento de campo (2020).  
A) Áreas suscetíveis a inundação próxima a cidade de Coremas (Coordenadas X, Y: 
616230, 9223511.); B) Barragem Estevão Marinho (Coordenadas X, Y: 616243, 9224367. 
Fuso 24 S). 

Vale ressaltar que essas áreas estão incluídas na Base Territorial 

Estatística de Áreas de Risco (BATER), que agrega dados relacionados ao 

Censo Demográfico do IBGE às áreas de riscos monitoradas pelo CEMADEN 

(Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). De acordo 

com os estudos relacionados a BATER, cerca de 4,5 mil pessoas do município 

de Coremas, a maior parte delas dentro da zona urbana, estão inseridas dentro 

das áreas de elevado risco geológico (Figura 50). 
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Figura 50 - Mapa das áreas de elevado risco geológico nas proximidades da AID (folha A3). 

 
                       Fonte: HELP (2020).
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Em caso de desastre ligado ao rompimento da barragem, parte da AID, 

localizada a jusante dos pontos identificados, será diretamente afetada devido à 

proximidade com o rio Piancó, além das baixas declividades. Por outro lado, a ADA 

do empreendimento está menos sujeita ao risco de inundação, devido a sua 

localização em uma zona de interflúvio, estando a aproximadamente 60 metros de 

altura em relação aos pontos mais baixos da AID. 

3.1.2.8. Sondagem do Solo 

A fim de realizar uma caracterização geológico-geotécnica da área de influência 

direta do empreendimento, contemplando a natureza das camadas do subsolo e o 

nível do lençol freático, foram realizados sondagens e ensaios do solo. As 

investigações geotécnicas do solo foram feitas através do ensaio STP (Sondagem de 

Simples Reconhecimento), cuja metodologia será descrita a seguir.  

A sondagem do solo serve de subsídio para o projeto de fundação de uma obra, 

pois são descritas as propriedades físicas do solo de um terreno. É por meio dela que 

se determinam os tipos e a resistência do solo, bem como a sua profundidade e os 

elementos existentes em suas camadas, além da identificação da presença de água 

no subsolo, sendo um componente indispensável para a caracterização do meio físico. 

3.1.2.8.1. Metodologia 

A metodologia usada na investigação geotécnica do subsolo deste estudo foi o 

ensaio SPT (Sondagem de Simples Reconhecimento), seguindo os critérios da NBR 

6484/2001. As sondagens foram realizadas pela empresa Concresolo Engenharia S/C 

Ltda, na propriedade denominada Sítio Escurinho, no ano de 2016. Foram feitos 50 

(cinquenta) ensaios de Sondagem SPT na forma de perfil geotécnico individual, como 

apresentado no relatório no ANEXO IX.  

Cada perfil mostra as seguintes informações: determinação do tipo de solo e 

suas respectivas profundidades de ocorrência, simbologia das amostras, posição do 

nível d’água, índices de resistência à penetração (NSPT), cota do furo em relação a 

um RN adotado e demais informações pertinentes. 

Os documentos de referência para execução deste levantamento estão em 

conformidade com a NBR 6484/2001 para a Sondagem de Simples Reconhecimento 
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com SPT; a NBR 6502/1995 para a identificação de rochas e solos; e a NBR 

13441/1995 para a convenção de simbologias para as rochas e solos. 

A perfuração, na Sondagem SPT, foi realizada com trado concha de 4" e 

instalação de tubo de revestimento. Ao atingir o material muito resistente ou mesmo 

solo não aderente ao trado, o processo de perfuração passou a ser com circulação de 

água utilizando-se trépano de lavagem como ferramenta de escavação. A cada metro 

de profundidade, interrompeu-se a perfuração, sendo executado o ensaio de 

penetração (SPT).  

Tal ensaio forneceu os índices de resistência à penetração do solo, obtidos 

através da anotação dos números de golpes necessários para fazer o amostrador 

padrão (φext 2"; φint 13/8") penetrar 45 cm no solo devido aos golpes de um martelo 

de 65 kg caindo de uma altura de 75 cm. 

Os 45 cm de penetração foram divididos em três trechos de 15 cm. Para cada 

trecho foram anotados os números de golpes de cravação do amostrador. O índice de 

resistência à penetração (NSPT) é a soma dos dois últimos trechos de 15 cm, isto é, 

dos 30 cm finais de cravação. Seu resultado é apresentado na forma de um gráfico 

ao longo da profundidade. 

O ensaio foi concluído na medida em que o avanço de perfuração não era mais 

possível, sendo este definido nos resultados como a camada “impenetrável a 

percussão”. As amostras de solo foram classificadas mediante análise de campo, por 

meio de análise tátil e visual. Foram identificados a granulometria das amostras, sua 

consistência, cor, compacidade e consistência.  

Os resultados das sondagens de campo foram apresentados por meio de um 

relatório técnico (ANEXO IX), com seus respectivos perfis e a planta de localização 

dos pontos amostrados. A Figura 51 mostra o perfil de um ponto de sondagem. 

 

 

Figura 51 - Perfil de um ponto de sondagem. 
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Fonte: Concresolo (2016). 

3.1.2.8.2. Resultados da sondagem 

Os resultados dos ensaios de sondagens realizados na área do Sítio Escurinho, 

dentro da AID do empreendimento, apontam que não há registro do nível de água 

para cada um dos 50 furos realizados. Essa é uma característica comum na maior 

parte do semiárido brasileiro, constituída pelo embasamento cristalino, ou seja, a 
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rocha maciça não possui poros onde a água possa se acumular, inviabilizando a 

presença do lençol freático.  

As camadas de solo acima da rocha, normalmente, são bastante rasas. As 

profundidades dos furos variaram de 50 cm a 2,87 m de profundidade. Os furos mais 

profundos estão localizados nas áreas mais baixas do terreno, onde há escoamento 

superficial que alimentam as drenagens, sendo estas as áreas consideradas como de 

acúmulo de sedimentos. Por outro lado, nas áreas mais altas, onde os processos 

erosivos são mais fortes, a maior parte dos furos obtiveram as menores 

profundidades. 

A maior parte dos ensaios mostraram que as camadas superiores são formadas 

por solos silte argilo-arenosos de cores cinza escuro e vermelhos, de consistências 

rija (maioria dos pontos), dura, média, medianamente compacta e muito compacta. 

Em dois furos a camada superficial do solo apresentou-se como argilo silte-arenoso, 

de cor vermelha e consistência rija. 

 As profundidades da camada superficial do solo variam de 20 cm a 80 cm, 

tendo alguns pontos ultrapassado a profundidade 1 metro. O ponto SP 15, que 

corresponde ao de menor profundidade, só apresenta o Horizonte A (silte argilo-

arenoso) de 50 cm, seguido da rocha matriz (impenetrável a percussão). 

A segunda camada do solo é constituída basicamente por argilo silte-arenoso 

na maioria dos furos, silte argilo-arenoso e silte areno-argiloso, com seixos e 

pedregulhos, de cores vermelhas, cinza e cinza escuro, com consistências 

compactas, medianamente compactas, muito compactas, duras e rijas. A segunda 

camada do solo apresenta variações entre 20 cm e pouco mais de 1 metro de 

profundidade até atingirem a camada referente ao material decomposto da rocha 

(Horizonte C). Em alguns pontos, a segunda camada amostrada já corresponde ao 

material da rocha decomposta. 

Os valores de NPTS, resultante da soma dos golpes necessários para descer 

os últimos 30 cm nos pontos amostrados chegaram ao valor máximo de 60/30, 

equivalente a 60 golpes para se atingir 30 cm (SP 07), caracterizando o solo como 

sendo de consistência dura. Grande parte dos resultados do NPTS ultrapassaram o 

valor de 30 golpes para se perfurar 30 cm. 
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Os resultados apresentados por meio da sondagem do solo demonstram que 

os solos que compreendem a AID são relativamente rasos, de composição silto-

argilosa, pedregosas de cores escuras e avermelhadas e de consistência rígida, dura 

e compacta. Foi possível identificar que na área analisada não há presença de nível 

de água, demonstrando a inexistência do lençol freático, sendo uma característica 

comum para a área. 

3.1.3. Geomorfologia 

3.1.3.1.  Introdução 

As mudanças, transformações, ou até mesmo as mutações que se processam 

nos mais diversos elementos da natureza, em sua complexidade, ficam registradas 

na morfologia da paisagem e são decorrentes dos eventos que os deram origem ao 

longo do tempo, sobretudo nas formas do relevo e nas rochas que constituem 

aspectos que se modificam lentamente, chegando a ser imperceptível aos olhos 

humanos.  

Caracterizar a geomorfologia, geologia e hidrologia possibilita o conhecimento 

detalhado dos padrões e detalhes da paisagem, proporcionando o conhecimento dos 

potenciais naturais existentes, contribuindo na identificação de áreas de risco de 

ocupação, ambientes frágeis, impactos ambientais ocorridos, interferência antrópica 

e a dinâmica da evolução natural da paisagem (LIMA, 2016). 

A geomorfologia é compreendida como a ciência que estuda as características 

que resultam na formação do relevo, resultante de processos endógenos (tectonismo 

e vulcanismo) e exógenos (clima, intemperismo, sedimentação etc.) que ocorrem na 

Terra. Seu estudo é considerado como de grande importância, pois apresenta 

características sobre o terreno, servindo de base para a definição dos melhores locais 

para se realizar obras, além da instalação de empreendimentos e residências. Para 

Furrier (2007), as intervenções humanas sobre o relevo terrestre, sem um prévio e 

amplo estudo de suas potencialidades e fragilidades, prejudica o meio ambiente, e a 

própria sociedade, minimizando os recursos naturais que dele poderiam ser 

aproveitados. 

Sendo assim, os estudos geomorfológicos e ambientais, sejam detalhados ou 

de abrangência regional, visam atender as necessidades político-administrativas e 
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funcionam como instrumento de apoio técnico aos mais diversos tipos de interesses, 

tanto físicos quanto sociais (ROSS, 1992). Dessa maneira, as formas de relevo, 

independentemente de suas dimensões, têm explicações genéticas e são 

interrelacionados aos componentes da natureza. 

O uso da cartografia em estudos geomorfológicos é de grande relevância, não 

só em estudos que envolvam a própria geomorfologia, como também na elaboração 

de projetos direcionados ao planejamento de obras de engenharia, questões 

ambientais, desenvolvimento agrícola, exploração mineral, entre outros (SOUZA & 

FURRIER, 2019). 

As características geomorfológicas do estado da Paraíba apresentam-se de 

maneira bastante diversificada, sob diversas formas e processos, devido as suas 

expressivas diferenças climáticas e geológicas. Na questão climática, a topografia do 

estado assume um papel importante, pois interfere na atuação do regime 

pluviométrico, resultando em uma grande diversidade de paisagens. 

3.1.3.2.  Metodologia 

A metodologia utilizada para este tópico foi desenvolvida com o intuito de se 

obter atributos referentes às características físicas da AII como meios para a sua 

análise geomorfológica.  

Inicialmente, foi feito um levantamento de bibliografias sobre a temática em 

questão, o que possibilitou o entendimento sobre as características da região, 

resultando em uma boa análise da geomorfologia da área. Foram utilizados como 

referência os estudos de 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.  

O estudo das unidades geomorfológicas, proposto por Ross (1992), classifica 

as formas de relevo e a sua abrangência através de níveis taxonômicos. Dessa forma, 

foram estabelecidos, para a caracterização geomorfológica desse estudo, 4 níveis 

taxonômicos: morfoestrutura, morfoescultura, padrões de formas de relevo e tipos de 

formas de relevo (Figura 52 e Figura 53). 

Figura 52 - Unidades taxonômicas de classificação do relevo.  
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Fonte: LIMA (2016) (adaptado). 

Figura 53 - Padrões de formas de relevo (3º e 4º táxons).  

 
Fonte: SOUZA & FURRIER (2019). 

Os níveis taxonômicos apresentados na imagem acima foram definidos da 

seguinte forma: 

• 1º táxon (morfoestrutura): corresponde as grandes estruturas geológicas 

(Bacia sedimentar, Complexos, Terrenos, etc.); 

• 2º táxon (morfoesculturas): estruturas desenvolvidas sobre as 

morfoestruturas, ou seja, são as grandes formas de relevo que predominam na 

área (Depressões, Patamares, Tabuleiros, etc.); 

• 3º táxon (padrões de formas de relevo): padrões de formas de relevo 

semelhantes que podem ser identificados através das diferenças de rugosidade 
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e padrões anômalos dos terrenos. São representados por meio de siglas que 

correspondem a áreas de denudação (D) e Acumulação (A); 

• 4º táxon (tipos de formas de relevo): caracterizados pelas suas dimensões e 

altimetrias, situados dentro de cada padrão de forma de relevo. Podem se 

apresentar sob a forma de topos convexos, tabulares, aguçados, escarpados, 

terraços, planícies, campos etc. 

A partir das análises das unidades geomorfológicas, bem como através da 

criação de perfis transversais em conjunto com as bases de dados espaciais, foi 

possível a elaboração da cartografia geomorfológica. A base de dados utilizada para 

a definição das morfoestrururas foi obtida através do portal GeoBank, da CPRM, com 

informações sobre a litologia da Folha Jaguaribe (SB.24), que abrange a área de 

influência do empreendimento. Para a análise e caracterização dos outros táxons, 

foram utilizadas imagens de radar do sensor Palsar (2011), do programa espacial 

ALOS (Agência Espacial Japonesa - Jaxa), com resolução espacial de 12 metros. 

Para fins de análise com um maior nível de detalhes, foram realizados procedimentos 

de interpolação espacial, em ambiente SIG, redefinindo a resolução espacial da 

imagem de radar para 5 metros. Em seguida, por meio de técnicas de sensoriamento 

remoto, foram criados os mapas de hipsometria, declividade, relevo sombreado e 

aspecto (direção de fluxos superficiais), além da extração das curvas de nível com 

intervalos de 5 metros, na escala de 1:25.000. As cotas altimétricas foram ajustadas 

a partir das informações de referências de nível de estações geodésicas nos 

municípios de Coremas e São José da Lagoa Tapada, além das informações das 

cartas topográficas da SUDENE na região. 

O mapa de declividade teve como base as classes estabelecidas pelo Manual 

de Controle Ambiental da SUDEMA (2013), com os seguintes intervalos: Plano (0% a 

5%), Suave ondulado (5% a 10%), Ondulado (10% a 15%), Muito ondulado (15% a 

25%), Forte ondulado (25% a 47%), Áreas de uso restrito (47% a 100%) e Áreas de 

Preservação Permanente (>100%).  

Para a determinação das áreas sujeitas a inundação, foi feito um modelado 

tridimensional da área, a partir dos dados de hipsometria, declividade e curvas de nível 

(com intervalos de 5 m), para localizar os pontos mais propensos a tal evento. Foram 

determinados 3 níveis de análise, baseados em modelos de inundações fluviais e 

características do terreno, associando as condições naturais do terreno que 
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favorecem a elevação do nível de água de um canal, ocorrendo o seu 

transbordamento. Dessa forma, foram definidas as zonas sujeitas a inundação 

mediante elevação do nível do canal principal (rio Piancó) em três níveis de elevação, 

sendo eles: 10 metros (Nível 1), 15 metros (Nível 2) e 20 metros (Nível 3). Para este 

estudo, todas as áreas fora do perímetro indicado nos níveis de elevação de água 

foram consideradas como áreas de baixo risco de inundação.  

Foram realizadas análises a partir de cartas topográficas, disponibilizadas pelo 

IBGE, e atividade de campo para fins de reconhecimento, confirmação e validação 

dos padrões e formas de relevo e pontos cotados, além de registros fotográficos, para 

a elaboração dos mapas em grande escala e as análises dos dados. Todos os mapas 

relacionados a geomorfologia e as características do relevo da AID e da AII estão no 

ANEXO VIII. 

3.1.3.3.  Compartimentação topográfica – tipos e formas de relevo 

A partir da análise e interpretação das informações obtidas, foi possível 

identificar que a AII do empreendimento está inserida em 3 unidades morfoestruturais 

e 2 unidades morfoseculturais. As unidades morfoestruturais compreendem os 

Terrenos Rio Piranhas, Granjeiro e Piancó-Alto Brígida, e as unidades 

morfoesculturais correspondem ao Patamar Sertanejo e a Depressão Sertaneja. 

Na região do Patamar Sertanejo ocorrem processos de denudação, ou seja, de 

erosão progressiva, e o relevo apresenta formas com topos aguçados (Da), convexos 

(Dc) e tabulares (Dt). Assim como ocorre no Patamar Sertanejo, a Depressão 

Sertaneja tem como característica principal o processo de denudação e as áreas 

elevadas se destacam por terem topos com formas tabulares (Dt), aguçadas (Da) e 

convexas (Dc). A maior parte da AII apresenta uma geomorfologia aplainada e as 

pequenas elevações apresentam formas tabulares. É possível identificar também, ao 

longo do curso dos rios Piancó e Piranhas, tanto na região do Patamar quanto na 

Depressão Sertaneja, áreas de acumulação formando planícies e terrações fluviais 

(Aptf). 

• Denudação com formas aguçadas e convexas (Dac): São as áreas com as 

maiores elevações registradas, ocorrendo no extremo norte da AII, na Serra de 

Olho D’água, município de Pombal, e ao sul, na Serra da Santa Catarina (Figura 

54 – Formas aguçadas e convexas da Serra de Santa Catarina.Figura 54), no 
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município de São José da Lagoa Tapada. Apresentam característica de 

dissecação com baixa densidade de drenagem e entalhamento fraco, muito 

fraco e médio.  

• Denudação com formas convexas (Dc): Compreende o complexo de serras 

nos municípios de Coremas (Serra do Melado e de Santa Catarina), São José 

da Lagoa Tapada (Serra de Santa Catarina, Serra Poço dos Cavalos e Serra 

do Boqueirão) e Pombal (Serra do Moleque, Serra do Olho D’água e Serra da 

Várzea do Saco). Apresentam baixa densidade de drenagem com faixa de 

entalhamento fraco, muito fraco e médio, localizados nas unidades de 

alinhamento do Patamar Sertanejo e nas Depressões Setentrional Sertaneja e 

de Patos.  

• Denudação com formas tabulares (Dt): Corresponde a mais de 75% da AII e 

engloba toda a AID, caracterizadas por serem áreas aplainadas de baixas 

declividades. São áreas dissecadas e de baixa densidade de drenagem com 

nível de entalhamento fraco e médio.  

• Planícies e terraços fluviais (Aptf): Localizadas nos cursos dos rios Piancó e 

Piranhas, são áreas planas resultantes de acumulação fluvial, graças ao regime 

perene devido a vazão disponibilizada pelos açudes Estevam Marinho e Mãe 

D’água no rio Piancó, e do rio Piranhas por estar inserido em Bacias e 

Coberturas Sedimentares Fanerozoicas. Os vales apresentam preenchimento 

aluvial, contendo materiais pleistocênicos e holocênicos. Ao longo do curso do 

rio Piancó, percebe-se que a dimensão interfluvial varia de médio (montante) a 

muito forte (jusante), com mais de 1.500 m de dimensão, e o entalhamento 

médio dos vales apresentam-se de muito fraco a fraco. 

 

Figura 54 – Formas aguçadas e convexas da Serra de Santa Catarina. 
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Fonte: Levantamento de campo (2020).  
Coordenadas X, Y: 614526, 9223753. Fuso 24 S. 

Figura 55 – Formas tabulares da região aplainada na AID. 

 
Fonte: Levantamento de campo (2020).  
Coordenadas X, Y: 611033, 9227316. Fuso 24 S. 
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Figura 56 – Planícies de acumulação no rio Piancó. 

 
Fonte: Levantamento de campo (2020).  
Coordenadas X, Y: 615960, 9227755. Fuso 24 S. 

Os perfis abaixo (Figura 57 e Figura 58) mostram as diferenças das unidades 

geomorfológicas e as variações de altimetria em áreas que compreendem a 

Depressão Sertaneja e o Patamar Sertanejo. 

Figura 57 - Perfil topográfico mostrando as diferentes unidades geomorfológicas ao norte da 
AII. 

 
Fonte: ALOS Palsar (2011). 

Figura 58 - Perfil topográfico mostrando as diferentes unidades geomorfológicas ao sul da AII. 

 
Fonte: ALOS Palsar (2011). 
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No perfil 1, há uma diferença de mais de 500 metros desde o rio Piranhas, parte 

mais rebaixada do relevo local, com pouco menos de 200 m de altitude, até a Serra 

de Olho D’água, com aproximadamente 750 m de altitude. No perfil 2 as variações 

são de aproximadamente 600 m, tendo o ponto mais elevado na Serra de Santa 

Catarina, com pouco mais de 830 m de altitude, e o rio Piancó com cerca de 200 

metros. O relevo da região da AII tem variação de aproximadamente 700 m entre as 

regiões mais elevadas e as mais rebaixadas (Figura 59), sendo esta última a que 

ocupa maior porção do território, apresentando áreas planas, suave onduladas e 

onduladas, com até 15% podendo chegar a 25% de declividade. Por outro lado, 

observa-se que as maiores inclinações estão localizadas nas regiões serranas e nos 

maciços residuais, que representam unidades geomorfológicas de formas aguçadas 

e convexas (Dac e Dc), com variações de declividade entre 15% (muito ondulada) e 

80% (áreas de uso restrito). 

Figura 59 – Modelado tridimensional da AII. 

 
Fonte: ALOS Palsar (2011). 

Por outro lado, a AID está inserida em uma zona com pequenas variações de 

declividade, representando áreas planas (0% a 5%), suave onduladas (5% a 10%), 

onduladas (10% a 15%) e muito onduladas (15% a 25%), à exceção de uma pequena 

área localizada ao norte que representa um serrote nas proximidades da Serra 

Jucurutu. A Tabela 11 e as figuras abaixo mostram as características do relevo e as 

principais classes de declividade da AID do empreendimento, bem como suas devidas 

áreas e percentuais correspondentes. A Figura 62 apresenta as unidades 

geomorfológicas especializadas dentro da AII. 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

 Capítulo 3 Diagnóstico Ambiental – Meio Físico 

Outubro 2020   

176 

 

Tabela 11 - Classes de declividade e percentuais de áreas na AID. 

CLASSE DE 
DECLIVIDADE 

Área 
(km²) 

Percentual 
(%) 

Plano 70,2 53,47 

Suave 
Ondulado 

55,2 42,04 

Ondulado 5,4 4,11 

Muito 
Ondulado 

0,4 0,30 

Forte 
Ondulado 

0,1 0,08 

TOTAL 131,3 100 
Fonte: ALOS Palsar (2011). 
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Figura 60 – Mapa de declividade da AID (folha A3). 

 
  Fonte: HELP (2020).
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Figura 61 – Mapa hipsométrico da AID (folha A3).

 
          Fonte: HELP (2020). 
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Figura 62 – Mapa das unidades geomorfológicas da AII (folha A3). 

 
Fonte: HELP (2020).
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3.1.3.4.  Identificação das áreas sujeitas a inundação 

Identificar e mapear áreas sujeitas a inundações é um trabalho de extrema 

importância para estudos ambientais e para o planejamento territorial, como forma de 

subsidiar a prevenção de desastres naturais frente as atividades humanas, auxiliando 

na gestão das áreas ocupadas. De acordo com Campos et al. (2011, p.68), ‘’existem 

áreas naturalmente sujeitas a inundação, que compreendem o leito menor e o leito 

maior dos rios e que, com determinada periodicidade, são atingidas pelas águas.’’ 

As áreas sujeitas a inundação estão associadas aos fenômenos de enchentes 

e assoreamento dos rios principais, causando acúmulo e/ou extravasamento de água 

para as suas áreas marginais. A partir da análise das informações de declividade, 

hipsometria e das curvas de nível da AID, foi possível identificar trechos de áreas 

sujeitas a inundação, mais especificamente, ao longo do curso do rio Piancó e suas 

proximidades, distando cerca de 4 km do empreendimento. 

Os processos hidrológicos referentes a inundação são caracterizados pela 

elevação temporária do nível de água relativo ao canal principal de uma bacia de 

drenagem, em razão do aumento da vazão de água ocasionado por eventos chuvosos 

de longa duração e elevados índices pluviométricos acumulados. Os excessos de 

água podem alcançar o leito menor, ou área de várzea, o leito maior, topograficamente 

alçado em relação à cota da planície aluvial atual, bem como outros terrenos mais 

elevados, situados em flancos de encostas adjacentes (CPRM, 2014).  

Como os rios da área são totalmente intermitentes, a exceção do rio Piancó, 

que corresponde a zona mais rebaixada e mais aplainada da AID, os resultados 

obtidos na classificação dos níveis de elevação dentro da AID mostram que 8,4% da 

área está sujeita a inundação, caso haja uma subida de até 20 metros no nível da 

água do rio Piancó. Dentro da AID não há nenhuma outra área sujeita a inundação 

caso haja um risco de inundação mais elevado. Dentro dessas circunstâncias, e a 

partir da análise dos dados de topografia da área, caso ocorra um evento extremo que 

eleve o grau de risco para o nível 3, a área inundada mais próxima está localizada até 

a 1 km do empreendimento.  

No entanto, existem dentro da AID pontos mais rebaixados e próximos a zonas 

de declividade ondulada, correspondendo a pequenos riachos temporários, que 

podem se elevar, proporcionando o acúmulo de água em alguns trechos, tornando-se 
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instransponível durante os eventos. Por estar localizado na porção que compreende 

as áreas mais elevadas da AID, além de apresentar baixas declividades, o 

empreendimento será instalado em uma área de baixo risco de inundação. Conforme 

a Tabela 12 e a Figura 63 apresentam as áreas equivalentes a cada nível de elevação 

e seus percentuais, além de um panorama das áreas sujeitas a inundação. 

Tabela 12 - Áreas potenciais sujeitas a inundação e percentuais de áreas na AID. 

Áreas potenciais sujeitas a inundações (AID) 

Níveis de elevação Área (Km²) Percentual (%) 

Nível 1 (10 m) 2,9 2,2 

Nível 2 (15 m) 3,4 2,6 

Nível 3 (20 m) 4,7 3,6 

Áreas de baixo risco 
120,3 91,6 

TOTAL 131,3 100 

Fonte: ALOS Palsar (2011). 

Figura 63 - Delimitação das áreas mais sujeitas a inundação dentro da AID. 

 

Com relação as direções de encosta, foi possível identificar que 63% da área 

apresenta inclinação no sentido do rio Piancó (sudoeste, sul, sudeste, leste e 

nordeste) e 44% em sentido ao rio Piranhas e seus afluentes (oeste, noroeste e norte). 

Vale ressaltar que, assim como será apresentado no tópico referente a pedologia, o 
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tipo de solo, atrelado as condições de uso e ocupação da terra e as características do 

relevo, faz com que a área seja altamente suscetível aos processos erosivos, sendo 

propensa a formação de sulcos, ravinas e pequenas voçorocas. 

3.1.4. Pedologia 

3.1.4.1.  Introdução 

Os solos são corpos naturais organizados com características próprias, 

adquiridas através de ação dos fatores e processos de formação, e que evoluem 

através de estágios de Gênese, Maturação e Degradação (SILVA e AMARAL, 1995). 

Sua caracterização tem como objetivo a sua classificação em sistemas taxonômicos 

bem como a sua delimitação espacial.  

A estrutura do sistema de solos é dividida em diferentes níveis, como Ordem, 

Subordem, Grandes Grupos e Sub Grupos. De acordo com o Manual Técnico de 

Pedologia (IBGE, 2015), esses níveis são caracterizados da seguinte forma: 

• Ordem: Primeiro nível de análise, atualmente com 13 classes, são separados 

por critérios, como horizontes passíveis de serem identificados em campo e 

diferentes tipos e graus de desenvolvimentos a partir dos processos que 

atuaram na formação do solo. A nomenclatura possui termos conjugados com 

a terminação “solo”. 

• Subordem: Segundo nível de análise, reflete a atuação de outros processos 

que agiram de maneira conjunta ou afetaram os processos dominantes, sendo 

utilizados para separar os solos do primeiro nível. Envolvem propriedades da 

gênese do solo que são importantes para o desenvolvimento das plantas e 

ressaltam características diferenciais que representam variações dentro das 

classes do primeiro nível. 

• Grandes Grupos: Terceiro nível de análise, tem características como tipo e 

arranjamento dos horizontes, condições de saturação do complexo sortivo por 

base ou por alumínio, sódio ou por sais solúveis, e presença de horizontes ou 

propriedades que restringem o desenvolvimento das raízes e afetam o 

movimento da água no solo. 

• Sub Grupos: Quarto nível de análise, representam os solos com 

características extraordinárias, além de caracterizar os intermediários para o 

primeiro, segundo e terceiro nível categórico. 
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Na estruturação morfológica dos solos, as características presentes e 

observáveis distinguem um determinado tipo de solo em relação aos outros. Dessa 

forma, são avaliados elementos como: profundidade dos horizontes, cor, estrutura, 

consistência, granulometria, pegajosidade, plasticidade, dentre outros (IBGE, 2015). 

O estado da Paraíba é dividido em cinco domínios morfopedológicos diferentes, 

sendo eles: Tabuleiros Costeiros, Patamares Orientais da Borborema, Planalto da 

Borborema, Depressão Sertaneja e Planalto Sertanejo. Na região da Depressão 

Sertaneja, cujo clima semiárido atua sobre as rochas do cristalino, resultou, de 

maneira geral, nos Luvissolos Crômicos, Planossolos Nátricos e Argissolos 

vermelhos. Por outro lado, nas rochas graníticas do Paleoproterozoicos, a sudoeste 

do Planalto Sertanejo, originou-se os Neossolos Litólicos, Argissolos Vermelhos e 

Luvissolos Crômicos (COSTA; SILVA; FORTUNATO, 2015). 

Um levantamento pedológico é feito através de um prognóstico da distribuição 

geográfica dos solos como corpos naturais, determinados por um conjunto de relações 

e propriedades observáveis na natureza. Nesse tipo de levantamento os solos são 

identificados, e a partir daí, passam a ser reconhecidos como unidades naturais, 

sendo delineada nos mapas, em termos de classes definidas do solo (IBGE, 2015). 

3.1.4.2.  Metodologia 

Foi realizada uma caracterização geral dos solos na ADA, AID e AII do 

empreendimento, a partir dos dados coletados do mapa de solos da Paraíba, da carta 

de solos da EMBRAPA e dos dados de solo da Folha Jaguaribe SB.24, além de 

levantamentos bibliográficos sobre o tema e atividade de campo para reconhecimento 

e validação das informações por meio da análise do solo in loco, baseado no Manual 

Técnico de Pedologia (IBGE, 2015), e registro fotográfico. 

A base de dados de solos da Folha Jaguaribe SB.24 tem como princípio o 

mapeamento realizado pelo projeto RADAMBRASIL, sendo posteriormente 

atualizados de acordo com o Manual Técnico de Pedologia (IBGE, 2015). Constam 

desde banco de informações sobre a classificação dos solos, de acordo com seus 

atributos e horizontes e suas características morfológicas, físicas e químicas, além da 

descrição geral e morfológica dos pontos de amostragem. 
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Em campo foram analisados, a partir das amostras coletadas, a sua estrutura, 

cor, plasticidade, consistência e pegajosidade. As análises de campo ocorreram em 3 

pontos (Figura 64), sendo 2 na ADA e 1 às margens de uma estrada não pavimentada 

dentro da AID. 

Tabela 13 – Pontos de análise do solo em campo. 

PONTOS DE ANÁLISE EM CAMPO 

PONTOS  
Área de 

Influência 
X Y Altitude Fuso 

Profundi-
dade 

analisada 

P1 ADA 610774 9231507 273 24 30 cm 

P2 ADA 609978 9232092 273 24 30 cm 

P3 AID 610994 9226725 244 24 172 cm 

Fonte: Levantamento de campo (2020). 

Figura 64 – Mapa dos pontos de análise de solo em campo. 

 
Fonte: HELP (2020). 

Devido ao momento de pandemia, causado pela COVID-19, as análises de solo 

não foram concluídas, sugerindo-se, portanto, análises e monitoramentos posteriores. 

Dessa forma, o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do Complexo Solar Coremas 

III, IV, V, VI, VII foi utilizado como referencial, pois compreende um estudo de análise 
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pedológica realizado na região da ADA e da AID do empreendimento. Todas as 

informações foram representadas através de mapas pedológicos das áreas de 

influência direta e indireta do empreendimento (Ver ANEXO VIII). 

3.1.4.3.  Caracterização dos solos da AII, AID E ADA 

Os solos dominantes na AII do empreendimento são os Neossolos Litólicos, 

Eutrófico (RLe) e Flúvicos Ta Eutróficos (RYve), Luvissolos Crômicos Pálicos (TCp) e 

Crômico Órtico (TCo) e os Argissolos Vermelhos Eutróficos (PVe) (Figura 65). Ainda 

de acordo com o RAS (RIO ALTO, 2015), é encontrado também, em regiões de 

várzeas, os Vertissolos (VR) e Aluviais Eutróficos (ALe), sendo este último em uma 

maior quantidade. Na região há presença de inúmeros afloramentos rochosos, lajedos 

e Inselbergs. Na ADA e na AID predominam os solos do tipo Luvissolo Crômico Órtico 

(TCo), além da presença do Neossolo Litótico Eutrófico (RLe) em uma pequena 

porção da AID. A seguir serão caracterizados os solos identificados dentro das áreas 

de influência do empreendimento. 

Os Neossolos Litólicos Eutróficos (RLe) se apresentam como solos jovens e 

rasos, não ultrapassando os 50 cm sobre a rocha na soma dos horizontes, associados 

aos relevos com maior declividade (EMBRAPA, 2018). Mesmo tendo alta fertilidade, 

apresentam limitações de uso devido a sua pouca profundidade, além da presença da 

rocha e das elevadas inclinações do terreno, dificultando o desenvolvimento de 

propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Além do mais, o uso de 

maquinários eleva o risco de erosão. Este tipo de solo é indicado para a preservação 

da fauna e flora. 

No Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (SiBCS), os Neossolos 

Litólicos Eutróficos, do Sub Grupo fragmentário, característico da AII, apresentam 

restrições na penetração de raízes. Na AII estes solos possuem textura arenosa e 

média com horizonte A moderado, pedregoso, rochoso, em relevos ondulado, forte 

ondulado e montanhoso. Conforme a análise do Rio Alto (2015), esse tipo de solo 

apresenta saturação por bases alta (V ≥ 50%). 

Os Neossolos Flúvicos Ta Eutróficos (RYve) estão presentes em áreas de 

relevo plano, mais especificamente ao longo do curso do rio Piranhas, próximo à sede 

do município de Pombal, possuindo alta fertilidade. São solos minerais não 

hidromórficos e as camadas depositadas são evidentes, sendo muito variáveis pela 
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sua cor e textura. Este tipo de solo apresenta uma grande potencialidade agrícola. 

São do Sub Grupo Solódico, com presença de sódio tolerado, e horizonte A moderado, 

não rochoso e não pedregoso. 

Os solos do Sub Grupo Vertissólicos são intermediários para Vertissolos, com 

fendilhamento vertical. São muito duros em períodos secos devido a presença de 

argila pesada. Quimicamente, variam de moderadamente ácidos a moderadamente 

alcalinos, com “teores baixos ou nulos de alumínio extraível e valores elevados para 

a relação molecular Ki no horizonte B textural (Bt) (normalmente entre 2,4 e 4,0), 

indicando a presença, em quantidade variável, mas expressiva, de argilominerais do 

tipo 2:1” (RIO ALTO, 2015).  

Este tipo de solo distingue-se dos outros por apresentar caráter crômico na 

maior parte do horizonte B (inclusive BA). O caráter crômico resulta da predominância, 

na maior parte do horizonte B (excluído o BC), em amostra úmida, de cores com matiz 

5YR ou mais vermelho, com valores iguais ou maiores do que 3 e cromas iguais ou 

maiores que 4; ou de cores com matiz mais amarelo do que 5YR, com valores de 4 a 

5 e cromas de 3 a 6 (RIO ALTO, 2015). 

Os Vertissolos, por decorrerem das más condições físicas que conferem aos 

solos uma lenta permeabilidade, aliada à baixa condutividade hidráulica, além de 

grande plasticidade e pegajosidade quando molhados, dificultam o seu manejo, 

sobretudo quanto ao uso de implementos agrícolas. Estes solos, quando secos, 

tornam-se extremamente duros e fendilham-se, prejudicando o sistema radicular das 

plantas. Em decorrência destas características, os Vertissolos são muito susceptíveis 

à erosão e requerem um manejo cuidadoso, com práticas de conservação dos solos 

(RIO ALTO, 2015). 

Já os Solos Aluviais, decorrem dos riscos de inundação por cheias periódicas, 

ou de acumulação de água de chuvas na época de intensa pluviosidade. De uma 

maneira geral, em quase todo o mundo, os solos aluviais são considerados de grande 

potencialidade agrícola, mesmo os de baixa saturação de bases. As áreas de várzeas 

onde ocorrem são de relevo plano, sem riscos de erosão, favorecendo a prática de 

mecanização agrícola intensiva. Pela própria origem, são solos heterogêneos, no que 

diz respeito às características físicas e químicas, o que certamente vai influenciar seu 

uso. Os solos eutróficos, de textura média, são os mais apropriados para diversas 
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culturas (RIO ALTO, 2015). Estão localizados basicamente ao longo dos cursos dos 

rios Piancó, após o açude Estevão Marinho até a sua foz, junto ao rio Piranhas. 
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Figura 65 – Mapa pedológico da AII (folha A3). 

 
                              Fonte: HELP (2020).
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3.1.4.4.  Luvissolos da AID 

Os Luvissolos Crômicos Órticos (TCo) (Figura 66) presente na maior parte da 

AII e em praticamente toda AID e ADA, são solos rasos e apresentam cores fortes, 

em tons avermelhados, com alta saturação por base nos horizontes subsuperficiais, 

favorecendo o enraizamento das plantas. Constituem áreas de relevos planos e suave 

ondulado, pedregoso (Figura 67) e com trechos de afloramento de rocha. Por 

possuírem baixa capacidade de percolação, são solos altamente suscetíveis aos 

processos erosivos. 

Figura 66 – Amostra do solo durante atividade de campo. 

 
       Fonte: Levantamento de campo (2020). 
                             Coordenadas UTM X, Y: 610774, 9231507. Fuso 24 S. 
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Figura 67 – Aspecto pedregoso do solo que caracteriza a área de influência direta. 

 
Fonte: Levantamento de campo (2020).  
Coordenadas UTM X, Y: 610985, 9226810. Fuso 24S. 

Em campo, os 3 pontos onde foram realizadas as análises apresentaram 

características similares, sendo solos não hidromórficos, definidos pela presença de 

horizonte B textural (Bt), com cores vivas logo abaixo do horizonte A. O revestimento 

tanto do solo quanto da superfície, é pedregoso para todos os pontos, sendo pouco 

profundos. O ponto 3, representado por um perfil, apresentou profundidade máxima 

de 172cm (Figura 68), com diferenciação entre os horizontes. 
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Figura 68 - Perfil do solo no ponto 3 (corte às margens de uma estrada). 

 
      Fonte: Levantamento de campo (2020). 
      Coordenadas UTM X, Y: 610994, 9226725. Fuso 24 S. 

 

O perfil do ponto 3, às margens de uma estrada, apresenta horizonte A com 

profundidade máxima de 18 cm, o horizonte Bt entre 18 cm e 82 cm de profundidade 

e o horizonte C entre 82 e 176 cm de profundidade. Para os pontos 1, 2 e 3, foram 

analisadas em campo amostras de solo constituintes do horizonte A, que 

apresentaram semelhanças em suas características, que serão apontadas na Tabela 

14. 

 

A 

Bt 

C 
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Tabela 14 - Análise das amostras de solo em campo. 

Solo Cor Estrutura Plasticidade Consistência Pegajosidade 

Amostra 
seca 

7,5YR 5/4   Subangular Não se aplica Ligeiramente dura Não se aplica 

Amostra 
úmida 

7,5YR 4/6 Não se aplica 
Ligeiramente 

plástica 
Muito friável 

Ligeiramente 
pegajoso 

Fonte: Levantamento de campo, 2020. 

Nos pontos amostrados, o solo apresentou-se com estrutura subangular, ou 

seja, ocorrendo mistura de faces planas e arredondadas, com poucas arestas e 

ângulos suavizados. Sua consistência em amostra seca é ligeiramente dura, 

facilmente quebrável e fracamente resistente a pressão. Já na amostra úmida houve 

esboroamento sob leve pressão. As amostras umedecidas analisadas apresentaram-

se como ligeiramente plásticas, pois formaram cilindros entre 5 e 6 cm de tamanho, 

com diâmetros superiores a 4 mm, além de serem ligeiramente pegajosas.  

As condições de relevo e a erodibilidade natural do solo na área, influenciam 

fortemente a ocorrência de processos erosivos. No entanto, tais processos são 

condicionados pelas atividades antrópicas de uso e ocupação do solo. 

As mudanças estruturais entre os horizontes A e Bt, bem como a sua iluviação, 

declividade e os diferentes tipos de usos, fazem com que este solo apresente alta 

suscetibilidade aos processos erosivos, favorecendo a sua compactação e a erosão 

linear, a partir da formação de sulcos, ravinas e pequenas voçorocas. Em campo e a 

partir da análise através de imagens de satélite, foi possível identificar, dentro da AID, 

grandes extensões de solo exposto que estão sujeitos aos processos erosivos. 

3.1.5. Recursos hídricos 

3.1.5.1.  Introdução 

A água, como elemento essencial para a vida, deve estar disponível em 

qualidade e quantidade compatível com os usos e atividades econômicas da 

população, garantindo assim o seu desenvolvimento sustentável. Para tanto, o 

planejamento para a gestão das águas é essencial e representa um dos maiores 

desafios frente ao crescimento populacional e econômico.  

Dessa forma, a quantidade e a natureza dos constituintes presentes na água 

variam principalmente conforme a natureza do solo de onde são originárias, do grau 
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de poluição, principalmente dos despejos urbanos e industriais, além das condições 

climáticas (SETTI et al., 2001).  

Para estruturar a gestão das águas no Brasil, a Lei 9.433 de 1997, conhecida 

como “Lei das Águas”, apresenta como fundamento que a água é um bem de domínio 

público, sendo um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e que em 

situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e 

a dessedentação de animais (GOMES; BARBIERI, 2004). No planejamento dos 

recursos hídricos, a Agência Nacional de Águas (ANA) é a responsável por elaborar 

estudos e pesquisas para conhecer a dinâmica das águas nas bacias hidrográficas de 

domínio da União. 

Segundo Brasil (2002), “o gerenciamento da demanda, através da 

implementação de mecanismos econômicos de alocação de água que privilegiam o 

uso mais eficiente, demonstrou que é possível inovar na gestão de recursos hídricos 

no Nordeste semiárido”, através de alternativas para o aumento da disponibilidade 

hídrica da região além da política de açudagem. Atualmente, um novo conceito, o de 

“convivência com a seca”, busca alcançar o desenvolvimento do Nordeste através de 

novos mecanismos para lidar com os períodos de escassez da região. No entanto, 

ressalta-se a importância dos estudos e pesquisas envolvendo as questões ligadas 

aos recursos hídricos para se conhecer o potencial da região semiárida do Nordeste, 

em especial do estado da Paraíba. 

3.1.5.2.  Metodologia 

3.1.5.2.1. Panorama geral dos recursos hídricos na AII 

As informações apresentadas nesse tópico foram provenientes da base de 

dados da ANA, por meio do seu Geoportal, utilizando o shapefile dos corpos d’água 

na região que compreende a AII do empreendimento. Já para a análise dos sistemas 

de abastecimento urbano dos municípios que compreendem a AII, foi utilizado como 

fonte o Atlas de abastecimento urbano da ANA (BRASIL, 2010). Foi realizado também, 

uma atividade de campo para validação de algumas informações ligadas as questões 

dos recursos hídricos na área de influência do empreendimento. 

Para a coleta de dados referentes às outorgas, foram consultadas as 

informações das outorgas disponíveis no portal da ANA e da Agência Executiva de 

Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA). Como a bacia do rio Piranhas é de 
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domínio da União, por compreender os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, 

a maioria das outorgas na área foram solicitadas junto à ANA. Foram analisadas as 

informações sobre os tipos de uso (finalidade da outorga), volume anual e quantidades 

por município e por órgão. Todos os mapas hidrológicos estão nos ANEXO VIII deste 

estudo. 

3.1.5.2.2. Caracterização físico-química e microbiológica do manancial da 
ADA 

O monitoramento da qualidade da água foi feito por técnicos contratados pelo 

Grupo Rio Alto, no açude localizado no sítio Escurinho, dentro da propriedade das 

usinas fotovoltaicas Coremas I e II. Foram feitas coletas de água a cada trimestre dos 

anos de 2018, 2019 e 2020. Ao todo, foram realizadas nove análises e 14 parâmetros 

da qualidade da água do manancial. Vale ressaltar que parte deste reservatório está 

inserido no empreendimento que será instalado. As amostras foram analisadas no 

Centro Vocacional Tecnológico de Pombal - CVT (2018) e no Laboratório de Águas 

do Instituto Federal da Paraíba – IFPB (2019) e (2020), sendo disponibilizados através 

de boletins2. 

Todas as coletas foram realizadas por meio de garrafas de água mineral de 1 

litro, pela parte da manhã, mais especificamente às 8 horas. Os parâmetros físico-

químicos analisados foram: Temperatura; Cor (Pt/L-1); Turbidez (UTN); pH (Potencial 

Hidrogeniônico); Condutividade Elétrica (25º C); Alcalinidade Total (CaCO3); Oxigênio 

Dissolvido (mg/L); Dureza Total; Dureza de Cálcio; Dureza de Magnésio; Cloretos (Cl); 

e Salinidade. Já os parâmetros microbiológicos avaliados foram: Coliformes Totais e 

Coliformes Termotolerantes. 

Os parâmetros foram avaliados de acordo com os padrões de qualidade 

estabelecidos na Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914 de 2011, na Resolução 

CONAMA nº 357/05 para águas doces - Classe 2, e na Resolução CONAMA 430/11. 

3.1.5.2.3. Balanço hídrico climatológico (BHC) 

Para a análise do balanço hídrico climatológico (BHC), foram utilizados os 

dados da média de precipitação e temperaturas mensais (1980-2020) da estação 

meteorológica de São Gonçalo (82689), latitude -6,83 e longitude -38,31, localizado 

 
2 Os boletins estão em anexo. 
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no município de Sousa, sendo essa a estação mais próxima da área de influência que 

contemplou a série histórica de 30 anos.  

O método utilizado para determinar o balanço hídrico climatológico (BHC) foi o 

de Thornthwaite e Mather (1955), para determinar o regime hídrico de um local, sem 

necessidade de medidas diretas das condições do solo. Foi adotado a capacidade de 

armazenamento do solo (CAD) de 100 mm para estimar, junto às informações de 

temperatura e precipitação, a evapotranspiração potencial (ETP), a deficiência (DEF) 

e o excedente hídrico (EXC), e o armazenamento de água no solo (ARM) ao longo do 

ano, a partir da análise da série histórica.  

A classificação climática de Thornthwaite (1955) foi baseada em Oliveira 

(2019), que utilizou os valores de índice hídrico (Ih), de aridez (Ia) e índice de umidade 

(Iu), a partir das equações a seguir: 

𝐼ℎ =  (
𝐸𝑋𝐶

𝐸𝑇𝑃
) ∗ 100 

𝐼𝑎 =  (
𝐷𝐸𝐹

𝐸𝑇𝑃
) ∗ 100 

𝐼𝑢 =  𝐼ℎ − 0,6 ∗ 𝐼𝑎 

Na qual: 

EXC = excedente hídrico, em mm; 

ETP = evapotranspiração total, em mm; 

DEF = deficiência hídrica, em mm; 

Ih = Índice hídrico; 

Ia = Índice de aridez; 

Iu = Índice de umidade. 

 

3.1.5.2.4. Vazões de referência 

Para a análise das vazões de referência, foram utilizados os dados da série 

histórica da estação fluviométrica Pau Ferrado (Cód. 37380000), localizada próximo 

do rio Piancó, no município de Pombal (X: 619301; Y: 9229431, fuso 24 S). A série 

histórica compreende dados sobre as vazões do rio entre os anos de 1969 e 2019. O 

órgão responsável pela estação é a Agência Nacional de Águas (ANA), sendo 

operada pela Companhia de Pesquisas em Recursos Minerais (CPRM). Apesar de 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

existirem outras estações fluviométricas na AII, a estação Pau Ferrado é a única que 

dispõe de informações com no mínimo 30 anos.  

Os dados de vazões foram processados no software SisCAH, da Universidade 

Federal de Viçosa, sendo obtidos os valores de vazões de referência para a 

determinação da Q7,10, Q90 e Q95, além da vazão média de longa duração. Foi utilizado 

o mês de janeiro como sendo o início do ano hidrológico na área de estudo, com 

descarte anual de porcentagem de falha maior que 5%, ou seja, os anos com 

percentual de falha acima de 5% foram descartados da análise.  

A vazão Q7,10 é entendida como a vazão mínima de sete dias de duração com 

tempo de retorno de dez anos, sendo um instrumento importante para o planejamento 

e gestão dos recursos hídricos.  

A Q90 é a vazão determinada a partir das observações em um certo período, 

sendo que em 90% desse período as vazões devem ser iguais ou superiores a ela. 

Da mesma forma que a Q90, a Q95 é a vazão observada em um determinado período, 

que deve garantir uma correspondência de 95% de valores iguais ou superiores a ela 

(BRASIL, 2011). A utilização das vazões de referência permite a verificação das 

modificações hidrológicas de uma região (VASCO; NETTO; PRUSKI, 2017). 

3.1.5.3.  Hidrologia e águas superficiais na área de influência 

A Área de Influência Indireta (AII) é composta pelos municípios de Coremas, 

Pombal e São José da Lagoa Tapada. A bacia hidrográfica na qual os três municípios 

estão inseridos é a do rio Piranhas-Açu, sendo está a mais importante do estado da 

Paraíba. Entretanto, a ADA, AID e todo o município de Coremas estão localizadas na 

região hidrográfica chamada de sub-bacia hidrográfica do rio Piancó, importante 

afluente do rio Piranhas. A Figura 69 apresenta as características hidrográficas da 

Área de Influência Indireta do empreendimento. 

O rio Piancó, que nasce próximo a tríplice fronteira (PB, CE e PE), possui um 

trecho perenizado a partir do açude Estevam Marinho,  localizado em Coremas (Figura 

69), com aproximadamente 175 Km de extensão, dos quais 70Km estão situados no 

município de Pombal (ARAUJO et al., 2010). A bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, 

de domínio da União, está totalmente inserida no semiárido nordestino, possuindo 

uma área de drenagem de 43.681,5 km², sendo 26.183 km² no estado da Paraíba, 
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correspondendo a 60% da área total. A área restante da bacia pertence ao estado do 

Rio Grande do Norte (MOURA, 2007). 

Figura 69 – Açude Estavam Marinho (Coremas). 

 
Fonte: Levantamento de campo (2020). 
Coordenadas UTM X, Y: 616226, 9223479. Fuso 24 S. 
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Figura 70 – Mapa hidrográfico da região que envolve a AII (folha A3). 

 
          Fonte:  HELP, (2020).
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As águas superficiais são compostas, na maioria das vezes, por escoamentos 

fluviais e formas de armazenamento de água em reservatórios naturais e artificiais. 

Os reservatórios superficiais artificiais são projetados para interceptar as descargas 

fluviais dos cursos d'água, a fim de ajustar o ritmo e a ordem cronológica dos deflúvios 

às demandas dos projetos que utilizam estas águas. Dessa forma, a água que 

permanece armazenada nos reservatórios, porém, está sujeita a ser evaporada. Nas 

zonas de pouca precipitação, a quantidade evaporada anualmente pode ser muito 

maior que a chuva anual que cai diretamente sobre o reservatório, de maneira que a 

quantidade de água disponível para utilização é reduzida consideravelmente 

(MAKSOUD, 1961). 

As nascentes dos rios Piancó e Piranhas estão localizadas no Sertão do estado 

da Paraíba, seguindo sentido Sudoeste/Nordeste em direção ao estado do Rio Grande 

do Norte. E neste último estado, o rio Piranhas percorre o município de Jardim de 

Piranhas, recebendo as águas dos rios Espinharas e Seridó, provenientes do estado 

da Paraíba. Ao passar pela barragem Armando Ribeiro Gonçalves, o rio Piranhas 

passa a se chamar Açu e recebe as águas de mais dois afluentes principais, o rio 

Paraú e o rio Pataxó, antes de desaguar no mar (ANA, 2016). 

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 

concentrados nos primeiros meses do ano (FELIX e PAZ, 2016). 

O rio Piancó apresenta um regime fluviométrico característico das regiões 

semiáridas, com descargas baixas (regularizadas) durante maior parte do ano. Estas 

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). 

Nos municípios de Coremas, São José da Lagoa Tapada e Pombal, que 

envolvem a AII do empreendimento, existem, de acordo com a ANA, 107 

reservatórios, sendo os reservatórios Estevam Marinho (Coremas) e o Mãe D’água 

como os de maior representatividade. O complexo hídrico Coremas-Mãe D’água é o 

maior e o mais importante do estado da Paraíba, com capacidade total de 
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1.289.162.193 m3, sendo 744.144.694 m3 a capacidade do açude Coremas, e 

545.017.499 m3 do açude Mãe D’água.  

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 

Catolezinho em Pombal, e os açudes Jenipapeiro, Santa Rita, Poço dos Cavalos e 

Bananeiras 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 é fornecido a partir do açude 

Coremas/Mãe D'Água por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município, 

apresentando uma demanda urbana de 32 L/s. O município de São José da Lagoa 

Tapada tem como fonte de abastecimento urbano o açude Jenipapeiro, tendo a 

CAGEPA (Companhia de Água e Esgoto da Paraíba) como prestadora do serviço de 

distribuição no município, que apresenta uma demanda urbana de 10 L/s. De acordo 

com Brasil (2010), o manancial existente atende à demanda urbana, porém o sistema 

produtor requer adequações, tais como a ampliação do sistema produtor com nova 

captação e a implantação de novas adutoras e elevatória. Já o município de Pombal, 

com demanda urbana de 63 L/s, tem como fonte de abastecimento o rio Piranhas, 

sendo operado pela CAGEPA, com situação satisfatória de fornecimento de água para 

a população. 

3.1.5.4.  Usos das águas na bacia da AII 

Todas as atividades humanas que provocam alterações na qualidade e 

quantidade de água, tais como a irrigação, abastecimento, geração de energia 

hidroelétrica etc., são consideradas como "USOS". A outorga é 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, 2020). 

De acordo com a lei nº 9.433/1997, a Agência Nacional de Águas (ANA) é a 

instituição responsável pela análise técnica para a emissão da outorga de direito de 

uso da água em corpos hídricos de domínio da União (BRASIL, 2020). As águas de 
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domínio da União são 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. 

Para os corpos d’água de domínio das Unidades da Federação, as outorgas 

devem ser solicitadas junto ao órgão estadual de gestão dos recursos hídricos. No 

caso do estado da Paraíba, quem concede as outorgas para os usos das águas é a 

AESA. 

Na área de influência indireta do empreendimento foram levantadas 695 

outorgas, registrados nos bancos de dados da AESA e da ANA, sendo 592 no 

município de Pombal, 87 no município de Coremas e 16 em São José da Lagoa 

Tapada. A Figura 71 e Figura 72 mostram os percentuais dos tipos de outorgas 

concedidas e os volumes anuais por cada tipo de uso. 

Figura 71 – Percentuais dos tipos de usos das outorgas para a área de influência indireta. 

 
Fonte: ANA, (2020) e AESA, (2020). 
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Figura 72 – Percentuais dos volumes anuais para cada tipo de uso das outorgas da AII. 

 
Fonte: ANA, (2020) e AESA, (2020). 

Como demonstrado Figura 71 e Figura 72, a maior parte das outorgas na bacia 

dentro da AII são para usos na irrigação, com 55,7% do total, tendo como principais 

pontos de captação o rio Piancó. Em seguida, aparecem as outorgas para 

dessedentação animal, com 38,6%. As outorgas para abastecimento (público e rural) 

representam 4,7%, com total de 33 autorizações. Por conseguinte, 8 outorgas, 

aproximadamente 0,8% do total, são para fins industriais e aquicultura na Área de 

Influência Indireta.  

As outorgas na bacia dentro da AII representam um volume anual de 

128.189.617 m3, sendo 122.086.158 m3 (95,2%) para a irrigação. Em seguida, 

aparecem as outorgas para o abastecimento público e a aquicultura, com valores 

anuais de 4.386.888 m3 e 1.077.493 m3, ou seja, 3,42% e 0,84% do total anual, 

respectivamente. Os menores volumes de água são para dessedentação animal, 

abastecimento rural e para fins industriais, que somados representam 0,5% do total 

de volume anual. A maior parte das outorgas tem como tipo de manancial os poços, 

seguidos dos reservatórios artificiais. 
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Como a bacia onde a área de influência do empreendimento está inserida é de 

domínio da União, a maior parte das outorgas foram solicitadas junto à ANA. Do total 

de outorgas, pouco mais de 90% (628) foram concedidas pela Agência Nacional de 

Águas e cerca de 10% (67) pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado 

da Paraíba. 

O manancial localizado no COREMAS II GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S.A., 

sítio Escurinho, que está inserido em parte da área diretamente afetada do 

empreendimento a ser instalado, tem outorga, ver ANEXO X, emitida junto à AESA ( 

Figura 73), para fins industriais, operando com vazão horária de 9 m³/h e volume anual 

de 18.720 m³. No tópico a seguir, serão apresentados os resultados do monitoramento 

trimestral dos parâmetros físico-químicos das águas deste reservatório entre o 

período de 2018 e 2020. 
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Figura 73 – Outorga de direito ao uso das águas no manancial dentro da ADA. 
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3.1.5.5.  Caracterização físico-química e bacteriológica do açude dentro 
da ADA 

Foram realizadas coletas no açude localizado no sítio Escurinho, inserido no 

Complexo Solar Coremas I e II (Figura 74), compreendendo parte da ADA do novo 

empreendimento a ser instalado. As tabelas (Tabela 15, Tabela 16 e Tabela 17) 

apresentam os resultados referentes às análises físico-químicas do reservatório 

monitorado, para os anos de 2018, 2019 e 2020, os resultados laboratoriais, bem 

como a metodologia utilizada estão no ANEXO XI. As amostras foram analisadas com 

base na CONAMA 357/05 que dispõe sobre a classificação 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. 
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Figura 74 – Procedimento para coleta de água para o monitoramento da sua qualidade no 
manancial que compreende a ADA.  

 

Fonte: GRUPO RIO ALTO, 2018. 

A). 1º trimestre de 2018. B) 3º trimestre de 2018. 

Tabela 15 – Parâmetros físico-químicos do manancial monitorado. Ano de 2018. 

Parâmetros Unidades 
Resultados Valores Máximos 

Permitidos 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 

Aspecto In Natura -  Límpida  Límpida Límpida 

Cor UH 0,2 21,3 0,2 20,7 15 (PRC n°5, Anexo XX - MS) 

Turbidez UT 0,01 5,75 0,01 5,77 5 (PRC n°5, Anexo XX - MS) 

pH - 6,01 6,8 6,01 6,7 
6,0 a 9,5 (PRC n°5, Anexo XX 

- MS) 

A 

B 
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Condutividade 
Elétrica 

μS/cm² 621,3 804 621,3 804 - 

Alcalinidade Total mg/L 270 311,1 270 312 - 

Oxigênio Dissolvido mg/L 19,5 3,59 19,5 3,56 - 

Dureza Total mg/L 458 276 458 277 
500 (PRC n°5, Anexo XX - 

MS) 

Dureza de Cálcio mg/L  137,5  139 - 

Dureza de Magnésio mg/L  137  137 - 

Cloretos mg/L 283,3 - 283,3 42 
250 (PRC n°5, Anexo XX - 

MS) 

Salinidade mg/L  -  0,6 
0,2 a 2,0 mg/l (PRC n°5, 

Anexo XX XX – MS) 

Fonte: CVT (2018). 

Tabela 16 – Parâmetros físico-químicos do manancial monitorado. Ano de 2019. 

Parâmetros Unidades 
Resultados Valores Máximos 

Permitidos 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 

Aspecto In Natura - Límpida Límpida Límpida Límpida Límpida 

Cor UH 19,2 18,9 17,8 20,7 
15 (PRC n°5, Anexo XX - 

MS) 

Turbidez UT 5,75 5,8 5,5 5,77 5 (PRC n°5, Anexo XX - MS) 

pH - 6,8 6,7 6,4 7,4 
6,0 a 9,5 (PRC n°5, Anexo 

XX - MS) 

Condutividade 
Elétrica μS/cm² 804 801 803 804 - 

Alcalinidade Total mg/L 311,1 301,1 300,2 312 - 

Oxigênio Dissolvido mg/L 3,59 3,49 3,69 3,56 - 

Dureza Total mg/L 275 265 262 277 
500 (PRC n°5, Anexo XX - 

MS) 

Dureza de Cálcio mg/L 136,5 134,9 129,9 139 - 

Dureza de 
Magnésio mg/L 136,7 135,4 119,4 137 - 

Cloretos mg/L 40,9 50,9 49 42 
250 (PRC n°5, Anexo XX - 

MS) 

Salinidade mg/L 0,6 0,55 0,53 0,6 
0,2 a 2,0 mg/l (PRC n°5, 

Anexo XX XX – MS) 

Fonte: Laboratório de Águas do IFPB (2019). 

Tabela 17 – Parâmetros físico-químicos do manancial monitorado. Ano de 2020. 

Parâmetros Unidades 
Resultados 

Valores Máximos Permitidos 
1° Tri 

Aspecto In Natura - Límpida Límpida 

Cor UH 20,7 15 (PRC n°5, Anexo XX - MS) 

Turbidez UT 5,77 5 (PRC n°5, Anexo XX - MS) 

pH - 7,4 6,0 a 9,5 (PRC n°5, Anexo XX - MS) 

Condutividade Elétrica μS/cm² 804 - 

Alcalinidade Total mg/L 312 - 

Oxigênio Dissolvido mg/L 3,56 - 

Dureza Total mg/L 277 500 (PRC n°5, Anexo XX - MS) 

Dureza de Cálcio mg/L 139 - 
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Dureza de Magnésio mg/L 137 - 

Cloretos mg/L 42 250 (PRC n°5, Anexo XX - MS) 

Salinidade mg/L 0,6 
0,2 a 2,0 mg/l (PRC n°5, Anexo XX – 

MS) 

Fonte: Laboratório de Águas do IFPB (2020). 

De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914/2011, o valor 

máximo para a cor é de 15 mg/Pt.L. No entanto, as amostras apresentaram, em 

praticamente todo o período de análise, valores acima dos padrões determinados pela 

legislação. A cor é um importante parâmetro, pois é considerado como um indicador 

de potabilidade. 

Os valores de turbidez, em sua maioria, apresentaram-se acima do valor 

recomendado na portaria do Ministério da Saúde n° 2.914 de 2011, que tem como 

indicador o valor de 5 UNT como seu valor máximo. Do ponto de vista sanitário, a 

turbidez, quando elevada, pode afetar esteticamente os corpos d´água, ou ainda, 

encarecer o tratamento para diversos usos. 

O pH (potencial Hidrogeniônico) se caracteriza por ser uma escala logarítmica 

que mede o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de qualquer solução. Em 

todas as análises, os valores de pH ficaram dentro do limite (entre 6,01 e 7,4) 

estipulado pela resolução do CONAMA 357/2005, que fixa os valores de pH entre 6 e 

9. Como o pH tido como neutro tem valor 7, do primeiro trimestre de 2018 ao terceiro 

trimestre de 2019, a água do reservatório mostrou-se como ligeiramente ácida. 

Para a condutividade elétrica, a Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914/2011 

não apresenta um padrão, mas Brigate e Espindola (2003) evidenciam que valores 

superiores a 100 μs.cm-1 estão fora do limite para águas naturais, o que é o caso do 

reservatório analisado, que apresenta valores muito superiores a este, chegando até 

804 μs.cm. 

O parâmetro de alcalinidade do reservatório está dentro da faixa permitida pela 

Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914/2011, que varia de 10-400 mg/L. Já os 

valores de Oxigênio Dissolvido, oscilam, mas em suma estão abaixo do classificado 

pelo CONAMA n° 357/2005, para a garantia de vida na água, onde o valor não pode 

ficar abaixo de 6 mg/L. Nesse sentido, os baixos níveis de OD do manancial podem 

levar o mesmo a uma condição de Hipoxia, resultante do processo de eutrofização do 

manancial. 
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A dureza total e as concentrações de cloreto apresentaram valores que estão 

em conformidade com a Portaria do Ministério da Saúde, sendo, respectivamente, de 

200, 300 e 500 mg/L. Entretanto, pode-se observar também que o valor de dureza 

total é maior do que 250 mg/L em grande parte das análises. 

De maneira geral, com base nas informações dos relatórios trimestrais de 

monitoramento da qualidade da água do manancial que compreende a área do 

empreendimento, a maior parte dos parâmetros físico-químicos seguem em 

conformidade com padrões exigidos pela Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914 de 

2011, para fins de potabilidade. Porém, alguns parâmetros mantêm-se fora dos 

padrões exigidos pela Resolução CONAMA n° 357/2005, principalmente no que se 

refere aos valores de Oxigênio Dissolvido. 

Já os parâmetros microbiológicos não estão em conformidade com as 

recomendações da Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914 de 2011, fazendo com 

que esta água seja imprópria para o consumo humano. A seguir, serão apresentados 

os resultados das análises microbiológicas do manancial monitorado (Tabela 18). 

Tabela 18 - Parâmetros microbiológicos do manancial monitorado. 

2018 

Parâmetros Unidades 

Resultados 
Valores Máximos 

Permitidos 1° 
Tri 

2° 
Tri 

3° 
Tri 

4° 
Tri 

Coliformes Totais NMP/100ml - 35°C 278 21 - 20 Ausente em 100 
ml da amostra Coliformes Termotolerantes NMP/100ml - 45°C 34 26 - 27 

2019 

Parâmetros Unidades 
Resultados 

Valores Máximos 
Permitidos 1° 

Tri 
2° 
Tri 

3° 
Tri 

4° 
Tri 

Coliformes Totais NMP/100ml - 35°C 19 21 19 21 Ausente em 100 
ml da amostra Coliformes Termotolerantes NMP/100ml - 45°C 25 26 24 26 

2020 

Parâmetros Unidades 

Resultados 
Valores Máximos 

Permitidos 1° 
Tri 

2° 
Tri 

3° 
Tri 

4° 
Tri 

Coliformes Totais NMP/100ml - 35°C 21 - - - Ausente em 100 
ml da amostra Coliformes Termotolerantes NMP/100ml - 45°C 26 - - - 

Fonte: CVT (2018); Laboratório de Águas do IFPB (2019/2020). 
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Vale ressaltar que, de acordo com a outorga expedida pela AESA, as águas do 

manancial têm como finalidade o uso industrial, especificamente para atividades de 

terraplanagem e umectação do solo do Complexo Solar Coremas I e II. 

3.1.5.6.  Balanço Hídrico Climatológico (BHC) 

O método de estimativa do balanço hídrico climatológico (BHC), proposto por 

Thornthwaite e Mather (1955), é uma ferramenta de monitoramento de 

armazenamento de água no solo, largamente utilizada como instrumento de 

planejamento estratégico agrícola no âmbito do gerenciamento dos recursos hídricos 

(PASSOS; ZAMBRZYCKI; PEREIRA, 2017). 

Segundo Pereira (2005), para sua elaboração, há necessidade de se definir o 

armazenamento máximo no solo (CAD - Capacidade de Água Disponível), e de se ter 

a medida da chuva total e a estimativa da evapotranspiração potencial em cada 

período analisado. Com essas três informações básicas, o BHC permite deduzir a 

evapotranspiração real, a deficiência ou o excedente hídrico e o total de água retida 

no solo durante cada período. 

Os resultados do balanço hídrico climatológico podem ser visualizados na 

Figura 75, Figura 76 e Figura 77, onde se verifica que a média anual de precipitação 

atinge valores de 919,1mm, com um período de maior precipitação entre os meses de 

janeiro e maio, concentrando acima de 85% do total de chuvas no ano. Verifica-se, 

também, um déficit hídrico anual de 876,1 mm, distribuído em quase sua totalidade 

ao longo do período entre junho e dezembro, com os menores valores a partir do mês 

de agosto, sendo este o período mais seco na região. 

Figura 75 – Balanço hídrico climatológico mensal da estação próxima a área de influência, segundo 
Thornthwaite & Mather (1955) - CAD = 100 mm. 

 

Meses Num T P N I a ETP P-ETP NEG-AC ARM ALT ETR DEF EXC

 de oC mm horas   Thornthwaite mm mm mm mm mm mm

 dias Atual     1948       

Jan 30 27,3 135,9 12,4 13,1 3,9 154,24 -18,3 -976,1 0,01 0,00 135,9 18,3 0,0

Fev 28 26,7 175,9 12,3 12,6 3,9 131,08 44,8 -80,2 44,83 44,82 131,1 0,0 0,0

Mar 31 26,4 221,2 12,1 12,4 3,9 137,18 84,0 0,0 100,00 55,17 137,2 0,0 28,8

Abr 30 26,2 166,6 11,9 12,3 3,9 126,81 39,8 0,0 100,00 0,00 126,8 0,0 39,8

Mai 31 25,8 88,2 11,8 12,0 3,9 121,61 -33,4 -33,4 71,60 -28,40 116,6 5,0 0,0

Jun 30 25,5 35,5 11,6 11,8 3,9 111,24 -75,7 -109,1 33,57 -38,03 73,5 37,7 0,0

Jul 31 25,7 20,2 11,6 11,9 3,9 118,23 -98,0 -207,2 12,60 -20,98 41,2 77,1 0,0

Ago 31 26,7 6,4 11,7 12,6 3,9 138,14 -131,7 -338,9 3,37 -9,22 15,6 122,5 0,0

Set 30 27,7 1,5 11,9 13,4 3,9 156,37 -154,9 -493,8 0,72 -2,66 4,2 152,2 0,0

Out 31 28,2 18,8 12,1 13,7 3,9 175,96 -157,2 -650,9 0,15 -0,57 19,4 156,6 0,0

Nov 30 28,3 8,2 12,2 13,8 3,9 175,27 -167,1 -818,0 0,03 -0,12 8,3 166,9 0,0

Dez 31 28,2 40,7 12,4 13,7 3,9 180,43 -139,7 -957,8 0,01 -0,02 40,7 139,7 0,0

TOTAIS 322,7 919,1 144,0 153,3 46,5 1726,56 -807,5 367 0,00 850,5 876,1 68,6

MÉDIAS 26,9 76,6 12,0 12,8 3,9 143,88 -67,3 30,6 70,9 73,0 5,7
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Figura 76 – Variação dos dados mensais meteorológicos de precipitação (P), evapotranspiração 
potencial (ETP) e evapotranspiração real (ETR). 

 

Figura 77 – Extrato do balanço hídrico climatológico da estação próxima a área de influência. 

 

O balanço hídrico apresentou apenas dois meses com excedente hídrico, 

concentrados nos meses de março e abril, com totais de 28,8 mm e 39,8 mm, 
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respectivamente, sendo esses meses os que apresentaram maiores precipitações 

médias, junto de fevereiro, ao longo da série. 

Na representação gráfica do balanço hídrico (Figura 78), observa-se a 

predominância das deficiências hídricas entre os meses de maio e dezembro, como 

também as maiores retiradas de água no solo, sendo entre os meses de maio e agosto 

os que apresentam os valores mais expressivos de retiradas. Percebe-se também que 

durante os meses de fevereiro e março há reposição de água no solo e os excedentes 

hídricos ocorrem especificamente em março e abril. 

Figura 78 – Representação gráfica do balanço hídrico da estação próxima a área de influência. 

 

De maneira geral, a região próxima da área de influência apresenta uma alta 

taxa de evapotranspiração anual, com o valor total de 1.726 mm/ano, baixos valores 

de excedente hídrico e altas taxas de deficiência hídrica, com valores positivos durante 

um período médio de 3 meses e com variações de aproximadamente 127 mm entre 

os excedentes e as deficiências durante um ano (Figura 79). 

Comparando a capacidade de armazenamento (CAD) com o armazenamento 

médio mensal, percebe-se uma subida nos valores entre janeiro e março, com uma 

estabilização no armazenamento entre março e abril, e uma queda acentuada, com 

valores nulos entre outubro e dezembro (Figura 80). 
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Figura 79 – Extrato das variações do balanço hídrico mensal. 

 

Figura 80 – Variações no armazenamento mensal e a capacidade de armazenamento durante o 
ano. 
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Aplicando a classificação climática de Thornthwaite (1955), percebe-se que na 

região o índice hídrico (Ih) é de 3,97 %, o índice de aridez (Ia) é de 50,7 % e o índice 

de umidade (Iu) é de -26,45 % (Tabela 19). 

Tabela 19 – 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 1726,56 0,35 

Pode-se considerar, mediante as chaves de classificação climatológica, que a 

região está inserida dentro da primeira chave na tipologia C1, indicando clima 

Subúmido seco. Na segunda chave, baseado no Ia, foi possível representar a letra 

“w2”, indicando largo excesso de verão. Na terceira chave, caracterizada pela taxa de 

evapotranspiração que foi de 1.726,56, 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’. Dessa 

forma, o clima para a região analisada é caracterizado como Subúmido megatérmico 

com largo excesso hídrico de verão (C1w2A’a’). 

3.1.5.7.  Vazões de Referência 

No planejamento e gestão dos recursos hídricos, as vazões de referência, ou 

vazões mínimas, são utilizadas como forma de caracterizar uma condição de alta 

garantia de água em um manancial ou corpo hídrico. Segundo Brasil (2011), a 

definição da vazão de referência a ser aplicada vai depender da garantia de 

atendimento que se deseja considerar para os usos a serem instalados uma 

determinada bacia. Dessa forma, se os usos exigem maior garantia, deve-se optar por 

vazões mais conservadoras, como a Q90, Q95 e a Q7,10.  

Quando o poder público analisa uma solicitação de outorga de um dado 

usuário, considerando uma captação a fio d’água em cursos d’água superficiais, ele 

deve considerar a vazão solicitada para o empreendimento frente ao percentual 

definido como outorgável em relação à vazão de referência adotada (BRASIL, 2011). 
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No estado da Paraíba, o Decreto Estadual nº 19.260/1997 é a legislação que 

regulamenta a outorga do direito de uso 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 estão 

apresentadas na Figura 81 e no Quadro 15. 

Figura 81 – Curvas de permanência para a estação fluviométrica Pau Ferrado (1969/2019). 

 

Quadro 15 – Vazões de referência para o rio Piancó dentro área de influência. 

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 de Q90 e Q95 extraídos da curva de permanência mostram que as 

vazões obtidas foram, respectivamente, de 4,34 m³/s e 3,53 m³/s. Já a vazão mínima 

de sete dias de duração com período de retorno de dez anos de tempo (Q7,10), para 
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a estação fluviométrica analisada, foi de 2,27 m³/s, sendo esta, a vazão outorgável 

para a área. 

A hidrógrafa (Figura 82) da série histórica mostra uma grande variação nas 

vazões ao longo dos anos. Isso se deve graças aos anos de maiores precipitações 

que correspondem, em maioria, com as maiores vazões analisadas. Os anos de 

1984/85 registraram totais de chuvas acumuladas entre 1.000 e 1.600 mm, sendo este 

período o de maiores vazões, acima dos 700 m³/s na estação observada. 

Figura 82 - Hidrógrafa da série histórica para a estação fluviométrica Pau Ferrado. 

 

A análise das médias de vazão mensal (Tabela 20) durante o período 

observado, correspondente a série histórica, mostra que as maiores vazões são 

registradas durante os meses de abril e maio, correspondendo a 49,5 m³/s e 41 m³/s, 

respectivamente. 

Tabela 20 – Média das vazões mensais analisadas na estação fluviométrica Pau Ferrado. 

Estação fluviométrica Pau Ferrado 

Mês 

Média 
Mensal de 

longa 
duração 

Nº de 
meses 

considera
dos 

Janeiro 8,8 41 

Fevereiro 13,7 41 

Março 27,2 41 

Abril 49,5 41 
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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 geológicas, pedológicas e climáticas da região, é 

importante destacar que o período de maiores vazões registradas ocorre entre os 

meses de elevados índices pluviométricos. Por outro lado, no período de menores 

precipitações, as vazões tendem a sofrer quedas abruptas de até 40 m³/s. 

Relacionando a média de vazões com os dados do BHC, percebe-se que os meses 

que apresentam as maiores vazões na estação fluviométrica ocorrem nos períodos 

de reposição e excedente hídrico do balanço feito para a região. 

Os dados aqui apresentados mostraram que as principais alterações nos 

valores de vazões estão relacionadas às condições ambientais características do 

semiárido brasileiro. Dessa forma, as vazões Q90 e Q95 visam garantir o volume 

mínimo de água que possam atender as demandas, mas também, garantindo o 

equilíbrio da bacia. Já a Q7,10 é utilizada como referência para identificar a vazão 

outorgável na região e como instrumento no planejamento e na gestão dos recursos 

hídricos. 

3.1.6. Ruídos 

O ruído ambiental é o resultado da poluição sonora que modificam as condições 

normais ou toleráveis de uma determinada área. É um tipo de impacto ambiental que 

afeta diretamente a população e o meio ambiente. As fontes de geração de ruído são 

diversas, e podem ser prejudiciais à saúde auditiva, ao bem estar para quem se expõe 

a elevados níveis e pode alterar a vida da fauna local. 

Em sistemas de geração de energia fotovoltaica há a necessidade da 

conversão da corrente obtida no processo de captação de energia em corrente 

elétrica, sendo realizados por meio dos inversores. O inversor pode ainda ajustar a 

tensão de saída mais apropriada à aplicação em causa, usualmente produzindo 
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tensões de 220V-AC. O inversor utilizado nas placas fotovoltaicas do empreendimento 

é da marca Huawei, modelo SUN2000-175KTL-H0, como mostrado na Figura 83 (Ver 

ANEXO VII). 

Figura 83 –  Inversor Huawei utilizado no empreendimento. 

 
  Fonte: Rio Alto, (2020). 

Esses equipamentos possuem uma emissão de ruído própria que acontece 

durante o processo da sua operação, sendo os níveis emitidos testados e garantidos 

pelo fabricante com valores variando de 60,4 a 64,5 dB. 

As legislações vigentes que dispõem sobre os parâmetros de emissão de 

ruídos em ambientes são: Resoluções do CONAMA 01/90 e 02/90 em âmbito 

nacional; e no estado da Paraíba estão em vigor a Resolução do MINTER n° 92/80 e 

o Decreto Estadual 15.357/93, todas elas convergindo para os padrões estabelecidos 

pelas normas da ABNT NBR 10151 que estabelece medição e avaliação de níveis de 

pressão sonora em áreas habitadas e ABNT NBR 10152 que estabelece 

procedimento para execução de medições de níveis de pressão sonora em ambientes 

internos a edificações 

Dessa forma, a ABNT NBR 10152 (2020) estabelece um limite de 70 dB para 

as atividades industriais diurnas e 40 dB para áreas residenciais rurais. Contudo, 

mesmo o empreendimento estando dentro de uma área rural a residência mais 
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próxima está a aproximadamente 500 metros, assim o empreendimento não se 

caracteriza como um potencializador de ruído ou de incômodo.  

Ressalta-se que a mensuração de emissão de ruídos inicialmente é feita de 

acordo com os padrões de testes da própria fabricante do equipamento, sendo 

necessário o monitoramento contínuo de toda a localidade a partir do processo de 

instalação do empreendimento, como sugerido no plano básico ambiental desse 

estudo.
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3.2. Meio Biótico - Fauna 

3.2.1. Introdução 

Este relatório tem por objetivo caracterizar, inicialmente, a fauna de terrestres 

(entomofauna, herpetofauna, ornitofauna e mastofauna) na área onde será implantado 

o Complexo de Usina Fotovoltaica localizado na Fazenda Rio Tinto/Sítio Escurinho – 

Zona Rural do município de Coremas/PB, pela empresa RIO ALTO ENERGIA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.  Neste tópico, estão contidas as 

listagens das espécies registradas no período de amostragem separadas por grupo 

taxonômico, sua caracterização, assim como análises cabíveis e sugestões de ações 

para a mitigação dos impactos negativos sobre a fauna ocasionados pelo 

empreendimento. O estudo foi realizado de posse da licença de captura, transporte e 

manejo de fauna N⁰ 031/2020, emitida pela SUDEMA /PB (ANEXO XII). 

O interior do nordeste brasileiro, onde está localizado a área de estudo, é 

predominante o clima semiárido e apresenta o maior bloco de florestas secas da 

região Neotropical, as Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (Pennington et al. 

2000). Conhecida localmente como a Caatinga (ou as Caatingas) (Prado 2003), é um 

ambiente conhecido por sua biodiversidade e proporção de endemismos (Leal et al. 

2005). Entretanto, durante décadas esse conhecimento sobre a Caatinga foi 

inexplorado, fruto principalmente do negligenciamento científico em função de 

questões sociais, visto que a Caatinga era historicamente ligada à narrativa da seca 

quando comparada a outros biomas numericamente mais biodiversos, como a Mata 

Atlântica, do litoral brasileiro, e a Floresta Amazônica. 

A Caatinga brasileira estende-se pelos 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  por uma faixa em Minas Gerais, 

acompanhando o rio São Francisco, juntamente com um enclave no vale seco da 

região média do rio Jequitinhonha (Prado 2003). Recentemente, essa definição foi 

alterada a partir de estudos fitofisionômicos, removendo áreas do norte do Piauí e 

adicionando áreas do oeste baiano (Silva et al. 2017). 

São conhecidas duas grandes regiões sedimentares, que se refletem em 

variações fitofisioclimáticas, as áreas sedimentares onde encontram-se os planaltos, 
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chapadas e formações elevadas, e as áreas do cristalino, características pela 

depressão sertaneja (Moro et al. 2016). 

Na região da depressão sertaneja setentrional, encontra-se o sertão paraibano, 

onde observa-se a paisagem mais típica do semiárido nordestino, uma região de 

extensa planície baixa, relevo predominantemente suave-ondulado com elevações 

residuais (Velloso et al. 2002). O semiárido paraibano apresenta duas regiões de 

grande importância para a conservação da Caatinga: a região da Fazenda Tamanduá 

e a região de Coremas.  

Esta última, composta pelos municípios de Pombal, São José da Lagoa 

Tapada, Souza, Aguiar, Piancó, Igaracy e Coremas apresentam alta importância 

biológica para a Caatinga. Principalmente, pela presença de Caatinga arbórea e 

arbustiva, ocorrência de serras preservadas e grandes corpos d’água, recurso 

essencial para a região, além da presença de espécies da fauna endêmica (Pacheco 

et al. 2004). 

No município de Coremas, um dos mais importantes da região, com extensão de 

379 km², encontra-se o maior complexo hídrico e o principal polo pesqueiro do estado 

da Paraíba. Além desses empreendimentos, o município sedia uma subestação da 

Chesf, distribuindo energia para várias localidades do sertão. O que recentemente 

despertou o interesse de outros empreendimentos energéticos na região, como a 

implementação do Complexo de Usinas Fotovoltaicas Coremas I, II e III, do Grupo Rio 

Alto Energia e Infraestrutura, e a proposta de implementação de mais sete usinas na 

região. 

Visando a autorização para supressão vegetal que objetiva atender a 

condicionante ambiental das sete usinas adicionais, este documento destina-se a 

atender tal condicionante, elencada pelo órgão licenciador, apresentando os 

resultados do levantamento faunístico, realizado em setembro de 2020, para 

herpetofauna, ornitofauna e mastofauna terrestres presentes no município de 

Coremas – PB, na área proposta para as usinas Coremas IV a X. 

3.2.2. Metodologia 

3.2.2.1. Área de estudo 

A cobertura vegetal do território do empreendimento é de Caatinga arbórea-

arbustiva (IBGE, 2002), de característica secundária nas áreas de tabuleiro e baixios, 
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alternando manchas em estágio inicial e intermediário de desenvolvimento. Essa 

característica secundária é visível in loco, aonde constatou-se sinais de antropização, 

como a presença de bovinos e cachorros, bem como vestígios de resíduos humanos. 

Dentro do terreno do empreendimento, foram selecionadas áreas que 

representassem as características gerais dos ambientes e que se encontravam com 

a vegetação mais preservada. Tratando-se de levantamento de fauna, devido a 

importância dos corpos d’água, também houve preferência a amostragem de áreas 

próximas aos açudes existentes, de modo que foram inventariadas três áreas 

próximas a estes.  

A execução metodológica para o levantamento de cada grupo biológico 

esforçou-se para espacializar a amostragem. Nas áreas selecionadas, foram 

executadas as metodologias específicas para a amostragem da herpetofauna, 

avifauna e mastofauna, descritas nos tópicos específicos por grupo. Essas áreas e 

pontos de amostragem de cada metodologia podem ser verificados na Figura 84 

As áreas de influência do Complexo abrangem uma paisagem com um misto de 

uso e ocupação do solo. Parte das áreas de influência direta e indireta do 

empreendimento se sobrepõem à pequena parcela de áreas que constam como 

prioritárias para conservação da biodiversidade na Caatinga. Segundo a revisão de 

áreas prioritárias para Conservação da Biodiversidade da Caatinga, reconhecidas 

pela Portaria nº 463/MMA de 2018 que define áreas prioritárias para a biodiversidade, 

essas áreas sobrepostas são alvos de ações conservacionistas.  

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 “Extremamente Alta”. Na AII há 

sobreposição com partes das Serras de Santa Clara, do Comissário e da Mina, 

totalizando, aproximadamente, 52.027 ha. Na AID também há sobreposição com a 

Serra de Santa Catarina, com área aproximada de 1.643,1 ha, porém, essa área 

possui um intenso uso do solo. 
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Figura 84 –  Localização do complexo de usinas fotovoltaicas Coremas I e II e área 
planejada para as usinas Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, no município de Coremas, estado 

da Paraíba, Brasil, onde foram realizadas amostragens da herpetofauna, ornitofauna e 
mastofauna. 

 
Fonte: Help (2020). 

3.2.3. Entomofauna Terrestre 

3.2.3.1. Introdução 

As mudanças nos ecossistemas tem ocorrido num ritmo acelerado, isso tem 

levado o ambiente a perder sua identidade, proporcionando uma diminuição na 

heterogeneidade biológica, com isso, há a necessidade de se conhecer essa 

diversidade e desenvolver estratégias mais racionais para o uso dos recursos naturais 

(LEWINSOHN, 2001). A caatinga assim como as outras vegetações, vem passando 

por um intenso processo antropização, provocado pelo uso dos seus recursos naturais 

(LEAL et al., 2003), por isso, a realização de estudos em áreas com características da 

cobertura original são de grande importância para subsidiar programas de manejo e 

conservação. 

A exploração dos ecossistemas tem ocorrido num ritmo acelerado, isso tem 

levado o ambiente a perder sua identidade, proporcionando uma diminuição na 
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heterogeneidade biológica, com isso, há a necessidade de se conhecer essa 

diversidade e desenvolver estratégias mais racionais para o uso dos recursos naturais 

(LEWINSOHN, 2001).  

A caatinga, assim como as outras vegetações, vem passando por um intenso 

processo de mudanças ambientais, provocadas pelo uso dos seus recursos naturais 

(LEAL et al., 2003), por isso, a realização de estudos em áreas com características da 

cobertura original são de grande importância para subsidiar programas de manejo e 

conservação. 

Os insetos são considerados bons indicadores para avaliar as condições 

ambientais, devido a sua grande diversidade de espécies e hábitos, compreendendo 

aproximadamente 70% das espécies animais conhecidas (GULLAN & CRANSTON, 

1996). Além de desempenharem papéis importantes em vários processos biológicos 

nos ecossistemas naturais, os insetos respondem rapidamente às mudanças súbitas 

no ambiente e podem oferecer excelentes informações para a interpretação de tais 

mudanças (HUTCHESON, 1990). 

Alguns insetos são considerados espécies-chave, porque a perda de suas 

funções ecológicas poderia fazer com que um ecossistema inteiro entrasse em 

exaustão. Entretanto, certos insetos estão intimamente ligados a vários tipos de danos 

imputados aos seres humanos como por exemplo, insetos que prejudicam a saúde do 

homem e dos animais e outros afetam de forma negativa a agricultura. Por outro lado, 

há insetos que trazem diversos benefícios à população humana, tanto por nos 

fornecer alimento diretamente, quanto por contribuir para a produção de determinados 

materiais largamente utilizados (GALLO et al., 2002). 

Vários insetos são indicadores ecológicos da qualidade e da degradação 

ambiental, devido às variadas funções que desempenham na natureza (AZEVEDO et 

al., 2011), da estreita relação com a heterogeneidade dos ecossistemas e processos 

ecológicos, bem como por seu alto grau de sensibilidade às mudanças ambientais. 

Contudo, o autor defende que o reconhecimento dessas interações com as mudanças 

ambientais torna-se essencial, assim como também, compreender a sua evolução, 

seja em locais degradados ou que estejam em período de recuperação. 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 3 Meio Biótico – Fauna 

Outubro 2020   

225 
 

3.2.3.2. Aspectos metodológicos 

De uma maneira geral, as atividades relacionadas aos trabalhos de campo 

foram diariamente iniciadas logo após às primeiras horas do amanhecer 05:00 h, 

estendendo-se até as 11:00h- 02UTC e – pela tarde – ocorreram entre às 15:00h e o 

crepúsculo, alargando-se por uma ou duas horas durante o período noturno. Com 

isso, o tempo total destinado às pesquisas de campo foi de cerca de 10 horas diárias, 

e de aproximadamente 100 horas para a primeira visita que era composta por um 

entomologista e um auxiliar. Seguem alguns aspectos que foram levados em 

consideração, de acordo com Morandi Filho (2020): 

Locais de coleta - vegetação rasteira, arbustiva ou arbórea; sobre a 
superfície da vegetação ou no seu interior; em flores, frutos e folhas; sobre 
ou sob o solo; em grãos armazenados; no interior de residências; em criação 
de animais domésticos; em material orgânico em decomposição; focos de 
iluminação pública, na água, etc. Deve-se evitar a coleta de insetos em 
ambientes preservados, priorizando cultivos agrícolas ou florestais, 
residências e cidades.  

Época - Os insetos são mais abundantes durante a primavera e verão, mas 
existem espécies que são típicas de regiões ou épocas onde ocorrem baixas 
temperaturas. Chuvas e baixas temperaturas reduzem a atividade de muitos 
insetos.  

Hora do dia - existem insetos de hábito noturno, diurno, vespertino e 
crepuscular. Os insetos noturnos podem ser atraídos ou repelidos pela luz.  

Fase de desenvolvimento do inseto - Podem-se coletar insetos adultos, 
insetos imaturos como larvas, lagartas e ninfas. Formas de coleta - os insetos 
adultos lentos e as formas jovens podem ser coletados manualmente com o 
auxílio de pinças, os insetos adultos e voadores devem ser coletados com 
auxílio de armadilhas ou outros instrumentos. 

Em atenção ao Plano de Trabalho, referente a este estudo, o esforço de campo 

baseou-se na dedicação ao cumprimento das técnicas relacionadas abaixo, além de 

uma complementação ao inventário local, quando foram adicionados “registros 

ocasionais”, obtidos durante os deslocamentos para e nas áreas de influência do 

empreendimento, desde que sob condições ecológicas e fitofisionômicas compatíveis. 

3.2.3.2.1. Metodologias empregadas 

• Rede entomológica: 

Essa rede também é conhecida popularmente como puçá, é constituída por um 

cabo de madeira, entretanto outros materiais leves podem ser utilizados. No cabo é 

preso um aro de metal e um saco de filó ou organza com o fundo arredondado. É uma 

excelente ferramenta para capturar insetos em voo, como libélulas, borboletas e 

mariposas, moscas, abelhas, vespas, cigarras e outros. 
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Figura 85 – Uso da rede entomológica em campo 

 
Fonte: Help, 2020. 

• Guarda-chuva entomológico: 

De acordo com Garcia (2002), o guarda-chuva entomológico é constituído de  

“um pano branco distendido por duas varas de madeira ou plástico em forma de X 

presos aos cantos dos panos, colocado sob arbustos que é agitado para que os 

insetos caiam sobre o pano, onde podem ser coletados com pinças ou um aspirador.” 

Utiliza-se guarda-chuva entomológico para a coleta de gafanhotos, pulgões e 

alguns besouros que ficam nos arbustos. O guarda-chuva entomológico é colocado 

embaixo dos arbustos, os quais eram sacudidos cerca de 60 vezes (GARCIA, 2002), 

os insetos que caíam sobre o pano eram coletados. 
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Figura 86 – Guarda chuva entomológico 

 
Fonte: Help, 2020. 

• Armadilha luminosa com pano 

Muitos insetos reagem favoravelmente à luz e movimentam-se em sua direção; 

são chamados fototrópicos positivos, como é o caso das abelhas, mariposas etc. 

Outros insetos, entretanto, são fototrópicos negativos, isto é, fogem da luz, como é o 

caso das baratas. 

Uma lâmpada ou lanterna é colocada no meio e a 30 cm de um pano branco (3 

x 2) suspensos verticalmente por barbante e com a margem inferior dobrada. Os 

insetos atraídos pela luz pousam no pano onde são coletados. Essa coleta apresenta 

melhores resultados em noites escuras e depois de uma chuva. A lâmpada pode ser 

conectada a uma bateria de veículo. O pano branco com a ajuda da lâmpada atrai os 

insetos, facilitando a coleta principalmente das ordens lepidóptera, hemíptera, 

homóptera e coleóptera. 
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Figura 87 – Armadilha luminosa com pano. 

 
Fonte: HELP, 2020. 

• Método da armadilha de queda ou pit-fall 

Qualquer equipamento construído de tal maneira que uma vez capturado o 

organismo, ele não consiga mais sair pode ser considerado armadilha (ALMEIDA et 

al., 2003). Essas armadilhas são destinadas para os animais que habitam o solo já 

que normalmente não voam, ou porque passam alguma fase do seu ciclo de vida no 

solo. Os fatores que determinam a composição e a riqueza dos artrópodes coletados 

são o tipo de solo, cobertura vegetal, escala temporal e regional. Entretanto, em todas 

as condições, os espécimes estão em atividade (PETILLON et al., 2006; LACHAT et 

al., 2006).  
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Figura 88 – Método da armadilha de queda ou pit-fall 

 
Fonte: HELP, 2020. 

A captura da macrofauna edáfica ocorreu por meio de armadilhas Provid, 

confeccionadas com garrafas PET 2L, contendo quatro orifícios de 2x2 cm, a 10 cm 

da base, instaladas no solo contendo 200 mL de solução de detergente neutro na 

concentração de 5% e 12 gotas de Formol (P.A.) durante um período de 96 horas 

(ARAUJO, 2010; GIRRACA et al., 2003). 

3.2.3.3. Resultados e discussão 

Durante o período de estudo, foram amostrados 307 espécimes pertencentes. 

As ordens mais representativas foram Orthoptera (20,5 %), Coleoptera (17,2 %) e 

Hymenoptera  (16,6 %), Odonata (11,4%), Lepidoptera (10,7%), Mantodea (5,8%), 

Hemiptera (4,5%) as demais ordens Diptera, Phasmida e Dermaptera 

corresponderam (4,5%) (Figura 89 - Número de indivíduos por ordem coletados no 

município de Coremas, PB. ). Resultados semelhantes foram observados em áreas 
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também de caatinga, onde essas ordens estiveram entre as mais abundantes 

(OLIVEIRA et al, 2013).  

A análise faunística dos grupos de insetos coletados neste estudo foi efetuada 

demonstrando um Índice de Diversidade no valor de H' = 2,09 para Shannon-Wiener 

e Ds = 0,86 para Simpson. Oliveira et al (2013) estudando a diversidade de insetos 

em um ambiente de caatinga, encontraram um índice semelhantes ao do presente 

estudo, onde as ordens mais abundantes foram Diptera, Hymenoptera, Trichoptera, 

Coleoptera e Hemiptera, divergindo com o presente estudo, apenas as ordens diptera 

e Trichoptera isso pode ser explicado pelo tipo de armadilha utilizada nas coletas, pois 

para essas ordens é preciso armadilha específica. 

Vasconcellos et al. (2010), estudando a sazonalidade de insetos na Caatinga, 

no Estado da Paraíba, encontraram 20 ordens pertencentes à classe Insecta, dentre 

essas, 5 coincidem com as observadas no presente estudo: Hymenoptera, 

Coleoptera, Hemiptera, Orthoptera, Lepidoptera e Mantodea. Porém, vale ressaltar 

que neste estudo, tanto o número de ordens como para o número de espécimes foi 

superior devido a armadilha utilizada, que a malaise. De acordo com Ganho & 

Marinoni (2003) e Marinoni & Ganho (2003), o número de táxons coletadas por 

armadilha Malaise, em diferentes áreas e diferentes regiões, é quase sempre superior 

ao número de táxons coletados no solo ou em busca ativa. 

Figura 89 - Número de indivíduos por ordem coletados no município de Coremas, PB. 
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Tabela 21 – Número de indivíduos por espécie, nome vulgar, forma de coleta no município de 

Coremas, PB. 
 

 

Ordem Família Espécie  Nome Vulgar 
Nº 

indivíduo
s 

Forma de 
coleta 

Coleoptera Scarabaeidae 
Digitonthophagus 

gazela 
Rola bosta 24 

Armadilha de 
Pitfall 

Coleoptera Cerambycidae 
Dorcacerus 

barbatus 
Serra pau 17 

Armadilha de 
Pitfall 

Coleoptera Coccinellidaee Coleomegilla sp Joaninha 2 Busca ativa 

Coleoptera Lampyridae    Busca ativa 

Coleoptera Carabidae 
Badister 

lacertosus 
Vaga-lume 8 Busca ativa 

Mantodea Mantidae Mantis religiosa Louva-a-deus  
Armadilha de 

Pitfall/busca 
ativa 

Orthoptera Proscopidae Stiphra Robusta Mané mago 33 
Armadilha de 

Pitfall/busca 
ativa 

Orthoptera Grylloidea  Grilo 16 
Armadilha de 

Pitfall 

Orthoptera Acrididae 
Schistocerca 

gregária 
Gafanhoto 8 

Armadilha de 
Pitfall/busca 
ativa 

Orthoptera Tettigoniidae 
Phaneroptera 

falcata 
Esperança 6 

Armadilha de 
Pitfall/busca 
ativa 

Odonata 
Zygoptera/ 
Coenagrionidae 

Acanthagrion 
truncatum selys 

Zigue-zigue 16 Busca ativa 

Odonata Libellulidae 
Sympetrum 

fonscolombii 
Libelula 19 Busca ativa 

Isoptera Termitidae 
Planicapritermes 

planiceps 
Cupins 26 Busca ativa 

Lepidoptera Nynphalidae 
Danaus 

plexippus 
Monarca 26 Busca ativa 

Lepidoptera Pieridae   5 Busca ativa 

Lepidoptera      

Hymenoptera Formicidae 
Leucoagaricus 

gongylophorus 
Formiga de 

roça 
12 

Armadilha de 
Pitfall/busca 
ativa 

Hymenoptera Apidae Apis mellifera Abelha italiana 21 Busca ativa 

Hymenoptera Apidae Xylocopa frontalis Mamangava 18 Busca ativa 

Hemeiptera 
Acanthosomatida

e 
Acanthosoma 

haemorrhoidale 
Percevejo 5 Busca ativa 

Hemeiptera Pentatomidae 
Halyomorpha 

halys 
Percevejo 9 Busca ativa 

Diptera Calliphoridae Lucilia robineau  12 Busca ativa 

Phasmatode
a 

Phasmatidae 
Medauroidea 

extradentata 
Bicho pau 1 Busca ativa 

Dermaptera Forficulidae 
Forficula 

auricularia 
Tesourinha 1 Busca ativa 
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A riqueza de famílias registradas no presente estudo foi de 21, sendo, este 

número corresponde a 20% do total de famílias proposto por Lawrence et al. (1999). 

Vieira (2011), encontrou um número de famílias semelhante ao do presente estudo, 

apesar de os insetos terem sido coletados utilizando uma armadilha do tipo passiva. 

Iannuzzi et al., (2003) coletou 32 famílias correspondendo 24,3% do total, 

mostrando uma riqueza superior ao presente estudo. Esse maior número de famílias 

é inicialmente justificável devido ao maior esforço de coleta, tendo sido utilizadas nove 

armadilha do tipo passiva em diferentes locais. Mas, em todos os pontos amostrais 

foram coletadas mais famílias do que os do presente trabalho.  

Uma maior riqueza nas áreas de caatinga do estado de Paraíba,  pode ter 

ocorrido devido ao fato de Iannuzzi et al. (2003) terem trabalhado em região com 

relevo mais elevado e próximo ao rio perene da região semiárida, cuja floresta ciliar 

pode oferecer recursos ao longo de todo o ano, fornecendo abrigo e fonte de alimento 

para fauna local e aquática (MOURA & SCHLINDWEIN, 2009, SOUZA, et al.,2007). 

3.2.4. Herpetofauna Terrestre 

Os anfíbios e répteis são importantes em estudos ambientais, fornecendo 

informações relevantes ao conhecimento do estado de conservação de regiões 

naturais, funcionando como excelentes bioindicadores de níveis de alteração 

ambiental (Duellman e Trueb, 1994; Pough et al., 2008). 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 

herpetofauna vêm auxiliando no estabelecimento de planos de gestão, bem como na 

conservação do táxon. Esses estudos são de grande relevância para diagnósticos 

ambientais mais eficientes e são fundamentais áreas prioritárias para Conservação. 

Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo inventariar a herpetofauna de 

fragmentos de Floresta seca do domínio Caatinga, no município de Coremas-PB, que 

será suprimida para ampliação 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. 
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3.2.4.1. Desenho amostral e Coleta de dados 

A amostragem dos anfíbios e répteis se deu por meio de métodos de busca 

ativa e passiva (uso de armadilha tipo Pitfall) (Heyer et al., 1994; Gibbons e Semlisch, 

1981). A busca ativa aconteceu durante cinco dias consecutivos, compreendendo 3h 

diurnas e 3h noturna, entre 17 e 21 de setembro de 2020. Na procura das espécies, 

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 próximos 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, 

principalmente em relação às serpentes e lagartos. 

Figura 90 – Procedimentos metodológicos de coleta de dados durante amostragem da 

herpetofauna em Coremas-PB, Brasil, entre 16 e 21 de setembro de 2020. 

 
A. Busca ativa diurna; B. Busca ativa noturna; C. Revisão matutina das armadilhas pitafalls; D. 
Marcação temporária com tinta colorida no dorso de Tropidurus hispidus; E. Aferição de 
medidas biométricas dos animais; F. Armadilha pitfall tipo “Y”; G. Armadilha pitfall tipo “linha”. 

No método amostral passivo, se utilizou dois sistemas de armadilhas de 

interceptação e queda (Pitfall) em cada área; um disposto em forma de “linha” e outro 

em “y”, vistoriados sempre pela manhã, com distância mínima de 10 metros de um 
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sistema para o outro – totalizando 15 baldes por área. Os baldes ficaram abertos 

durante seis dias e noites consecutivas, entre 16 e 21 de setembro de 2020.  

Após a captura dos animais, para diminuir o erro amostral de contabilizar o 

mesmo indivíduo mais de uma vez, para os répteis, usamos marcação temporária com 

tinta em seus dorsos, 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 na contabilização, não foi realizado buscas ativas em um mesmo local 

mais de uma vez.  

Todos os indivíduos capturados foram aferidos quanto ao comprimento rostro-

cloacal (CRC), comprimento caudal (CC), peso corporal e sexagem, quando possível. 

Em seguida, os espécimes foram devolvidos aos ambientes de captura (na busca 

ativa) ou para um local mais afastado dos pitfalls, para não caírem na armadilha 

novamente. 

3.2.4.2. Análise de dados 

Foram utilizados testes de índice de riqueza (Jecknife 1); diversidade 

(Shannon-Weaver); e equitabilidade (Índice de Pielou) para as amostras de anfíbios e 

répteis, além de apresentar a curva de rarefação do esforço amostral. A Frequência 

de Ocorrência (FO%) das espécies amostradas foi realizada utilizando o método de 

Daioz (1983), onde obteve-se os dados percentuais segundo a equação 𝐶 = 𝑝 .
100

𝑃
. 

Seus componentes podem ser definidos como: C = constância de ocorrência 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 padronizadas 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 raras ou acidentais (AC), em menos de 25%. O Status de conservação foi 

baseado em listas de espécies ameaçadas a nível internacional e nacional, sendo 

elas, respectivamente: International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2020) e 

o Livro Vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção (ICMBIO, 2018). 

3.2.4.3. Resultados e Discussão 

O esforço amostral registrou um total de 26 representantes da herpetofauna, 

sendo dez (10) espécies de anfíbios anuros e dezesseis (16) répteis. Ao analisar 

dados secundários, provenientes de relatórios anteriores de monitoramento e resgate 
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de fauna, a lista de répteis subiu para 24 espécies, acrescendo mais oito (8) táxons. 

Sendo assim, 34 representantes da herpetofauna são conhecidos para o local.   

Os anuros encontrados distribuem-se em sete gêneros, pertencentes às 

famílias Hylidae (três espécies), Leptodactylidae (cinco espécies) e Bufonidae (duas 

espécies).) (Tabela 22). Os répteis registrados são classificados em vinte (20) 

gêneros, distribuídos entre 14 famílias; Serpentes: Colubridae (quatro espécies), 

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 (uma espécie), Polychrotidae (uma 

espécie) e Gymnophtalmidae (uma espécie); Cágados/Testudines:  Chelidae (uma 

espécie).) (Tabela 22). 

Todas as espécies registradas na área de estudo, avaliadas pela União 

Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2020) ou pelo ICMBio (ICMBio, 

2018), estão atualmente classificadas como “Pouco preocupantes” (Least-Concern) 

em relação ao seu risco de extinção. 

De acordo com o cálculo da frequência de ocorrência (FO%) de Daioz (1983), 

entre os anuros, as espécies Leptodactylus troglodytes (A. LUTZ, 1926), Physalaemus 

cuvieri (FITZINGER, 1826) e Boana raniceps (COPE, 1862) foram consideradas 

espécies acessórias (ACS), enquanto as demais espécies se classificaram como 

constantes (CO), sendo nenhuma rara ou acidental (AC). Entre os répteis, Iguana 

iguana (LINNAEUS, 1758), Ameiva ameiva (LINNAEUS, 1758), Phyllopezus 

pollicaris (SPIX, 1825), Lygodactylus klugei (SMITH, MARTIN & SWAIN, 1977), 

Polychrus acutirostris (SPIX 1825) e Vanzosaura multiscutata (AMARAL, 1933) foram 

consideradas espécies acessórias; as serpentes Philodryas nattereri (Steindachner, 

1870), Leptodeira annulata (LINNAEUS, 1758) e Pseudoboa nigra (DUMÉRIL, 

BIBRON & DUMÉRIL, 1854), assim como o lagarto fossorial Brasiliscincus 

heathi (SCHMIDT & INGER, 1951), foram consideradas raras ou acidentais (AC) na 

amostra, e os demais classificados como constantes (CO). 
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Tabela 22 – Espécies de anfíbios e répteis amostrados em Coremas-PB, entre 16 e 21 de setembro de 2020. 

Táxon Nome popular 
Forma de 
registro 

Área FO% Endemismo 

Status de 
conservação 

ICMBio IUCN 

Anura        

        

Bufonidae        

Rhinella jimi (Stevaux, 2002) sapo cururu At/Pas 
A1, A2 e 

A3 
CO n LC LC 

Rhinella granulosa (Spix, 1824) cururuzinho Pas A3 CO n LC LC 

        

Leptodactylidae        

Leptodactylus troglodytes (A. Lutz, 
1926) 

rã-piadeira Pas A3 ACS n LC LC 

Leptodactylus vastus (A. Lutz, 1930) rã-pimenta At 
A1, A2 e 

A3 
CO n LC LC 

Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 
1826) 

rã-cachorro Pas A3 ACS n LC LC 

Pseudopaludicola 
pocoto (Magalhães, Loebmann, 
Kokubum, Haddad & Garda, 2014) 

rã At 
A1, A2 e 

A3 
CO s/mata seca LC LC 

Leptodactylus macrosternum  

caçote At 
A1, A2 e 

A3 
CO n LC LC  

Hylidae        

Boana raniceps (Cope, 1862) perereca At A3 ACS n LC LC 

Scinax x-signatus (Spix, 1824) 
perereca-de-

banheiro 
At 

A1, A2 e 
A3 

CO n LC LC 
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Dendropsophus nanus (Boulenger, 
1889) 

perereca anã At 
A1, A2 e 

A3 
CO n LC LC 

        

Squamata/Serpentes        

        

Colubridae        

Philodryas nattereri (Steindachner, 
1870) 

corre-campo Pas A3 AC n LC LC 

Leptodeira annulata (Linnaeus, 
1758) 

dormideira At A1 AC n LC LC 

Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

muçurana At A3 AC n LC LC 

Erythrolamprus poecilogyrus (Wied-
Neuwied, 1825) 

cobra-d'água RS AE - n LC LC 

        

Boidae        

Boa constrictor constrictor 
(Linnaeus, 1758 

gibóia RS AE - n LC LC 

Epicrates assisi (Machado, 1945) gibóia arco-íris RS AE - s/mata seca LC LC 

        

Viperidae        

Bothrops erythromelas (Amaral, 
1923) 

jararaca-da-
seca 

RS AE - n LC LC 

        

Elapidae        

Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820) 
coral-

verdadeira 
RS AE - n LC LC 

        

Squamata/Anfisbênias        
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Amphisbaenidae        

Amphisbaena alba (Linnaeus, 
1758) 

cobra de duas 
cabeças 

RS  AE - n LC LC 

Amphisbaena vermicularis (Wagler, 
1824) 

cobra de duas 
cabeças 

RS AE - n LC LC 

        

Squamata/Lagartos        

        

Iguanidae        

Iguana iguana (Linnaeus, 1758) iguana At A1 ACS n LC LC 

Tropiduridae        

Tropidurus hispidus (Spix, 1825) 
lagartixa-de-

parede 
At/Pas 

A1, A2 e 
A3 

CO n LC LC 

Tropidurus semitaeniatus (Spix, 
1825) 

lagartixa-de-
pedra 

At/Pas  CO n LC LC 

        

Teiidae        

Ameivula ocellifera (Spix, 1825) 
calango 
listrado 

At/Pas 
A1, A2 e 

A3 
CO s/ mata seca LC LC 

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) 
calango verde, 

bico doce 
At/Pas A2 e A3 ACS n LC LC 

Salvator merianae (Duméril & 
Bibron, 1839) 

teiú, teju, tejo At 
A1, A2 e 

A3 
CO n LC LC 

        

Phyllodactylidae        

Gymnodactylus geckoides (Spix, 
1825) 

lagartixa Pas 
A1, A2 e 

A3 
CO n LC LC 

Phyllopezus pollicaris (Spix, 1825) lagartixa At A1 e A2 ACS s/ mata seca LC LC 
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Phyllopezus periosus (Rodrigues, 
1986) 

lagartixa 
amarela 

RS AE - s/ mata seca   

        

Gekkonidae        

Lygodactylus klugei (Smith, Martin 
& Swain, 1977) 

lagartixa At A1 ACS s/mata seca LC LC 

Polychrotidae        

Polychrus acutirostris (Spix, 1825) 
lagarto-
preguiça 

At A1 e A2 ACS n LC LC 

        

Scincidae        

Brasiliscincus heathi (Schmidt & 
Inger, 1951) 

lagarto-liso Pas A3 AC s/ mata seca LC LC 

        

Gymnophthalmidae        

Vanzosaura multiscutata (Amaral, 
1933) 

lagarto da 
cauda 

vermelha 
Pas A1 e A2 ACS s/ mata seca LC LC 

        

Testudinae        

        

Chelidae        

Phrynops geoffroanus (Schweigger, 
1812) 

cágado At A2 e AE CO n LC LC 

Formas de registro: At - busca ativa, Pas - busca passiva/armadilha e RS - registro secundário; Área/Ambiente de registro: A1- área 1, A2- área 2, 
A3- área 3 e AE- área de entorno; Frequência de Ocorrência (FO%): CO - constante, ACS - acessória e AC - acidental; Status de Conservação IUCN 
e ICMBio: DD - deficiente de dados; LC - pouco preocupante; VU - vulnerável; EM - em perigo; CR - criticamente ameaçado de extinção; NA - não 
avaliado. 
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Figura 91 – Anfíbios amostrados durante os seis dias de amostragem em Coremas-PB, Brasil, 
entre 16 e 21 de setembro de 2020. 

 
A. Rhinella jimmi (18/09/2020; 24M 611862 9231757); B. Rhinella granulosa (17/09/2020; 24M 
611824 9231845); C. Leptodactylus vastus (18/09/2020; 24M 611862 9231757); D. Leptodactylus 
macrosternum (19/09/2020; 24M 611392 9230696); E. Leptodactylus troglodytes (18/09/2020; 24M 
611824 9231845); F. Pseudispaludicola pocoto (19/09/2020; 24M 611392 9230696); G. 
Physalaemus cuvieri (18/09/2020; 24M 611824 9231845); H. Scinas x-signatus (20/09/2020; 24M 
610981 9231595); I. Dendropsophus nanus (20/09/2020; 24M 610981 9231595; J. Boana raniceps 
(18/09/2020; 24M 611862 9231757). 

No total, 205 indivíduos de diferentes espécies de anuros e 154 do grupo dos 

répteis foram registrados por meio de amostragem ativa e passiva. A abundância dos 

anfíbios evidencia uma maior quantidade de espécies mais tolerantes a influência 

antrópica, porém, extremamente dependentes de corpos d’água, onde só puderam 

ser registradas no entorno dos açudes das áreas amostradas.  

Entretanto, cabe destacar que mesmo no período de estiagem a presença de 

água nas áreas se revelou um recurso chave para a comunidade de anuros, onde 

algumas espécies foram registradas em plena atividade reprodutiva, como por 

exemplo, P. pocoto e D. nanus, evidenciando a importância dos mananciais para 

manutenção da herpetofauna local. 
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Figura 92 – Répteis amostrados durante os seis dias de amostragem em Coremas-PB, Brasil, 
entre 16 e 21 de setembro de 2020. 

 
A. Tropidurus hispidus (17/09/2020; 24M 611479 9230834); B. Ameiva ameiva (19/09/2020; 24M 
611110 9231614); C. Ameivula ocellifera (17/09/2020; 24M 611862 9231757); D. Salvator merianae 
(17/09/2020; 24M 611805 9231836); E. Iguana iguana (18/09/2020; 24M 611453 9230725); 
Phyllopesus pollicaris (19/09/2020; 24M 611147 9231775); G. Lygodactylus klugei (17/09/2020; 
24M 611472 9230845); H. Gymnodactylus geckoides (16/09/2020; 24M 611479 9230834); I. 
Polychrus acutirostris (18/09/2020; 24M 611462 9230716); J. Brasiliscincus heathi (16/09/2020; 
24M 611862 9231757); K. Vanzosaura multiscutata (20/09/2020; 24M 611455 9230805); L. 
Leptodeira annulata (20/09/2020; 24M 611370 9230740). 

A abundância de répteis pode ser evidenciada por uma grande quantidade de 

indivíduos do gênero Tropidurus, o qual agrega espécies que apresentam expressiva 

afinidade por ambientes afetados por alterações antrópicas, como T. hispidus e T. 

semitaeniatus, assim como o Teiidae A. ocellifera, que também possui hábitos de vida 

associado ao contexto de áreas mais abertas/pouco florestada, em estágio de 

regeneração. Apesar da abundância ser, predominantemente, de espécies mais 

generalistas, deve-se dar atenção especial a outras espécies amostradas que 

possuem algumas especificidades ambientais, como por exemplo, animais de folhiço 

e/ou fossorial, como V. multiscutata, B. heathi e G. geckoides, além das anfisbênias 

A. vermicularis e A. alba, e a serpente M. ibiboboca; os cágados e serpentes que 

dependem do corpo d’água para sobreviver (P. geoffroanus e E. poecilogyrus); e os 

espécimes saxícolas associados a afloramentos rochosos, como T. semitaeniatus, P. 

pollicaris e P. periosus. 
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Figura 93 – Abundância de espécies de anuros registradas durante os seis dias de 
amostragem em Coremas-PB, Brasil, entre 16 e 21 de setembro de 2020. 

 
Fonte: Help (2020). 

A riqueza de espécies encontrada na área, tanto para os anfíbios quanto para 

os répteis, levando em consideração apenas cinco dias de amostragem no período 

seco, se apresentou representativa para o domínio Caatinga. A baixa ocorrência de 

espécies nos períodos mais secos do ano, na Caatinga, já é um resultado esperado, 

tendo em vista que nesse período várias espécies da herpetofauna estivam com o 

objetivo de poupar energia (Vitt et al, 2003; Duellman e Trueb, 1994).  

É importante salientar que no recorte amostrado, mesmo sem chuvas, muitas 

espécies puderam ser registradas por conta dos corpos d’águas. Além dos anfíbios 

que dependem diretamente da água para reprodução e manutenções fisiológicas; 

serpentes, lagartos e cágados também foram registrados ocupando a área de entorno 

dos açudes como potencial área de forrageamento, tanto para se alimentar de outros 

animais, como por exemplo, o caso de serpentes que se alimentam de sapo; quanto 

de vegetações emergentes, como é o caso das iguanas.  
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Figura 94 – Abundância de espécies de répteis registrados durante os seis dias de 
amostragem em Coremas-PB, Brasil, entre 16 e 21 de setembro de 2020. 

 
Fonte: Help (2020). 

A potencial riqueza a ser observada na área de estudo estimada pelo índice 

Jacknife 1, sem considerar os registros secundários, sugere que todos os anfíbios da 

área foram amostrados nessa campanha e em relação aos répteis, foi possível 

verificar 16 das 19 espécies estimadas para a área. Vale ressaltar que muito 

provavelmente, os valores obtidos pelo índice estejam subestimando a verdadeira 

riqueza da área de estudo, visto que, só se obteve informações correspondente ao 

período seco – momento em que  muitas espécies de anfíbios e répteis se encontram 

em estiva, esperando as próximas chuvas para, literalmente, “brotarem” da terra e 

iniciarem sua temporada reprodutiva, sendo facilmente registrados. Um outro indício 

que sustenta esta afirmativa é o fato de que ao compilar dados secundários de registro 

de herpetofauna na área, a partir de relatórios de monitoramentos e resgate de fauna 

anteriores, a lista sobe de 16 para 24 espécies de répteis. 
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Figura 95 – Riqueza de anfíbios observada (círculos azuis) e estimada pelo método Jackknife 1 
(círculo laranja), ao longo dos seis dias de amostragem realizadas em Coremas-PB, Brasil, 

entre 16 e 21 de setembro de 2020. 

 
Fonte: Help (2020). 

Apesar da curva de rarefação de anfíbios aparentemente se mostrar 

estabilizada, muito provavelmente existem outras espécies a serem registradas caso 

seja realizada uma nova amostragem no período de abundância hídrica, que coincide 

com o pico do período reprodutivo do grupo. Por outro lado, como esperado, a curva 

dos répteis continua ascendente, sugerindo que mais espécies podem ser 

encontradas na área.  

De acordo com resultados observados em outros trabalhos que realizaram 

levantamentos em áreas de Caatinga em períodos de estiagem (BORGES-NOJOSA 

E CASCON, 2005; BORGES-NOJOSA E SANTOS, 2005), ao se construir uma curva 

de rarefação para ambos os grupos com os dados coletados, observou-se que a 

mesma não atingiu sua estabilização, indicando portanto, a possibilidade do registro 

de novas espécies caso um maior esforço de coleta seja realizado. 
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Figura 96 – Riqueza de répteis observada (círculos azuis) e estimada pelo método Jackknife 1 
(círculo laranja), ao longo dos seis dias de amostragem realizadas em Coremas-PB, Brasil, 

entre 16 e 21 de setembro de 2020. 

 
Fonte: Help (2020). 

Figura 97 – Curva de rarefação construída com os dados de coleta de anfíbios realizada em 
Coremas-PB, Brasil, durante os dias 16 e 21 de setembro de 2020. 

 
Fonte: Help (2020). 
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Figura 98 – Curva de rarefação construída com os dados de coleta de répteis realizada em 
Coremas-PB, Brasil, durante os dias 16 e 21 de setembro de 2020. 

 
    Fonte: Help (2020). 

A comunidade de anfíbios apresentou valor de diversidade H’ = 1,99 (Índice de 

Shannon-Weaver) e equabilidade J = 0,8641 (Índice de Pielou). Para a comunidade 

de répteis, os valores calculados foram H’ = 2,03 e J = 0,7322. A diversidade de 

espécies para ambos os grupos pode ser considerada intermediária, entretanto, estes 

valores podem estar ligeiramente oblíquos pelo esforço amostral, uma vez que não foi 

suficiente para registrar a totalidade de espécies da área. 

3.2.4.4. Considerações sobre a 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 pelo empreendimento de entorno, criação de 

gado, presença de animais exóticos/domésticos como cães, entre outros.  

Ao avaliarmos as espécies amostradas na área, levando em consideração, 

também, os registros secundários, observamos a presença de espécies 

reconhecidamente exigentes quanto à qualidade e/ou tipo de habitat, como por 

exemplo, anfíbios e répteis (como cágados e cobras d’água; P. geoffroanus e E. 

poecilogyrus) que dependem de corpos d’água para sobreviver; assim como espécies 

associadas a microhabitats específicos, como folhiço (G. geckoides, V. multiscutata), 

animais fossorial/semifossorial (B. heathi, A. vermicularis, A. alba, M. ibiboboca) e 

associadas a afloramentos rochosos (T. semitaeniatus, P. pollicaris, P. periosus). 

Sendo assim, a área de estudo, apesar das obras de implantação e operação da usina 
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de energia solar, configura nos setores florestados um importante reduto para a 

herpetofauna local.  

A partir disso, é sugerido que haja uma atenção redobrada durante o processo 

de supressão com as espécies supracitadas que possuem maiores exigências 

ambientais. Além da sua realocação em locais adequados, correspondente ao seu 

hábito de vida/exigência ecológica. Para tal, é recomendado que essa atividade seja 

executada por um especialista da herpetofauna, evitando que muitas espécies 

fossoriais e que estão em período de estivação (comportamento fisiológico reduzido 

pela deficiência hídrica e alta temperatura) possam ser negligenciadas por não haver 

um profissional habilitado com um olhar treinado e direcionado para identificar esses 

táxons. Também recomendo que haja monitoramento de fauna nos resquícios de 

floresta restante, sobretudo, nos reservatórios de água que não serão suprimidos, mas 

que sofrerão impactos diretos e indiretos da supressão em seu entorno. Por fim, as 

medidas de proteção aqui dispostas corroboram para que sejam evitadas sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades danosas ao meio 

ambiente, conforme a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

3.2.5. Ornitofauna Terrestre 

3.2.5.1. Desenho amostral e coleta de dados 

A avifauna da área foi amostrada utilizando dois métodos padronizados. O 

primeiro, as listas de MacKinnon (MacKinnon & Phillips, 1993; Herzog & Kessler 

2002), constituem uma das metodologias mais indicadas para avaliações rápidas da 

biodiversidade (MacLeod et al. 2011). Utilizando este método foram realizados três 

transectos (um em cada ponto focal da área), de 1 km de extensão cada, entre os dias 

05 e 09 de outubro de 2020. Os transectos são percorridos (apenas em ida) a uma 

velocidade constante e as espécies de aves são identificadas e registradas, auditiva 

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 os seguintes materiais: binóculo 8x42 Zeiss Conquest e um 

gravador digital Roland-R26 com um microfone Sennheiser ME66. Adicionalmente, 
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foram realizadas observações oportunistas, que se constituem em registros 

assistemáticos realizados fora do horário das listas. Essa técnica contribui para 

complementação da lista geral de espécies que ocorrem na área. 

O segundo método, também complementar as listas, foi o de redes de neblina, 

que tem como objetivo inventariar espécies menos conspícuas e vocais (Roos 2010). 

Neste tipo de amostragem são obtidos, principalmente, registros e informações 

biológicas sobre espécies de aves de sub-bosque, onde estão a maioria das espécies 

de aves da região Neotropical (Roos, 2010). Foram montadas em duas das 3 áreas 

de amostragem (uma na área de influência direta e outra na área de influência 

indireta), 10 redes de neblina de 12 x 2,5 m com malha de 36 mm, em série única, 

entre às 5:30 h e às 10:00 h da manhã, durante dois dias consecutivos.  

Após esse período, as séries eram desmontadas e remontadas na próxima 

área amostral. As revisões foram realizadas a cada 30 minutos e as aves capturadas 

nas redes de neblina, 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 coletados para não expor as aves a grandes períodos 

acondicionadas nos sacos de tecido, em virtude da temperatura alta do período de 

estiagem que foram realizadas as amostragens e por conta da equipe reduzida em 

decorrência da pandemia de COVID-19.  

Ao fim do trabalho, foram realizadas 200 horas-rede. Não ocorreram registros 

de mortes acidentais durante as amostragens com rede de neblina e nenhum 

espécime foi coletado em definitivo. Espécies registradas por meio de gravações 

sonoras foram depositadas no banco de dados on-line WikiAves 

(www.wikiaves.com.br) e os registros fotográficos encontram-se em anexo neste 

capítulo. Também foram realizadas buscas por ninhos ativos com o objetivo de 

complementar informações sobre a estação reprodutiva das aves da área. 
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Figura 99 – Registro de captura (A), processamento (B) e soltura (C e D) de aves capturadas 
em redes de neblina. Após a realização da coleta de dados, os espécimes foram devidamente 

soltos na mesma área onde foram capturados. 

 
Fonte: Help (2020). 

3.2.5.2. Análise de dados 

A partir dos dados coletados em cada um dos métodos padronizados, foram 

obtidas a riqueza de espécies de aves por método e geral para toda a área. 

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 a (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 caatingas 

arbóreas e em todas as florestas da região (secas ou úmidas). E quanto à adaptação 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 3 Meio Biótico – Fauna 

Outubro 2020   

250 

a distúrbios em (A) alta capacidade de adaptação - espécies encontradas em 

ecossistemas antropogênicos, independentemente da proximidade com ecossistemas 

naturais; (M) capacidade média de adaptação - espécies encontradas em 

ecossistemas antropogênicos apenas se estiverem perto de ecossistemas naturais ou 

aquáticos; (B) baixa capacidade de adaptação - espécies encontradas apenas em 

paisagens compostas ou ecossistemas quase imperturbados. Assim foi possível 

avaliar a presença de espécies sensíveis a alterações de habitat na área do 

empreendimento. As espécies também foram categorizadas quanto ao seu status, 

endemismo e grau de conservação, segundo avaliações nacionais (Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio 2018) e internacionais (IUCN 

2020). 

A avaliação da amostragem foi realizada através de uma curva cumulativa de 

espécies (CHAO AND JOST 2012), cobertura de amostragem e riqueza de espécies 

observadas utilizando o pacote iNEXT (HSIEH et al. 2016), através dos dados das 

listas e das redes de neblina como unidades amostrais individuais. A riqueza de 

espécies de aves estimada foi obtida a partir dos estimadores Chao 2 e Jackknife 2, 

através do pacote vegan (OKSANEN et al. 2016), considerados os estimadores de 

maior eficácia utilizando dados de incidência. 

A avaliação da amostragem foi realizada através de uma curva cumulativa de 

espécies, utilizando as listas e redes de neblina como unidades amostrais 

separadamente. A partir dos dados das listas foram obtidas as estimativas de 

abundância relativa e frequência de ocorrência para cada espécie em toda área. 

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 composição da avifauna em cada área foi obtida através da distância de Bray-

Curtis e testada utilizando uma Análise de Similaridade – ANOSIM, visualizada 

através de um Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS). A 

nomenclatura e classificação adotadas neste estudo seguiram o Comitê Brasileiro de 

Registros Ornitológicos (CBRO 2015). Todas as análises e gráficos foram 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 análises. 
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3.2.5.3. Resultados e discussão 

3.2.5.4. Comunidade de Aves 

Durante os inventários com os dois diferentes métodos padronizados foram 

observados 300 contatos acústicos ou visuais nas 30 Listas de MacKinnon e 23 

indivíduos capturados nas 200 horas-rede realizadas nas redes de neblina. Assim, a 

lista geral de aves observadas da área de estudo foi composta por 81 espécies de 

aves de 34 diferentes famílias. Destas, 72 (88,89%) foram registradas nos censos 

acústicos, 9 (11,11%) foram registradas nas redes de neblina e 8 (9,88%) foram 

registradas durante observações oportunistas. 

Entre as espécies registradas, não foram observadas espécies migratórias, 

todas são residentes, algo considerado normal em decorrência do período de 

estiagem na região. Uma espécie conhecida por realizar deslocamentos sazonais, 

Zenaida auriculata (Sick 1997), foi registrada na área, porém não é considerada 

migrante. Também, foram registradas nove espécies consideradas endêmicas do 

Brasil durante as amostragens. A lista de dados secundários da área indicou apenas 

sete espécies de aves não registradas neste trabalho, são estas: Cathartes aura, 

Coragyps atratus, Campephilus melanoleucos, Furnarius rufus, Xenopsaris albinucha, 

Sporophila caerulescens e Passer domesticus. Sendo S. cearulescens e F. rufus 

desconsideradas da lista geral por serem registros históricos e/ou carentes de 

documentação para o estado da Paraíba. 

De acordo com a classificação quanto à adaptação a distúrbios, 52 (64,2%) 

espécies registradas apresentam alta adaptação, 23 (28,4%) espécies registradas têm 

média adaptação e apenas 7 espécies (8,64%) apresentam baixa capacidade de 

adaptação a perturbações. Entre as espécies registradas, 40 (49,38%) foram 

consideradas como espécies características de ambientes abertos, 34 (41,98%) foram 

classificadas como espécies generalistas, e 7 (8,64%) como espécies florestais. 

Não foram observadas espécies de aves ameaçadas de extinção durante os 

trabalhos de campo. Durante as amostragens de aves, as espécies mais abundantes 

na área foram: Columbina squammata, Leptotila verrouxi e Myrmorchilus strigilatus 

para os censos acústicos e para as redes de neblina, Coryphospingus pileatus, 

Nystalus maculatus e Hemitriccus margaritaceiventer apresentaram maiores 

abundâncias relativa. Estas espécies podem ser consideradas dominantes da área, 
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ao menos durante o período de estiagem. Observou-se uma riqueza de espécies de 

aves similar às encontradas em outras áreas da depressão sertaneja, em outros 

trabalhos (Ruiz-Esparza et al. 2011a, Las-Casas et al. 2012, Mendes and Souza 

2016), onde a riqueza observada foi de 140 espécies de aves. 

Figura 100 – Comparação entre classificação de espécies de aves em relação a sua capacidade 

de adaptação a distúrbios e quanto ao seu uso de habitat, segundo (Araújo and Silva 2018). 

 
Fonte: Help (2020). 

Figura 101 – Abundância relativa por método de amostragem de aves (censos acústicos e 
redes de neblina) nas três áreas inventariadas. Região proposta para as usinas do Complexo 

Solar Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. 

 
Fonte: Help (2020). 
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3.2.5.5. Inventários de aves 

Durante os dias de amostragem padronizada, foram registradas 72 espécies 

nos censos acústicos e 9 espécies nas redes de neblina. Através da curva cumulativa 

de espécies, se observou uma tendência a assíntota, que indica alta eficiência 

amostral. Também é possível inferir no gráfico de cobertura de amostragem para os 

censos, que houve suficiência amostral para estabilização e que o incremento 

extrapolado de riqueza de espécies seria baixo em relação ao tempo de amostragem 

realizado. Adicionalmente, observamos que a riqueza de espécies em relação a 

cobertura de amostragem foi superior a 50% do extrapolado, indicando que a riqueza 

observada na área é representativa da avifauna da Caatinga da região. Os resultados 

para redes de neblina apresentaram déficit em relação aos obtidos pelos censos 

acústicos (MacLeod et al. 2011). Isto justifica-se por se tratar de um método 

complementar, associado a necessidade de mais dias de amostragem para um 

método fixo e ao período de estiagem, que tende a influenciar a atividade das espécies 

de aves (Ruiz-Esparza et al. 2011b). 

Figura 102 – Curva acumulativa de espécies, cobertura de amostragem e riqueza de espécies 

extrapolada em dois métodos padronizados (censos acústicos e redes de neblina), para 
assembleia de aves da região proposta para as usinas do Complexo Solar Coremas IV, V, VI, 

VII, VIII, IX e X. 

 
Fonte: Help (2020). 

Adicionalmente, foram realizadas estimativas de riqueza de espécies para os 

dois métodos amostrais realizados. Os estimadores de riqueza de espécies avaliados 

apresentaram para os censos acústicos: Chao 2 - 121,49 ± 24,5; Jackknife 2 - 123,79 

± 7,79 e para os dados das redes de neblina: Chao 2 – 15,75 ± 7,74; Jackknife 2 – 

15,83 ± 3,06. Considerando as estimativas, Jackknife 2 apresentou riqueza de 

espécies mais alta com estimativa máxima de 123 espécies para os censos acústicos 

e 15 espécies para as redes de neblina.  
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O número de espécies observado foi satisfatório, considerando o tempo de 

amostragem e o período seco onde esta foi realizada (Ruiz-Esparza et al. 2012). 

Observamos 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 avaliação de curto prazo (Herzog and Kessler 2002). Também é 

possível evidenciar a importância das redes de neblina para amostragem, mas que 

não alcança seu potencial máximo em avaliações de curto prazo (Roos, 2010). 

Foram avaliados três diferentes pontos na área de estudo para os censos 

acústicos e duas áreas para as redes de neblinas, sendo as áreas 1 e 3 contemplando 

a área de influência indireta (AII) e a área 2 contemplando a área de influência direta 

(AID). Assim, comparamos a diversidade de espécies de aves entre os três pontos 

utilizando os índices de diversidade de Shannon-Weaver, de dominância de Simpson 

e o índice de equitabilidade de Pielou.  

Para os três índices, não houve diferenças diagnosticáveis entre os três pontos 

e, consequentemente, entre as duas áreas de influência direta e indireta. 

Adicionalmente, entre as duas áreas, as redes de neblina apresentaram maiores 

valores dos índices na área 2 (AID), entretanto, a baixa riqueza de espécies observada 

na amostragem por redes pode influenciar os valores dos índices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103 – Curva acumulativa observada, de espécies de aves e estimares de riqueza Chao 2 

e Jackknife 2, para os dois métodos padronizados de amostragem (censos acústicos e redes 
de neblina). Assembleia de aves da região proposta para as usinas do Complexo Solar 

Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. 
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Fonte: Help (2020). 

 

 
Fonte: Help (2020). 

Quando comparada a composição das espécies de aves em cada uma das 

áreas, se observou uma homogeneidade entre estas, visualmente identificada pelo 

NMDS e confirmada pelo ANOSIM (R = 0.084, p = 0.3). Assim, embora diferenças 

possam ser observadas, nenhuma das áreas amostradas apresentam espécies raras 

o suficiente para alterar notadamente a composição da área. De forma semelhante, o 

índice de similaridade de Jaccard indica que as áreas amostradas são similares entre 

si acima dos 80% em suas composições. Corroborando com os resultados anteriores, 

que mostram homogeneidade da comunidade de aves ao longo de toda a área 

avaliada. 

Figura 104 – Índices de diversidade de Shannon-Weaver, de dominância de Simpson e o índice 
de equitabilidade de Pielou, para os dois métodos padronizados de amostragem (censos 
acústicos e redes de neblina). Assembleia de aves da região proposta para as usinas do 

Complexo Solar Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. 
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Fonte: Help (2020). 

Figura 105 – Composição das espécies de aves nas três áreas amostradas, para os dois 
métodos padronizados de amostragem (censos acústicos e redes de neblina). Assembleia de 

aves da região proposta para as usinas do Complexo Solar Coremas. 

 
Fonte: Help (2020). 

Figura 106 – Análise de similaridade através do índice de Jaccard, nas espécies de aves nas 
três áreas amostradas, para os dois métodos padronizados de amostragem (censos acústicos 
e redes de neblina). Assembleia de aves da região proposta para as usinas do Complexo Solar 

Coremas. 
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Fonte: Help (2020). 

3.2.5.6. Endemismos da Caatinga 

Não foram observadas espécies consideradas endêmicas da Caatinga. 

Entretanto, algumas espécies consideradas quase endêmicas do bioma, como 

Thamnophilus capistratus e Eupsittula cactorum, e subespécies endêmicas, como 

Myrmorchilus strigilatus strigilatus, Formicivora melanogaster bahiae, Xolmis iruperu 

niveus e Stigmatura napensis bahiae (OLMOS et al. 2005), que foram observadas nas 

Listas de MacKinnon. Todavia, estas espécies e subespécies não são classificadas 

como florestais e nem sensíveis a distúrbios (ARAÚJO e SILVA 2018).  

Embora descrito como um ambiente com alto grau de endemismos (Leal et al. 

2005), para aves, espécies endêmicas não estão necessariamente associadas a 

ambientes preservados (OLMOS et al. 2005). Assim, as ocorrências dos táxons 

endêmicos acima, corroboram com a descrição das espécies, sendo menos restritas 

quanto a habitat e de alta plasticidade adaptativa quanto a distúrbios (ARAÚJO e 

SILVA 2018). 

3.2.5.7. Espécies alvo 

Considerando a amostragem realizada, a grande maioria da assembleia de 

aves registrada possui ampla distribuição e boa capacidade de adaptação a 

perturbações e alterações ambientais. Entretanto, algumas espécies são 

consideradas bons alvos para avaliação desses impactos e/ou apresentam a 

necessidade de atenção especial durante o processo de supressão e posterior 

operação e monitoramento do empreendimento. A partir da avaliação de uso de 
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habitat e adaptação a distúrbios, as seguintes espécies são apontadas como 

dependentes florestais: Crypturellus tataupa, Heliomaster squamosus, Piculus 

chrysochloros, Tolmomyias flaviventris, Myiopagis viridicata, Cantorchilus longirostris 

e Nemosia pileata.  

Adicionalmente, foi registrada uma espécie quase ameaçada de extinção, 

segundo a avaliação internacional da IUCN: Picumnus fulvescens. Esta espécie 

apresenta aproximadamente 185,000 km² de distribuição, ao longo da mata atlântica 

do litoral nordestino, incluindo áreas do Centro de Endemismo Pernambuco, 

estendendo-se até o sertão pernambucano, na divisa com o Ceará, dentro do domínio 

da Caatinga. Apresenta, ainda, um tamanho populacional não plenamente conhecido, 

mas tendendo ao decréscimo em virtude, principalmente, de perda de habitat 

florestais, representando assim, somada às espécies acima citadas, alvos de 

monitoramento e atenção em relação a subsequente supressão vegetal a ser 

realizada na área. 
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Tabela 23 – 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). Assembleia de aves da região proposta para as usinas 
do Complexo Solar Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, no município de Coremas – PB. 

Táxon 
Nome 

popular 
Status 

Forma 
de 

registro 

Uso de 
Habitat 

Adaptação 
a 

distúrbios 
Área 

FO% 
(LM) 

Endemismo 
Status de conservação 

ICMBio IUCN 

Tinamidae              

Crypturellus 
tataupa 

inambu-
chintã 

R LM 3 L A3 0,033  LC LC 

           

Anatidae           

Dendrocygna 
viduata 

irerê R LM 1 M A1 0,033  LC LC 

           

Podicipedidae           

Podilymbus 
podiceps 

mergulhão-
caçador 

R LM 1 M A2/A3 0,133  LC LC 

           

Ardeidae           

Butorides striata socozinho R LM 1 H A2 0,067  LC LC 

Ardea alba garça-branca R LM 1 H A3 0,033  LC LC 

Egretta thula 
garça-branca-

pequena 
R OP 1 H A3   LC LC 

           

Cathartidae           

Cathartes 
burrovianus 

urubu-de-
cabeça-
amarela 

R LM 1 H A1 0,033  LC LC 
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Accipitridae           

Rostrhamus 
sociabilis 

gavião-
caramujeiro 

R LM 1 M A1 0,033  LC LC 

Rupornis 
magnirostris 

gavião-carijó R LM 1 H A1/A3 0,2  LC LC 

           

Rallidae           

Aramides cajaneus 
saracura-três-

potes 
R LM 2 M A2 0,033  LC LC 

Gallinula galeata 
galinha-
d'água 

R LM 1 M A2 0,033  LC LC 

           

Charadriidae           

Vanellus chilensis quero-quero R LM 1 H A1/A2/A3 0,233  LC LC 

           

Jacanidae           

Jacana jacana jaçanã R LM 1 H A2 0,033  LC LC 

           

Columbidae           

Columbina minuta 
rolinha-de-
asa-canela 

R LM/RN 1 H A1/A2 0,167  LC LC 

Columbina 
talpacoti 

rolinha R LM 1 H A1/A3 0,133  LC LC 

Columbina 
squammata 

fogo-apagou R LM/RN 1 H A1/A2/A3 0,8  LC LC 

Columbina picui rolinha-picuí R LM 1 H A1 0,033  LC LC 

Patagioenas 
picazuro 

asa-branca R LM 2 M A3 0,033  LC LC 

Zenaida auriculata avoante R OP 1 H A3   LC LC 
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Leptotila verreauxi juriti-pupu R LM 2 M A1/A2/A3 0,7  LC LC 

           

Cuculidae           

Piaya cayana alma-de-gato R LM 2 M A1 0,033  LC LC 

Crotophaga ani anu-preto R LM 1 H A1 0,067  LC LC 

Guira guira anu-branco R OP 1 H A1   LC LC 

Tapera naevia saci R LM 1 H A3 0,033  LC LC 

Strigidae           

Megascops 
choliba 

corujinha-do-
mato 

R OP 2 H A3   LC LC 

Glaucidium 
brasilianum 

caburé R LM 2 M A1 0,033  LC LC 

Athene cunicularia 
coruja-

buraqueira 
R OP 1 H A2   LC LC 

           

Caprimulgidae           

Nyctidromus 
albicollis 

bacurau R LM 2 M A3 0,033  LC LC 

           

Trochilidae           

Chlorostilbon 
lucidus 

besourinho-
de-bico-
vermelho 

R LM 2 M A3 0,033  LC LC 

Heliomaster 
squamosus 

bico-reto-de-
banda-branca 

R LM 3 L A3 0,033 E LC LC 

           

Alcedinidae           
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Chloroceryle 
americana 

martim-
pescador-
pequeno 

R LM 2 M A1/A3 0,067  LC LC 

           

Bucconidae           

Nystalus 
maculatus 

rapazinho-
dos-velhos 

R LM/RN 2 M A1/A2/A3 0,2 E LC LC 

           

Picidae           

Picumnus 
fulvescens 

picapauzinho-
canela 

R RN 2 M A2  E LC NT 

Veniliornis 
passerinus 

pica-pau-
pequeno 

R LM 2 H A1/A2 0,1  LC LC 

Piculus 
chrysochloros 

pica-pau-
dourado-
escuro 

R LM 3 L A3 0,033  LC LC 

           

Cariamidae           

Cariama cristata seriema R LM 1 H A1/A2/A3 0,233  LC LC 

           

Falconidae           

Caracara plancus carcará R LM 1 H A2 0,033  LC LC 

Falco sparverius quiriquiri R OP 1 H A1   LC LC 

Falco femoralis 
falcão-de-

coleira 
R LM 1 H A1 0,033  LC LC 

           

Psittacidae           

Eupsittula 
cactorum 

periquito-da-
caatinga 

R LM 2 H A1/A2/A3 0,3 E/Sp LC LC 
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Thamnophilidae           

Myrmorchilus 
strigilatus 

tem-farinha-aí R LM 2 M A1/A2/A3 0,5 Spp LC LC 

Formicivora 
melanogaster 

formigueiro-
de-barriga-

preta 
R LM 2 M A1/A2/A3 0,433 Spp LC LC 

Thamnophilus 
capistratus 

choca-
barrada-do-

nordeste 
R LM 2 H A3 0,167 E/Sp LC LC 

Taraba major choró-boi R LM 2 H A3 0,1  LC LC 

           

Dendrocolaptidae           

Lepidocolaptes 
angustirostris 

arapaçu-de-
cerrado 

R LM 2 H A2 0,033  LC LC 

           

Furnariidae           

Furnarius leucopus 
casaca-de-

couro-
amarelo 

R LM/RN 2 H A1/A2/A3 0,2  LC LC 

Pseudoseisura 
cristata 

casaca-de-
couro 

R LM 2 H A1/A3 0,167 E LC LC 

Phacellodomus 
rufifrons 

joão-de-pau R LM 2 H A1/A2 0,067  LC LC 

Synallaxis frontalis petrim R LM 2 H A2 0,033  LC LC 

           

Rhynchocyclidae           

Tolmomyias 
flaviventris 

bico-chato-
amarelo 

R LM 3 L A1/A2 0,067  LC LC 

Todirostrum 
cinereum 

ferreirinho-
relógio 

R LM 2 H A2/A3 0,3  LC LC 
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Hemitriccus 
margaritaceiventer 

sebinho-de-
olho-de-ouro 

R LM/RN 2 H A1/A2/A3 0,433  LC LC 

           

Tyrannidae           

Stigmatura 
napensis 

papa-
moscas-do-

sertão 
R LM 1 M A1/A3 0,067 Spp LC LC 

Euscarthmus 
meloryphus 

barulhento R LM 2 H A1 0,033  LC LC 

Camptostoma 
obsoletum 

risadinha R LM/RN 1 H A1/A2/A3 0,167  LC LC 

Elaenia flavogaster 
guaracava-
de-barriga-

amarela 
R LM 2 M A2 0,067  LC LC 

Myiopagis 
viridicata 

guaracava-
de-crista-
alaranjada 

R LM 3 L A1 0,1  LC LC 

Phaeomyias 
murina 

bagageiro R OP 1 H A3   LC LC 

Myiarchus ferox 
maria-

cavaleira 
R LM 2 M A2 0,033  LC LC 

Myiarchus 
tyrannulus 

maria-
cavaleira-de-

rabo-
enferrujado 

R LM/RN 2 M A1 0,033  LC LC 

Pitangus 
sulphuratus 

bem-te-vi R LM 1 H A1/A2/A3 0,467  LC LC 
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Myiozetetes similis 
bentevizinho-
de-penacho-

vermelho 
R LM 2 M A1 0,033  LC LC 

Tyrannus 
melancholicus 

suiriri R LM 1 H A1/A2/A3 0,433  LC LC 

Myiophobus 
fasciatus 

filipe R LM 1 H A2/A3 0,067  LC LC 

Fluvicola 
albiventer 

lavadeira-de-
cara-branca 

R LM 1 H A2 0,033  LC LC 

Fluvicola nengeta 
lavadeira-

mascarada 
R LM 1 H A1 0,033  LC LC 

Xolmis irupero noivinha R OP 1 H A1  Spp LC LC 

           

Corvidae           

Cyanocorax 
cyanopogon 

gralha-cancã R LM 2 M A2/A3 0,3 E LC LC 

           

Troglodytidae           

Troglodytes 
musculus 

corruíra R LM 1 H A3 0,033  LC LC 

Cantorchilus 
longirostris 

garrinchão-
de-bico-
grande 

R LM 3 L A1/A2/A3 0,3 E LC LC 

           

Polioptilidae           

Polioptila plúmbea 
balança-rabo-
de-chapéu-

preto 
R LM 2 H A1/A2 0,133  LC LC 

           

Turdidae           
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Turdus rufiventris 
sabiá-

laranjeira 
R LM 1 H A2/A3 0,067  LC LC 

           

Mimidae           

Mimus saturninus 
sabiá-do-

campo 
R LM 1 H A1 0,033  LC LC 

           

Passerellidae           

Zonotrichia 
capensis 

tico-tico R LM 1 H A1/A2/A3 0,1  LC LC 

           

Icteridae           

Molothrus 
bonariensis 

chupim R LM 1 H A2 0,033  LC LC 

           

Thraupidae           

Paroaria 
dominicana 

cardeal-do-
nordeste 

R LM 1 H A1/A3 0,133 E LC LC 

Nemosia pileata 
saíra-de-

chapéu-preto 
R LM 3 L A3 0,033  LC LC 

Volatinia jacarina tiziu R LM 1 H A1 0,067  LC LC 

Coryphospingus 
pileatus 

tico-tico-rei-
cinza 

R LM/RN 2 H A1/A2/A3 0,367  LC LC 

Coereba flaveola cambacica R LM 2 H A2 0,033  LC LC 

           

Fringillidae           

Euphonia 
chlorotica 

fim-fim R LM 2 H A1/A2/A3 0,267   LC LC 

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 generalistas, flexíveis o suficiente para usarem tanto 
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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 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: A1 - Área 1, A2 - Área 2, A3 - Área 
3; 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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3.2.5.8. Considerações sobre a avifauna 

A partir das informações deste relatório, obtidas no levantamento da fauna de 

aves da região proposta para as usinas do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, 

VII, VIII, IX e X, e por meio de trabalhos científicos publicados, pode-se avaliar o grau 

de qualidade ambiental da área e suas implicações para a avifauna registrada. 

Observamos que a assembleia de aves da área apresenta indícios de impactos 

antrópicos e a ocorrência de espécies menos exigentes quanto ao habitat que 

ocupam. Tendo em vista a realização do empreendimento, foi possível avaliar que a 

riqueza, abundância relativa e composição das espécies de aves da área são 

similares às encontradas em outras áreas protegidas da região. Assim sendo, a 

avifauna da área avaliada não apresentou informações que prejudiquem a viabilidade 

do empreendimento. 

Adicionalmente, faz-se necessária as seguintes medidas mitigadoras ao 

processo de supressão e posterior operação do empreendimento: 

1) Implementação ou continuação do Programa de acompanhamento da supressão de 

vegetação, resgate e afugentamento de fauna, sendo para a avifauna as espécies 

listadas, alvo de ações de translocação em caso de contato durante a supressão. 

Tabela 24 – Espécies da avifauna, potencialmente, alvos de translocação durante a supressão 

da vegetação. 

Nome científico Nome comum 

Crypturellus tataupa inambu-chintã 

Heliomaster squamosus bico-reto-de-banda-branca 

Picumnus fulvescens pica-pau-anão-canela 

Piculus chrysochloros pica-pau-dourado-escuro 

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo 

Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-alaranjada 

Cantorchilus longirostris garrinchão-de-bico-grande 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto 
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2) O Programa de acompanhamento da supressão de vegetação, resgate e 

afugentamento de fauna, deve ser composto por profissionais habilitados a 

manejo e translocação de espécies caso necessário; 

3) Supressão da vegetação na área mínima necessária ao desenvolvimento do 

empreendimento, destacando-se a importância da preservação das áreas de 

preservação permanente e dos respectivos corpos d'água em consonância com 

ocorrência da área sob uma região prioritária para a conservação da Caatinga; 

4) Implantação de um Programa de Monitoramento Faunístico, durante e após a 

implementação do empreendimento, indicamos especificamente para aves: 

4.1. Monitorar as espécies de aves mais abundantes da área, a fim de observar 

potenciais desequilíbrios ecológicos; 

4.2. Monitorar as 8 espécies acima citadas, acompanhando parâmetros populacionais 

através de capturas/recapturas para espécies de sub-bosque; 

5) Implementação ou continuação do Programa de Monitoramento de Ruídos, 

visando não só acompanhar e mitigar impactos sonoros em humanos, mas avaliar 

a influência do ruído gerado pelo empreendimento sobre a fauna, no caso da 

avifauna: 

5.1. Realizar gravações focais sobre espécies alvo ou de paisagem; 

5.2. Avaliar a influência dos ruídos do empreendimento sobre a comunicação das aves 

registradas; 

5.3. Determinar medidas de contenção de ruídos caso seja comprovado um efeito 

negativo sobre a fauna. 

3.2.6. Mastofauna Terrestre 

No Brasil, a Classe Mammalia é representada por 751 espécies (QUINTELA et 

al., 2020), das quais 183 ocorrem na Caatinga, sendo 11 endêmicas do bioma 

(Carmignotto & Astúa, 2017; Garda et al., 2018), distribuídas em 10 ordens 

(Chiroptera, Didelphimorphia, Rodentia, Primates, Ardiotactyla, Perissodactyla, 

Pilosa, Lagomorpha, Cingulata e Carnívora). A ordem Rodentia, mais diversa entre os 

mamíferos terrestres, representa 72% das espécies endêmicas na Caatinga, porém, 

suas espécies no bioma retratam com apenas 20% de todos os roedores brasileiros 

(PAGLIA et al, 2012; CARMIGNOTTO & ASTÚA, 2017). 
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Os mamíferos na Caatinga não parecem possuir adaptações fisiológicas 

específicas para o clima semiárido (OLIVEIRA et al., 2003), contudo, exibem uma 

estratégia comportamental de adaptação às restrições do ambiente (CARMIGNOTTO 

e ASTÚA, 2017) associada ao regime hídrico, o que dificulta o registro de espécies 

em períodos curto de tempo. A quantidade de amplitude dos estudos para o grupo na 

Caatinga ainda é baixa, o que torna estudos de levantamento e monitoramento, 

mesmo que pontuais, essenciais para aprofundarmos o entendimento a respeito das 

interações dos mamíferos no bioma. 

3.2.6.1. Desenho amostral e coleta de dados 

Uma vez que as diferentes espécies de mamíferos apresentam 

comportamentos e ritmos de atividades diversos, podendo até ocupar diferentes 

microhabitats em uma mesma área, técnicas podem ser combinadas para se realizar 

o registro do grupo, de modo que aumente o sucesso de registros. Para obtenção de 

dados da mastofauna, realizada durante cinco dias no período seco, foram utilizadas 

quatro metodologias: I - armadilhas de interceptação e queda – pitfall; II - captura 

através de armadilhas live-trap - sherman e tomahawk; III - busca ativa; e IV - 

armadilha fotográfica – câmeras trap em cada área. As câmeras traps ficaram ligadas 

em locais com vestígios de passagem de fauna durante os cinco dias de campo. 

Todos as metodologias foram realizadas entre os dias 17 e 21 de setembro de 2020, 

com exceção do pitfall que teve início no dia 16 de setembro. 

Capturas – Foram utilizadas duas metodologias para captura de mamíferos, os 

pitfalls e as live-traps. Como de praxe, os mesmos pitfall instalados para a 

herpetofauna proporcionam a captura mamíferos de médio e pequeno porte, com 

desenho amostral descrito na seção de herpetofauna. Especificamente para captura 

de pequenos mamíferos não-voadores, foram instaladas 27 armadilhas (live-traps) do 

tipo sherman e tomahawk, em trilhas pré-existente em três. Foi disposta uma dupla a 

cada ponto da trilha, uma no solo e uma no sub-bosque, equidistantes 20 metros entre 

si, totalizando uma trilha de aproximadamente 260 metros. As armadilhas foram 

iscadas (abacaxi com paçoca de amendoim) e revisadas nas primeiras horas da 

manhã permanecendo armadas durante o período diurno e noturno para possibilitar a 

captura de espécies de diferentes hábitos. 
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Os animais capturados foram triados, sendo registrado a espécie, sexo, idade, 

suas medidas biométricas (através de régua e/ou paquímetro), pesados e 

fotografados. Para marcação dos animais capturados foi escolhida a tricotomia, 

raspagem de parte do pelo, por ser um método não invasivo e temporário. Após a 

triagem, o espécime foi será liberado no mesmo local de captura. Não houve a 

necessidade de coleta de animais, tendo sido todos liberados. 

Busca ativa - A busca ativa para registro da mastofauna consistiu na caminhada 

cuidadosa por trilhas em cada área, a uma velocidade média constante de 

aproximadamente 1,5 km/h, registrando os mamíferos avistados. Foram considerados 

registro de espécies, o avistamento dos espécimes, bem como seus vestígios quando 

possibilitaram a identificação da espécie ou gênero, como pegadas e fezes. Para cada 

mamífero registrado foram anotados a hora, ponto de GPS, tipo de registro, e quando 

possível, fotografados.  

Figura 107 – Metodologias utilizadas para o levantamento da mastofauna na área onde será 
implementado o Complexo de Usina Fotovoltaica, localizado na Fazenda Rio Tinto/Sítio 

Escurinho – Zona Rural do município de Coremas/PB, entre os dias 16 e 21 de setembro de 
2020. 

 
A - Armadilhas de interceptação e queda - pitfall; B -  armadilha fotográfica; C - 
realização de busca ativa; D - vistoria de armadilhas para captura de pequenos 
mamíferos; E - armadilha do tipo sherman; F - armadilha do tipo tomahawk; G - 
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processamento dos animais capturados; e H - Monodelphis domestica com tricotomia, 
marcação temporária no dorso.  

3.2.6.2. Análise de dados 

Para a análise dos dados coletados, utilizou-se algumas análises descritivas e 

quantitativas. As análises foram aplicadas para os dados coletados no período de 

campo, de modo que as espécies de dados secundários não foram incluídas. Para 

avaliação da metodologia, foi calculado o Esforço Amostral - EA desprendido para a 

captura de pequenos mamíferos, separado por metodologia, da seguinte forma: “EA 

= N° de armadilhas por área. N° de áreas. N° de dias em campo”. Para a busca ativa, 

o EA foi calculado da seguinte maneira: “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 amostral 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 1 para sua 

avaliação (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 

as metodologias em campo (curva de acumulação de espécies), com intervalo de 

confiança de 95% (HAMMER e HARPER, 2006). O índice de diversidade utilizado foi 

o de Pielou, derivado do índice de diversidade de Shannon, permite representar a 

uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes, variando de 

0 – mínima uniformidade, e 1 – máxima uniformidade. Os resultados do estimador de 

riqueza, curva de rarefação e índice de diversidade foram rodadas no programa Past 

2.17.  

Para a análise estatística 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 espécies 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 consideradas 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). 
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Abundância Absoluta – AB será tratada como o número de indivíduos totais 

registrados ou capturados. Já a Abundância Relativa – AR foi calculada apenas para 

os animais capturados, já que para os rastros e avistamentos FO é cabível, sendo a 

relação do número de indivíduos coletados de uma espécie com o número total de 

coletas (todas as espécies coletadas). A AR permite que visualizemos se há 

dominância dentro da assembleia ou comunidade. 

Para determinação do status de conservação das espécies listadas, foi 

consultado o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, Volume II 

- Mamíferos (ICMBio/MMA, 2018), e International Union for Conservation of Nature - 

IUCN (IUCN, 2020).  

3.2.6.3. Resultados e discussão 

O levantamento de mamíferos culminou com um Esforço Amostral - EA para 

captura de 405 armadilhas/noite, totalizando 52 capturas através das live-trap 

(sherman e tomahawk) de 5 espécies de pequenos mamíferos, e um Sucesso de 

Captura de 12,84%. Já para os pitfalls, houve um EA de 165 baldes/dia, porém, sem 

nenhuma captura de mamíferos. Através de armadilhas fotográficas houve onze 

registros de 7 espécies. O EA da Busca Ativa resultou em seis registros de 4 

espécies.Figura 110 – Espécies registradas durante a busca ativa, aos quais foram 

possíveis o registro fotográfico (A e B) durante o levantamento da mastofauna na área 

onde será implementado o Complexo de Usina Fotovoltaica, localizado na Fazenda 

Rio Tinto/Sítio Escurinho – Zona Rural do município de Coremas/PB, entre os dias 16 

e 21 de setembro de 2020. E registro de Conepatus semistriatus atropelado (por meio 

de comunicação pessoal).. Com todos esses dados chegamos ao total de 13.Tabela 

25 – Lista de espécies inventariadas durante o levantamento de mastofauna terrestres 

no complexo Solar Coremas, com a forma de registro, área e ambiente amostrado, 

frequência de ocorrência, endemismo e status de conservação, entre os dias 16 a 21 

de setembro de 2020. , através de 72 registros. A esse resultado foram somadas duas 

espécies através de dados secundários e comunicação pessoal, totalizando 15 

espécies para a área. 

O SC registrado para as live-trap é alto quando considerado a outros trabalhos 

com a mesma metodologia na Caatinga. Vários autores obtiveram SC abaixo do 

presente trabalho, porém, amostraram as duas estações do ano, como é possível 
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verificar em: Freire et al. (2005), que obteve SC = 0,56% e EA = 8,625 

armadilhas/noite; em Hirakuri (2012), com SC = 0,51% e EA=4.700 armadilhas/noite; 

Nascimento et al. (2013), com SC =6,6% e EA = 864 armadilhas/noite; e Varjão (2013), 

com SC =0,03% e EA = 2000 armadilhas/noite. Tendo sido bastante positiva a 

eficiência da metodologia aplicada. 
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Tabela 25 – Lista de espécies inventariadas durante o levantamento de mastofauna terrestres no complexo Solar Coremas, com a forma de registro, 

área e ambiente amostrado, frequência de ocorrência, endemismo e status de conservação, entre os dias 16 a 21 de setembro de 2020.  

Táxon Nome popular 
Forma de 
Registro 

Área  FO% Endemismo 
Status de conservação 

ICMBIO IUCN 

Cingulata        

        

Dasypodidae        

Dasypus novemcinctus 
Linnaeus, 1758 

Tatu-verdadeiro; 
Tatu-galinha 

Pr, Trap A1 AC       - LC LC 

Euphractus sexcinctus 
(Linnaeus, 1758) 

Tatu-peba Sec EN          -       - LC LC 

        

Didelphimorphia 
       

        

Didephidae        

Gracilinanus agilis  Burmeister, 
1854 

Catita Pr, Cap A2; A3 CO       - LC LC 

Didelphis albiventris Lund, 
1840 

Timbu; Saruê; 
Cassaco 

Pr, 
Cap/Trap 

A1; A2 ACS       - LC LC 

Monodelphis domestica 
Wagner, 1842 

Catita Pr, Cap A1; A2; A3 CO       - LC LC 

Rodentia        

Cricetidae        

Wiedomys pyrrhorhinus (Wied- 
Neuwied, 1821) 

Ratinho-de-nariz-
vermelho 

Pr, Ca A1; A2; A3 CO Endêmico LC LC 

Calomys expulsus 
Waterhouse, 1837 

Rato- calunga Pr, Ca A3 AC       - LC LC 
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Echimyidae        

Thrichomys sp. Trouessart, 
1880 

Rabudo; Punaré Pr,Trap A2 ACS - LC LC 

        

Caviidae        

Galea spixii Meyen, 1832 Preá Pr, BA-Vis A1; A3 CO       - LC LC 

Hydrochoerus hydrochaeris 
Brisson, 1762 

Capivara Pr,Trap A1 AC             - LC LC 

        

Dasyproctidadae        

Cuniculus paca Wagler, 1830 
Paca Pr, Trap A1 CO       - LC LC 

        

Carnivora        

        

Mephitidae        

Conepatus semistriatus 
(Boddaert, 1785) 

Ticaca; Gamba Sec; Cpes CII -       - LC LC 

        

Procyonidae        

Procyon cancrovorus           (G. 
[ Baron] Cuvier, 1798) 

Mãos-pelada; 
Guaxinim 

Pr, Vest A1 AC         - LC LC 

        

Canidae        

Cerdocyon thous (Linnaeus, 
1766) 

Raposa 
Pr, Trap 
/BA-Vis 

A2; EN CO       - LC LC 

        

Felidae        
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Leopardus pardalis (Linnaeus, 
1758) 

Jaguatirica 
Pr, 

Trap/Vest 
A1; A3 ACS       - LC LC 

 

Legenda: Formas de Registro: Pr, Dados primários; Sec, Dados Secundários; Trap, Armadilha Fotográfica; Cap, Captura; Vest, Vestígios; Vis, 
Visualização; BA, Busca Ativa; e, Cpess, Comunicação Pessoal.  Área: A1, A2 e A3 suas coordenadas constam na planilha em anexo; EN, entorno; 
CII, Coremas II. Frequência de ocorrência, FO%: CO, Constante; AC, Acidental; ACS, Acessória.
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Figura 108 – Espécies de pequenos mamíferos registradas por meio de captura durante o 
levantamento da mastofauna na área onde será implementado o Complexo de Usina 

Fotovoltaica, localizado na Fazenda Rio Tinto/Sítio Escurinho – Zona Rural do município de 
Coremas/PB, entre os dias 16 e 21 de setembro de 2020. 

 
Legenda: A - Gracilinanus agilis (21/09/2020; 24M 611119 9231773); B -  Didelphis 
albiventris (19/09/2020; 24M 611536 9230890); C - Monodelphis domestica (19/09/2020; 
24M 611493 9230897); D e E - Wiedomys pyrrhorhinos (20/09/2020; 24M 611464 9230938); 
F - Calomys expulsus (21/09/2020; 24M 611874 9231868). 

Apesar da janela de tempo da amostragem ser curta, a riqueza observada (S = 

13) para as espécies amostradas em campo está dentro da amplitude média estimada 

pelo índice Jackknife 1 com réplicas (S = 13,36; SD = 3,49). Porém, essa riqueza pode 

estar subamostrada se levarmos em consideração a estimada pelo mesmo índice que 

utiliza apenas dados registrados (S = 17,66; SD = 1,76). A curva de acumulação de 

espécies gerada. Esses dois resultados reforçam a prerrogativa de aumento de 

amostras e seu espaçamento dentro das diferentes condições climáticas da região, 

garantindo assim uma visão mais realística da comunidade e compreensão de seu 

status de conservação.  
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Figura 109 – Espécies de mamíferos registradas por meio de armadilha fotográfica durante o 
levantamento da mastofauna na área onde será implementado o Complexo de Usina 

Fotovoltaica localizado, na Fazenda Rio Tinto/Sítio Escurinho – Zona Rural do município de 
Coremas/PB, entre os dias 16 e 21 de setembro de 2020. 

 
Legenda: A - Didelphis albiventris (20/09/2020; 24M 611147 9231775).; B - 
Thrichomys sp (20/09/2020; 24M 611147 9231775); C - Cuniculus paca 
(18/09/2020; 24M 611394 9230691); D - Cuniculus paca (21/09/2020; 24M 611394 
9230691); E - Hydrochoerus hydrochaeris (19/09/2020; 24M 611394 9230691);  F 
- Dasypus novemcinctus (17/09/2020; 24M 611394 9230691); G - Cerdocyon 
thous (17/09/2020; 24M 611147 9231775); H - Leopardus pardalis (20/09/2020; 
24M 612018 9231747), e I - Leopardus pardalis (21/09/2020; 24M 611394 
9230691). 

Segundo Hore (2007), o aumento do esforço amostral possibilita o registro de 

espécies crípticas, bem como algumas que mesmo sendo mais comuns, possuem 

algum comportamento que dificulte sua detecção. Mesmo assim, a assembleia de 

pequenos mamíferos registrada (5 espécies) nas capturas está dentro dos padrões 

esperados para a Caatinga, se comparada com outros trabalhos na Caatinga com EA 

maior que o aqui desprendido (Freitas et al, 2005; Hirakuri, 2012; Nascimento et al., 

2013; Varjão, 2013).  
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Figura 110 – Espécies registradas durante a busca ativa, aos quais foram possíveis o registro 
fotográfico (A e B) durante o levantamento da mastofauna na área onde será implementado o 

Complexo de Usina Fotovoltaica, localizado na Fazenda Rio Tinto/Sítio Escurinho – Zona Rural 
do município de Coremas/PB, entre os dias 16 e 21 de setembro de 2020. E registro de 

Conepatus semistriatus atropelado (por meio de comunicação pessoal). 

 
Legenda: A - pegada de Procyon cancrivorus (18/09/2020; 24M 611391 9230690), B - Galea 
spixii (19/09/2020; 24M 611382 9230679) e, E - Conepatus semistriatus atropelado. 

Figura 111 – Riqueza de espécies observada (azul), estimada pelo Jackknife 1 utilizando 
apenas dados originais com SD=1,76 (laranja) e a média estimada pelo Jackknife 1 com 

réplicas com SD=3,49 (em cinza). 

 
Fonte: Help (2020). 
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Figura 112– Curva de rarefação (Mao tau) projetando a quantidade de amostras necessárias 
para estabilização do número de espécies de mamíferos registrada entre os dias 16 a 21 de 

setembro de 2020. 

 
Fonte: Help (2020). 

Fica claro que a Frequência de Ocorrência (FO) das espécies, é um reflexo de 

sua abundância dentro das comunidades para os pequenos mamíferos. Porém, para 

as espécies de mamíferos de médio e grande porte, pode representar a 

facilidade/dificuldade de registro de animais que muitas vezes possuem 

comportamento críptico, não necessariamente sua abundância real. Esses dados 

estão diretamente relacionados à abundância dessas espécies na comunidade.  

O índice de equabilidade de Pielou apresentou valor intermediário (J = 0,766), 

entre 0 e 1, o que é explicado por apenas duas espécies apresentarem dominância 

sobre as demais.  As espécies mais abundantes foram representadas pelo marsupial 

G. agilis e pelo roedor W. pyrrhorhinos, com AR de 44% e 40%, respectivamente. 

Essas espécies possuem hábito alimentar, comportamental e exigências ambientais 

distintos, enquanto G. agilis é essencialmente arborícola e possui alimentação 

onívora/insetívora, W. pyrrhorhinos é escansorial, alimentando-se de dieta 

onívora/frugívora (Paglia et al., 2012). Por outro lado, a espécie com menor AR foi o 

roedor C. expulsus (02%), terrestre e com dieta frugívora/granívora (Paglia et al., 

2012), também registrado na área 3, que é a mais distante da usina em operação. As 

demais espécies apresentaram AR homogêneas. 
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Figura 113 – Número de indivíduos de cada espécie registrada durante o levantamento de 
mastofauna terrestre do Complexo Solar Coremas, em colunas; número de indivíduos 

registrados na Área 1 - linha tracejada longa, na Área 2- linha pontilhada e na Área 3 - linha 
dupla. 

 
Fonte: Help (2020). 

Em relação ao hábito alimentar dos outros roedores, H. hydrochaeris e G. spixii 

são as duas espécies essencialmente herbívoras, C. paca e Thrichomys sp. são 

classificadas como herbívoras/frugívoras. Entre os marsupiais, o hábito onívoro é 

predominante, estando associado à frugivoria para D. albiventris, e insetivoria para G. 

agilis, e M. domestica. D. novemcinctus, como a maioria dos cingulatos, é 

insetívoro/onívoro.  

Entre os carnívoros, P. cancrivorus é considerado onívoros/frugívoros e C. 

thous, onívoros/insetívoros, apenas L. pardalis, a jaguatirica, é essencialmente 

carnívora. A adaptação à predação é uma característica dos carnívoros, alguns são 

considerados topo de cadeia, a exemplo da jaguatirica, que possui função de controlar 

populações de outras espécies, influenciando as dinâmicas ecossistêmicas. 

Quanto ao modo de utilização do ambiente, apenas G. agilis é exclusivamente 

arborícola (Paglia et al., 2012), havendo a necessidade de ambiente mais conservado 

para que a população consiga se manter no estrato arbóreo com todos os recursos 

necessários. Na assembleia da “A3”, que será preservada, 93% dos indivíduos 

capturados estavam na faixa etária de infante e jovens, o que indica que está havendo 
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investimento reprodutivo. Para tanto, há um alto gasto energético por parte das 

fêmeas, principalmente se tratando de marsupiais, e o número de jovens indica que o 

ambiente está conseguindo prover recursos suficientes para manutenção das 

populações.  

A capivara (H. hydrochaeris) ocupa o ambiente terrestre e aquático, sendo 

semiaquática, o que ressalta a importância dos corpos d’água na região, e o tatu-

galinha (D. novemcinctus) semifossorial foram registrados na “A1”, se mostrando uma 

área indispensável para que se possa manter espécies com funções e amplitudes 

ecológicas diferentes.   

O timbu (D. albiventris), ratinho-de-nariz-vermelho (W. pyrrhorrinus) e o 

guaxinim (P. cancrivoro) são escansoriais, de modo que conseguem aproveitar todos 

os estratos do ambiente, o que possibilita maior interação ecológica e disponibilidade 

de recurso (Vieira e Monteiro-Filho, 2003; Paglia et al., 2012). Os outros mamíferos 

utilizam apenas o ambiente terrestre e são considerados com ampla plasticidade 

ambiental (C. paca, G. spixii, C. expulsus, Thrichomys sp., M. domestica, L. pardalis 

e C. thous).  

Segundo Oliveira et al. (2003), a comunidade de mamíferos em levantamentos 

na Caatinga parece apresentar três padrões: I, prioritariamente formada por espécies 

endêmicas com ocorrência restrita; II, espécies amplamente distribuídas em outros 

biomas, mas, raras na Caatinga; e III, espécies amplamente distribuídas na Caatinga 

e em outros ambientes. Esse terceiro padrão é o que se encaixa para o conjunto de 

espécies amostrado com grande plasticidade ambiental, a exemplo de Punaré 

(Thrichomys sp), jaguatirica (L. pardalis) e raposa (C. thous). 

A fragmentação do habitat e sua perda resultam na alteração da paisagem 

natural, modifica os sistemas ecológicos espacialmente, interferindo diretamente na 

dinâmica populacional e na composição das comunidades biológicas (Schweiger et 

al., 2015; Pardini, 2004). O novo ambiente pode ser percebido de formas diferentes a 

depender de como a espécie percebe e interage (Tews et al., 2004). Assim, espécies 

mais sensíveis podem ter suas populações reduzidas, ou generalistas podem ter a 

oportunidade de ampliar sua ocorrência, como as citadas aqui, podem procurar outros 

recursos em cidades e biomas diferentes, como C. expulsus. O que leva à 

desequilíbrios ambientais que podem afetar em médio e longo prazo, a manutenção 
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de populações e serviços ambientais providos. Por isso, mesmo não tendo sido 

registradas espécies sensíveis à perturbação antrópica, as inferências na paisagem 

podem causar efeitos negativos em cascata. De modo que, em toda intervenção na 

paisagem, principalmente quando há perda de habitat deve-se haver medidas simples 

para mitigação desses impactos. 

3.2.6.3.1. Sobre as Espécies e Potencial Cinegético 

Dez dos quatorze mamíferos registrados para a região, constam na literatura 

como alvo de caça ou outros tipos de uso, o que fragiliza suas populações. Estudos 

sobre pressão de caça e predadores relataram mudanças comportamentais de 

vertebrados e alterações populacionais, fazendo com que os animais se desloquem 

para fora de sua área de vida ou ajustem as atividades para outros períodos do dia 

(ALHO et al., 1987; VERDADE, 1996).  

O que acarreta problemas ecológicos e/ou fisiológicos, já que a mudança 

comportamental e da atividade circadiana pode provocar mudanças no metabolismo 

do corpo e encontros não desejados com outras espécies, ou a falta desses encontros 

com coespecíficos. Mesmo que essas espécies não sejam consideradas, ainda, 

ameaçadas de extinção, deve-se haver um cuidado com suas populações, já que há 

participação de caça, por humanos, na extinção de grandes mamíferos (POUGHT et 

al. 2003).  Muitas vezes, a atividade de apanha ou caça é realizada com auxílio de 

cães, o que afeta outras espécies não-alvo do humano, já que acabam predando 

outros animais pequenos. 

Segue, uma breve apresentação de cada espécie com o questionamento da 

interação negativa humana. 

• 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. 

Tatus-pebas também são conhecidas comedores de carniça, sendo sua carne 

considerada impura em certas áreas. A espécie é extremamente adaptada ao 
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semiárido e tem incrível capacidade de armazenar energia sob a forma de gordura. 

Tatus-pebas são caçadas regularmente como alimento, sendo às vezes mantidos 

cativos e engordados antes do abate. Alves et al. (2012) e Fernandes-Ferreira, (2019) 

registraram essa relação cinegética na Caatinga Paraibana. A preferência desses 

animais por brotos vegetais também os torna alvos de agricultores. O tatu-peba foi 

incluso na listagem de espécies registradas nos Relatório de Atividade Simplificado – 

RAS, das Centrais Geradoras Fotovoltaicas - UFVs Coremas I, II e III, realizado em 

2017. 

• Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 (tatu-galinha)  

Espécie ligeiramente maior que a anterior, o tatu-galinha é facilmente 

identificado 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). Bastante perseguido por sua carne saborosa, com cultura de caça 

no nordeste brasileiro (FERNANDES-FERREIRA, 2019; ALVES et al., 2012). 

• 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 

aranhas, e reprodução no período de maior pluviosidade (REIS et al., 2012). Tem 

ampla 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 

predominantemente noturnos, os timbus alimentam-se de invertebrados, vertebrados 
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e frutas, conforme a oferta, e têm importante papel ecológico na dispersão de 

sementes e controle de insetos (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 marsupial produz filhotes muito pouco 

desenvolvidos, que necessitam permanecer no marsúpio por até 50 dias. A 

maturidade sexual ocorre 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. Bastante 

perseguido para alimentação (Alves et al., 2012; Fernandes-Ferreira, 2019), estando, 

muitas vezes, seu consumo associado às bebidas alcoólicas. 

• 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 (1990), 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 phyrrorrynus (WIED- NEUWIED, 1821) 

Roedor endêmico da Caatinga, possui pequeno porte com cauda maior que o 

corpo. O dorso possui coloração acinzentada, e com pelagem ocrácea/alaranjada na 

superfície externa das orelhas, ao redor do nariz e olhos. São escansoriais, utilizando 

todos os estratos do ambiente, constroem ninho com folhas ou gramíneas em árvores 

ou arbustos, ou buraco de árvores (Reis et al., 2006).  Podem atingir a maturidade 

sexual em 80 dias, possuem uma média de 5 filhotes por ninhada e as fêmeas 

lactantes podem adotar filhotes, inclusive, de outros gêneros (Rossaneis et al. 2012). 

Ainda há poucos estudos sobre a ecologia, fisiologia e comportamento da espécie. 

• Calomys expulsus Waterhouse, 1837 
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Roedor de pequeno porte, orelhas curtas com base do pelo esbranquiçada. 

Possuem hábitos terrestre e noturno, alimentando-se de frutas e insetos. A 

reprodução ocorre várias vezes por ano, com ninhadas de 2 a 8 filhotes. C. expulsus 

é característico da caatinga, porém, sua ocupação na região úmida é favorecida pelo 

desmatamento (Oliveira e Langguth, 2004) e é fortemente associada às áreas 

modificadas (Santos et al., 2016), quando não em seu ambiente natural. 

• Thrichomys sp. Lund, 1839 (punaré, rabudo) 

Membro da família dos ratos-de-espinho, o punaré tem a pelagem desprovida 

destes. É um roedor bem adaptado à Caatinga, habitando ocos de árvores, fendas 

rochosas e aglomerados de plantas espinhosas, mas que dá preferência à ambientes 

com afloramentos rochosos. Sua cauda é frágil e rompe-se facilmente, deixando o 

animal com a aparência muito semelhante ao preá. O punaré alimenta-se de brotos, 

folhas e frutas silvestres, e aprecia o fruto do algodão. Na época seca, alimenta-se de 

brotos de macambira e mandacaru e de cocos catolé. Pouco se sabe sobre sua 

reprodução, mas acredita-se que produza de um a três filhotes por ninhada, 

geralmente apenas dois (Santos, 1945). De tamanho um pouco superior ao de uma 

ratazana, o punaré é caça apreciada pelo sertanejo, que prepara armadilhas rústicas 

para sua captura, também listado por Alves et al. (2012) e Fernandes-Ferreira (2019). 

• Galea spixii Wagler, 1831 (preá) 

É provavelmente o mamífero mais abundante da Caatinga. Terrícola e 

crepuscular, o preá mede de 25 a 30 centímetros e possui pelagem acinzentada, com 

manchas 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. E ainda, são caçados com frequência pelos moradores deste 

bioma (Alves et al., 2012; Fernandes-Ferreira, 2019), que fabricam armadilhas simples 

para este fim. 

• Hydrochaeris hydrochaeris Linnaeus, 1766 (capivara) 

A capivara é o maior roedor do mundo, e está distribuída em toda a América do 

Sul a leste dos Andes, desde a Venezuela até o Norte da Argentina. Habita a 
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vegetação densa das margens de corpos d’água, como lagos e rios. Crepuscular e 

semiaquática, a capivara vive em bandos de até 15 indivíduos, e procura entrar na 

água sempre que ameaçada, apesar de descansar em terra firme. Alimenta-se 

exclusivamente de vegetais, principalmente gramíneas, pastando à maneira dos 

ruminantes. A maturidade sexual ocorre aos 18 meses de vida, reproduz-se em 

qualquer época, mas o acasalamento é mais comum na estação chuvosa e nascem 

de 2 a 8 filhotes por ninhada (Rossaneis et al., 2012). Por seu porte e comportamento 

atento e defensivo, mas não agressivo, a capivara é alvo de caçadores em todo país. 

• 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 

manchas e linhas brancas na lateral; rosto afilado, cauda curta e orelhas com um tufo 

de pelos esbranquiçados ou amarelados na parte interna. O ventral possui coloração 

esbranquiçada, que se estende até o pescoço. De hábito terrestres, alimenta-se de 

tubérculos, brotos e frutos caídos. São solitários, podendo viver aos pares, e 

territorialistas. 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 

preferencialmente as áreas abertas e semiáridas. São solitários, crepusculares e 

noturnos, essencialmente 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 espécie 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 
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presas após a passagem deste último. O autor ainda considera a fragmentação e 

perda do hábitat como ameaças a muitas espécies de carnívoros. Apesar de não ter 

sido registrada em campo, C. semistriatus foi fotografado atropelado na área de 

influência direta do empreendimento.  

• 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 

brasileiros (Paiva & Campos, 1994). O guaxinim é onívoro e oportunista, consumindo 

uma dieta variada e frequentemente aproveitando-se da presença humana para o seu 

sustento em áreas antropizadas, seja através das plantações, das criações animais 

ou do refugo 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, e pesa em média 6 kg. Apesar de sua plasticidade ambiental, a 

população encontra-se em declínio (UICN, 2020). A espécie também é caçada na 

região da Caatinga (Fernandes-Ferreira, 2019), o que inspira cuidado com as 

populações. 

• Cerdocyon thous Linnaeus, 1766 (raposa, cachorro-do-mato) 

Carnívoro comum da caatinga (Oliveira, 2003) e outras regiões fitogeográficas, 

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, anfíbios, 

peixes e invertebrados (Reis et al., 2012). Espécie monogâmica, casais ou pequenos 

grupos familiares ocupam áreas de até 70 ha, mas áreas domiciliares de diferentes 

grupos podem sobrepor-se. Os casais locomovem-se juntos, mas caçam sozinhos, e 

são mais territoriais na época de seca, quando tendem a ocupar áreas menos 

elevadas e consomem maior quantidade de invertebrados. Reproduzem o ano todo, 
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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 incompatíveis 

com sua sobrevivência. Consta no Apêndice 2 (restrição ao comércio de produtos 

derivados) da CITES. A caça da espécie é comum (Fernandes-Ferreira, 2019), Alves 

(2012) ainda registrou a utilização da espécie para uso medicinal, e seu abate como 

controle, provavelmente por predar animais de criação. 

• Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) (jaguatirica) 

Felídeo de larga distribuição geográfica e grande plasticidade ecológica, a 

jaguatirica ocupa áreas de Caatinga (Oliveira, 2003), predando oportunisticamente 

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 

reduzindo populações isoladas e colocou a espécie no Apêndice 1 (restrição ao 

comércio de produtos derivados) da CITES. O abate de jaguatirica muitas vezes é 

motivado pela predação de animais domésticos e medo da população, causas 

injustificáveis. Como os outros carnívoros, as queimadas também se configuram como 

ameaça. Como animal de topo de cadeia, que depende das outras 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. 

3.2.6.4. Considerações sobre a mastofauna 

A comunidade de mamíferos inventariada, apesar de possuir ampla distribuição 

e não estar presente nas listas de espécies ameaçadas, é a esperada para áreas de 

Caatinga com algum impacto antrópico. Essas espécies possuem diversidade 

ecológica importante para a manutenção dos ciclos ecossistêmicos no ambiente. A 

característica mais generalista da comunidade, pode ser uma estratégia de 

manutenção das espécies em resposta ao déficit hídrico, fortemente presente na 

Caatinga.  
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Em relação ao endemismo, há confirmação de uma espécie que deve ser alvo 

de programa de monitoramento do empreendimento, em virtude da restrição do 

habitat - W. pyrrhorhinos. A metodologia para o acompanhamento da população de 

W. pyrrhorhinos é a mesma para todos os pequenos mamíferos, sendo este um grupo 

muito utilizado como bioindicador ambiental. Assim, mesmo com uma espécie foco, é 

importante que os dados das outras espécies capturadas sejam levados em 

consideração no monitoramento de possíveis interferências do empreendimento sob 

a mastofauna. Além do monitoramento da espécie endêmica na paisagem, é 

recomendado o acompanhamento de outra espécie chave nos processos 

ecossistêmicos, a jaguatirica (L. pardalis).   

É importante esclarecer que o levantamento da mastofauna é um retrato 

pontual do cenário da comunidade num determinado período, que um panorama mais 

realístico das populações só será alcançado com amostragem no período chuvoso, e 

seus aspectos populacionais com monitoramento de médio/longo prazo, que deve ser 

realizado por meio do programa de monitoramento da fauna.  

Na paisagem, os corpos hídricos são importantes por servir de local onde a 

fauna possa beber água, como também propicia as interações interespecíficas, como 

a predação, e mantém a oferta de alimento para os herbívoros, principalmente na 

época da estiagem. Sendo locais de maior atenção para conservação da mastofauna 

no ambiente.  

Durante as intervenções no ambiente, como supressão e obras, é essencial 

que haja uma equipe habilitada para o manejo com a fauna, que possa identificar 

possíveis locais de abrigos e manejar a fauna adequadamente. É importante que o 

ritmo de supressão leve em consideração a capacidade dos animais de se 

deslocarem, já que há mamíferos de pequeno porte e com área de vida reduzida. Em 

virtude do risco de transmissão de COVID-19, deve ser evitada a proximidade com os 

mamíferos, que pode ser realizada com medidas rígidas de biossegurança, como o 

uso de máscaras PFF2-S e uso de luvas de procedimento descartáveis, mesmo com 

luvas de couro.  
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3.2.7. Ictiofauna 

3.2.7.1. Introdução 

 Os referidos reservatórios presentes na área de estudo, estão 

localizados na Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, bacia que abrange um 

território de 42.900 km² distribuídos nos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. 

 Esta bacia está completamente inserida na região semiárida, que possui 

baixas precipitações, cuja média varia entre 440 e 1050 mm anuais, concentradas 

principalmente entre fevereiro a maio, de acordo com a ANA (2016). A região possui 

solos rasos formados sobre o embasamento cristalino, com baixa capacidade de 

armazenamento e rios de caráter intermitente (GONDIM, et al., 2017). 

Concomitante a informação supracitada, enfatiza-se que o padrão de chuvas 

na região tende a apresentar atenuantes alternâncias ano após ano, ocasionando a 

variação entre anos de chuvas regulares, anos de chuvas intensas e anos de forte 

escassez hídrica, o que pode gerar ocorrência de secas sazonais (CARVALHO, 

2020). Por outro lado, as taxas de evapotranspiração são bastante elevadas, podendo 

chegar a mais de 2.000 mm/ano (MELLO e PIASENTIN, 2011), o que ocasiona um 

déficit hídrico significativo, e se constitui em fator chave a ser considerado na operação 

dos reservatórios da região. 

Com todos estes fatores, e por meio de análises realizadas através das 

imagens de satélite abaixo, é notório que o Reservatório A, possui uma vida útil baixa, 

visto que há um esgotamento total de sua capacidade hídrica entre os meses de 

novembro/dezembro. Visto que, segundo Melo e Lima, (1999) a estrutura da 

comunidade de peixes, sobretudo a biodiversidade, também é regulada por fatores 

abióticos, e que em ambientes aquáticos com pequenos volumes de água, as 

comunidades são submetidas a maior interferência abiótica (clima e geomorfologia), 

e que a disponibilidade hídrica do referido reservatório é limitada a 7/8 meses por ano, 

é considerada a sua baixa biodiversidade ictiológica. 
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Fonte: HELP, (2020). 

Nota: I - Reservatório “A”, imagem captada dia 19/08/2019; II - Reservatório “A” imagem 

captada no dia 26/07/2018; III – Reservatório “A” imagem captada no dia 14/12/2018; IV - 

Reservatório "B" imagem capturada 26/07/2018; V - Reservatório "B" imagem capturada 

14/12/2018; VI - Reservatório C imagem capturada no dia 26/07/2018; VII - Reservatório C imagem 

capturada 14/12/2020. 
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No dia 08 de agosto de 2020, foram realizados levantamentos de campo no 

reservatório “A” (Lat: 7°35'07.53'' S; Lon: 38°39'51.20'' W; WGS 1984), para 

diagnóstico da ictiofauna local. Foram utilizados diversos apetrechos de pesca: redes 

de emalhar de nylon (malhas 8 e 14) com 5 metros de altura (estendendo-se assim 

tanto no fundo, como na meia-água e também na superfície); redes de arrasto de seda 

(malha 4); anzóis do tipo “J” de variados tamanhos e com diferentes iscas naturais 

(juá, sementes de milho, miúdos de frangos e miúdos bovino); também foram 

utilizados armadilhas do tipo “covo” com as mesmas iscas utilizadas nos anzóis. 

 Neste reservatório apenas uma única espécie foi encontrada (tanto na 

rede de emalhar como na rede de arrasto), trata-se de uma espécie de nome cascudo, 

cari, bodó, corró ou chupa-pedra, como são conhecidos popularmente na região. De 

nome científico Hypostomus affinis (STEINDACHNER, 1877), possui distribuição 

abundante em toda a América do Sul, não estando entre as espécies ameaçadas de 

extinção (MENEZES et al. 2007). Possui baixo valor comercial, desta forma o 

reservatório não é utilizado por pescadores artesanais para seu extrativismo. 

 A mesma metodologia de captura de ictiofauna foi utilizada nos outros 

dois reservatórios (“B” no dia 10/08/2020 e “C” no dia 12/08/2020), porém mesmo após 

24horas de esforço de captura, nenhuma espécie foi encontrada.  

 

3.2.7.2. Conclusão 

 Com base nos estudos de campo realizados na localidade supracitada 

ter apresentado resultados que indicam a existência de uma única espécie de peixe, 

com baixo valor comercial e que não possui risco de extinção, fatores suficientes e de 

extrema importância para pontuar a não interferência da implementação da atividade.  

Desta maneira, conclui-se que a implementação da atividade na localidade não 

compromete negativamente o recurso hídrico, tão pouco traz danos a ictiofauna local. 

3.2.8. Considerações Finais 

A compilação dos dados a respeito das espécies da fauna inventariada, 

associada às características do ambiente e a proximidade do empreendimento com 

áreas prioritárias para conservação da biodiversidade na Caatinga, baseou a 
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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 

manutenção 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, 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 alimentar 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. 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 

passagem 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 

alertando 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 

capacidade de suporte do ambiente. Podendo predizer quais estratégias de 
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conservação podem ser realizadas para mitigar quaisquer impactos sob a 

biodiversidade.  

6. Realizar uma campanha de levantamento na estação chuvosa, para que se possa 

registrar espécies sensíveis na época úmida, já que podem alterar seu 

metabolismo, comportamento e padrões populacionais em virtude da 

sazonalidade. Assim, atendendo à exigência presente no TR para elaboração do 

EIA/RIMA, objetivando a implementação do Complexo de Usina Fotovoltaica 

localizado na Fazenda Rio Tinto/Sítio Escurinho – Zona Rural do município 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 

empreendimento, nele deve-se: I, acompanhar as populações das espécies em 

alguma categoria de ameaça de extinção, bem como as espécies bioindicadoras 

chave, recomendadas 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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3.3. Meio Biótico - Flora 

Esse capítulo apresenta os resultados do levantamento florístico e 

fitossociológico executado para o Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VII, 

IX e X, localizado nos municípios de Coremas e Pombal, estado da Paraíba. 

3.3.1. Introdução 

Exclusivamente brasileiro, o bioma Caatinga cobre uma área de 

aproximadamente 844.453 km2 ocupando cerca de 9,92% do território nacional 

(BRASIL, 2013). Originalmente, o Bioma Caatinga recobre quase todo o semiárido 

nordestino (IBGE, 2016).  

O Bioma Caatinga com suas típicas variações fisionômicas e florísticas é 

resultante de um mecanismo de adaptação da vegetação para se proteger da 

escassez hídrica e da elevada evapotranspiração da região Nordeste. A Caatinga 

apresenta três estratos vegetais: arbóreo (vegetação com 8 a 12 metros de altura), 

arbustivo (vegetação com 2 a 5 metros de altura) e o herbáceo (vegetação abaixo de 

2 metros de altura) (DRUMOND et al., 2000; JUNCÁ et al., 2005).  

As espécies de Caatinga apresentam adaptações morfológicas e/ou 

fisiológicas que possibilitam a sobrevivência em condições de seca. Dentre essas, 

pode-se destacar o mecanismo de fechamento estomático, a redução da área foliar, 

a senescência e a caducifólia (SANTOS, et. al., 2017), bem como o ajustamento 

osmótico (NOGUEIRA, 1997 apud SILVA et. al., 2005). 

O estudo relacionado à composição florística e fitossociológica especificamente 

para este tipo de empreendimento, é relevante por se tratar do grupo biológico a ser 

afetado diretamente pela construção e operação do sistema de geração de energia, 

comprometendo uma parcela da comunidade biótica que habita a Área Diretamente 

Afetada (ADA). Diante ao exposto, o presente estudo teve como principal objetivo 

analisar a composição florística e fitossociológica na ADA pela instalação e operação 

do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. Além disso, determina 

o potencial de volume madeireiro no padrão de caatinga encontrada na região em 

estudo. 
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3.3.2. Caracterização Regional 

O interior do estado da Paraíba, especificamente a região de Coremas, 

caracteriza-se pela ocorrência de ambientes antropizados formados por pastagem 

natural, introduzida e agricultura rudimentar, praticada basicamente sobre os “baixios”. 

Assim como, formações naturais representadas pela Caatinga Arbustiva Arbórea 

Fechada e Caatinga Arbustiva Arbórea Aberta, já descaracterizadas pelo uso do corte 

seletivo de espécies arbóreas. 

A vegetação xerófila da caatinga é essencialmente heterogênea no que se 

refere à fitofisionomia e a estrutura, tornando-se difícil a elaboração de esquemas 

classificatórios capazes de contemplar satisfatoriamente as inúmeras tipologias ali 

ocorrentes (ANDRADE-LIMA, 1981; BERNARDES, 1985). 

A caatinga é um tipo de formação vegetal com características bem definidas: 

árvores baixas e arbustos que, em geral, perdem as folhas na estação das secas 

(espécies caducifólias), além de muitas cactáceas. (IBGE, 2016). De acordo com 

Fernandes (2000), é mais prático e acertado considerar basicamente duas 

fitofisionomias: caatinga arbórea e arbustiva. As descrições pormenorizadas e 

cuidadosas devem ficar a cargo de cada pesquisador, quando as peculiaridades dos 

locais estudados assim o exigirem. 

O surgimento das herbáceas da caatinga possui intrínseca relação com a 

sazonalidade climática, uma vez que este estrato se torna ausente por um período 

prolongado do ano (período seco), surgindo com maior frequência na estação chuvosa 

(FEITOZA, 2004). Isto ocorre porque as espécies herbáceas apresentam inúmeras 

adaptações como estratégia de sobrevivência às condições impostas pelo ambiente 

semiárido durante as estações adversas, permitindo a eficiente regeneração do grupo, 

por meio de sementes, bulbos e rizomas na época das chuvas.  

Durante a estação seca, as plantas podem sofrer diferentes modificações que, 

em alguns casos, culminam na morte total ou parcial dos indivíduos, promovendo 

alterações no sistema fotossintético com forte diminuição ou estagnação do 

crescimento e ainda, podem ocasionar modificações morfológicas na planta e 

mudanças metabólicas (MARTINS; BATALHA, 2011). 
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3.3.3. Caracterização Local 

A área estudada possui uma área de 414 ha, localizada numa superfície plana, 

solos pouco desenvolvidos com presença esparsa de talvegues pouco entalhados e 

pequenas depressões em U, também chamadas de região de “baixios”, ambos de 

pouca profundidade. 

Apresenta uma cobertura vegetal do tipo Caatinga arbórea-arbustiva (IBGE, 

2010) de característica secundária nas áreas de tabuleiro e baixios, alternando 

manchas em estágio inicial e intermediário de desenvolvimento. Os baixios são as 

áreas preferenciais para o cultivo de pequenos tratos de ciclo curto, especialmente 

feijão e milho, cultivados imediatamente para jusante do eixo do açude das Fazendas, 

enquanto o tabuleiro é presentado pelas superfícies planas mais elevadas. 

A vegetação encontrada no interior das fazendas é caracterizada pela presença 

de um estrato arbóreo/arbustivo de elevada densidade, homogêneo e altura total que 

varia entre 3 m e 5 m, com eventuais indivíduos de maior porte Figura 114. O estrato 

dominante é composto por 4 espécies: marmeleiro (Croton blanchetianus Baill.), 

catingueira (Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz), jurema preta (Mimosa 

tenuiflora (Willd.) Poir.) e o mofumbo (Combretum leprosum Mart.) conforme pode ser 

observado nos dados de fitossociologia. 

Figura 114 – Visão geral da vegetação presente na área (A e B). 

    
   Fonte: HELP, (2020). 
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A composição, densidade e porte são determinados nos tabuleiros em função 

do estágio de desenvolvimento da comunidade. Sendo observado que nos trechos 

iniciais de desenvolvimento, nota-se uma dominância do Croton blanchetianus que 

habita de forma esparsa a superfície. Por outro lado, nas porções em estágio 

intermediário de sucessão a diversidade de espécies é maior, assim como a 

densidade, havendo a dominância de outras espécies, ainda em sua maioria de C. 

blanchetianus. 

Na área objeto da supressão, a cobertura vegetal é caracterizada como sendo 

pertencente ao Bioma Caatinga, do tipo arbustiva arbórea aberta, apresentando 

também porções de solo exposto Figura 115. 

Figura 115  – Visão geral das área mais aberta e com solo expostos na área (A e B). 

  
Fonte: Help, 2020. 

Outro indicativo de formação alterada refere-se a presença de indivíduos de 

maior porte que vegetam de forma esparsa sobre o estrato dominante na área da 

fazenda, sendo mais expressivos nas bordas dos talvegues e baixios, se destacando 

na paisagem pelo porte de até 15 m de altura total Figura 116. Dentre os indivíduos 

de maior porte identificados no interior da fazenda merece destaque a aroeira 

(Myracrodruon urundeuva M.Allemão), o angico (Anadenanthera colubrina Var.), a 

umburana (Commiphora leptofloeos (Mart.) J.B.Gillett), e o cumaru ou amburana-de-

cheiro (Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm.). Especificamente nas bordas dos 

baixios descaracterizados, foram catalogadas ainda a palmeira carnaúba (Copernicia 

A B 
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prunifera (Miller) HE Moore) e a oiticica (Microdesmia rigida (Benth.) Sothers & 

Prance), ambas também consideradas de grande porte. 

Figura 116 – Visão das espécies de maior porte encontradas na área; Anadenanthera colubrina 

(A); Myracrodruon urundeuva (B) e Commiphora leptofloeos (C). 

  

 
Fonte: HELP, (2020). 
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Sobre as áreas em estágio mais avançado de desenvolvimento o estrato 

herbáceo é bastante expressivo. Contudo, nos ambientes antropizados e em áreas 

naturalmente abertas, nota-se uma predominância de gramíneas quase que contínua. 

3.3.4. Caracterização da vegetação na Área de Influência Direta do 
Empreendimento 

Para a implantação das usinas fotovoltaicas Coremas IV, V, VI, VII, VII, IX e X, 

será necessária à supressão da cobertura vegetal do tipo arbustivo-arbórea aberta em 

uma área de 312,9138 ha. As discriminações referentes às formas de coberturas de 

solo para cada área de influência do empreendimento estão quantificadas na Tabela 

26 

Tabela 26 – Quantificação das áreas de cobertura do solo.  

Ocupação 
Área de Influência Direta (ha) 

Sítio Escurinho 

Área Consolidada 32,2402 

Remanescente de vegetação nativa 95,4704 

Reserva Legal 32,3109 

Total 160,0215 ha  

 Fazenda Rio Tinto 

Área Consolidada 25,3523 

Remanescente de vegetação nativa 217,4434 

Total 242,7966 

Área total de Supressão   312,9138 

Fonte: HELP (2020). 
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Figura 117  – Mapa de cobertura da área diretamente afetada do empreendimento. 

 
Fonte: HELP (2020). 

3.3.5. Procedimentos e Métodos 

O diagnóstico da flora foi elaborado com base no levantamento de dados 

primários a partir de trabalhos em campo, além disso, foram usados dados 

secundários provenientes de consultas a fontes confiáveis na literatura científica. 

Dessa forma, os dados utilizados para o desenvolvimento deste diagnóstico 

basearam-se em coletas de dados primários, através de parcelas fixas distribuídas 

aleatoriamente na área. 

O levantamento de campo foi realizado no período de 18 a 22 de novembro de 

2019, com o objetivo de instalar as unidades amostrais e realizar a mensuração 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, 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), 

assim como as impressões de campo feita por especialistas. A caracterização baseou-
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se em diversos critérios como: fisionômicos, ecológicos e florísticos das áreas 

amostradas. Foram analisadas as características gerais da vegetação, como a 

composição florística e a forma de vida das plantas. 

O Anexo 1, deste capítulo, apresenta os registros/fichas de campo, com as 

informações de parcela, número de indivíduos, espécies, nome científicos, diâmetro a 

altura do peito e altura. 

Com o auxílio de receptor GPS (Global Positioning System) de navegação 

Garmin eTrex, foi possível determinar os pontos de amostragens florísticos e 

fitossociológicos. Na Tabela 27 estão apresentadas as coordenadas dos pontos de 

amostragem. 

Tabela 27 – Localização e coordenadas (Projeção UTM 24 M – Datum SIRGAS2000) das 

Unidades Amostrais na Área de Estudo . 

Unidade amostral Município Coordenadas X Coordenadas Y 

Parcela 1 Coremas 611195.47 m E 9230913.49 m S 

Parcela 2 Coremas 611448.58 m E 9230593.79 m S 

Parcela 3 Coremas 611430.61 m E 9230802.31 m S 

Parcela 4 Coremas 611719.85 m E 9230680.02 m S 

Parcela 5 Coremas 611696.05 m E 9230838.64 m S 

Parcela 6 Pombal 611612.89 m E 9231053.29 m S 

Parcela 7 Pombal 611770.74 m E 9231070.24 m S 

Parcela 8 Pombal 611799.56 m E 9231140.65 m S 

Parcela 9 Pombal 612063.50 m E 9230942.91 m S 

Parcela 10 Pombal 612200.19 m E 9230938.79 m S 

Parcela 11 Coremas 611557.80 m E 9231532.65 m S 

Parcela 12 Coremas 611402.25 m E 9231596.22 m S 

Parcela 13 Pombal 611456.05 m E 9231422.99 m S 

Parcela 14 Pombal 611208.66 m E 9231597.93 m S 

Parcela 15 Pombal 611278.17 m E 9231434.59 m S 

Parcela 16 Pombal 611220.79 m E 9231325.54 m S 

Parcela 17 Pombal 611266.94 m E 9231121.21 m S 

Unidade amostral Município Coordenadas X Coordenadas Y 
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Parcela 18 Pombal 610959.02 m E 9231522.58 m S 

Parcela 19 Pombal 611266.94 m E 9231121.21 m S 

Parcela 20 Pombal 610883.65 m E 9231278.00 m S 

Parcela 21 Pombal 611686.74 m E 9231566.99 m S 

Parcela 22 Pombal 611793.57 m E 9231324.04 m S 

Parcela 23 Pombal 611821.21 m E 9231495.97 m S 

Parcela 24 Pombal 611921.63 m E 9231603.20 m S 

Parcela 25 Pombal 611999.26 m E 9231478.00 m S 

Parcela 26 Pombal 612299.40 m E 9231489.72 m S 

Parcela 27 Pombal 612544.36 m E 9231401.12 m S 

Parcela 28 Pombal 612637.83 m E 9231579.77 m S 

Parcela 29 Pombal 612660.78 m E 9231376.84 m S 

Parcela 30 Pombal 612743.37 m E 9231420.19 m S 

Parcela 31 Pombal 611700.43 m E 9231700.96 m S 

Parcela 32 Pombal 611833.74 m E 9232025.53 m S 

Parcela 33 Pombal 611935.98 m E 9231811.19 m S 

Parcela 34 Pombal 612001.94 m E 9231909.20 m S 

Parcela 35 Pombal 612054.41 m E 9231759.02 m S 

Parcela 36 Pombal 612118.45 m E 9231793.16 m S 

Parcela 37 Pombal 612106.28 m E 9232057.49 m S 

Parcela 38 Pombal 612270.29 m E 9231873.26 m S 

Parcela 39 Pombal 612446.69 m E 9232049.41 m S 

Parcela 40 Pombal 612534.03 m E 9231847.21 m S 

Parcela 41 Pombal 611353.00 m E 9231862.00 m S 

Parcela 42 Pombal 611177.00 m E 9231751.00 m S 

Parcela 43 Pombal 610732.00 m E 9231716.00 m S 

Parcela 44 Pombal 611520.00 m E 9231964.00 m S 

Fonte: EIA 
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3.3.5.1. Levantamento Florístico 

No levantamento florístico foram consideradas as diferentes formas de vida dos 

indivíduos presentes nas unidades amostrais, ou seja, foram incluídas espécies 

lenhosas arbóreas, arvoretas e arbustivas.   

As espécies foram identificadas in loco a partir da observação dos seus 

aspectos dendrológicos (folha, casca, formato da copa e caule). Quando necessário 

foi realizada a coleta do material botânico para uma posterior identificação e 

confirmação dos nomes científicos através de consultas às literaturas especializadas 

(LORENZI, 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 

Angiosperm Phylogeny Group (2016), classificando-as em espécies e família quando 

possível. A grafia das espécies foi conferida no site da Lista de Espécies da Flora do 

Brasil (FLORA DO BRASIL, 2020). 

Os resultados obtidos a partir do levantamento florístico foram: 

• Lista das espécies presentes nas unidades amostrais, junto de informações 

sobre família, nome popular e hábito; 

• Curva espécie-área;  

• Similaridade florística entre as parcelas amostradas; 

• As espécies observadas no presente estudo foram consultadas quanto ao grau 

de ameaça de extinção com base na “Lista Oficial de Espécies da Flora 

Brasileira Ameaçada de Extinção” de acordo com a Portaria MMA n° 443, de 

17 de dezembro 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). 
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De acordo com a listagem das espécies e suas características, foi possível 

observar quais as principais famílias, gêneros e espécies encontradas na área, a partir 

dessas informações foram confeccionados gráficos levando em consideração as 

famílias mais importantes em relação ao número de espécies e de indivíduos. 

O coeficiente de comunidade ou similaridade de Jaccard, que relaciona o 

número de espécies comuns e o número de espécies encontradas em duas áreas que 

se comparam foi usada para comparação da similaridade florística entre as unidades 

amostrais. Os dados foram analisados no software PAST 4.03 ("Paleontological 

Statistics") (HAMMER et al. 2008). Para determinar o número ótimo de unidades 

amostrais com relação a diversidade florística foi utilizado o método de estabilização 

da curva espécie-área (curva do coletor), através de planilha eletrônica Microsoft® 

Excel. 

3.3.5.2. Levantamento Fitossociológico 

Para o levantamento fitossociológico foram alocadas 44 unidades amostrais 

através do método de amostragem aleatória, nos municípios de Coremas-PB e 

Pombal-PB, totalizando uma área amostrada de 17.600 m2 ao longo da área de 

influência direta 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 

centímetros, 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 realizado o cálculo do 

diâmetro equivalente, a partir da seguinte fórmula: 

=
i

ieq DAPd 2

 

Em que:  
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eqd  = Diâmetro equivalente; 

=2

iDAP
 
Quadrado do diâmetro à altura do peito do í-ésimo fuste de uma determinada 

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) 

foram anotadas em fichas de campo (Anexo 1, deste capítulo). Os dados foram 

copilados e organizados em planilha eletrônica Microsoft® Excel. 

Em posse dos dados coletados no campo foram calculados os parâmetros 

fitossociológicos para a área. Os parâmetros numéricos que dão suporte a 

caracterização fitossociológica expressam a estrutura horizontal e vertical de uma 

floresta. 

3.3.5.2.1. Estrutura Horizontal 

Para a caracterização da estrutura horizontal de uma determinada floresta é 

necessária à apresentação de alguns parâmetros fitossociológicos, os quais são 

capazes de determinar como estão distribuídas as espécies e famílias no espaço, 

resultando 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 

pesquisador 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 
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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: 

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 

percentual 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 

número 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; 
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𝐷𝑇  = densidade total, em número de indivíduos por hectare (soma das densidades 

de todas as espécies amostradas); 

𝑛𝑖 = número de indivíduos da i-ésima espécie na amostragem; 

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 

indivíduos 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 

dominância, geralmente é obtida através da área basal que expressa quantos metros 

quadrados 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 

espécie e a área basal total de todas as espécies amostradas, de acordo com a 

seguinte fórmula: 

𝐷𝑜𝑅𝑖 =  
𝐷𝑜𝐴

𝐷𝑜𝑇
 

Em que: 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 3 Meio Biótico – Flora 

Outubro 2020   

312 
 

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 espécies); 

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 

comunidade e resulta em valores relativos já calculados para a densidade, frequência 

e dominância, atingindo, portanto, valor máximo de 300, de acordo com a seguinte 

fórmula: 

𝐼𝑉𝐼𝑖 =  𝐹𝑅𝑖 + 𝐷𝑅𝑖 +  𝐷𝑜𝑅𝑖 

• Índice de valor de cobertura (IVC) 

 É a soma dos valores relativos e dominância de cada espécie, atingindo, 

portanto, valor máximo de 200, de acordo com a seguinte fórmula: 

𝐼𝑉𝐶𝑖 =  𝐷𝑅𝑖 +  𝐷𝑜𝑅𝑖 

 

3.3.5.2.2. Estrutura vertical 

De acordo com Longhi et al. (1992), as variações das comunidades estão 

diretamente relacionadas com os estratos que as mesmas apresentam, de acordo 

com a variedade de formas de vida observadas na comunidade, refletindo as 

condições climáticas, pedológicas e as ações dos fatores bióticos que interagem no 

ambiente. 

 Um dos métodos de estratificação vertical das florestas tropicais 

frequentemente 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 estratos: 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. 

• Estrato inferior: árvores com hj < (h – 1s) 

• Estrato médio: árvores com (h - 1s) ≤ hj < (h + 1s) 
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• Estrato superior: árvores com hj ≥ (h + 1s) 

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 

condições dinâmicas de uma floresta, possibilitando previsões futuras sobre o 

desenvolvimento da comunidade vegetal (GÜL et al., 2005). Tal distribuição é obtida 

com o agrupamento 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 

identificação de possíveis perturbações ocorridas como: doenças, baixo índice de 

germinação, ataque de insetos, incêndios, abates seletivos e desmatamento (SILVA 

JUNIOR et al., 1998). 

3.3.5.2.3. Diversidade 

• Shannon-Weaver (H') 

Índices de diversidade de Shannon-Weaver: considera igual peso entre as 

espécies 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 

dominância. 

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 

próximos 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; 

H’ = índice de diversidade de Shannon-Weaver. 
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O índice de Equabilidade pertence ao intervalo [0,1], onde 1 representa a 

máxima diversidade, ou seja, todas as espécies são igualmente abundantes. 

3.3.5.3. 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. 

3.3.5.3.1. Análise Estatística 

Para a definição do número ideal de parcelas para que fosse possível estimar 

o volume da área corretamente foi realizada uma análise estatística, atendendo a um 

nível de probabilidade de 80% e a um limite de erro preestabelecido de +/- 20%.  
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3.3.6. Resultados 

3.3.6.1. Levantamento Florístico 

3.3.6.1.1. Riqueza de espécies 

De acordo com os dados coletados através da alocação de 44 unidades 

amostrais foi possível observar a ocorrência de 27 espécies nas áreas de influência 

direta do empreendimento, pertencentes a 14 famílias botânicas e 25 gêneros. 

Dessas, foram identificadas 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 arvoretas. 

A família mais rica em relação ao número de espécies encontradas na área foi 

a Fabaceae, com 12 espécies, já em relação ao número de indivíduos cerca de 54% 

pertenciam a família Euphorbiaceae (Figura 118). É importante salientar que na maior 

parte dos levantamentos fitossociológicos na Caatinga Fabaceae e Euphorbiaceae 

são apontadas como as famílias com o maior número de espécies (LEITE et al., 2015; 

SANTOS et al., 2017; SOUZA et al., 2017). 

Figura 118 – Famílias mais ricas e seus respectivos números de espécies.

 
Fonte: HELP (2020). 
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Figura 119 – Famílias com número de indivíduos e contribuição em espécies. 

 
Fonte: HELP (2020). 

A Tabela 28 apresenta a lista de espécies vegetais registradas em campo, 

destacando suas respectivas famílias botânicas, nomes populares e hábitos. 

Tabela 28 – Lista de famílias, nomes científicos, nomes populares e hábitos das espécies. 

Família Nome Científico 
Nome 

Popular 
Hábito 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva 
M.Allemão 

Aroeira Arbórea 

Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium Mart. 
& Zucc. 

Pereiro Arbórea 

Bignoniaceae 
Handroanthus 

impetiginosus (Mart. ex 
DC.) Mattos 

Ipe Roxo Arbórea 

Boraginaceae Cordia sp. Frei Jorge Arbórea 

Burseraceae Commiphora leptophloeos 
(Mart.) J.B.Gillett 

Imburana Arbórea 

Família Nome Científico 
Nome 

Popular 
Hábito 

Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl Feijão Bravo Arbustiva 

1853

943

292
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Chrysobalanaceae 
Microdesmia rigida (Benth.) 

Sothers & Prance 
Oiticica Arbórea 

Combretaceae Combretum leprosum Mart. Mofumbo Arbustiva 

Bixaceae 
Cochlospermum vitifolium 

(Willd.) Spreng. 

Algodão 

Bravo 
Subarbusto 

Euphorbiaceae 
Sapium argutum (Müll. Arg.) 

Huber 

Burra 

Leiteira 
Arbustiva 

Euphorbiaceae Croton blanchetianus Baill. Marmeleiro Arbustiva 

Euphorbiaceae Jatropha mollissima (Pohl) Bail Pinhão Arvoreta 

Fabaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC Algaroba Arbórea 

Fabaceae Anadenanthera colubrina Var. Angico Arbórea 

Fabaceae 
Senna spectabilis (DC.) 

H.S.Irwin & Barneby 
Canafistula Arbórea 

Fabaceae 
Poincianella pyramidalis (Tul.) 

L.P.Queiroz 
Catingueira Arbórea 

Fabaceae 
Amburana cearensis (Allemão) 

A.C.Sm. 
Cumaru Arbórea 

Fabaceae 
Piptadenia stipulacea (Benth.) 

Ducke 

Jurema 

Branca 
Arbórea 

Fabaceae Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 
Jurema 

Preta 
Arbórea 

Fabaceae 
Pithecellobium dulce  (Roxb.) 

Benth. 
Mata Fome Arbórea 

Fabaceae Bauhinia forficata Link Mororó Arbórea 

Família Nome Científico 
Nome 

Popular 
Hábito 

Fabaceae 
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz var. ferrea 
Pau Ferro Arbórea 
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Fabaceae Mimosa sp. Rasga Beiço Arbórea 

Fabaceae Mimosa sp. 
Unha De 

Gato 
Arbórea 

Malvaceae 

Pseudobombax marginatum (A. 

St,-Hil., Juss. & Cambes.) A. 

Robyns 

Embiratanha Arbórea 

Olacaceae Ximenia americana L. 
Ameixa 

Brava 
Arvoreta 

Rhamnaceae Ziziphus joazeiro Mart Joazeiro Arbórea 

Fonte: HELP (2020). 

3.3.6.1.2. Espécies Endêmicas e Ameaçadas de Extinção 

Não foi observada nenhuma das espécies inventariadas como ameaçadas de 

extinção, de acordo com a lista oficial de espécies da flora ameaçada de extinção, 

regulamentada através da portaria n° 443 (MMA, 2014). 

No entanto, três espécies foram encontradas na lista da International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) (Tabela 29), sendo que uma delas — Myracrodruon 

urundeuva M. Allemão — está categorizada como "Segura ou Pouco Preocupante" 

(LC), classificação dada às espécies abundantes e amplamente distribuídas e que, 

mesmo presentes na referida lista, a espécie não está em risco de extinção. Amburana 

cearenses (Allemão) 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 “Vulnerável”) num futuro próximo (O ECO, 2019).  

As espécies Myracrodruon urundeuva M.Allemão, Handroanthus impetiginosus 

(Mart. ex DC.) Mattos, Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett, Anadenanthera 

colubrina Var., Amburana cearenses (Allemão) A.C.Sm. e Libidibia ferrea (Mart. ex 

Tul.) L.P. Queiroz var. ferrea, encontram-se na lista de espécies com restrição de corte 

presente na Lei estadual n° 9.857 no estado da Paraíba (Tabela 29). 
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No entanto, 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 29 – Espécies arbóreas encontradas em algum status de conservação, nas Áreas de 
Influência do empreendimento. 

Nome científico IUCN 
Domínios 

fitogeográficos 
Lei 

9.857 
Ocorrência 

Myracrodruon 
urundeuva 

LC 
Caatinga, Cerrado e 

Mata Atlântica 
X 

3,4,5,9,15,16,23,25,2
6,28,29,30,31,32,34,3

6,37,41,42 

Handroanthus 
impetiginosus 

LR/nt 
Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 

X 5,17,23 

Commiphora 
leptophloeos 

_ 
Amazônia, Caatinga e 

Cerrado 
X 

1,7,8,14,15,20,28,30,
32,33,34,36,37,42,44 

Anadenanthera 
colubrina 

_ 
Caatinga, Cerrado e 

Mata Atlântica 
X 

14,16,19,21,22,23,28,
29,30,32,34,36,37,38,

39,40,43,44 
Amburana 
cearenses 

VU 
Caatinga, Cerrado, Mata 

Atlântica e Pantanal 
X 18,38,40,43 

Libidibia ferrea _ 
Caatinga, Cerrado, Mata 

Atlântica X 
2,3,5,13,14,16,18,21,

29,31,34,35,36,43 

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. 
Fonte: EIA 

Foram identificadas 6 espécies endêmicas dos domínios fitogeográficos da 

Caatinga, são elas Microdesmia rigida (Benth.) Sothers & Prance, Croton 

blanchetianus Baill., Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz, Libidibia ferrea (Mart. 

ex Tul.) L.P.Queiroz var. ferrea e Ziziphus joazeiro Mart. 

3.3.6.1.3. Similaridade 

As unidades amostrais apresentaram uma média de 40,3% de similaridade 

para o Índice de Jaccard, foi observado também que poucas as comparações de 

similaridade obtiveram resultados inferiores a 10%. Esse resultado pode estar 

associado ao fato da pequena amplitude territorial na qual as unidades foram 

distribuídas.  

Pode-se observar na Figura 120 que as unidades amostrais foram semelhantes 

entre si. A parcela 17 apresentou a menor similaridade em relação as demais, 

provavelmente pelo baixo número de espécies em geral e ainda pela presença de um 
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indivíduo de Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos que não foi comum 

na maior parte das unidades. 

Figura 120 – Dendrograma representando as sequências de agrupamentos das 44 unidades 

amostrais, obtidas pelo método de ligação simples, com base no coeficiente de Jaccard. 

 
Fonte: HELP (2020). 

A curva espécie-área ajusta-se a uma equação polinomial apresentando um 

coeficiente de determinação significativo (R2=0,94), isso indica que a partir da unidade 

amostral 27 houve redução no número de novas espécies encontradas, momento no 

qual 92,6% das espécies inventariadas já haviam sido registradas.  

Tal resultado indica que a amostragem para representação da variabilidade 

florística foi satisfatória para a área, uma vez que é possível observar uma tendência 

à inflexão da curva (estabilidade) a partir dos 10.800 m2 amostrados. 
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Figura 121 – Representação gráfica da curva espécie-área da amostra inventariada. 

 
Fonte: HELP (2020). 

1.2.6.1 Levantamento fitossociológico 

1.2.6.1.1 Estrutura Horizontal 

As espécies que apresentaram os maiores números de indivíduos na área 

analisada foram Croton blanchetianus Baill. (1798), Poincianella pyramidalis (Tul.) 

L.P.Queiroz (440), Combretum leprosum Mart. (292) e Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 

(264), totalizando cerca 81,7% dos indivíduos (Tabela 30). Tais resultados estão de 

acordo com os encontrados em diversos trabalhos realizados em áreas de caatinga 

antropizada, nas quais é comum a abundância das espécies supracitadas (SABINO 

et al., 2016; LIMA; COELHO, 2018; MEDEIROS et al., 2018). 

Tabela 30 – Espécies com número de indivíduos e percentual (%) em relação ao total. 

Nome Científico 
Número de 

indivíduos 
Porcentagem 

Croton blanchetianus 1798 52,60% 

Poincianella pyramidalis 440 12,87% 

Combretum leprosum 292 8,54% 

y = -6E-08x2 + 0,0018x + 11,716
R² = 0,9448
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Mimosa tenuiflora 264 7,72% 

Bauhinia forficata 79 2,31% 

Ximenia americana 77 2,25% 

Aspidosperma pyrifolium 57 1,67% 

Anadenanthera colubrina 55 1,61% 

Commiphora leptophloeos 54 1,58% 

Myracrodruon urundeuva 48 1,40% 

Jatropha molíssima 39 1,14% 

Ziziphus joazeiro 38 1,11% 

Cochlospermum vitifolium 22 0,64% 

Piptadenia stipulacea 22 0,64% 

Mimosa sp. 22 0,64% 

Libidibia ferrea 21 0,61% 

Pithecellobium dulce 18 0,53% 

Sapium argutum 16 0,47% 

Pseudobombax marginatum 16 0,47% 

Cordia sp. 11 0,32% 

Prosopis juliflora 7 0,20% 

Nome Científico 
Número de 

indivíduos 
Porcentagem 

Amburana cearensis 7 0,20% 

Senna spectabilis 6 0,18% 

Handroanthus impetiginosus 4 0,12% 

Cynophalla flexuosa 2 0,06% 

Mimosa sp. 2 0,06% 

Microdesmia rigida 1 0,03% 
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Total 3418 100% 

Fonte: HELP (2020). 

Os indivíduos inventariados corresponderam a uma densidade de 1942 ind.ha-

1, valor próximo ao observado em estudos de ambientes que sofreram alguma 

intervenção antrópica (ANDRADE et al., 2005; CALIXTO JÚNIOR; DRUMOND, 2010). 

A área basal foi de 12,70 m2 ou 11,76 m².ha-1, valor considerado relativamente baixo, 

porém está de acordo com os encontrados em ambientes de caatinga, que variam de 

4 a 52 m2.ha-1.  

As quatro espécies mais importantes em relação ao índice de valor de 

importância são Croton blanchetianus, Poincianella pyramidalis, Mimosa tenuiflora e 

Combretum leprosum que somam 81,95% da densidade absoluta e 56,09% do IVI 

total da comunidade. O resultado obtido nesse estudo aponta que estas espécies 

ocupam posições de grande importância na estrutura da comunidade florestal em 

questão, uma vez que as demais 23 espécies se mostraram pouco expressivas 

(43,91% do total em IVI), o que caracteriza uma área em sucessão secundária. 

A lista com um ranking das 10 espécies com maiores IVI total observadas nesse 

estudo está apresentada na Figura 122. 

Figura 122– Dez espécies amostradas com maior valor de importância, representados pela 
soma da Densidade Relativa (DR), Frequência Relativa (FR) e Dominância Relativa (DoR). 

 
Fonte: EIA 
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A espécie de maior importância ecológica para a área (IVI) foi Croton 

blanchetianus Baill., vulgarmente conhecida como marmeleiro, a qual apresentou 

densidade absoluta de 1021,59 ind.ha-1, frequência relativa de 12,22% e dominância 

absoluta de 1,81 m2.ha-1, o que gerou um índice de valor de importância de 89,92. 

Esse número expressivo de indivíduos dessa espécie explica a família Euphorbiaceae 

como a mais importante em relação ao número de indivíduos (). 

Croton blanchetianus Baill. é considerada um espécie pioneira de caatingas 

antropizadas, frequentemente observada como dominante em áreas que sofreram 

grandes perturbações naturais ou antrópicas, uma vez que, é capaz de produzir uma 

grande quantidade de sementes com dispersão fácil desde a deiscência dos frutos até 

o seu estabelecimento no campo (HARDESTY et al., 1988; PEREIRA et al., 2001). 
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Tabela 31 – Resultados da análise fitossociológica - Estrutura Horizontal em ordem decrescente do Valor de Importância. 

Nome Científico N 
gi 

(m²) 
ni FA FR DA DR DoA DoR IVI IVI% IVC IVC% 

Croton blanchetianus  1798 3,19 43 97,73 12,22 1021,59 52,60 1,81 25,10 89,92 29,97 77,71 38,85 

Poincianella pyramidalis 440 3,38 39 88,64 11,08 250,00 12,87 1,92 26,63 50,58 16,86 39,50 19,75 

Mimosa tenuiflora 264 1,36 33 75,00 9,38 150,00 7,72 0,77 10,68 27,78 9,26 18,41 9,20 

Combretum leprosum 292 0,93 39 88,64 11,08 165,91 8,54 0,53 7,28 26,91 8,97 15,83 7,91 

Anadenanthera colubrina 55 0,62 18 40,91 5,11 31,25 1,61 0,35 4,86 11,58 3,86 6,47 3,23 

Ziziphus joazeiro 38 0,71 13 29,55 3,69 21,59 1,11 0,40 5,60 10,40 3,47 6,71 3,35 

Myracrodruon urundeuva  48 0,41 19 43,18 5,40 27,27 1,40 0,23 3,21 10,01 3,34 4,61 2,31 

Commiphora leptophloeos  54 0,47 16 36,36 4,55 30,68 1,58 0,27 3,72 9,84 3,28 5,30 2,65 

Bauhinia forficata 79 0,13 15 34,09 4,26 44,89 2,31 0,07 1,02 7,59 2,53 3,33 1,67 

Aspidosperma pyrifolium 57 0,23 14 31,82 3,98 32,39 1,67 0,13 1,80 7,44 2,48 3,47 1,73 
Jatropha mollissima 39 0,08 18 40,91 5,11 22,16 1,14 0,04 0,61 6,87 2,29 1,75 0,88 

Ximenia americana 77 0,14 9 20,45 2,56 43,75 2,25 0,08 1,13 5,94 1,98 3,38 1,69 

Libidibia ferrea  21 0,05 14 31,82 3,98 11,93 0,61 0,03 0,42 5,01 1,67 1,03 0,52 
Cochlospermum vitifolium 22 0,15 9 20,45 2,56 12,50 0,64 0,09 1,18 4,38 1,46 1,82 0,91 

Mimosa sp. 22 0,07 9 20,45 2,56 12,50 0,64 0,04 0,52 3,72 1,24 1,17 0,58 

Pseudobombax marginatum  16 0,15 6 13,64 1,70 9,09 0,47 0,09 1,19 3,36 1,12 1,66 0,83 

 Piptadenia stipulacea  22 0,04 8 18,18 2,27 12,50 0,64 0,02 0,29 3,20 1,07 0,93 0,47 
Microdesmia rigida  1 0,29 1 2,27 0,28 0,57 0,03 0,16 2,27 2,59 0,86 2,30 1,15 

Cordia sp. 11 0,03 6 13,64 1,70 6,25 0,32 0,02 0,21 2,24 0,75 0,54 0,27 

Amburana cearensis 7 0,10 4 9,09 1,14 3,98 0,20 0,05 0,76 2,10 0,70 0,96 0,48 

Pithecellobium dulce  18 0,03 4 9,09 1,14 10,23 0,53 0,02 0,21 1,87 0,62 0,74 0,37 

Sapium argutum  16 0,06 3 6,82 0,85 9,09 0,47 0,03 0,46 1,78 0,59 0,93 0,46 

              

Nome Científico N 
gi 

(m²) 
ni FA FR DA DR DoA DoR IVI IVI% IVC IVC% 
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Handroanthus 
impetiginosus  

4 0,07 3 6,82 0,85 2,27 0,12 0,04 0,59 1,56 0,52 0,70 0,35 

Senna spectabilis  6 0,01 3 6,82 0,85 3,41 0,18 0,01 0,10 1,13 0,38 0,28 0,14 

Prosopis juliflora  7 0,01 2 4,55 0,57 3,98 0,20 0,01 0,07 0,84 0,28 0,28 0,14 

Mimosa sp. 2 0,01 2 4,55 0,57 1,14 0,06 0,00 0,07 0,69 0,23 0,13 0,06 

Cynophalla flexuosa 2 0,001 2 4,55 0,57 1,14 0,06 0,00 0,01 0,64 0,21 0,07 0,03 

Total 3418 12,70412 
 

800 100 1942 100 7,218 100 300 100 200 100 

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. 

Fonte: HELP (2020).
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3.3.6.1.4. Estrutura vertical 

Quanto ao diâmetro foi obtido uma média de 5,49 cm, variando de 1,91 a 60,65 

cm. Microdesmia rigida foi o indivíduo com maior DAP amostrado na área em estudo. 

A maior parte dos indivíduos estavam concentrados nas menores classes de 

diâmetro. Foram observadas 2075 plantas na primeira classe (1,91 a 5 cm) e 953 na 

segunda classe (5 a 10 cm), o que representa cerca de 88,59% do total de indivíduos 

amostrados. Como resultado, a distribuição diamétrica assumiu a forma de J invertido 

(Figura 123) característica de povoamentos em estágios iniciais de sucessão (AMORIM 

et al., 2005; DANTAS et al., 2010; ALVES et al., 2013). 

Figura 123 – Distribuição em classes de diâmetro dos indivíduos amostrados. 

 
Fonte: HELP (2020) 

A altura média 4,08 m, variando de 1 a 20 m, Anadenanthera colubrinam foi o 

indivíduo com maior altura encontrado na área. A maior parte das espécies foram 

enquadradas no estrato médio de altura total (Ht), entre 2,52 a 5,65, com 74,92%. O 

estrato inferior (Ht < 2,52) abrangeu 11,94% do total e o estrato superior (Ht ≥ 5,65) 

com 13,14%. As espécies com maior valor de importância Croton blanchetianus e 

Poincianella pyramidalis apresentaram indivíduos nos três estratos com uma maior 

concentração no estrato médio, com 78,14% e 67,73% de seus indivíduos nesse 

estrato, respectivamente (Tabela 32). 
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Tabela 32 – Valores de Estrutura Vertical. 

Nome Científico 
Inferior 

Ht < 2,52 
Médio            

2,52 ≤ Ht < 5,65 
Superior 
Ht ≥ 5,65 

Total 
Geral 

Nº de 
estratos de 
ocorrência 

Enquadramento 
Estratos 

Porcentagem (%) 

Inferior Médio Superior 

Prosopis juliflora 1 6  7 2 I,M 14,29 85,71 0,00 

Cochlospermum 
vitifolium 

3 9 10 22 3 I,M,S 13,64 40,91 45,45 

Ximenia americana 13 48 16 77 3 I,M,S 16,88 62,34 20,78 

Anadenanthera 
colubrina 

2 24 29 55 3 I,M,S 3,64 43,64 52,73 

Myracrodruon 
urundeuva 

1 22 25 48 3 I,M,S 2,08 45,83 52,08 

Sapium argutum  15 1 16 2 M,S 0,00 93,75 6,25 

Senna spectabilis  6  6 1 M 0,00 100,00 0,00 

Poincianella 
pyramidalis 

18 298 124 440 3 I,M,S 4,09 67,73 28,18 

Amburana cearensis  4 3 7 2 M,S 0,00 57,14 42,86 

Pseudobombax 
marginatum 

 15 1 16 2 M,S 0,00 93,75 6,25 

Cynophalla flexuosa  2  2 1 M 0,00 100,00 0,00 

Cordia sp.  11  11 1 M 0,00 100,00 0,00 

Handroanthus 
impetiginosus 

  4 4 1 S 0,00 0,00 100,00 

Nome Científico 
Inferior 

Ht < 2,52 
Médio            

2,52 ≤ Ht < 5,65 
Superior 
Ht ≥ 5,65 

Total 
Geral 

Nº de 
estratos de 
ocorrência 

Enquadramento 
Estratos 

Porcentagem (%) 

Inferior Médio Superior 

Ziziphus joazeiro  19 19 38 2 M,S 0,00 50,00 50,00 

Piptadenia 
stipulaceae 

1 19 2 22 3 I,M,S 4,55 86,36 9,09 

Mimosa tenuiflora 9 215 40 264 3 I,M,S 3,41 81,44 15,15 

Croton blanchetianus 299 1405 94 1798 3 I,M,S 16,63 78,14 5,23 

Pithecellobium dulce  18  18 1 M 0,00 100,00 0,00 

Combretum leprosum 30 222 40 292 3 I,M,S 10,27 76,03 13,70 

Bauhinia forficata 3 74 2 79 3 I,M,S 3,80 93,67 2,53 

Microdesmia rigida   1 1 1 S 0,00 0,00 100,00 

Libidibia ferrea  16 5 21 2 M,S 0,00 76,19 23,81 
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Aspidosperma 
pyrifolium 

10 31 16 57 3 I,M,S 17,54 54,39 28,07 

Jatropha mollissima 12 22 5 39 3 I,M,S 30,77 56,41 12,82 

Mimosa sp.  2  2 1 M 0,00 100,00 0,00 

Commiphora 
leptophloeos 

6 39 9 54 3 I,M,S 11,11 72,22 16,67 

Nome Científico 
Inferior 

Ht < 2,52 
Médio            

2,52 ≤ Ht < 5,65 
Superior 
Ht ≥ 5,65 

Total 
Geral 

Nº de 
estratos de 
ocorrência 

Enquadramento 
Estratos 

Porcentagem (%) 

Inferior Médio Superior 

Mimosa sp.  19 3 22 2 M,S 0,00 86,36 13,64 

Total Geral 408 2561 449 3418 - - 11,94 74,92 13,14 

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 

Fonte: EIA
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3.3.6.1.5. Diversidade 

O índice de diversidade de Shannon encontrado, considerando a população 

amostrada de 44 unidades amostrais e 3418 indivíduos medidos, foi de 1,82 nats.ind-

1. Para dominância de Simpson foi obtida um valor de 0,69 e 0,55 para Equabilidade 

(J). 

Baseado em diversos estudos realizados em áreas de Caatinga nos quais o 

índice de diversidade de Shannon (H’) pode variar entre 1 – 4 nats.ind-1, o encontrado 

para a presente área é considerado baixo (GUEDES et al., 2012; MORANGON et al., 

2013; LEITÃO et al., 2014; LEITE et al. 2015). 

O índice de dominância de Simpson (0,69) encontrado no levantamento indica 

uma área com uma diversidade de espécies média e o valor do índice de equabilidade 

de Pielou (0,55) também foi considerado médio, ou seja, a área apresenta uma 

uniformidade intermediária. 

Tabela 33 – Estimativa de Riqueza de espécie (S), Diversidade de Shannon (H`), Dominância de 

Simpson (C) e Equitabilidade (J’) por unidade amostral. 

Parcela Indivíduos S H' C J’ 

1 42 7 1,55 0,71 0,80 
2 33 9 1,62 0,72 0,74 
3 42 6 1,39 0,68 0,78 
4 56 9 1,34 0,58 0,61 
5 85 9 1,42 0,66 0,65 
6 90 7 0,99 0,43 0,51 
7 80 7 0,93 0,42 0,48 
8 52 8 1,64 0,74 0,79 
9 69 6 1,12 0,60 0,62 

10 37 4 1,09 0,62 0,78 
11 45 5 1,03 0,50 0,64 
12 52 5 0,83 0,41 0,52 
13 95 10 1,16 0,50 0,50 
14 94 9 1,69 0,75 0,77 
15 117 6 1,05 0,52 0,59 
16 69 11 1,79 0,78 0,75 
17 26 4 1,14 0,65 0,83 
18 73 12 1,30 0,52 0,53 
19 78 4 0,46 0,21 0,33 
20 61 8 1,16 0,53 0,56 
21 53 8 1,49 0,71 0,72 
22 44 9 1,51 0,67 0,69 
23 97 10 1,39 0,62 0,60 
24 114 3 0,67 0,41 0,61 
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Parcela Indivíduos S H' C J’ 

25 60 5 0,92 0,46 0,57 
26 101 9 1,09 0,51 0,49 
27 77 6 1,11 0,54 0,62 
28 55 8 1,64 0,76 0,79 
29 70 11 1,48 0,65 0,62 
30 44 10 1,87 0,80 0,81 
31 60 6 1,30 0,68 0,73 
32 95 10 1,50 0,67 0,65 
33 97 9 1,56 0,72 0,71 
34 89 12 1,96 0,83 0,79 
35 30 8 1,91 0,84 0,92 
36 70 12 2,36 0,90 0,95 
37 64 12 1,94 0,81 0,78 
38 130 10 1,66 0,73 0,72 
39 108 6 0,86 0,39 0,48 
40 208 7 1,35 0,69 0,69 
41 129 5 0,78 0,40 0,48 
42 75 9 1,47 0,63 0,67 
43 162 11 1,22 0,51 0,51 
44 90 10 1,68 0,75 0,73 

Geral - - 1,82 0,69 0,55 
Fonte: EIA 

3.3.6.2. Volumetria 

3.3.6.2.1. Análise Estatística 

Na Tabela 34 estão representados os valores de volume que foram usados 

para o cálculo da suficiência amostral. 

Tabela 34 – Valores em m³, utilizados para a análise estatística. 

Parcela Volume 
(m³) 

Parcela Volume 
(m³) 

Parcela Volume 
(m³) 

Parcela Volume 
(m³) 

P1 0,49347 P12 1,19234 P23 1,23922 P34 1,95946 
P2 3,58572 P13 1,93591 P24 0,73478 P35 0,57898 
P3 1,41916 P14 2,56820 P25 0,67802 P36 0,72636 
P4 1,31337 P15 3,16944 P26 1,28237 P37 0,76893 
P5 2,43036 P16 3,41042 P27 0,94328 P38 1,38262 
P6 1,76142 P17 2,52445 P28 1,87823 P39 1,23541 
P7 1,12223 P18 1,63465 P29 1,85798 P40 2,03221 
P8 1,03440 P19 1,47866 P30 0,60135 P41 1,63856 
P9 1,31120 P20 0,96399 P31 0,97961 P42 0,90277 

P10 1,42070 P21 0,94515 P32 0,79068 P43 1,31860 
P11 0,94820 P22 1,07274 P33 0,88158 P44 0,65278 

Fonte: EIA 
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Na Tabela 35 é possível observar o resultado da análise estatística referente a 

suficiência amostral do presente estudo. De acordo com os resultados expostos na 

tabela em questão é possível afirmar que a amostragem usada nesse estudo foi 

representativa, visto que, foram lançadas 44 unidades amostrais e o número ótimo de 

parcelas seria apenas 20 admitindo um erro de 20%. 

Tabela 35 – Análise estatística para as quarenta e quatro Parcelas amostrais do Inventário 
Piloto (em m³). 

n 44 

Média 1,42727 

Desvio Padrão 0,749072 

Variância 0,561109 

Erro padrão da média 0,112927 

t - student 1,678 

L.I. 1,237781 

L.S. 1,616763 

Erro de amostragem 14,85918 

n para erro de 20% 20 

População infinita  

Legenda: n= nº de parcelas; L.I = Limite Inferior; L.S= Limite Superior 
Fonte: EIA 

 

3.3.6.2.2. Volume por parcela 

Foram obtidos valores médios de volume real de 35,68 (m3.ha-1) e 118,46 

(st.ha-1). O volume real estimado para cada parcela está descrito na tabela 11.  

O valor calculado para volume real da área foi semelhante a diversos presentes 

na literatura em estudos desenvolvidos no estado da Paraíba, como Silva (2005), que 

obteve um valor de 37,73 m³.ha-1 em um fragmento de Caatinga no município de 

Condado-PB e 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 137,37 st.ha-1. 

 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 

realização de estudos dessa natureza para o mapeamento e ordenamento por parte 

dos órgãos de fiscalização do Estado (SANTOS et al., 2017). 

Tabela 36 – Dados da volumetria para as 44 unidades amostrais mensuradas, com dados 
relativos a quantidade de m³ por parcela, por hectare e estéreo por parcela e por hectare. 
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Unidade amostral 
Volume 

(m³/parcela) 
Volume       
(m³.ha-1) 

Volume 
(st/parcela) 

Volume 
(st.ha-1) 

P1 0,49347 12,33685 1,63833 40,95835 

P2 3,58572 89,64310 11,90460 297,61508 

P3 1,41916 35,47900 4,71161 117,79028 

P4 1,31337 32,83419 4,36038 109,00952 

P5 2,43036 60,75909 8,06881 201,72016 

P6 1,76142 44,03543 5,84791 146,19764 

P7 1,12223 28,05584 3,72582 93,14539 

P8 1,03440 25,86009 3,43422 85,85551 

P9 1,31120 32,78001 4,35319 108,82964 

P10 1,42070 35,51747 4,71672 117,91802 

P11 0,94820 23,70492 3,14801 78,70034 

P12 1,19234 29,80842 3,95856 98,96396 

P13 1,93591 48,39773 6,42722 160,68045 

P14 2,56820 64,20505 8,52643 213,16075 

P15 3,16944 79,23599 10,52254 263,06349 

P16 3,41042 85,26042 11,32258 283,06458 

P17 2,52445 63,11121 8,38117 209,52922 

P18 1,63465 40,86621 5,42703 135,67583 

P19 1,47866 36,96661 4,90917 122,72915 

P20 0,96399 24,09968 3,20044 80,01093 

P21 0,94515 23,62882 3,13791 78,44770 

P22 1,07274 26,81839 3,56148 89,03704 

P23 1,23922 30,98043 4,11420 102,85504 

P24 0,73478 18,36961 2,43948 60,98710 

P25 0,67802 16,95044 2,25102 56,27547 

P26 1,28237 32,05920 4,25746 106,43656 

P27 0,94328 23,58203 3,13169 78,29232 

P28 1,87823 46,95570 6,23572 155,89294 

P29 1,85798 46,44946 6,16849 154,21222 

P30 0,60135 15,03374 1,99648 49,91202 

P31 0,97961 24,49025 3,25231 81,30764 

P32 0,79068 19,76711 2,62507 65,62681 

P33 0,88158 22,03958 2,92686 73,17141 

P34 1,95946 48,98646 6,50540 162,63504 

P35 0,57898 14,47439 1,92220 48,05498 

P36 0,72636 18,15909 2,41153 60,28818 

P37 0,76893 19,22320 2,55284 63,82104 

P38 1,38262 34,56539 4,59028 114,75711 

P39 1,23541 30,88531 4,10157 102,53922 

P40 2,03221 50,80517 6,74693 168,67318 

P41 1,63856 40,96389 5,44000 136,00010 

Unidade amostral 
Volume 

(m³/parcela) 
Volume       
(m³.ha-1) 

Volume 
(st/parcela) 

Volume 
(st.ha-1) 
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P42 0,90277 22,56921 2,99719 74,92979 

P43 1,31860 32,96512 4,37777 109,44419 

P44 0,65278 16,31962 2,16724 54,18112 

Média 1,42727 35,68179 4,73854 118,46356 

Desvio Padrão 0,74907 18,72680 2,48692 62,17296 

Erro padrão da média 0,11293 2,82317 0,37492 9,37293 

t - student 1,678 

Intervalo de confiança 
(m³.ha-1) 

30,94451 < 35,68179 < 40,41907 

Intervalo de confiança 
(st.ha-1) 

102,73579 < 118,46356 < 134,19133 

Fonte: EIA 

3.3.6.2.3. Volume por espécie 

Para o cálculo do volume por espécie, levou-se em consideração o somatório 

do volume de cada espécie nas 44 parcelas inventariadas, assim como a prospecção 

do volume de cada espécie em m³ por hectare e estéreo por hectare (Tabela 37). 

As espécies que apresentaram maiores volumes foram Poincianella 

pyramidalis, Croton blanchetianus, Mimosa tenuiflora, Combretum leprosum e 

Commiphora leptophloeos, isso principalmente devido ao maior número de indivíduos 

dessas espécies na área. 

Tabela 37 – Volume por espécies em m³ e em metro estéreo, por área amostrada (1,76 ha) e por 
hectare. 

Nome Científico 
Volume 

(m³/1,76ha) 
Volume 
(m³.ha-1) 

Volume 
(st/1,76ha) 

Volume 
(st.ha-1) 

Prosopis juliflora 0,02805 0,01594 0,09311 0,05291 

Cochlospermum vitifolium  0,95139 0,54056 3,15861 1,79466 

Ximenia americana 0,55409 0,31483 1,83960 1,04522 

Anadenanthera colubrina  5,00572 2,84416 16,61898 9,44260 

Myracroduon urundeuva  2,73484 1,55389 9,07966 5,15890 

Sapium argutum  0,25512 0,14495 0,84700 0,48125 

Senna spectabilis  0,04071 0,02313 0,13516 0,07679 

Poincianella pyramidalis 18,23436 10,36043 60,53806 34,39663 

Amburana cearensis 0,68164 0,38729 2,26303 1,28581 

Pseudobombax marginatum  0,71029 0,40357 2,35815 1,33986 

Cynophalla flexuosa 0,00409 0,00233 0,01359 0,00772 

Cordia sp. 0,11788 0,06698 0,39136 0,22237 

Handroanthus impetiginosus  0,60521 0,34387 2,00929 1,14164 

Nome Científico 
Volume 

(m³/1,76ha) 
Volume 
(m³.ha-1) 

Volume 
(st/1,76ha) 

Volume 
(st.ha-1) 

Ziziphus joazeiro 4,56666 2,59469 15,16130 8,61437 
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Piptadenia stipulaceae  0,14283 0,08115 0,47418 0,26942 

Mimosa tenuiflora  6,10427 3,46834 20,26619 11,51488 

Croton blanchetianus  11,51605 6,54321 38,23329 21,72346 

Pithecellobium dulce  0,07986 0,04538 0,26514 0,15065 

Combretum leprosum 3,68806 2,09549 12,24436 6,95702 

Bauhinia forficata 0,43890 0,24937 1,45715 0,82792 

Microdesmia rigida  1,82011 1,03415 6,04276 3,43339 

Libidibia ferrea  0,24680 0,14023 0,81939 0,46556 

Aspidosperma pyrifolium  1,14016 0,64782 3,78533 2,15075 

Jatropha mollissima  0,28797 0,16362 0,95607 0,54322 

Mimosa sp. 0,03149 0,01789 0,10454 0,05940 

Commiphora leptophloeos  2,55703 1,45286 8,48934 4,82349 

Mimosa sp. 0,25640 0,14568 0,85124 0,48366 

Média 2,32592 1,32155 7,72207 4,38754 

Desvio Padrão 4,10210 2,33074 13,61898 7,73806 

Erro padrão da média 0,77522 0,44047 2,57374 1,46236 

t - student 1,70 

Intervalo de confiança 
(m³.ha-1) 

0,57275 < 1,32155 < 2,07034 

Intervalo de confiança 
(st.ha-1) 

1,90154 < 4,38754 < 6,87354 

Fonte: HELP (2020) 

3.3.6.2.4. Volume Total de Supressão 

A área total de supressão com remanescente de vegetação nativa é de 312,91 

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 312,91 ha foram de 11.165,33 m3 ou 

37.068,88 st, considerando os valores médios estimados por hectares de 35,68 m3.ha-

1 e 118,46 st.ha-1 (Tabela 38). 

Tabela 38 – Valor de supressão total para a área de 312,91 ha. 

Volume 
(m³/parcela) 

Volume       
(m³.ha-1) 

Volume 
(st/parcela) 

Volume 
(st/ha-1) 

Volume 
(m³/312,91) 

Volume 
(st/312,91) 

1,4272 35,6817 4,7385 118,4635 11.165,33 37.068,88 

Intervalo de confiança (m³/312,91)      9682,96 < 11165,33 < 12647,69 

Intervalo de confiança (st/312,91)      32147,44 < 37068,88 < 41990,31 

Fonte: EIA 
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1.2.6.1.2 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 

incorporação 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 

benfeitorias 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 

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 comprimento, 

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, escorados 

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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3.5. Anexos 

3.5.1. Registros fotográficos (Anexo 1) 

Aves capturadas 

 

 
Myiarchus tyrannulus (Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado), 6/10/2020, 24M 611521 

9230741. Indeterminado. Autor: Jonathan Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124 – Nystalus maculatus (Rapazinho-dos-velhos) 6/10/2020, 24M 611521 9230741.. 
Indeterminado. 
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Autor: Jonathan Ramos 

 

 

 

 

 

Figura 125 – Coryphospingus pileatus (Tico-tico-rei-cinza) 06/10/2020. Fêmea. 



 

 Capítulo 3 Meio Biótico – Anexos 

Outubro 2020   

341 
 

 
Autor: Jonathan Ramos 

 

 

Figura 126 – Hemitriccus margaritaceiventer (Sebinho-de-olho-de-ouro), 7/10/2020. 
Indeterminado. 

 
Autor: Jonathan Ramos 

Figura 127 – Columbina minuta (Rolinha-de-asa-canela), 8/10/2020. Indeterminado. 
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Figura 128 – Columbina minuta (Rolinha-de-asa-canela) 08/10/2020. Indeterminado 

 
Autor: Jonathan Ramos 

Figura 129 – Coryphospingus pileatus (Tico-tico-rei-cinza), 8/10/2020. Macho. 

 
Autor: Jonathan Ramos 
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Figura 130 – Picumnus fulvescens (Pica-pau-anão-canela), 8/10/2020. Macho. 

 
Autor: Jonathan Ramos 
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Figura 131 – Columbina squammata (Fogo-apagou), 9/10/2020. Indeterminado. 

 
Autor: Jonathan Ramos 
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Figura 132 – Furnarius leucopus (Casaca-de-couro-amarelo), 9/10/2020. Indeterminado. 

 
Autor: Jonathan Ramos 

Figura 133 – Camptostoma obsoletum (Risadinha), 9/10/2020. Indeterminado.

 
Autor: Jonathan Ramos 
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3.6. Meio Socioeconômico 

3.6.1. Aspectos Gerais e Metodológicos 

O diagnóstico do Meio Socioeconômico apresenta-se subdividido em cinco 

itens. O primeiro item é este, introdutório; o segundo contém o Diagnóstico da Área 

de Influência Indireta (AII), que abrange os municípios a serem atravessados pela 

USINA FOTOVOLTAICA COREMAS IV à X; o terceiro desenvolve o diagnóstico da 

Área de Influência Direta (AID), para isso foi delimitado buffer de 5 km a partir da Área 

Diretamente Afetada o quarto item diz respeito à identificação de Populações 

Tradicionais existentes na região; o quinto item abrange os aspectos do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Arqueológico. 

A apresentação e análise dos aspectos socioeconômicos de determinado 

recorte do espaço regional, como a dinâmica populacional, as atividades produtivas, 

a infraestrutura urbana, o uso e ocupação do solo e as características culturais da 

população, subsidiam Estado e Empreendedores à elaboração de estratégias que 

podem redundar em benefícios ambientais e sociais. Contribui, ainda, às políticas 

públicas, pois ao realizarem-se comparações pretéritas e presentes dos aspectos 

considerados é possível projetar mitigações de problemas e potencializar os fatores 

benéficos, futuramente, às populações que são direta ou indiretamente influenciadas 

pela implantação de empreendimentos. 

Metodologicamente, foram levantadas e sistematizadas informações coletadas 

em fontes primárias e secundárias, através de pesquisas de campo que ocorreram no 

período de 01 a 15 de agosto de 2020, tomando por base roteiros prévios (Adendos). 

As fontes primárias se constituíram de consultas diretas, seja com 

representantes dos Poderes Públicos Municipais e de instituições representativas dos 

03 (três) municípios onde o empreendimento está inserido (AII), seja através de 

entrevistas com moradores da AID e entorno, que forneceram informações qualitativas 

e quantitativas sobre as características da dinâmica socioeconômica e territorial local 

e regional das ocupações humanas, dos modos de vida presentes, da infraestrutura 

de serviços públicos oferecidos e da estrutura produtiva.  

As fontes secundárias, por sua vez, foram consultadas nos sites oficiais dos 

órgãos responsáveis pela consolidação dos dados estatísticos municipais: o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as bases de dados do Sistema Único de 
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Saúde (SUS) – DATASUS e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), dentre outros. 

Foram consultados, também, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), o Instituto de Desenvolvimento Agrário da Paraíba (IDAPB), a 

Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária 

(EMPAER), a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a Fundação Cultural Palmares 

(FCP) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

especificamente para identificação de Populações Tradicionais e dos aspectos 

relevantes do patrimônio cultural presentes na região estudada. 

As descrições aqui apresentadas para as áreas de estudo resultaram do 

cruzamento analítico de todo o conjunto de dados levantados em campo, associados 

às informações quantitativas de fontes secundárias. A partir desses diagnósticos, 

apresentados a seguir, foi efetuada a análise de impactos do empreendimento em 

relação aos aspectos socioeconômicos específicos da região e da população afetadas 

pelo Complexo. Complementarmente, foram propostos medidas e programas que 

possam mitigar ou compensar os impactos identificados. 

 

• ADENDO 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

Informações a serem levantadas na AID do empreendimento (utilizando um buffer 

de 5 km):  

• Identificar e caracterizar os pontos de ocupação humana (localidades): 

povoados, loteamentos, assentamentos rurais, vilas, condomínios, bairros, 

áreas urbanas, fazendas, sítios, chácaras, escolas, postos de saúde, comércio, 

indústrias, áreas de lazer, turismo, recreação, etc., na Área de Influência Direta 

(AID). Anotar as quilometragens e coordenadas e fotografar; 

• Conversar com moradores locais, procurar saber o nome da localidade, 

quantos moradores residem aproximadamente (estimar o contingente 

populacional na AID) e o que fazem (atividades econômicas e/ou de 

subsistência); 
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• Saber se a localidade vem apresentando crescimento ou redução populacional 

(motivos). Saber qual vetor de crescimento (principalmente em relação ao 

empreendimento); 

• Descrever as condições de habitação e a infraestrutura de serviços, incluindo 

sistema viário principal, redes de energia elétrica e de abastecimento de água 

e esgotamento, sistema de comunicação, etc.; 

• Caracterizar a estrutura fundiária (o tamanho das propriedades); 

• Identificar e localizar edificações existentes na faixa de servidão do Complexo, 

indicando a quilometragem do traçado; 

• Identificar a existência de extrativismo vegetal praticado pelas populações 

residentes na AID; 

• Identificar e caracterizar áreas de pastagem na AID; 

• Mapear e caracterizar as culturas agrícolas – temporárias e permanentes – 

existentes na AID; 

• Identificar áreas de matas / vegetação natural; 

• Identificar as principais atividades econômicas desenvolvidas na AID 

(comércio, indústria, prestação de serviços, agropecuária etc.); 

• Identificar os possíveis centros com potencial para fornecer mão de obra local; 

• Identificar os possíveis centros com potencial para fornecer infraestrutura para 

as obras (alojamento, alimentação, insumos, etc.); 

• Saber quais são e onde a população da AID busca formas de ocupação (formal 

e informal) (trabalho) e a renda média das famílias; 

• Saber quais escolas a população em idade escolar residente na AID frequenta 

(localização, nome das escolas etc.) e se há transporte escolar; 

• Identificar a existência de Educação Ambiental, caracterizando-a; 

• Saber onde a população residente na AID procura atendimentos em saúde 

(localização, nome dos postos de saúde e hospitais etc.); 

• Identificar doenças/endemias que ocorram na AID e o potencial de introdução 

de novas endemias; 

• Identificar as impressões e expectativas em relação ao empreendimento; 

• Identificar os programas governamentais de apoio local, nas áreas de saúde, 

educação, infraestrutura; 
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• Identificar o endereço, nome do presidente, formas de atuação, nº de 

associados, ano de fundação, se possui sede própria e estatuto, e quais são 

os principais objetivos das organizações sociais (Associações de Moradores, 

ONGs, Cooperativas, Sindicatos etc.) atuantes na região do empreendimento; 

• Identificar cruzamentos, paralelismos e/ou proximidades com outras Ufos, 

rodovias, ferrovias, dutos, pivôs de irrigação, aeródromos, rios etc.; 

• Identificar Comunidades Tradicionais, Quilombolas e Indígenas na AID; 

• Procurar saber se existem cavernas, grutas, fendas e/ou lapas na AID. Se 

possível, localizar no mapa; 

• Identificar áreas sensíveis do ponto de vista da ocupação humana (proximidade 

com monumentos/atividades econômicas importantes, adensamentos 

populacionais, etc.). 
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3.6.2. Diagnóstico da área de influência indireta (AII) 

3.6.2.1. Histórico 

• São José da Lagoa Tapada 

Onde hoje está localizada a cidade de São José da Lagoa Tapada, antes era 

povoada pelos índios nativos pertencentes ao subgrupo dos Cariris, os Coremas, 

estes estavam inseridos no sertão do Piancó e toda a bacia superior de Piranhas 

(MELO, 2015).  

A origem da cidade deu-se através de uma fazenda pertencente ao Padre Izidro 

Gomes de Sá, surgindo por meio de uma capela. Em seguida, várias outras 

construções foram realizadas no entorno, como um comércio, tornando-a, assim, uma 

vila, chamada de Oiticica, no ano de 1938, que até então, em 1937, era distrito de 

Sousa. Este nome foi dado por haver várias destas árvores no local, contudo, após 

um período, o município passou a se chamar Oiticica Tuba, em 1943. 

Posteriormente, em homenagem ao santo padroeiro da cidade, São José, 

juntamente com o fato de ter ocorrido aterramento em uma lagoa, assumiu-se o nome 

de São José da Lagoa Tapada, em 1948, mas somente em 1959, o até então distrito, 

foi desmembrado do município de Sousa, elevando-se à categoria de município 

(IBGE, 2010). 

Figura 134 - Município de São José da Lagoa Tapada 
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• Pombal 

O município de Pombal (Figura 135) teve sua gênese a partir de uma doação 

de terras à família Oliveira Ledo, pelo então Governador Geral, o Conde de Óbidos, 

em 1665. Até então, esta região dos sertões paraibanos era povoada por índios. Após 

batalhas travadas contra indígenas, o Capitão-Mor, Teodósio de Oliveira Ledo, em 

1968, fundou o Arraial de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Piancó (IBGE, 2010). 

Em 1772, para homenagear uma cidade de Portugal à Povoação do Piancó, 

esta elevou-se à categoria de vila, levando o nome de Vila Nova de Pombal. No 

mesmo ano, foi constituída a câmara de vereadores, e, a emancipação política. 

Noventa anos depois, no ano de 1862, a Vila Nova de Pombal elevou-se à categoria 

de cidade e sede municipal, denominando-se Pombal. O município possuía alguns 

distritos como, Pombal, Lagoa, Malta e Paulista, e ao longo dos anos, esses distritos 

sofreram modificações em suas nomenclaturas, e, no ano de 1950 o município de 

Pombal ganha mais um distrito, Várzea Comprida. Em dezembro de 1953, o distrito 

de Malta desmembra-se do município de Pombal, elevando-se à categoria de 

município. 

 No ano de 1961 a cidade de Pombal sofre dois desmembramentos, Lagoa e 

Paulista, que se elevam a categoria de município. Após essa divisão distrital o 

município de Pombal tem a criação de alguns distritos, o distrito de Cajazeirinhas no 

ano de 1963, o de São Domingos em 1979 e o distrito de São Bento no ano 1989. 

Estes três últimos distritos criados foram destituídos da cidade de Pombal, elevando-

se a categoria de município no ano de 1994. Em divisão territorial datada de 2007, o 

município é constituído por dois distritos: Pombal e Várzea Comprida. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2007 (IBGE, 2010). 
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Figura 135 - Município de Pombal 

 

 

• Coremas 

A região que hoje é ocupada pela cidade de Coremas (Figura 136) foi, em seus 

primórdios, habitada pelos COREMBÊS (significando lábio inferior caído), nome de 

numerosa tribo pertencente à nação Cariri, que ocupava parte do sertão oeste da 

Paraíba. Guerreiros valentes resistiram bravamente aos colonizadores (SOBRINHO, 

2018). 

A pacificação entre os colonizadores e os índios que habitavam o município deu-

se graças ao esforço e temeridade do Coronel Manoel de Araújo Carvalho, que vendo 

a impossibilidade de vencê-los pela violência e desejoso de cumprir as ordens 

emanadas do governador geral, D. João de Alencastro, num lance arriscado e de 

muita coragem, conseguiu, nos fins do século XVII, com a ajuda e apoio de três índios 

prisioneiros pertencentes àquela tribo, dos quais se fizeram amigos, chegar à 

presença do cacique, e assim, ele negociou a paz honrosa entre ambas as partes 

(IBGE, 2010). 

Com esse fato, obteve-se a pacificação da região do Piancó, que dali em diante 

pôde ser habitada com relativa segurança pelos fazendeiros colonizadores. O Rio 

Piancó formava, onde hoje é a barragem Estevam Marinho, um boqueirão, nome que 

recebeu o povoado e suas origens. Coube aos fazendeiros e comerciantes Manoel 
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Gonçalves de Oliveira, Antônio Lucas de Lacerda, Antônio Moreira de Oliveira e João 

Soares Evangelista, a honra de fundadores do lugar. 

Inicialmente, o Distrito foi criado com a denominação de Curema, pela lei 

municipal nº 17, de 07 de janeiro de 1896, subordinado ao município de Piancó. 

Pelo decreto-lei estadual nº 1010, de 30 de março de 1938, o distrito de Curema 

passou a denominar-se Boqueirão do Curema e pelo decreto-lei estadual nº 1164, de 

15 de novembro de 1938, o distrito de Boqueirão do Curema passou a ser nomeado 

Coremas, elevado à categoria de município com esta nomeação, pela lei estadual nº 

1005, de 31 de dezembro de 1953, desmembrado de Piancó. 

Constituído do distrito sede, instalado em 04 de abril de 1954. Em divisão 

territorial datada de 01 de julho de 1960, o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

Figura 136 - Município de Coremas 

 

 

3.6.2.2. Demografia 

3.6.2.2.1. Aspectos Demográficos 

De acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

estatística (IBGE) (2010), havia 54.823 habitantes nos três municípios pertencentes à 
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AII do Complexo Coremas. É importante salientar que o estado da Paraíba está entre 

os cinco mais populosos do Nordeste. 

Quadro 16 – População Residente, Área Territorial e Densidade Demográfica na AII 

Estado / 
Municípios 

População (habitantes) 
Área 
(Km2) 

Densidade (hab/km²) 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Paraíba 
3.2011

14 
3.44825 

3.766.52

8 

56.467,24

2 
56,10 61,05 66,70 

Coremas 14.485 15.120 15.149 372,012 34,08 32,79 39,92 

São José 

da Lagoa 

Tapada 

8.485 7.184 7.564 333,724 23,85 23,60 22,13 

Pombal 39.953 31.931 32.110 894,099 28,20 47,89 36,13 

AII PB 62.923 54.268 54.823 1.599,835 86,13 99,42 98,18 

Fonte: IBGE, 2020. 

Ao observar os dados da AII, no Quadro 16, percebe-se que há uma queda na 

quantidade populacional entre os censos realizados em 1991 e 2000, pelo IBGE. Já 

no censo de 2010, houve um crescimento populacional, mas no que se refere à 

densidade demográfica não foi observada a mesma tendência, pois do primeiro para 

o segundo censo é possível constatar o aumento da densidade e em seguida, em 

2010, uma pequena queda. 

Este comportamento foi observável nos municípios de São José da Lagoa 

Tapada e Pombal, uma vez que no município de Coremas observou-se um 

crescimento gradual ao longo dos anos. 

3.6.2.2.2. São José da Lagoa Tapada 

No último censo realizado pelo IBGE em 2010, a população do município de 

São José da Lagoa Tapada era de 7.564 habitantes.  Ao observar a distribuição 

populacional na área territorial do município, é possível constatar que a densidade 

demográfica em 2010 era de 22,13 habitantes por quilômetro quadrado, com índice 

levemente superior à média nacional (22 hab/km2), mas ao ser comparado à média 
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estadual (66,79 hab/km2), o município tem a densidade populacional três vezes 

menor. 

Na década de 1970 e 1980, o município destacava-se com a produção de 

algodão, mas que veio a ser prejudicada pelo êxodo rural, o que pode explicar o fato 

de a população ter sofrido uma queda entre os censos do IBGE de 1991 e 2000. Já 

no censo de 2010, é possível observar um acréscimo populacional. 

A população de São José da Lagoa Tapada é tipicamente rural; também é 

perceptível que mesmo tendo a maioria dos habitantes em áreas rurais, esta vem 

sofrendo queda ao longo dos censos, com porcentagem inferior à média estadual, 

isso porque o estado da Paraíba tem 73,73% da população em área urbana, quando 

este município possui apenas 43,83% (Quadro 17 – População Total, por Gênero, 

Rural/Urbana e Taxa de Urbanização - São José da Lagoa Tapada - PB). 

Quadro 17 – População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização - São José da 

Lagoa Tapada - PB 

População População 

(1991) 

% do 

total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

total 

(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 

urbanização 
 35,49  41,45  43,83 

Fonte: IBGE/IDEME, (2020). 

Nos censos realizados nos anos de 2000 e 2010, foi possível observar que a 

população de São José da Lagoa Tapada possuiu uma taxa média de crescimento 

anual de 0,52%, já nos censos de 1991 a 2000, uma taxa média de crescimento anual 

de 0,18%. 
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Quando comparado com as taxas estaduais, é perceptível que estas são 

maiores para a Paraíba, que foram de 1,01% entre 2000 e 2010, e 1,01% entre 1991 

e 2000. 

No Brasil, tais taxas foram de 1,01%, entre 2000 e 2010, e 1,02%, entre 1991 

e 2000. Nos últimos 20 anos, a taxa de urbanização do município de São José da 

Lagoa Tapada elevou-se 13,92% (Figura 137). 

Figura 137 – Variação percentual da população residente por situação domiciliar São José da 

Lagoa Tapada 

 
Fonte: IBGE/IDEME, (2013). 

3.6.2.2.2.1. Estrutura etária 

Objetivando analisar as circunstâncias em que a população vive, é preciso 

observar a distribuição etária por grupos de idade, realizada através do índice de 

Razão de Dependência, indicador que examina o peso da parcela considerada como 

população dependente (0 a 14 anos e 65 anos ou mais) sobre a população 

potencialmente ativa (15 a 64 anos de idade). 

Ao realizar os cálculos entre esses valores, e resultarem em uma razão 

elevada, 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 acontece o contrário, ou seja, esta razão tem valores inferiores, 

o que quer dizer, então, que há uma oportunidade demográfica de desenvolvimento 

socioeconômico. 
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Segundo o IBGE (1990), desde a década de 1990, a população vem decaindo 

no critério de fecundidade, ocasionando no envelhecimento populacional. O estado 

da Paraíba segue a mesma estatística no quesito supracitado, tendo um índice de 

22,90%, no censo de 2000, continuando em crescimento, considerando que em 1960 

a taxa era de 7,34%m(Quadro 18).Este fenômeno foi observado na maioria dos 

estados do Brasil, refletindo, assim, na influência contínua da queda na taxa de 

fecundidade, juntamente com a ascensão da esperança de vida. Esta tendência 

também tem seguido o mesmo padrão desde o censo de 1991 até o último realizado 

em 2010, no município de São José da Lagoa Tapada, onde a taxa de fecundidade 

vem decrescendo e a da população com mais de 65 anos vem aumentando (Quadro 

18). 

Ao analisar os censos de 1991 e 2000, foi visto 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. 

Entre os censos de 2000 e 2010, a razão de dependência continuou a decair, 

passando de 64,24% para 54,59%, respectivamente, e o índice de envelhecimento 

continuou em uma linha de crescimento, evoluindo de 8,39% para 10,64% (Quadro 

18). 

Quadro 18 - Estrutura Etária da População - São José da Lagoa Tapada - PB 

Estrutura Etária População 

(1991) 

% do total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

total 

(2000) 

População 

(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 

65 anos ou 

mais 

518 7,33 603 8,39 805 10,64 

Razão de 

dependência 

88,91 1,26 64,24 0,89 54,59 0,72 
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Índice de 

envelhecimento 

 

7,33 

 

8,39 

 

10,64 

Fonte: IBGE/IDEME, 2013. 

No último Censo do IBGE, de 2010, a população de São José da Lagoa Tapada 

era constituída, em sua maioria, por adultos, distribuída da seguinte maneira: na faixa 

etária de 0 a 9 anos, grupo que demanda maior atenção de programas sociais 

referentes à alimentação, saúde (vacinações, por exemplo) e educação nos níveis 

infantil e fundamental, havia 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 a 59 anos, com idade potencialmente produtiva, existiam 3.894 habitantes 

(51,48%); e, por fim, a população idosa (60 anos ou mais) era composta por 1.130 

pessoas (14,94%), demandando atenção, sobretudo, em saúde e na política de 

previdência social (Figura 138).  

Figura 138 - Pirâmide Etária – São José da Lagoa Tapada - PB 

 
Fonte: IBGE, 2010 

Entre 2000 e 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) passou de 

0,341 para 0,530, respectivamente, com uma taxa de crescimento de 55,43%. O hiato 

de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite 

máximo do índice, que é de um, foi reduzido em 28,68% entre 2000 e 2010 (IDEME, 

2013). 

Entre 1991 e 2000, o IDHM passou de 0,247, em 1991, para 0,341, em 2000, 

tendo uma taxa de crescimento de 38,06%, e entre 1991 e 2000, o hiato de 

desenvolvimento humano foi reduzido em 12,48%. Quando se observa os censos de 

1991 e 2010, São José da Lagoa Tapada cresceu 114,57% no seu IDHM, 
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configurando um crescimento acima da média nacional (47,46%) e estadual (72,25%). 

O hiato de desenvolvimento humano, neste mesmo período, teve uma redução de 

37,58% (IDEME, 2013). 

 

Figura 139 -  Evolução do IDHM – São José da Lagoa Tapada - PB 

 
Fonte: IDEME, 2013 

O IDHM de São José da Lagoa Tapada, como citado antes, era 0,530, em 2010, 

situando-o na faixa entre 0,5 e 0,599 (Quadro 19 - Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal e seus componentes - São José da Lagoa Tapada – PB). Entre 1991 e 2000, 

a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi a Educação (com crescimento 

de 0,073), seguida pela Longevidade e Renda (Quadro 19). 

Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos também 

foi a Educação, com um aumento de 0,238, dessa vez seguido pela Renda e 

Longevidade (Quadro 19). 

Quadro 19 - 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 
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% 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 

completo 

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$) 71,32 109,65 216,6

6 

Fonte: IDEME, 2013 

No período de 2000 a 2010, a esperança de vida ao nascer cresceu cerca de 

seis anos, neste município, passando aproximadamente de 62 anos, no censo de 

2000, para 68 anos em 2010. Vale ressaltar que, no início da década de 1991, a 

expectativa de vida era de apenas 58 anos, aproximadamente. 

Dessa forma, os resultados encontrados em São José da Lagoa Tapada 

acompanham o mesmo sentido dos dados nacionais e até mesmo mundiais, 

considerando que houve reduções globais no número de mortes ocasionadas por 

diversas doenças. 

Além do exposto acima, a redução da mortalidade infantil também contribuiu 

para o aumento da esperança de vida (crianças com menos de 01 ano de idade), 

principalmente no Brasil, país de baixa renda. 

Em São José da Lagoa Tapada, de 1991 a 2000, a mortalidade infantil teve 

uma grande redução, passando de 76,5 para 51,8 mortes por mil nascidos, 

respectivamente; e entre 2000 e 2010, passou de 51,8 para 32,7 mortes por mil 

nascidos vivos, ou seja, uma diminuição de 36%. 

Todavia, em 2015, segundo Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, das 

Nações Unidas, estimava-se que a mortalidade infantil no Brasil poderia estar abaixo 

de 17,9 óbitos por mil nascidos. 
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Apesar de que, no censo de 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado 

da Paraíba e do país eram 21,7 e 16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente. 

Quadro 20 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - São José da Lagoa Tapada - PB 

 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 

No que diz respeito à migração (IBGE, 2010), dos 7.564 habitantes do 

município, cinco são naturais da região norte, 7.417 nasceram na região nordeste, 81 

na região sudeste, 55 na região centro-oeste e sete pessoas não souberam 

especificar o local de nascimento. 

3.6.2.2.2.1.1. Infraestrutura organizacional 

3.6.2.2.2.1.1.1. Caracterização da população residente e flutuante 

Segundo o IBGE (2010), o município de São José da Lagoa Tapada possui 

2.225 domicílios particulares permanentes, divididos entre urbanos, com 1.002 

domicílios, e rural, com 1.223 domicílios. Em suma, as habitações construídas são: 

1.798 de alvenaria com revestimento; 200 de alvenaria, mas sem revestimento; 50 

casas de taipas, que possuem revestimento, e 174 que são de taipas, mas não são 

revestidas. 

No que se refere aos bens duráveis, em São José da Lagoa Tapada, cerca de 

94% dos domicílios possuem televisão e 85%, geladeira, sendo estes os bens mais 

adquiridos pelas famílias. Os demais bens duráveis existentes nos domicílios dos 

munícipes podem ser observados na Quadro 21.  
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Quadro 21 – Bens duráveis existentes no domicílio – São José da Lagoa Tapada/PB 

BENS DURÁVEIS 
Nº DE 
DOMICÍLIOS 

% DE 
DOMICÍLIOS 

Automóvel para uso particular 182 domicílios 8,18% 

Geladeira 1.888 domicílios 84,85% 

Máquina de lavar roupa 39 domicílios 1,75% 

Microcomputador 139 domicílios 6,25% 

Motocicleta para uso particular 945 domicílios 42,47% 

Rádio 1.780 domicílios 80% 

Telefone celular 1.333 domicílios 59,91% 

Telefone fixo 101 domicílios 4,54% 

Televisão 2.088 domicílios 93,84% 

Fonte: IBGE, (2010) 

Em relação à densidade de moradores por dormitório, em 541 domicílios existe 

um morador por dormitório; 1.163 domicílios possuem até dois moradores por 

dormitório; 392 possuem de dois a três moradores por dormitório e em 129 domicílios 

existes mais de três moradores por dormitórios. 

3.6.2.2.2.1.1.2. Saneamento básico 

De acordo com o IBGE (2010), cerca de 960 domicílios possuem rede geral de 

abastecimento de água, atendendo a 3.162 pessoas da área urbana do município, 

praticamente toda a população urbana. 

Entretanto, verifica-se outras formas de abastecimento de água, como poço ou 

nascente na propriedade, em 222 domicílios; fora da propriedade, em 253 domicílios; 

água de chuva armazenada em cisternas, 104 domicílios; armazenadas de outra 

maneira, em 2 domicílios; 1 que é abastecido por carro-pipa; 299 utilizam água de rio, 

açude, lago ou igarapé e; 113 domicílios que usam de outras formas, não 

mencionadas no censo, para o seu abastecimento de água. 

Em dados colhidos no Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2013), 

65,24% da população de São José da Lagoa Tapada possuía domicílios com água 

encanada, e, 80,73% da população urbana tem coleta de lixo em casa. O IBGE (2010), 

também, identificou que 921 domicílios possuíam banheiro ou sanitário (atendendo a 

3.023 pessoas) e em 80 não havia esse item (correspondendo 287 pessoas). No que 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 3 Meio Socioeconômico 

Outubro 2020   

363 
 

concerne ao esgotamento sanitário adequado, somente 19,2% dos moradores deste 

município são contemplados (IBGE, 2010). 

3.6.2.2.2.1.1.3. Energia elétrica 

O serviço de energia elétrica do município é fornecido, atualmente, pela 

Energisa, e, conforme dados do IBGE, no censo de 2010, 2.194 domicílios (98,8%) 

usufruíam de energia elétrica e apenas 27 domicílios não. 

Todos os domicílios com rede de energia tinham o seu fornecimento gerado 

pela companhia distribuidora citada acima e, segundo dados do Atlas de 

Desenvolvimento Humano (2013), no ano de 1991, 45,06% da população são-

joseense desfrutava de energia elétrica, chegando a 90,59% em 2000. 

 

3.6.2.2.2.1.1.4. Comunicação 

São utilizados pela população de São José da Lagoa Tapada, como meios de 

comunicação, a televisão, rádio, telefonia móvel e fixa, internet e Correios, este 

localizado no Centro da cidade. 

As emissoras televisivas disponíveis aos cidadãos são: TV Globo, Rede 

Record, SBT, etc., ressaltando que a maioria da população utiliza antena parabólica. 

O município ainda conta com transmissão de emissoras de rádio, a saber: 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). 

Quanto à telefonia, prestam-se serviços de telefonia móvel e fixa, sendo estas, 

respectivamente, a operadora Vivo e a Oi Fixo, sendo que esta última conta com 

telefones de acesso individual e públicos (orelhões telefônicos). 

 

3.6.2.2.2.1.1.5. Cultura, esporte e lazer 

A população são-joseense dispõe de algumas áreas e equipamentos que 

contribuem para a qualidade de vida dos munícipes, tais como quadras esportivas, 

concha acústica e praças com equipamentos para lazer e esporte. 
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Além disso, a cidade também goza de paisagens naturais que são utilizadas 

pela população, segundo relatos. 

Os são-joseenses realizam romarias anualmente, durante a Semana Santa, 

para a pedra branca, na região de Piemonte, onde, em um afloramento rochoso, foi 

fixado um cruzeiro. 

Há, também, a Ponte de Pedra, esculpida ao longo dos anos através de 

intemperismos e favorecida, em períodos de chuva, por um curso d’água; a Cruz do 

Nego, com uma história de 300 anos passada por gerações; a Serra de Santa 

Catarina, região que o município em questão está inserido, possui riachos 

temporários, que nos períodos chuvosos servem de lazer para a população, e ainda 

proporciona belezas naturais como a Escadaria de Micaxisto, montanha coberta por 

micaxisto que sofreu intemperismo ao longo dos anos, criando uma espécie de rampa, 

caracterizada por refletir brilho através da incidência de raios solares (TOMAZ, et al, 

2017). 

O município é caracterizado por não ser festivo, mas existem duas datas 

importantes para essa localidade: o dia 19 de março, dia de São José, Padroeiro da 

cidade, e o 28 de julho, dia da emancipação do município. Entretanto, além dessas 

comemorações, são realizadas festas juninas e o carnaval. 

 

3.6.2.2.2.1.1.6. Sistema rodoviário e transportes 

A cidade de São José da Lagoa Tapada fica a 436 km da capital do estado, 

João Pessoa. O município é cortado apenas por uma rodovia, a PB-348, interliga-se 

com a BR-426, no município de Coremas, integrando-se à Rodovia Transamazônica, 

BR-230, no município de São Bentinho, ligando este município a João Pessoa. 

O município desfruta de ruas pavimentadas, majoritariamente por 

paralelepípedos, e a via PB-348, que perpassa a cidade, é asfaltada. Já as vias que 

ligam a zona rural à urbana são estradas vicinais não pavimentadas, com algumas em 

estado precário para o tráfego de veículos. 
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Quadro 22 – Veículos registrados por tipologia em São José da Lagoa Tapada/PB 

TIPO QUANTIDADE 

Automóvel 261 

Caminhão 30 

Caminhonete 99 

Camioneta 24 

Micro-ônibus 07 

Motocicleta 678 

Motoneta 37 

Ônibus 07 

Reboque 04 

Utilitário 04 

Total de Veículos 1151 
 

FONTE: IBGE, 2018 

Em referência a frota total de veículos, São José da Lagoa Tapada, segundo o 

IBGE 2018, possui 1.151, entre automóveis, bicicletas, motocicletas, etc. Dentre os 

veículos citados, motocicletas se destacam com valores expressivos, possuindo 678 

exemplares, totalizando 58,9% da frota de veículos registrados; seguido de 

automóveis, com 261 exemplares (22,7%) e caminhonetes, com 99 veículos 

registrados (8,6%). Os moradores de São José da Lagoa Tapada também utilizam de 

van como transporte, com destino às cidades adjacentes. 

3.6.2.2.2.1.1.7. Educação 

Conforme dados do IBGE 2018, a cidade de São José da Lagoa Tapada possui 

19 escolas, destas, oito oferecem educação infantil, 10 oferecem ensino fundamental, 

anos iniciais e finais, e uma escola oferta o ensino médio, distribuídas entre área 

urbana e rural. 

Dessas 19 escolas, apenas duas são estaduais, as restantes são municipais, 

além disso todas são públicas, não havendo nenhuma escola particular. O Quadro 23 

mostra o número de escolas por nível de ensino oferecido, mas, vale salientar que 

uma escola possa oferecer mais de um nível. 

Quadro 23 – Números de escolas, por nível de ensino, em São José da Lagoa Tapada/PB 
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Modalidade Pública 

Educação infantil 08 

Ensino fundamental anos iniciais 08 

Ensino fundamental anos finais 03 

Ensino médio 01 

Fonte: IBGE, 2018. 

No ano de 2018 (IBGE) foram realizadas 1.495 matrículas regulares de alunos 

no ensino básico. Destes, apenas 11,84% estão na educação infantil, 45,48% estão 

no ensino fundamental I, 30,03% encontram-se no ensino fundamental II e 12,14% 

dos alunos estão matriculados no ensino médio. 

 

Em relação ao número de docentes, ainda conforme dados do IBGE 2018, o 

município de São José da Lagoa Tapada, neste mesmo ano, tinha 65 desses 

profissionais no ensino fundamental e 16 no ensino médio. Importante ressaltar que 

todos os alunos são-joseenses matriculados na rede pública do município tem direito 

ao transporte escolar gratuito. 

3.6.2.2.2.1.1.8. Saúde 

Conforme dados adquiridos no banco de dados do Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES), do Ministério da Saúde, a cidade de 

São José da Lagoa Tapada possui algumas unidades básicas de saúde (UBS), 

públicas, descritas no Quadro 24. Dentre as UBS, duas são unidade de Estratégia 

Saúde da Família (ESF), duas unidades de Programa Saúde da Família (PSF) e um 

Centro de Atendimento ao COVID-19, criado recentemente para atendimento de 

pessoas acometidas pela síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 2 (SARS-

CoV-2). No total, as UBS contam com seis médicos e outros 44 profissionais do 

Sistema único de Saúde (SUS). Possuem, também, atendimentos ambulatoriais e 

leitos para internamentos. 

O centro de Atendimento ao COVID 19 não possui equipamentos citados no 

CNES, nele são descritos apenas as instalações (duas clinicas básicas, um 

consultório não médico, uma sala de enfermagem e uma sala de 
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repouso/observação), a composição da equipe (dois médicos e três outros 

funcionários) e as atividades realizadas (atenção básica e atividades de média 

complexidade). 

Segundo dados do governo do estado da Paraíba, por meio de boletins do dia 

26 de agosto de 2020, o município possuía 60 casos confirmados de COVID-19 e 

nenhum óbito. 

Quadro 24 – Número de estabelecimentos de saúde de São José da Lagoa Tapada/PB 

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 

Polo academia da saúde 1 

Total 12 

                 Fonte: CNES, 2020. 

 

A cidade de São José da Lagoa Tapada dispõe de unidade móvel de nível pré-

hospitalar na área de urgência (SAMU), que se encontra instalada na PB-348, a 

unidade possui equipamentos como desfibrilador, respirador, monitor de 

Eletrocardiograma (ECG), reanimador pulmonar/AMBU e ambulância. O SAMU tem 

convênio com o SUS e disponibiliza um total de 11 profissionais, da agência 

fomentadora. 

O município também dispõe de farmácia básica pública, conveniada ao SUS, 

um centro de prótese dentária e um Polo de Academia da Saúde. Em sua maior parte, 

a estrutura da saúde do município está localizada na zona urbana, estando apenas 

um ESF na zona rural. 

No ano de 2017 (IBGE) houve 48 óbitos (últimos dados encontrados): 25 sendo 

de pessoas do sexo masculino e 23 óbitos do sexo feminino. Entre as 

doenças/sintomas que ocasionam morbidades hospitalares (Quadro 25), em ordem 
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de relevância, estão: as doenças do aparelho circulatório (29,17%); seguido de 

tumores (18,75%); sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e de 

laboratório, não classificados em outra parte (16,7%); doenças do aparelho 

respiratório (10,42%); doenças do sistema nervoso (8,33%); doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas (6,25%); doenças do aparelho geniturinário e causas 

externas de morbidade e mortalidade (4,17%) e transtornos mentais e 

comportamentais (2,08%). 

Quadro 25 - Morbidade hospitalar – apresenta o número de morbidades especificadas por 
causas – São José da Lagoa Tapada/PB 

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. 

3.6.2.2.2.1.2. Estrutura produtiva e de serviços 
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O Produto Interno Bruto (PIB) no município de São José da Lagoa Tapada, no 

ano de 2017, segundo dados do IBGE, era de 7.526,22 per capita. O Quadro 26 expõe 

as principais atividades econômicas do município, podendo observar o PIB do valor 

adicionado bruto a preços correntes, destacando que a maior arrecadação neste ano 

foi nos setores de administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade 

social, com 63,44%, seguido do PIB para o setor terciário (serviços), com 23,06%. O 

setor da agropecuária ficou com 9,18% e a indústria com apenas 4,32%. 

Quadro 26 – PIB do valor adicionado bruto a preços correntes de São José da Lagoa 
Tapada/PB 

ATIVIDADE 

ECONÔMICA/IMPOSTO 

(X1000) 

R$ 

Agropecuária 5.072,46 

Indústria 2.388,65 

Serviços 12.743,61 

Administração, defesa, 

educação e saúde 

públicas e seguridade 

social 

35.058,40 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

De acordo com dados disponibilizados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano 

(2013), a renda per capita média do município aumentou 203,79% no decorrer de duas 

décadas, passando de R$71,32, em 1991, para R$109,65, em 2000, e R$216,66 em 

2010. A taxa média anual de crescimento foi de 53,74% no primeiro período e 97,59% 

no segundo. 

A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar 

per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 72,77% em 

1991, para 47,69% em 2000 e 29,31% em 2010. Dessa forma, a desigualdade 

diminuiu, pois o Índice de Gini passou de 0,66 em 1991, para 0,52 em 2000 e 0,49 em 

2010. 
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*Índice de Gini  É um instrumento usado para mediro grau de concentração de renda.Ele aponta a 

diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, 

sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja,todos têm a mesma renda, e o valor 1 

significa completa desigualdadede renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar 

(IDEME, 2013). 

Quadro 27 – Renda, Pobreza e Desigualdade em São José da Lagoa Tapada/PB 

 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 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano (2013), 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, declinou de 50,57%, em 2000, para 48,17%, em 2010. Por 

outro lado, nos mesmos censos estudados, notou-se uma redução na taxa de 

desocupação entre a população de 18 anos ou mais, de modo que essa taxa passou 

de 2,20% em 2000 para 5,36% em 2010 (Figura 140). 

 

Figura 140 - Taxa de Atividade e de Desocupação da população com 18 anos ou mais  

 
Fonte: IDEME, 2013. 
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Outras condições a serem observadas são os aspectos positivos, identificando-

se, nos últimos dois censos, a elevação do grau de formalização dos ocupados e dos 

níveis de escolaridade das pessoas com 18 anos ou mais (). 

 

Quadro 28 – Ocupação da população de 18 anos ou mais – São José da Lagoa Tapada/PB. 

 

Fonte: IDEME, 2013 

 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 50,94% 

trabalhavam no setor agropecuário; 6,09% na indústria de transformação (na indústria 

extrativa houve ausência de trabalhadores); 5,37% no setor de construção; 1,10% nos 

setores de utilidade pública; 9,16% no comércio e 24,52% no setor de serviços. 

Contudo, é importante salientar o quão significativo é a renda do Programa 

Bolsa Família (PBF) para a população de São José da Lagoa Tapada, porque é um 

programa que beneficia famílias pobres e de extrema pobreza inscritas no Cadastro 

Único. Atualmente consta como uma das principais rendas para o município, com a 

inserção anual de cerca de três milhões de reais, beneficiando 1.206 famílias 

(representando, aproximadamente, a 16%, quando comparado ao total da população 

do município), que recebem mensalmente, uma média de R$200,58, cada uma (MDS, 

2019). 

O setor primário é caracterizado pela agricultura enquanto lavoura, pecuária, 

caça, pesca e extrativismo, o significa dizer que são todas as atividades de exploração 

 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 
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direta dos recursos naturais de origem vegetal, animal e mineral, sem haver, 

necessariamente, adição de valores no setor industrial. As atividades do setor 

primário, em São José da Lagoa Tapada, representam a segunda maior renda, 

perdendo apenas para os serviços, ocupando 14.148 hectares, distribuídos em 796 

estabelecimentos. 

Portanto, pode-se destacar as lavouras de banana, com uma arrecadação de 

968 mil reais, anualmente; cana-de-açúcar, com 218 mil reais (mais utilizada durante 

a seca, para produção de rapadura); feijão-fradinho, com ganho de 183 mil reais por 

ano e o milho, que tem rendimento de 159 mil reais anuais. 

As outras lavouras possuem arrecadação anual menor e algumas citadas pelo 

censo agropecuário do IBGE, em 2017, não têm valores de produção, mesmo tendo 

50 pés ou mais por estabelecimento (Quadro 1Quadro 29). 

Quadro 29 – 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/PB. 

Produto 
Números de 

estabelecimentos 

Quantidade 

produzida 

(toneladas) 

Valor da produção 

nos 

estabelecimentos 

agropecuários 

(x1000) 

Banana 7 245 968 

Caju (fruto) 1 - - 

Coco-da-Baía 3 72.000 (frutos) 82 

Goiaba 1 - - 

Manga 1 - - 

Abóbora, 

Moranga, 

Jerimum 

6 20 41 

Algodão 1 - - 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 3 Meio Socioeconômico 

Outubro 2020   

373 
 

Arroz (com 

casca) 
3 1 1 

Cana-de-

açúcar 
11 437 218 

Fava 1 - - 

Feijão Cor 8 1 2 

Feijão 

Fradinho 
699 81 183 

Feijão Verde 1 - - 

Gergelim 5 1 2 

Mandioca 

(aipim, 

macaxeira) 

1 - - 

Melancia 13 3 8 

Milho 578 125 159 

Sorgo 1 - - 

Sorgo 

Forrageiro 
2 - - 

Palma 

forrageira 
5 44 4 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

Em relação à pecuária (Quadro 30), destaca-se o criatório de galinha, com 13 

mil cabeças em 547 estabelecimentos, desses, 244 são destinados à produção de 

ovos, produzindo cerca de 8 mil dúzias e arrecadando, aproximadamente, 9 mil reais 

de renda para os proprietários; o segundo maior em produtividade são os bovinos, 

que, no município de São José da Lagoa Tapada, dispõem de 6.636 cabeças de gado, 

das quais 1.253 são vacas ordenhadas, produzindo cerca de 1,5 milhões de litros de 
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leite por ano, o que gera uma renda de mais de 1,5 milhões de reais; pode-se destacar, 

também, a criação de caprinos e ovinos; seguidos de suínos, Patos, Gansos, 

Marrecos, entre outros. 

Quadro 30 - Criação pecuarista em São José da Lagoa Tapada/PB. 

Tipo de rebanho Efetivo (cabeças) Nº de estabelecimentos 

Asininos 101 86 

Bovino 6.636 385 

Caprinos 1.399 113 

Equinos 104 43 

Galináceos (Galinhas, 
Galos, Frangas, Frangos e 
Pintos) 

13.000 547 

Muares 33 22 

Ovinos 1.317 72 

Patos, Gansos, Marrecos, 
Perdizes E Faisões 

671 50 

Perus 82 17 

Suínos 402 123 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

3.6.2.2.2.1.2.1. Uso do Solo e Ocupação Atual do Território 

Segundo dados do Censo Agropecuário de 2017 (IBGE), 14.148 hectares 

(42,4% do total territorial do município) são destinados a área de estabelecimentos 

agropecuários, totalizando 796. Destes, 508 não recebem assistência técnica e 

apenas 288 recebem algum tipo de assistência técnica. 

Ainda, com os dados disponibilizados pelo censo citado anteriormente, é 

possível distinguir a forma como essas terras são utilizadas: 212 estabelecimentos 

com lavouras (16 são lavouras permanentes, 195 são temporárias e 1 com cultivo de 

flores); 615 possuem pastagens naturais; 58 tem pastagens plantadas em boas 

condições e 7 unidades possuem pastagens plantadas em más condições; 325 

estabelecimentos possuem matas ou florestas, destes, 151 são naturais e 174 são 

naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal e 4 estabelecimentos 

com sistemas agroflorestais. 

 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 3 Meio Socioeconômico 

Outubro 2020   

375 
 

3.6.2.2.3. Pombal 

3.6.2.2.3.1. Aspectos Demográficos 

Segundo os dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, o 

município de Pombal contava, na época, com 32.110 habitantes.  Quando comparado 

a outros municípios, em termos populacionais, Pombal ocupa a posição 5570° no país, 

223° no estado e a 17° na microrregião onde está situada. 

Considerando a distribuição da população pelo território do município, verifica-

se que a densidade demográfica em 2010 era de 35,97 habitantes por quilômetro 

quadrado, portanto, acima da média nacional (22 hab/Km²), mas cerca de 1/3 da 

estadual (66,79 hab/Km²). 

Regiões anteriormente habitadas da cidade de Pombal passaram por um 

processo de esvaziamento populacional, seguindo uma tendência nacional de 

urbanização, de forma que a população passou a concentrar-se na sede do município, 

além de seus distritos e povoados, conforme pode ser observado na Quadro 31. 

Em 2010, o esvaziamento demográfico do meio rural brasileiro fez com que se 

elevasse acentuadamente a concentração da população nas sedes municipais, ou 

mesmo em distritos e povoados, uma tendência demográfica nacional generalizada 

desde os anos 1960 (Quadro 31), ou seja, neste primeiro ano, 80,20% da população 

concentrava-se na área urbana, uma taxa superior à área rural, que contava com 

apenas 19,80% da população, aproximando-se, assim, do percentual nacional de 

83,5%. 

Quadro 31 - População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização - Pombal – PB. 

População 
População 

(1991) 

% do 

total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

total 

(2000) 

População 

(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 
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Rural 10.717 35,24 8.340 26,10 6.357 19,80 

Taxa de 

Urbanização 
 64,76  73,90  80,20 

Fonte: IBGE/SIDRA/Censo Demográfico, 2010. 

 

3.6.2.2.3.2. Crescimento populacional 

Entre os anos de 2000 a 2010, segundo o IBGE, Pombal obteve uma taxa 

média de crescimento populacional anual de 0,05% (Figura 141) sendo inferior à 

década anterior, que atingiu uma taxa média anual de crescimento de 0,55%. 

No País, essa taxa foi de 1,17% entre os anos de 2000 e 2010, e de 1,63% 

entre os anos de 1991 a 2000. Na última década, a taxa de urbanização do país foi 

elevada de 73,9% para 80,2%, crescendo 6,3% no período. 

Figura 141- Variação percentual da população residente por situação domiciliar no município 

de Pombal. 

 
Fonte: IBGE/SIDRA/Censo Demográfico, 2010. 

3.6.2.2.3.3. Estrutura etária 

Um dos parâmetros utilizados para avaliar a faixa etária da população é a sua 

razão de dependência, que pode ser compreendida como o percentual de pessoas 

com menos de 15 anos e mais de 65 anos, consideradas dependentes, em relação à 

população que fica entre essas idades (15 a 65 anos). 
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No município de Pombal, a razão de dependência foi elevada de 59,38% para 

49,74, entre os anos de 2000 e 2010, respectivamente, enquanto no estado essas 

taxas foram de 54,88% para 45,87%, no mesmo período. A taxa de envelhecimento 

entre 2000 e 2010, na cidade, cresceu de 8,63% para 10,50%, sendo superior à 

década anterior, que cresceu apenas 1%, conforme observado na Quadro 32 

 

Quadro 32– Estrutura Etária da População de Pombal/PB 

Estrutura Etária 
População 

(1991) 

% do 
total 

(1991) 

População 
(2000) 

% do 
total 

(2000) 

População 
(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 
dependência 

74,71 - 59,38 - 47,94 - 

Índice de 
envelhecimento 

7,49 - 8,63 - 10,50 - 

Fonte: IBGE/SIDRA. 

 

Em censo realizado pelo IBGE, no ano de 2010, a cidade de Pombal tinha 

população composta em sua maior parte por adultos, tendo, ainda, mais indivíduos 

acima de 60 anos do que abaixo de nove anos. 

Neste munícipio, as faixas etárias classificavam-se da seguinte maneira: de 0 

a 9 anos (grupo que requer mais cuidado em relação aos programas assistenciais, 

alimentação, saúde e educação nos níveis infantil e fundamental), haviam, no ano de 

2010, 4.622 crianças (sendo o equivalente a 14,39%); na faixa etária que estão 

inseridos os jovens de 10 a 19 anos, existiam, no mesmo ano, 5.477 indivíduos 

(representando 17,06% da população). 

Na fase adulta, entre 20 a 59 anos, que representa a camada da população 

potencialmente produtiva, haviam 17.317 habitantes (constituindo 53,93% dos 

indivíduos); e, a população de 60 anos ou mais (grupo que necessita de uma maior 

atenção em relação a saúde e a política de previdência social), era constituída por 

4.694 pessoas (totalizando em 14,62%) (Figura 142). 
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Figura 142 -  Pirâmide Etária – Pombal - PB 

 
Fonte: IBGE, 2010 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do município de 

Pombal, no ano 2000, era de 0,472, com um acréscimo de 0,162 em 2010, passou 

para 0,634, correspondendo a uma taxa de crescimento de 34,32%. O intervalo do 

desenvolvimento humano, que é 1, obteve uma redução de 30,68% entre os censos 

do IBGE de 2000 e 2010.  Já entre os censos de 1991 e 2000 houve um aumento, 

passando de 0,364, em 1991, para 0,472, em 2000, resultando em uma taxa de 

crescimento de 29,67%. A distância entre o IDHM do município e o limite máximo do 

índice reduziu em 16,98%, no mesmo período relatado acima. 

Comparando os censos de 1991 com o último, em 2010 (Figura 143), o 

município obteve um crescimento, do IDHM, de 74,18% nos últimos vinte anos, 

estando acima da média nacional, que teve um acréscimo de apenas de 47,46%, e 

levemente superior à média do estado da Paraíba, que acresceu 72,25%. O hiato de 

desenvolvimento humano, ou seja, a distância do IDHM do município e seu limite 

máximo, que é um, como citado anteriormente, diminuiu 42,45% entre os censos 1991 

e 2010 (IDEME, 2013). 
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Figura 143 - Evolução do IDHM – Pombal - PB 

 
Fonte: IDEME, 2013 

 

O IDMH de Pombal foi de 0,634, em 2010, situado na faixa entre 0,600 e 0,699.  

Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi a educação 

(com crescimento de 0,117), seguida por longevidade e por renda. 

No período entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos 

absolutos também foi a educação, com um aumento de 0,231, seguida por 

longevidade e por renda. (Quadro 33). 

 

Quadro 33 - 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 

completo 

7,37 16,11 49,03 
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% 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 

 

Verificou-se, também, que em dez anos (2000 a 2010), a esperança de vida ao 

nascer cresceu cerca de seis anos no município de Pombal, passando de 66 anos, no 

censo de 2000, para 72 anos em 2010, sendo que em 1991 a expectativa de vida era 

de apenas 59 anos, aproximadamente. 

Esse achado segue em consonância com a expectativa de vida do estado da 

Paraíba em 2010, que também era de 72 anos, mas está inferior à do país, que 

alcança os 73,9 anos. Este município, no entanto, obteve resultados semelhantes aos 

dados obtidos nacional e mundialmente, considerando que houveram reduções, 

globais, do número de mortes ocasionadas por diversas doenças. 

Com relação à renda per capita média de Pombal, essa cresceu 125,72% no 

período entre 1991 a 2010, passando de R$ 177,92, em 1991 para R$ 228,33, em 

2000 e R$ 401,60 em 2010. Totalizando uma taxa média anual de crescimento de 

28,33%, no primeiro período, e 75,89% no segundo. 

A extrema pobreza (medida 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 10,22% em 2010. 

A redução da mortalidade infantil também consiste em um fator contribuinte 

para o aumento da esperança de vida ao nascer. Em Pombal, a mortalidade infantil 

em crianças menores de um ano de idade, por mil nascidos, teve uma considerável 

redução, de 44%, passando de 38,2 em 2000 para 21,1 em 2010 (). As taxas 

apresentaram visível diminuição, porém, ainda se encontram superiores à do estado 

da Paraíba e do Brasil, que segundo o censo de 2010 eram de 21,7 e 16,7 por mil 

nascidos vivos, respectivamente. 
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O munícipio buscava alcançar os objetivos do Desenvolvimento do Milênio das 

Nações Unidas, que era reduzir, até o ano de 2015, a mortalidade infantil no Brasil 

para menos de 17,9 óbitos por mil. A mortalidade de crianças de até 05 anos por mil 

nascidos vivos também apresentou 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. 

Quadro 34 - 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 vivos) 
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 

 

No que concerne à migração, segundo dados censitários do IBGE, em 2010, 

dos 32.110 habitantes do município: 11 são naturais da região Norte; 31.350 

nasceram na região Nordeste; 591 na região Sudeste; 9 na região Sul; 89 na região 

Centro-Oeste e 60 pessoas não souberam especificar o local de nascimento. 
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3.6.2.2.3.4. Infraestrutura organizacional 

3.6.2.2.3.5. Caracterização da população residente e flutuante 

De acordo com dados do IBGE (2010), Pombal possui 9.288 domicílios 

particulares permanentes, divididos entre 7.532 domicílios urbanos e 1.756 domicílios 

rurais. Destes, 8.431 são construídos de alvenaria com revestimento, 758 de alvenaria 

sem revestimento, 54 são de taipas revestidas e 45 de taipas não revestidas. 

Com relação aos bens duráveis, em ordem crescente, cerca de 95,17% dos 

domicílios de Pombal possuem televisão, sendo o bem mais adquirido pelas famílias; 

94,26 % possuem geladeira; 83,38% têm telefone celular e em 81,44% dos domicílios 

existem rádios. Os demais bens duráveis estão descritos na Quadro 35. 

Quadro 35 – Bens duráveis existentes nos domicílios da cidade de Pombal/PB 

BENS DURÁVEIS Nº DE DOMICÍLIOS % DE DOMICÍLIOS 

Automóvel para uso 

particular 
1.791 domicílios 19,28% 

Geladeira 8.755 domicílios 94,26% 

Máquina de lavar roupa 1.450 domicílios 15,61% 

Microcomputador 1.611 domicílios 17,35% 

Motocicleta para uso 

particular 
3.508 domicílios 37,77% 

Rádio 7.564 domicílios 81,44% 

Telefone celular 7.744 domicílios 83,38% 

Telefone fixo 1.097 domicílios 11,81% 
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Televisão 
8.839 domicílios 95,17% 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Em relação a densidade de moradores por dormitório, em 2.412 domicílios 

existes um morador por dormitório, 4.940 possuem até duas pessoas por dormitório, 

1.463 possuem de dois a três moradores por dormitório e em 473 domicílios mais de 

três moradores por dormitório. 

 

3.6.2.2.3.6. Saneamento básico 

De acordo com os dados do IBGE (2010), por volta de 7.400 domicílios dispõem 

de rede geral de abastecimento de água. Entre outras formas existentes para o 

abastecimento nas propriedades, estão: poços ou nascentes, notificados em 286 

residências na própria propriedade e 171 em residências fora da propriedade; água 

da chuva armazenada em cisternas (200 domicílios) e armazenadas de outra maneira 

(4 domicílios); 37 domicílios que são abastecidos por carro-pipa; 1.019 que utilizam 

água de Rio, açude, lago ou igarapé; e 199 que usam outras formas de abastecimento 

de água, não mencionadas no censo. 

Segundo informações retiradas do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil 

(2013), sobre o município de Pombal, identificou-se que 82,43% da população urbana 

possui água encanada e 96,40% têm coleta de lixo em domicílio. No que se refere aos 

banheiros ou sanitários, o IBGE (2010) demostrou que em 8.299 domicílios se utiliza 

banheiros ou sanitários e em 843 não foi detectado a presença desses elementos. 

Referente à cobertura do esgotamento sanitário adequado, boa parte dos 

moradores de Pombal (60,8%) tem acesso a esse recurso (IBGE, 2010). 

 

3.6.2.2.3.7. Energia elétrica 

O município de Pombal conta atualmente com os serviços de energia elétrica 

da Energisa, e de acordo com o IBGE, em 2010, 9.216 domicílios (99,33%) eram 

contemplados e apenas 62 domicílios não tinham acesso a esse serviço. 

Dos 9.216 domicílios que possuíam energia elétrica, 9.179 tinham o 

fornecimento advindo da companhia distribuidora e 37 domicílios por outra fonte.  No 
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ano de 1991, uma boa parte da população, 72,19%, já apresentava acesso à energia 

elétrica, melhorando quantitativamente no ano de 2000, com cobertura de 92,48% da 

população (ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2013). 

 

3.6.2.2.3.8. Comunicação 

Os meios de comunicação utilizados pela população de Pombal são: televisão, 

internet, correios, rádios e telefones. Com relação à transmissão de emissoras de 

rádio, o município possui as rádios: Maringá 98 FM (98,7 MHz), Liberdade FM (96,3 

MHz) e Rádio Opção FM (950 MHz), e, também, conta com a Rádio Bom Sucesso FM 

(101,7 MHz), com sinal de transmissão de outro município. Referente aos serviços de 

telefonia, Pombal utiliza-se dos serviços de telefonia móvel e fixo, coberto pelas 

operadoras Vivo, Oi, TIM e Claro. Concernente às emissoras televisivas, os cidadãos 

têm disponível a TV Globo, Rede Record, SBT etc., salientando que a maioria da 

população utiliza antena parabólica. 

 

3.6.2.2.3.9. Cultura, esporte e lazer. 

Pombal é a maior e quarta mais antiga cidade do estado da Paraíba, sendo 

uma das primeiras civilizações da região no século XIX. Conhecida pela arquitetura e 

pelo centro histórico, apresenta vários monumentos e edifícios históricos, a saber: a 

igreja de Nossa Senhora do Rosário, a antiga cadeia de Pombal e a igreja Matriz de 

Nossa Senhora do Bom Sucesso. A cidade também tem como pontos turísticos a casa 

da cultura, a Praça Centenária, a Coluna da Hora, o Cruzeiro e o Coreto, que 

atualmente divide-se no “bar Centenário" e no clube (Associação dos Estudantes 

Universitários de Pombal) (FARIAS et al., 2011). 

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; festejos 

da Padroeira Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Maio; São Pedro, em junho; e a 

festa do Rosário, em outubro, com diversos grupos folclóricos (FARIAS et al., 2011). 

No município de Pombal a cultura africana é ainda, nos dias atuais, forte, 

estando presente na festa do Rosário, esta que conta com três grupos populares, os 

Pontões, os Congos e o Reisado. 

Os habitantes do município gozam, ainda, de ambientes para esporte e lazer, 

como: praças arborizadas, algumas equipadas com brinquedos para crianças e 
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aparelhos para exercícios físicos; estádios de futebol; quadras poliesportivas; clubes, 

como por exemplo, a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB); e o curso d’água 

que fica próximo à cidade, o Rio Piancó. 

 

3.6.2.2.3.10. Sistema rodoviário e transportes 

A cidade de Pombal está à uma distância de 374 km da capital do estado, João 

Pessoa. O município tem a rodovia de ligação BR-427 entre Pombal e Currais Novos, 

no Rio Grande do Norte, e a BR-230 - Rodovia Transamazônica, que liga Pombal a 

Paraíba. 

No que tange a frota total de veículos, a cidade, de acordo com o IBGE (2018), 

dispõe de 13.006 veículos, quantitativo esse composto por automóveis, caminhões, 

caminhonetes, bicicletas, motocicletas, entre outros. Dentre os veículos mais 

encontrados estão às motocicletas (48,12%), seguido de automóveis (21,16%) e 

motonetas (17,00%). Os demais veículos seguem descritos no Quadro 36. Vale 

ressaltar que a população de Pombal, também, utiliza van e ônibus no deslocamento 

para outras cidades. 

 

Quadro 36 – Veículos registrados por tipologia, Pombal/PB. 

TIPO QUANTIDADE 

Automóvel 2.752 

Caminhão 345 

Caminhão trator 18 

Caminhonete 831 

Camioneta 202 

Ciclomotor 125 

Micro-ônibus 65 

Motocicleta 6.259 

Motoneta 2.211 
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Ônibus 20 

Reboque 83 

Semirreboque 33 

Sidecar 3 

Triciclo 4 

Utilitário 55 

Total de Veículos 13.006 

Fonte: IBGE, 2018 

 

3.6.2.2.3.11. Educação 

A cidade de Pombal, de acordo com o IBGE (2018), possui um quadro de 71 

escolas. Destas, 28 são destinadas à educação infantil, 39 fornecem o ensino 

fundamental e 5 oferecem o ensino médio. Das escolas supracitadas, as seguintes 

oferecem ensino gratuito: 28 escolas no nível de educação infantil; 36 destinadas aos 

anos iniciais do fundamental; 10 aos anos finais e 5 no ensino médio. Ressalta-se, 

ainda, que tais escolas estão distribuídas entre área urbana e rural e uma só escola 

pode fornecer mais de uma modalidade de ensino (Quadro 37). 

 

Quadro 37 – Números de escolas por nível em Pombal/PB. 

Modalidade Pública 

Educação infantil 28 

Ensino fundamental anos iniciais 36 

Ensino fundamental anos finais 10 

Ensino médio 05 

Fonte: IBGE, 2018. 

Sobre os números de matrículas, 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 (Quadro 38). 
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Destaca-se, portanto, o ensino fundamental II com 29,47% das matrículas, seguido 

do ensino fundamental I com 34,67%, o infantil com 18,83% e o ensino médio com 

17,04% (IBGE, 2018). 

Quadro 38 – Números de matrículas no município de Pombal/PB 

Modalidade Quantidade 

Ensino infantil 1.301 

Ensino fundamental I 2.395 

Ensino fundamental II 2.036 

Ensino médio 1.177 

Fonte: IBGE, 2018. 

Concernente ao número de docentes, o município de Pombal, no ano de 2018 

(IBGE), apresentava um quadro docente com 64 no ensino infantil, 249 professores 

no ensino fundamental e 103 no ensino médio. 

 

3.6.2.2.3.12. Saúde 

De acordo com as informações do banco de dados do Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES), do Ministério da Saúde, o município de 

Pombal apresenta diversificados estabelecimentos de saúde, descritos, na tabela 09. 

A localidade conta com 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo 9 Unidades de 

Saúde da Família (USF), situadas na zona urbana e 3 na zona rural.  Além disso, a 

zona rural e urbana também contam com 2 postos de saúde, cada; 14 clínicas e 

ambulatórios especializados; 3 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 3 unidades 

móveis de nível pré-hospitalar na área de urgência (SAMU); 5  postos de saúde, entre 

outros serviços. 

No atual contexto pandêmico pela COVID-19, a cidade de Pombal, soma 

centros de atendimentos aos pacientes infectados pela síndrome respiratória aguda 

grave de coronavírus 2 (SARS-CoV-2), sendo eles: E. N. Senhora do Rosário, a 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Regional de Pombal. 

O município de Pombal, através de boletins estaduais do dia 26 de agosto de 

2020, possuía 560 casos confirmados da COVID-19 e 5 óbitos, bem como conta com 

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=CLINICA+ESPECIALIZADA-AMBULATORIO+ESPECIALIZADO
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=POSTO+DE+SAUDE
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um site oficial que notifica as questões epidemiológicas e dá dicas para o combate à 

doença. 

Quadro 39 – Número de estabelecimentos de saúde de Pombal/PB. 

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. 

Com relação às unidades móveis de nível pré-hospitalar na área de urgência 

(SAMU), esta possui equipamentos como desfibrilador, respirador, 4 reanimadores e 

três ambulâncias. O SAMU tem convênio com o SUS e é subsidiado por 4 médicos e 

39 outros profissionais. 

O município também possui farmácias básicas, policlínicas, pronto 

atendimento, secretaria de saúde, unidade de serviço de apoio de diagnóstico e 

terapia, unidade de vigilância em saúde, unidade móvel de nível pré-hospitalar na área 

de urgência (SAMU). A maior parte dos estabelecimentos de saúde do município 

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+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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estão localizada na zona urbana, estando centrados na zona rural: 3 unidades de USF 

e 2 postos de saúde. 

Na cidade ganha destaque o Centro de Saúde Avelino Queiroga, que presta 

atendimento ambulatorial conveniado com o SUS. Essa unidade tem 16 médicos e 18 

outros profissionais, possui equipamento radiológicos, para diagnósticos por imagem, 

métodos gráficos, métodos ópticos, além dos odontológicos; consultório médico; salas 

de pequenas cirurgias; sala de enfermagem, etc. Também fornece uma gama de 

serviço, entre eles a atenção auditiva, à tuberculose, diagnósticos por imagens, 

serviços de dispensação de órteses, próteses e materiais especiais, fisioterapia, entre 

outros. 

Com base nos dados obtidos por meio do IBGE, ocorreram 242 óbitos no ano 

de 2017 (últimos dados encontrados), sendo 137 óbitos de pessoas do sexo 

masculino, sobrepondo-se aos óbitos femininos (105 óbitos). 

As doenças ou sintomas que elevam o índice de morbidades hospitalares em 

Pombal, de acordo com a prevalência, são: as doenças do aparelho circulatório 

(24,38%), seguido das doenças do aparelho respiratório (22,31%), tumores (16,94%), 

algumas doenças infecciosas e parasitárias (12,40%), causas externas de morbidade 

e mortalidade (8,68%), doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (4,55%), 

doenças do aparelho digestivo (4,13%), sintomas, sinais e achados anormais em 

exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte, (3,72%), doenças 

do aparelho geniturinário e algumas afecções originadas no período perinatal (0,83%) 

Quadro 40. 

Quadro 40 - Morbidade hospitalar – apresenta o número de morbidades especificadas por 

causas – Pombal/PB. 

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 
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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 clínicos 

e de laboratório, não classificados em outra parte 

 

9 

Causas externas de morbidade e mortalidade 21 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

3.6.2.2.3.13. Estrutura produtiva e de serviços 

Sobre o Produto Interno Bruto (PIB) da cidade de Pombal, no ano de 2017, 

segundo informações do IBGE, este era de 11.635,64 per capita. Ao analisar o PIB do 

valor adicionado bruto a preços correntes, percebe-se quais são as principais 

atividades econômicas do município, com destaque para a arrecadação no setor de 

serviços, com 45,99%; seguido da administração, defesa, educação e saúde públicas 

e seguridade social com 43,06%; indústria com 6,28%, e agropecuária com 4,57% 

(Quadro 41). 

 

 

Quadro 41 – PIB do valor adicionado bruto a preços correntes de Pombal-PB 

ATIVIDADE ECONÔMICA/IMPOSTO (X1000) R$ 

Agropecuária 16.529,79 

Indústria 22.208,33 

Serviços 162.784,92 

Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade 

social 

152.415,39 

Fonte: IBGE, 2017. 
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Segundo dados expostos pelo Atlas do Desenvolvimento Humano (2013), a 

renda da população cresceu 125,72% nas últimas duas décadas, passando de R$ 

177,92 em 1991, para R$ 228,33 em 2000 e R$ 401,60 em 2010. A taxa média anual 

de crescimento nesse período foi de 4,38%, ou seja, 2,81% entre 1991 e 2000, e 

5,81% entre 2000 e 2010. 

A proporção de pessoas pobres (Quadro 42), com renda domiciliar per capita 

inferior a R$ 140,00 (valores de agosto de 2010), passou de 66,22% em 1991, para 

49,35% em 2000 e 26,60% em 2010. A desigualdade também decresceu, pois o Índice 

de Gini passou de 0,58 em 1991, para 0,53 em 2000 e 0,54 em 2010. 

Quadro 42 – 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 

 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento 

Humano (2013), entre os anos de 2000 e 2010, o percentual da população que era 

economicamente ativa na faixa etária de 18 anos ou mais, diminuiu e passou de 

57,84% para 53,39%, respectivamente. Ao mesmo tempo, a taxa de desocupação (ou 

seja, o percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) 

passou de 10,32% em 2000 para 6,74% em 2010 (Figura 144). 

Figura 144 - Taxa de Atividade e de Desocupação da população com 18 anos ou mais 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 

 

Outro aspecto importante e positivo a ser observado, é que nos últimos dois 

censos ocorreram o aumento do grau de formalização dos ocupados e dos níveis de 

escolaridade das pessoas com 18 anos ou mais, conforme observado  

Quadro 43 – 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 
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% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. –18 anos ou 

mais 

89,69 85,74 

Fonte: IDEME, 2013 

 

Ao que pode ser visto, no ano de 2010, das pessoas que estão dentro da faixa 

etária de 18 anos ou mais, 24,44% trabalhavam 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. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que a renda advinda do Programa Bolsa 

Família (PBF) é essencial para a população de Pombal enquadrada no estado de 

pobreza e de extrema pobreza inscritas no Cadastro Único. É uma renda significativa 

para o município, apresentando inserção, em média, de R$ 11.450.796,00 

anualmente, beneficiando 4.379 famílias, que recebem mensalmente cerca de R$ 

201,26, cada uma (MDS, 2019). 

O setor primário conhecido pelas atividades de exploração aos recursos 

naturais de origem vegetal, animal e mineral, sem haver, necessariamente, adição de 

valores no setor industrial, se apresenta como uma das principais atividades 

econômicas de Pombal. 

Dessa forma, destacam-se as lavouras de banana com uma arrecadação de 

552 mil reais anualmente, feijão-fradinho com 241 mil reais, o milho com 122 mil reais 

e o Coco-da-Baía com 75 mil reais. Outras lavouras apresentam arrecadação por ano 

em menor quantidade, como é exposto na Quadro 44, obtida através do censo 

agropecuário do IBGE, em 2017. 
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Quadro 44 – Itens produzidos, número de estabelecimento com 50 pés ou mais, quantidade e 

valor da produção da lavoura permanente e temporária, no município de Pombal/PB. 

Produto Nº de 

estabelecimentos 

Quantidade 

produzida 

(toneladas) 

Valor da produção nos 

estabelecimentos 

agropecuários (x1000) 

Banana 50 527 552 

Caju (fruto) 1 - - 

Coco-da-Baía 16 90.000 

(unidades) 

75 

Goiaba 1 - - 

Manga 1 - - 

Mamão 1 - - 

Abóbora, 

Moranga, 

Jerimum 

9 7 10 

Arroz (com 

casca) 

5 4 4 

Cana-de-

açúcar 

1 - - 

Fava 16 1 1 

Feijão Cor 4 - 1 

Feijão 

Fradinho 

588 109 241 

Feijão Verde 20 8 18 

Gergelim 2 - - 
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Mandioca 

(aipim, 

macaxeira) 

3 7 11 

Melancia 19 143 118 

Melão 3 0 1 

Milho 411 113 122 

Milho 

Forrageiro 

15 201 19 

Sorgo 

Forrageiro 

17 566 46 

Palma 

Forrageiro 

2 - - 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

No que tange à pecuária, ganha desataque em Pombal, em primeiro lugar, o 

criatório de galináceos (Galinhas, Galos, Frangas, Frangos e Pintos), com 27.000 

cabeças distribuídas em 894 estabelecimentos, seguidas dos bovinos, sendo 23.340 

cabeças em 1.029 estabelecimentos. Além desses, a criação de ovinos, seguidos de 

caprinos, suínos, equinos, asininos e muares são apontados (Quadro 45). 

Quadro 45 - Criação pecuarista em Pombal/PB. 

Tipo de rebanho Efetivo (cabeças) Nº de estabelecimentos 

Asininos 311 220 

Bovino 23.340 1029 

Caprinos 2.613 133 

Codornas - 1 

Equinos 348 140 
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Galináceos (Galinhas, 

Galos, Frangas, 

Frangos e Pintos) 

27.000 894 

Muares 120 93 

Ovinos 8.747 398 

Perus - 50 

Suínos 1.770 197 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

3.6.2.2.3.14. Uso do Solo e Ocupação Atual do Território 

O uso do solo corresponde às formas em que o homem ocupa o espaço que 

está inserido, sendo o conhecimento das formas de uso da terra um aspecto 

fundamental para a compreensão dos padrões de organizações desse espaço. Por 

meio dessas informações poderão ser elencadas e observadas à relação homem-

meio ambiente e as modificações espaciais geradas por ela (FERREIRA; FILHO, 

2009). 

Pombal tem uma área de 894,099 km², desses, 629,5 km² são destinados aos 

estabelecimentos da agropecuária. A cidade tem apresentado índices 

quantitativamente crescentes da extensão de atividades agropecuaristas, sendo 

observado por Almeida et al. (2015) o crescimento de 20,3 % e 3,1 % das áreas com 

Agricultura Irrigada às margens dos rios Piancó e Piranhas. 

De acordo com os dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017), 62.950 

hectares são destinados à área de estabelecimentos agropecuários, totalizando 1.334 

estabelecimentos. Desses, 863 não recebem assistência técnica e 471 recebem 

algum tipo de assistência. 

Os dados disponibilizados pelo censo supracitado, ainda, contribuem para o 

conhecimento de como são usadas as terras. Dos estabelecimentos, 2.224 são de 

lavouras (96 permanentes, 2.128 temporárias), 12.343 possuem pastagens naturais, 

407 tem pastagens plantadas em boas condições, 49 unidades possuem pastagens 

plantadas em más condições, 46.817 estabelecimentos possuem matas ou florestas, 
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destes, 40.381 são naturais e 6.436 são naturais destinados à preservação 

permanente ou reserva legal. 

3.6.3. Aspectos Demográficos 

3.6.3.1. Coremas 

Segundo a Contagem da População de 2010, pelo IBGE, o município de 

Coremas possuía naquele ano 15.149 habitantes.  Considerando a distribuição da 

população pelo território do município, a densidade demográfica em 2010 era de 39,92 

habitantes por quilômetro quadrado, portanto, acima da média nacional (22 hab/Km²), 

mas cerca de 1/3 da estadual (66,79 hab/Km²). 

O esvaziamento demográfico do meio rural brasileiro fez com que se elevasse 

acentuadamente a concentração da população nas sedes municipais, ou mesmo em 

distritos e povoados, uma tendência demográfica nacional que se generaliza desde 

os anos 1990 (Quadro 46). 

Em 2010, a maior parte da população do município de Coremas concentrava-se 

na área urbana (75,38%), ainda assim, revelando um percentual inferior quando 

comparado à média do Estado da Paraíba (73,73%) e do Brasil (83,5%). 

 

Quadro 46 - População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização – Coremas/PB 

População População 

(1991) 

% do 

total 

(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 

urbanização 

 

54,22 

 

69,87 

 

75,38 
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Fonte: IBGE/SIDRA. 

 

Entre 2000 e 2010, a população de Coremas obteve uma taxa média de 

crescimento anual de 0,01%; na década anterior (1991 a 2000), esta mesma taxa foi 

de -0,03%; no Estado, essas 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. 

Ressalta-se, no entanto, que nas últimas duas décadas a taxa de urbanização do 

município cresceu 39,03% (Figura 145). 

 

Figura 145 - Variação percentual da população residente por situação domiciliar de Coremas-
PB 

 

Fonte – Dados da Pesquisa, 2020 
 
 

3.6.3.1.1. Estrutura etária 

Para avaliar as condições de vida da população, faz-se necessário analisar sua 

composição por grupos de idade, através do índice Razão de Dependência, indicador 

que examina o peso da parcela considerada inativa (0 a 14 anos e 65 anos ou mais) 

sobre aquela potencialmente ativa (15 a 64 anos de idade). Quando os valores são 

elevados, calcula-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 
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ativa, haver-se-ia, então, uma oportunidade demográfica de desenvolvimento 

socioeconômico. 

No decorrer da década de 1990, houve uma acentuada queda no índice da 

Razão de Dependência do município de Coremas, seguindo a tendência estadual e 

nacional. Ainda assim, tanto o município quanto o Estado possuem índices menos 

favoráveis do que a média nacional, revelando ainda, uma elevada dependência. 

Segundo o IBGE 2010, “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”. 

Desta feita, para mensuração deste processo, utiliza-se o Índice de Envelhecimento. 

Nota-se pelo Quadro 47, desde a década de 1990, uma tendência de 

envelhecimento da população, que se acentua no decorrer dos anos 2010, tanto no 

Brasil, quanto no Estado da Paraíba e em Coremas. 

Quadro 47 - Estrutura Etária da População – Coremas/PB 

Estrutura 

Etária 

População 

(1991) 

% do total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do total 

(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 

dependência 87,02 0,57 65,61 0,43 56,14 0,37 

Índice de 

envelhecimento 

 

6,94 

 

7,66 

 

9,40 

Fonte: IBGE/SIDRA/IBGE. 

Nos anos de 2000 e 2010, a razão de dependência de Coremas passou de 

65,61% para 56,14%, respectivamente, e o índice de envelhecimento evoluiu de 

7,66% para 9,40%, neste mesmo intervalo de tempo. Entre 1991 e 2000, a razão de 

dependência foi de 87,02% para 65,61%, enquanto o índice de envelhecimento 

evoluiu de 6,94% para 7,66%. 
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Para compreender a mobilidade espacial dos contingentes demográficos do 

município, é necessário avaliar a componente demográfica migração. Observa-se que 

a maior parte dos moradores do município de Coremas, em 2000, era originária do 

próprio estado da Paraíba (96,17%), seguidos pelos da região nordeste, com 2,13% 

e da região sudeste, com 0,94% de participação. 

No último censo realizado pelo IBGE, em 2010, Coremas tinha uma população 

formada em sua maioria por adultos, com distribuição entre as seguintes faixas 

etárias: 0 a 9 anos, com 1.247 crianças e representando 16,49% da população total 

(porção que requer uma maior atenção por parte dos programas sociais que se 

referem à alimentação, saúde e educação nos níveis infantil e fundamental); 10 a 19, 

faixa etária formada pelos jovens, com 1.293 indivíduos, totalizando em 17,10% da 

população; a fase adulta, entre 20 a 59 anos, representando a idade potencialmente 

produtiva, era constituída por 3.894 habitantes, equivalendo a 51,48% da população; 

e, a faixa etária que é composta pela população idosa, de 60 anos ou mais, com 1.130 

pessoas, representando 14,94% (grupo que necessita de maior atenção, 

especialmente na saúde e na política de previdência social Figura 146. 

Figura 146 - Pirâmide Etária – Coremas/PB 

 

Fonte: IBGE, 2010 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), entre os anos de 2000 e 2010, 
o IDHM de Coremas era de 0,424, passando para 0,592, respectivamente, atingindo uma taxa 

de crescimento de 39,62% ( 
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Figura 147). O intervalo do índice de desenvolvimento humano obteve uma 

redução de 29,17% entre os censos de 2000 e 2010. Entre os censos de 1991 e 2000, 

o IDHM passou de 0,304 em 1991 para 0,424 em 2000, alcançando uma taxa de 

crescimento de 39,47%. 

Em relação ao intervalo do índice de desenvolvimento humano entre os anos 

de 1991 e 2000, se teve uma redução de 17,24%. O município de Coremas, entre os 

censos de 1991 e 2010, obteve, no IDHM, um acréscimo de 94,74%, estando acima 

das médias de crescimento nacional e estadual, com 47,46% e 72,25%, 

respectivamente. Já o hiato do desenvolvimento humano nos anos de 1991 e 2010 

reduziu 41,38% (IDEME, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 147 - Evolução do IDHM – Coremas/PB 

 

Fonte: IDEME, 2013 
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O IDHM do município de Coremas era de 0,592, no ano 2010, como já citado 

antes, inserindo, portanto, esta localidade na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo 

(IDHM variando de 0,5 e 0,599).  Nos anos de 2000 e 2010, o quesito que mais 

cresceu em termos absolutos foi o da educação (com aumento de 0,215), sucedida 

por longevidade e renda. Já em 1991 e 2000, o que mais teve aumento em termos 

absolutos foi longevidade (com uma taxa de crescimento de 0,127) e em ordem 

decrescente, educação e renda (Quadro 48). 
 

Quadro 48 - 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 completo 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 ensino 

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 

Nos últimos censos realizados pelo IBGE, em 2000 e 2010, a esperança de 

vida ao nascer cresceu 15,8 anos no município de Coremas, passando de 64,5 anos, 

no ano de 2000, para cerca de 70 anos em 2010, enquanto em 1991 a expectativa 

era de apenas 57 anos, aproximadamente. 

Os resultados vistos para o município estão acima da média estadual, porém, 

encontram-se um pouco abaixo das médias nacionais, mas ainda assim, 
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acompanham o mesmo sentindo de crescimento dos dados nacionais e mundiais, já 

que as mortes ocasionadas por diversas doenças tiveram redução. 

A redução da mortalidade infantil, ou seja, de óbitos de crianças com menos de 

um ano de idade, também contribuiu para o aumento da esperança de vida, 

principalmente no Brasil, país de baixa renda. No município de Coremas, entre os 

anos de 1991 e 2000, a mortalidade infantil teve uma grande redução, passando de 

83 para 44,1 mortes por mil nascidos vivos, respectivamente. 

Entre os anos de 2000 e 2010, teve-se uma diminuição de 53%, progredindo 

de 44,1 para 20, por mil nascidos, respectivamente (Quadro 49). De acordo com os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, a mortalidade infantil 

no país deveria estar menor que 17,9 óbitos por mil, em 2015. Já as taxas nacionais 

e estaduais de mortalidade infantil, do ano de 2010, foram de 21,7 e 16,7 por mil 

nascidos vivos, respectivamente (IDEME, 2013). 

 

Quadro 49 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 

No que diz respeito à migração, em consonância com os dados censitários do 

IBGE de 2010, dos 15.149 habitantes do município, cinco são naturais da região norte, 

14.762 nasceram na região nordeste, 317 na região sudeste, 43 na região centro-

oeste e 11 pessoas não souberam especificar o local de nascimento. 

3.6.3.1.2. Infraestrutura organizacional 

3.6.3.1.2.1. Caracterização da população residente e flutuante 

De acordo com o último censo realizado elo IBGE, em 2010, o município de 

Coremas possui 4.342 domicílios particulares permanentes, divididos entre urbanos, 
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com 3.342 domicílios, e rural com 999 domicílios. Em sua maioria, os domicílios são 

construídos de alvenaria com revestimento, 3.851 domicílios; de alvenaria, mas sem 

revestimento, 140; contando ainda com 208 casas de taipas que possuem 

revestimento e 143 que são de taipas, mas são revestidas. 

Com relação aos bens duráveis, Coremas tem cerca de 95% dos domicílios 

com aparelhos de televisão e 90% com geladeiras, sendo estes, os bens mais 

adquiridos pelas famílias do município. Outros bens duráveis existentes nos domicílios 

em Coremas, citados pelo IBGE, podem ser observados na Quadro 50: 

Quadro 50 – Bens duráveis existentes nos domicílios em Coremas - PB 

BENS DURÁVEIS Nº DE DOMICÍLIOS % DE 

DOMICÍLIOS 

Automóvel para uso particular 543 domicílios 12,51 % 

Geladeira 3.898 domicílios 89,77 % 

Máquina de lavar roupa 245 domicílios 5,64 % 

Microcomputador 483 domicílios 11,12 % 

Motocicleta para uso particular 1.564 domicílios 36,02 % 

Rádio 3.304 domicílios 76,09 % 

Telefone celular 3.488 domicílios 80,33 % 

Telefone fixo 412 domicílios 9,49 % 

Televisão 4.134 domicílios 95,21 % 

Fonte: IBGE, 2010 

 

No que diz respeito à densidade de moradores por dormitório, em 1.125 dos 

domicílios existe um morador por dormitório, 2.333 possuem até dois moradores por 

dormitório, 668 de dois a três moradores por dormitório e em 216 domicílios existem 

mais de três moradores por dormitório. 
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3.6.3.1.2.2. Saneamento básico 

 

Através de dados colhidos no IBGE, em 2010, o município possuía 3.661 

domicílios com rede geral de abastecimento de água, assim como de outras formas 

de abastecimento, como poço ou nascente na propriedade, presente em 39 domicílios 

e fora da propriedade em 22; água de chuva armazenada em cisternas, em 29 

domicílios, abastecimento por carro-pipa em 5 domicílios, 518 domicílios utilizavam 

água de Rio, açude, lago ou igarapé e 77 domicílios usavam outras formas de 

abastecimento de água, não mencionadas no censo. 

No ano de 2010, 85,04% da população possuía água encanada e 

aproximadamente 96% da população urbana tinha coleta de lixo em suas residências 

(IDEME, 2013). 

A respeito de banheiros ou sanitário, o IBGE (2010) identificou que 3.780 

residências usufruíam de banheiro ou sanitário e em 571 não havia esse item. No que 

concerne ao esgotamento sanitário adequado, somente 51,3% dos moradores deste 

município são contemplados (IBGE, 2010). 

3.6.3.1.2.3. Energia elétrica 

O serviço de energia elétrica no município de Coremas é fornecido, atualmente, 

pela Energisa, e, conforme dados do IBGE, no ano de 2010, 4.329 domicílios (99,82%) 

tinham energia elétrica e apenas 22 domicílios que não, outros 18 são de outras fontes 

não especificadas. De acordo com dados do Atlas de Desenvolvimento Humano 

(2013), no ano de 1991, 60,05% da população do município desfrutava de energia 

elétrica, chegando a uma porcentagem de 86,10% em 2000. Os munícipes que 

contavam com energia elétrica obtinham seu fornecimento de energia gerado pela 

companhia de distribuição, citada anteriormente. 

 

3.6.3.1.2.4. Comunicação 

A população de Coremas utiliza televisão, rádio, telefonia móvel e fixa, a 

internet, Correios, este localizado no Centro da cidade, como meios de comunicação. 

Quanto às emissoras televisivas, os cidadãos têm disponível a TV Globo, Rede 

Record, SBT, etc. A maioria da população utiliza antena parabólica, tendo, assim, 
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acesso a uma gama de canais de TV. O município ainda conta com transmissão de 

uma emissora de rádio, a Rádio Coremas 87.9 FM (87,9 MHz). 

Em relação aos serviços de telefonia, a população dispõe dos serviços de 

telefonia móvel (Vivo e TIM) e fixa (Oi Fixo), está contando com telefones de acesso 

individual e telefones públicos (orelhões telefônicos). 

3.6.3.1.2.5. Cultura, esporte e lazer 

A população de Coremas tem disponível algumas áreas e equipamentos que 

contribuem para a qualidade de vida, como quadras esportivas, praças com 

equipamentos para lazer e esporte, além de um ginásio poliesportivo e um estádio de 

futebol municipal, existem, ainda, clubes society. O município conta com alguns times 

de futebol, que se organizam e disputam campeonatos, como a Taça Cidade de 

Coremas. 

Coremas possui, também, o Sistema Curema - Mãe D’água, que serve de lazer 

e turismos para a população, contando com alguns pontos turísticos, trilhas pela 

caatinga e o pôr do sol. Em relação à cultura, a cidade possui um centro cultural, que 

é destinado a apresentações, capacitação de professores e é usado em reuniões e 

palestras. 

Algumas festas são bem populares em Coremas, como o carnaval, desde os 

anos de 1960, estando nos dias atuais entre as maiores festas do sertão da Paraíba, 

que teve sua origem quando deu-se o início à construção do açude, através dos 

funcionários públicos do DNOCS. Tem-se, ainda, uma cultura dos negros quilombolas 

bem difundida, além de heranças da cultura indígena. 

3.6.3.1.2.6. Sistema rodoviário e transportes 

A cidade de Coremas fica a 405 km da capital do estado, João Pessoa. O 

município é cortado pela rodovia federal BR-426 e pela rodovia estadual PB-366. Esta 

PB interliga-se com a BR-426, neste município, bem como à Rodovia 

Transamazônica, BR-230, no município de São Bentinho, ligando Coremas à João 

Pessoa. 

A cidade possui ruas pavimentadas, em sua grande maioria por 

paralelepípedos, e as vias principais são asfaltadas. As vias que ligam a zona rural à 

urbana são estradas vicinais não pavimentadas, com algumas em estado precário 

para o tráfego de veículos. 
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Em referência a frota total de veículos do município, segundo o IBGE (2018), 

Coremas dispões de 4.510, entre automóveis, bicicletas, motocicletas, etc. Destes, é 

possível destacar a frota de motocicletas, com valores expressivos (3.140 

exemplares), totalizando praticamente 70% dos veículos registrados; seguidamente 

estão os automóveis (759 automóveis), representando apenas 16,83%; por último, as 

caminhonetes (406 veículos) caracterizam 9% do total da frota de veículos registrados 

(Quadro 51). 

Quadro 51 – Veículos registrados por tipologia em Coremas/PB 

TIPO QUANTIDADE 

Automóvel 759 

Caminhão 76 

Caminhão trator 3 

Caminhonete 406 

Camioneta 54 

Ciclomotor 7 

Micro-ônibus 26 

Motocicleta 3.140 

Ônibus 10 

Reboque 14 

Semirreboque 3 

Triciclo 1 

Utilitário 11 

Total de Veículos 4510 

Fonte: IBGE, 2018 
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A população de Coremas também utiliza vans para deslocamento às cidades 

adjacentes, para cidades mais distantes utilizam ônibus, apesar de não haver terminal 

rodoviário municipal. 

3.6.3.1.2.7. Educação 

De acordo com dados do IBGE, no ano de 2018, o município de Coremas 

possuía 20 escolas: 19 ofertando a educação infantil; 20 o ensino fundamental anos 

iniciais e finais e duas escolas ofertando o ensino médio. Das 20 escolas, duas são 

estaduais, duas particulares e o restante são todas municipais, distribuídas entre área 

urbana e rural. A Quadro 52 mostra o número de escolas por nível de ensino oferecido 

(salienta-se que uma escola pode ofertar mais de uma modalidade escolar): 

Quadro 52 – Números de escolas por nível, Coremas/PB. 

Modalidade Pública Privada 

Educação infantil 16 2 

Ensino fundamental anos 

iniciais 

18 2 

Ensino fundamental anos 

finais 

4 2 

Ensino médio 2 - 

Fonte: IBGE, 2018. 

O município de Coremas realizou 3.086 matrículas regulares de alunos no 

ensino básico (Quadro 53). Destes, 14,65% estão na educação infantil, praticamente 

40% no ensino fundamental I, 30,36% encontram-se no ensino fundamental II e 15,2% 

dos alunos estão matriculados no ensino médio (IBGE, 2018). 

Quadro 53 – Números de matrículas, Coremas/PB. 

Modalidade Quantidade 

Ensino infantil 452 

Ensino fundamental I 1228 

Ensino fundamental II 937 
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Ensino médio 469 

Fonte: IBGE, 2018. 

Ainda em conformidade com o IBGE (2018), o município possuía 32 docentes 

no ensino infantil, 120 no ensino fundamental e 39 docentes no ensino médio. 

Ressalta-se, também, que é disponibilizado para os alunos uma frota de transporte 

escolar, sejam eles matriculados na própria cidade ou em cidades circunvizinhas, na 

educação básica, ensino técnico ou superior. 

3.6.3.1.2.8. Saúde 

De acordo com dados disponibilizados na plataforma do Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES), do Ministério da Saúde, o município de 

Coremas dispõe de 34 estabelecimentos de saúde, divididos e descritos no Quadro 

54, posteriormente. O município é munido de oito unidades básicas de saúde (USB) 

(TABELA 09) e nelas estão inseridos dois ESF’s, dois PSF’s e um Centro de 

Atendimento para o COVID 19, criado recentemente para atendimento a pacientes 

acometidos pela síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 2 (SARS-CoV-2). 

Quadro 54 – Número de estabelecimentos de saúde, Coremas/PB. 

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 

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
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Unidade de vigilância em saúde 1 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência (SAMU) 2 

Total 34 

Fonte: CNES, 2020. 

A cidade de Coremas dispõe ainda de duas unidades móvel de nível pré-

hospitalar na área de urgência (SAMU), uma localizada na área urbana e outra no 

bairro Pombalzinho, e conta com um total de 24 profissionais da agência fomentadora. 

A unidade possui equipamentos como desfibrilador, reanimador pulmonar/AMBU, dois 

respiradores e duas ambulâncias próprias. 

O município também dispõe de farmácia básica pública conveniada ao SUS; 

além de um centro de especialidades odontológicas; um polo de academia da saúde; 

uma policlínica equipada com ultrassom, aparelho de raio X, endoscópico, entre 

outros. 

Conforme aponta o IBGE, ocorreram 113 óbitos no ano de 2017 (últimos dados 

encontrados), em Coremas, sobressaindo-se o falecimento de pessoas do sexo 

masculino (63 óbitos) em relação ao feminino (50 óbitos). Entre as doenças/sintomas 

que ocasionam morbidades hospitalares, em ordem de relevância, estão: as doenças 

do aparelho circulatório (25,64%), seguido de causas externas de morbidade e 

mortalidade (15,39%), neoplasmas (Tumores) (12,82%), entre outras (Quadro 55). 

Quadro 55 – Morbidade hospitalar – apresenta o número de morbidades especificadas por 
causas – Coremas/PB 

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 

http://infosaudepb.saude.pb.gov.br/mosaico/default/estabelecimentos_saude_busca?mun=Pombal&nomeestab=&tipo=UNIDADE+DE+VIGILANCIA+EM+SAUDE
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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 

anomalias 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. 

3.6.3.1.2.9. Estrutura produtiva e de serviços 

O Produto Interno Bruto (PIB) de Coremas, no ano de 2017, segundo dados do 

IBGE, era de 9.146,24 per capita. No Quadro 56 observa-se que o PIB do valor 

adicionado bruto a preços correntes expõe as principais atividades econômicas do 

município, destacando que a maior arrecadação (em 2017) foi no setor de 

administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social, com 45,49%, 

seguido do PIB para o setor terciário (serviços), com 31,95%, o setor da agropecuária 

ficou com 18,94% e a indústria com apenas 3,63%. 

Quadro 56 – PIB do valor adicionado bruto a preços correntes, Coremas/PB 

ATIVIDADE ECONÔMICA/IMPOSTO R$ (X1000) 

Agropecuária 25.222,31 

Indústria 4.833,17 

Serviços 42.549,24 
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Administração, defesa, educação e saúde públicas e 

seguridade social 

 

60.580,55 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

Conforme o Atlas do Desenvolvimento Humano (2013), a renda per capita 

média do município (Quadro 57) aumentou 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. A taxa média anual de crescimento, neste mesmo intervalo de tempo, foi de 

43,40% no primeiro período (1991 a 2000) e 73,04% no segundo (2000 a 2010). A 

extrema pobreza passou de 49,92% em 1991, para 36,41% em 2000 e 18,25% em 

2010. Contudo, a desigualdade manteve-se, pois o Índice de Gini passou de 0,51, em 

1991, para 0,55, em 2000, e 0,51 em 2010. 

Quadro 57– 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 

Índice de Gini 0,51 0,55 0,51 

Fonte: IDEME, 2013 

Ainda sobre os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano (2013), 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, aumentou 3,48%. Nessa mesma linha, a 

taxa de desocupação, ou seja, a taxa da população economicamente ativa que estava 

desocupada, passou de 12,85% em 2000 para 8,06% em 2010 (Figura 148). 

Figura 148 - Taxa de Atividade e de Desocupação da população com 18 anos ou mais, 

Coremas/PB 
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Fonte – IDEME, 2013 

 

A elevação do grau de formalização dos ocupados (pessoas com 18 anos ou 

mais), também seguiu o mesmo progresso que as demais taxas observadas, 

apresentando um leve crescimento de 0,67, isso entre 2000 e 2010. Já a porcentagem 

dos ocupados com fundamental completo teve um maior crescimento (de 14,53) neste 

mesmo período supracitado. 

Quadro 58 – 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   
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% 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 

No ano de 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 

35,97% trabalhavam no setor agropecuário, 0,21% na indústria extrativa, 6,42% na 

indústria de transformação, 7,08% no setor de construção, 1,11% nos setores de 

utilidade pública, 15,43% no comércio e 31,96% no setor de serviços. 

Destaca-se, ainda, a importância da renda do Programa Bolsa Família (PBF) 

para os cidadãos coremenses, pois é um programa que beneficia famílias pobres e 

extremamente pobres, estas inscritas no Cadastro Único. Hodiernamente, tal 

Programa consta como uma das principais rendas para o município, com a inserção 

de cerca de um bilhão de reais anualmente, beneficiando 2.927 famílias (19,3% da 

população total do município), que recebem mensalmente uma média de R$284,19, 

cada uma (MDS, 2019). 

O setor primário da economia pode ser caracterizado pelo ramo das atividades 

humanas que manufatura matérias-primas, significando 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. No 

município de Coremas, as atividades do setor primário ficaram em terceiro lugar em 

relação à renda arrecadada, ocupando 19.306 hectares, distribuídos em 667 

estabelecimentos. 

Esta cidade não obtém uma agricultura forte em arrecadação, destacando-se, 

apenas, as lavouras de milho (que arrecadam 48 mil reais anualmente), em seguida 

vem o feijão fradinho (com 19 mil reais anuais), coco-baia (apresentando ganho de 10 

mil reais por ano) e o feijão verde (com 5 mil reais anuais). As outras lavouras descritas 

no Quadro 59, citadas pelo censo agropecuário do IBGE (2017), não têm valores de 

produção, mesmo com 50 pés ou mais por estabelecimento. 
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Quadro 59 – Itens produzidos, número de estabelecimento com 50 pés ou mais, quantidade e 

valor de produção das lavouras permanente e temporária, no município de Coremas/PB. 

 

Produto 

 

Números de 

estabelecimentos 

 

Quantidade 

produzida 

(toneladas) 

Valor da produção 

nos 

estabelecimentos 

agropecuários 

(x1000) 

Banana 3 - - 

Coco-da-Baía 6 10.000 (frutos) 10 

Abóbora, 

Moranga, 

Jerimum 

2 - - 

Feijão 

Fradinho 

69 10 19 

Feijão Verde 11 2 5 

Melancia 3 1 - 

Milho 84 43 48 

Milho 

Forrageiro 

2 - - 

Palma 

forrageira 

3 - - 

Fonte: IBGE, 2017. 

Em relação à pecuária (Quadro 60), destaca-se a bovinocultura, com um 

rebanho de 11.5 mil cabeças em 512 estabelecimentos, dos quais 2.880 são vacas 

ordenhadas, produzindo cerca de 3.531 milhões de litros de leite anuais e gerando 

uma renda de mais de 3.986 milhões de reais. Em seguida encontra-se a avicultura, 

com 10 mil cabeças distribuídas em 378 estabelecimento, desses, 340 se destinam a 

produção de ovos, totalizando 17 mil dúzias produzidas, o que acarreta 32 mil reais 

de renda para os proprietários. Pode-se destacar, também, a criação de ovinos, com 

um rebanho de quase 3.6 mil. 
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Quadro 60 - Criação pecuarista em Coremas/PB. 

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, Perdizes E 

Faisões 

46 8 

Perus 25 6 

Suínos 413 36 

Fonte: IBGE, 2017. 

O setor secundário (as indústrias, em geral) abrange às atividades que realizam 

a manufaturação de bens, subdividido 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 (ALMEIDA et al, 2015). 

A atividade industrial em Coremas não é tão difundida, ficando no terceiro lugar 

em arrecadação anual de renda para o município. Porém, nos últimos anos, houve a 

instalação de um grande empreendimento (não citado pelo IBGE) neste setor e que 

poderá, futuramente, aumentar a renda das atividades industriais. 
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Já o setor terciário, que são os serviços em geral, envolve todo o restante das 

atividades econômicas que representam o comércio e a prestação de serviços 

(ALMEIDA et al, 2015). Neste setor está incluso a segunda maior renda do município, 

que são os serviços. Todavia, o comércio de Coremas é de médio porte, onde não 

são encontradas franquias de grandes lojas, e sim, lojas locais. 

3.6.4. Uso do Solo e Ocupação Atual do Território 

Segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE, em 2017, foram destinados 

19.306 hectares (51,9% do território municipal) à área de estabelecimentos 

agropecuários, totalizando 667 estabelecimentos, que, em grande maioria, não 

recebem assistência técnica, uma vez que 515 não recebem e apenas 152 recebem 

algum tipo de assistência especializada. 

Ainda, de acordo com dados do órgão citado anteriormente, a forma como os 

estabelecimentos utilizam as terras foi dividida de acordo com o tipo de lavoura, 

pastagens utilizadas e se possuem matas ou florestas. Dito isso, dos 133 

estabelecimentos que possuem lavouras, têm-se 94 com lavouras permanentes e 39 

com temporárias; para os 701 estabelecimentos que possuem pastagens, têm-se 595 

com pastagens naturais, 25 tem pastagens plantadas em boas condições e 81 

unidades possuem pastagens plantadas em más condições; dos 964 

estabelecimentos que possuem matas ou florestas, 609 possuem matas ou florestas 

naturais e 355 são naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal. 

Entre os anos de 1996 e 2010 houveram alterações do uso das terras no 

município, de maneira similar àquela ocorrida na média estadual e nacional. Ao 

comparar a distribuição 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. 

3.6.5. Diagnóstico da Área de Influência Direta (AID) 

A execução do Diagnóstico da Área de Influência Direta (AID) do Meio 

Socioeconômico, foi subsidiada por trabalho de campo, tendo a equipe de consultores 

percorrido o entorno da área traçada do empreendimento, caracterizando, assim, um 

buffer de 5 km a partir da ADA (Figura 149). 
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Portanto, 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. 

Figura 149 - Mapa de representação da área de influência direta e indireta do empreendimento. 

 

Fonte: HELP (2020). 

 

3.6.5.1. Características Gerais da Área de Influência Direta (AID) 

Ao longo do 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 bairros e 

conjuntos habitacionais situados na AID. 

As principais culturas identificadas consistiram, em sua grande maioria, de 

lavouras de milho, feijão e arroz, e, em menor escala, mandioca, fava, abóbora, batata 

doce, arroz, hortaliças, pimentão, tomate e cebola. 

Foram identificadas áreas de pastagens plantadas nas propriedades rurais, 

com as seguintes variedades de capim: elefante e sorgo. Em menor escala, verificou-

se a presença de palma-forrageira e cana-de-açúcar. 

Também foram observadas criações animais: rebanhos bovinos, ovinos e 

caprinos, além de pequenas criações de suínos e galinhas, em grande parte para o 
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consumo das famílias. Em algumas propriedades também foi possível identificar 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. 

Algumas comunidades e povoados que se encontram além do corredor de 

estudos socioeconômicos foram identificadas e caracterizadas quanto ao uso e 

ocupação do solo, por servirem de referência para a população residente na AID. 

 

3.6.5.2. 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 03 municípios abrangidos pelo 

empreendimento, todos pertencentes ao Estado da Paraíba. O trabalho de campo 

permitiu que fosse realizado o levantamento de dados primários, através de 

entrevistas com moradores e lideranças locais. 

Na análise das localidades identificadas em cada município foram elaborados 

dois quadros analíticos, de modo a resumir as informações levantadas em campo. O 

primeiro quadro sintetiza os dados sociais e as informações sobre as áreas de 

interesse social. O segundo quadro apresenta informações sobre economia e 

infraestrutura pertinentes às propriedades e localidades visitadas na AID. A 

localização de cada uma das comunidades e propriedades visitadas em campo, em 

relação ao empreendimento. 

a. Coremas (PB) 

No município de Coremas (PB), por se tratar de uma área de divisão perimetral 

dos municípios, serão implantadas (5) cinco Usinas fotovoltaicas; Usina Solar 

Coremas IV, Usina Solar Coremas V, Usina Solar Coremas VI, Usina Solar Coremas 

VII, Usina Solar Coremas VIII, Usina Solar Coremas IX e Usina Solar Coremas X. 

Nesse município, a maioria das estradas a serem atravessadas pelo 

empreendimento 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 (Figura 150) 
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Figura 150 - Rodovia Estadual que interliga as cidades de São José da Lagoa Tapada  e 

Coremas - PB-366  

 

Fonte: HELP (2020). 

As localidades visitadas na AID, nesse município, foram: Comunidade Sítio 

Riacho Grande, Comunidade Sítio Mãe D’água e Comunidade Sítio Riacho Seco 

(Figura 151). 

 

Figura 151 --- Residência na comunidade Riacho Grande 
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Fonte: HELP (2020). 

Figura 152 -- Residência na comunidade Riacho Seco 

 
Fonte: HELP (2020). 
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Figura 153 - Residência abandonada na comunidade Riacho Seco 

Fonte: HELP (2020). 

Figura 154 - Residência abandonada na comunidade Riacho Seco 

 

                   Fonte: HELP (2020). 

 

Figura 155 - Residência na comunidade Mãe D’Água 
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Fonte: HELP (2020). 

 

O Sitio Riacho Grande e Riacho seco desenvolvem-se ao longo da Rodovia BR 

- 426, distante 7,2 km do traçado do empreendimento. Também localizada na BR - 

426, em um trecho estadual da PB – 366, está situado o Sitio Mãe D’água. 

Apesar de estarem a 7,2 km do empreendimento, essas localidades 

apresentam algumas infraestruturas básicas de serviços, contando com restaurantes, 

oficina mecânica, lojas de autopeças, pousada e frigorífico. 

Foram identificadas, ainda, em menor escala, algumas áreas de relevante 

interesse social, com equipamentos públicos que servem para o lazer da população 

residente nas comunidades localizadas na AID do empreendimento  

Quadro 61 – Dados sociais e áreas de interesse social das localidades visitadas em Coremas 
(PB) 

Coremas (PB) Localidades Visitadas 

Indicadores 

S
ít

io
 

M
ã

e
 

D
'á

g
u

a
 

S
it

io
 

R
ia

c
h

o
 

G
ra

n
d

e
 

S
ít

io
 

R
ia

c
h

o
 

S
e

c
o

 

Dados Sociais 

Nº de famílias 5 40 1 

Tendências de expansão S S S 

Posto de Saúde S N N 
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Doenças (Viroses, Dengue, Zica, diabetes,) S S S 

Escola Municipal ou Estadual S S N 

Transporte (carro de linha, moto, ônibus, outros) S S S 

Comunicação (rádio, TV, internet, telefonia) S S S 

Organização social S S N 

Áreas de 

Interesse Social 

Comunidades tradicionais (quilombolas, 

indígenas) N N N 

Áreas de turismo e lazer próximas (açude, rio, 

futebol, vaquejada, outras) S S N 

Eventos culturais e religiosos S S 

 

Expectativas sociais em relação ao 

empreendimento B B P 

Fonte: HELP, 2020. 

Legenda: S - sim; N - não; – sem informação; B - boa; P - preocupante. 

• Dados sociais 

Na cidade de Coremas-PB foram visitadas 46 residências, divididas em três 

comunidades: Sítio Mãe D’água, Sítio Riacho Grande e Sítio Riacho Seco. 

Demograficamente, as comunidades Riacho Grande e Riacho Seco não apresentam 

uma divisão geográfica, pois uma sobrepõe-se à outra, porém, ambas apresentaram 

associações e presidentes que as administram. 

De acordo com os dados obtidos pela pesquisa, as maiores classes 

representativas de faixa etária registradas foram os citadinos na faixa etária de 36-45 

anos e 46-55 anos, apresentando a mesma proporção Figura 156 

Figura 156 – Distribuição da faixa etária dos moradores das comunidades de Coremas-PB 
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Fonte: HELP (2020). 

Ainda em conformidade com a pesquisa, 98% da população das comunidades 

visitadas não apresentam Posto de Saúde na localidade e apenas 2% são incluídas 

por essa assistência em sua comunidade (Figura 157). 

Figura 157 - Percentual de moradores com Posto de Saúde na sua comunidade 

 
Fonte: HELP (2020). 

 

Das comunidades visitadas, apenas o Sítio Mãe D’água possui posto de saúde, 

que serve de referência para outras localidades visitadas em campo, tais como o Sítio 

Riacho Grande e Riacho Seco. 

9%

16%

24%24%
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Figura 158 - Unidade de Saúde Básica situada na comunidade Mãe D’água

 
Fonte: HELP (2020). 

 

A população residente nas demais localidades da AID utiliza o posto de saúde 

do Sítio Mãe D’água, distante do empreendimento, ou segue para a sede municipal. 

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 os alunos residentes nas comunidades Riacho Seco e Mãe 

D’água. Porém, esta escola, hoje, está ofertando apenas a educação infantil (Figura 

159). 

Figura 159 - Escola Municipal (EMEIF) Manoel Amaro de Andrade, situada na Comunidade 

Riacho Grande, Coremas/PB 
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Fonte: HELP (2020). 

 

Na comunidade Mãe D’água, a escola (EMEIF) Adalgisa Guedes Da Silva 

também atende a demanda por educação até o 5° ano (EF), recebendo os alunos 

residentes no Sítio Mãe-d’água. 

Os alunos residentes nas outras localidades se deslocam, na maioria das 

vezes, em ônibus escolar até às escolas mais distantes. É o caso dos alunos 

residentes nos Sítio Mãe D’agua, Riacho Grande, Riacho Seco e Boa Esperança, que 

estudam na escola (EEEFM) Advogado Nobel Vita, em Coremas, ofertando, além do 

ensino médio, o ensino técnico. 

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 

Coremas 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 

precários. As operadoras de telefonia celular mais utilizadas são a TIM, que possui o 

melhor sinal, Claro e Oi. A internet é disponibilizada através da telefonia celular ou 

através de provedores das empresas locais WRLINK TELECOM e SIQUEIRALINK. 

Em geral, os meios de transporte mais utilizados pela população estudada são 

carros de linha ou veículos próprios, geralmente motocicletas. Raramente o transporte 
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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 

estação chuvosa, e as rodovias pavimentadas, como a Rodovia BR - 426 e o trecho 

estadual PB – 366. 

Figura 160 - Rodovia BR - 426 que interliga o município de Coremas a São José da Lagoa/PB 

 

Fonte: HELP (2020). 

Das localidades visitadas em campo, os moradores dos Sítios Riacho Grande 

e Sitio Riacho Seco estão ligados a alguma forma de associação ou organização 

social. Cabe lembrar que, após a caracterização da localização de cada município 

estudado, é importante observar as informações pertinentes aos temas analisados 

nos quadros supracitados, que são apresentados no final do subitem de 

caracterização do uso do solo e ocupação humana na AID. 
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• Áreas de interesse social 

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 

comunidade. Nas localidades dos sítios Riacho seco e 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. 

 

Figura 161- Bar registrado na residência de 

um morador da Comunidade Riacho Grande  

Figura 162- Bar registrado na residência de 

um morador da Comunidade Riacho Grande

 
Fonte: Help, 2020. 

 
Fonte: Help, 2020. 

 

No Sítio Mãe D’água há bares no entorno do local e, também, registro de área 

de lazer (A Granja Lacerda), estes utilizados para festas particulares e adquiridos por 

aluguéis (Figura 163). 

Figura 163 - Área de Lazer presente na Comunidade Mãe D’água 
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Fonte: Help, 2020. 

A cidade de Coremas, por estar inserida em uma região beneficiada por 

aquíferos naturais, apresenta inúmeros açudes, servindo, dessa forma, como lazer 

para os citadinos. 

No Quadro 62, são apresentadas informações sobre a economia e a 

infraestrutura das localidades visitadas no município de Coremas. 

Quadro 62 – Economia e infraestrutura das localidades visitadas em Coremas/PB 

Coremas (PB) Localidades Visitadas 

Indicadores 

S
ít

io
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e
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S
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E
s
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e
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ç
a
 

Economia 

Produção agropecuária (bovino, 
caprino, suíno, galinha, agricultura 
de sequeiro, outras) 

S S S S 

Outras fontes de renda (Bolsa 
Família, aposentadoria, Garantia 
Safra, diarista, outras) 

S S S S 

Atividades extrativistas (madeira, 
frutos, outras) 

N N N N 
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Mão de obra disponível S S S S 

Tamanho das propriedades 
250m

² 

150-
250m

² 

2-4 
ha 

4-
9ha 

Atividades minerárias N N N N 

Atividades de pesca S S N N 

Infraestrutura 

Residência com captação de água 
/ poço comunitário 

S S S S 

Saneamento (queima de lixo e 
fossa 
séptica) 

S S S S 

Luz Para Todos S S S S 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2020. 
Legenda: S - sim; N - não; – sem informação 

• Economia 

Todas as localidades visitadas possuem produção agropecuária de 

subsistência, destacando-se as culturas de feijão e milho, a criação de pequenos 

rebanhos de bovinos (gado leiteiro e de corte), caprinos, ovinos, suínos, peixes e 

galinhas que fornecem ovos e carne, além do plantio de palma forrageira e capim 

elefante para alimentar os animais. 

Para os mais jovens, a fonte de renda é proveniente de trabalhos realizados 

em sítios da região (diaristas), atividades remuneradas na cidade de Coremas, muitas 

vezes eles são absorvidos no Complexo Solar Coremas, e por atividades em outros 

Estados, principalmente na agricultura (São Paulo). 

Para os moradores do Sítio Riacho Grande, Riacho Seco e Mãe D’água, a 

renda familiar é essencialmente obtida pelo homem, poucas são as mulheres que 

trabalham em alguma atividade remunerada nas áreas adjacentes. Contudo, as que 

trabalham desempenham atividades domésticas em casas de família, lanchonetes e 

lojas na sede municipal. 

Os outros moradores, com faixas etárias maiores, em geral, têm aposentadoria 

do Governo Federal ou possuem Bolsa Família. No Sítio Riacho Grande e Mãe 

D´água, por estarem inseridos nas proximidades de rios e açudes, destacam-se 

atividades de suinocultura e piscicultura, tornando esta última mais fácil, sendo 

comum, também, nas residências, tanques caseiros para criação de peixes.  
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Os moradores dessa região são frequentemente beneficiados com programas 

do Governo Federal, como incentivos financeiros, para adquirirem animais e 

construção de benfeitorias. 

 

• Infraestrutura 

 

Na cidade de Coremas não há abastecimento de água pela Companhia de 

Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA), os moradores são abastecidos primariamente 

pelo açude Coremas-Mãe D’água e através de poços particulares.  

Nos Sítios Mãe D’água, Riacho Grande e Riacho Seco, os residentes 

basicamente são abastecidos por: poços particulares, ou fazem consórcio com outros 

moradores; canais de drenagens; pelas águas decorrentes da precipitação e 

armazenadas em cisternas particulares, estas adquiridas através dos beneficiários do 

Paraíba Rural Sustentável (programa do Governo do Estado executado pela 

Secretaria de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido - SEAFDS) e 

Projeto Cooperar, em parceria com o Banco Mundial, a fim de garantir a segurança 

hídrica destas famílias. 

Entretanto, este último tipo de abastecimento só tem sucesso se houver chuvas 

durante o inverno, quando não há, o abastecimento também se dá via caminhão-pipa 

do Exército (Figura 164). 

Figura 164 – Abastecimento de Água nas comunidades visitadas 

 

Fonte: HELP, 2020. 
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Não foram identificadas nas comunidades, em nenhuma das citadas, sistema 

de esgotamento sanitário fornecido pela CAGEPA. Os residentes, em sua maioria, 

possuem fossas sépticas e, os que não possuem, fazem os descartes dos efluentes 

domésticos em ambientes abertos, sistematicamente direcionados paras as partes 

inferiores da propriedade. 

Por se tratar de comunidade/sítios situados ao longo da BR-426, a coleta de 

lixo ocorre uma vez por semana e o lixo é levado para um lixão, onde é queimado. 

Apesar de haver o serviço de coleta, muitos moradores queimam o lixo em casa ou 

jogam na rua. 

Na Figura 165 , descreve a realidade da comunidade da zona rural visita, 85% 

dos entrevistados responderam que enterram o resíduo produzido e apenas 2% dos 

entrevistadas são contemplados com o serviço de coleta de resíduo. 

Figura 165 – Coleta de resíduo. 

 

Fonte: Help, 2020. 

B – São José da Lagoa Tapada (PB) 

No município de São José da Lagoa Tapada, a UFV interfere apenas na AII, 

nenhuns dos empreendimentos estarão situados geograficamente no perímetro 

territorial do município. 

Para esse município, existe uma rodovia estadual, PB-366 pavimentado e com 

boas condições para transitação. Porém, grande parte das vias ou estradas 

apresentam difícil trafegabilidade, principalmente no período chuvoso. 

As localidades visitadas na AID, nesse município, foram: Comunidade Boa 

Esperança e a Comunidade Assentamento Sarapó. 
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Figura 166 – Residência na comunidade Boa Esperança 

 

Fonte: Help, 2020. 

Figura 167 – Residência na comunidade Boa Esperança 

 

Fonte: Help, 2020. 
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Figura 168 – Residência no Assentamento Sarápó 
 

 

                    Fonte: Help, 2020. 

 

 

Figura 169 – Residência no Assentamento Sarapó 

 

Fonte: Help, 2020. 
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A Comunidade do Sítio Boa Esperança se desenvolve ao lado do Canal da 

Redenção (Figura 170), 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. 

O assentamento comunitário Sarapó encontra-se localizado a 9,13 km do 

traçado do empreendimento, situado ao norte da cidade de São José da Lagoa 

Tapada, distando 31 km. 

Figura 170 - Canal da Redenção que se estende pela comunidade Boa Esperança

 
Fonte: Help, 2020. 

Poucas foram as áreas de relevante interesse social, com equipamentos 

públicos que servem para o lazer da população residente nas comunidades 

localizadas na AID do empreendimento (Quadro 63). 

Quadro 63 - Dados sociais e áreas de interesse social das localidades visitadas em São José 

da Lagoa Tapada/PB 

São José da Lagoa Tapada (PB) Localidades Visitadas 
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Dados Sociais 
Nº de famílias 10 40 

Tendências de expansão S S 
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Posto de Saúde N N 

Doenças (Viroses, Dengue, Zica, diabetes,) S S 

Escola Municipal ou Estadual N N 

Transporte (carro de linha, moto, ônibus, outros) S S 

Comunicação (rádio, TV, internet, telefonia) S S 

Organização social S S 

Áreas de 
Interesse Social 

Comunidades tradicionais (quilombolas, 

indígenas) S S 

Áreas de turismo e lazer próximas (açude, rio, 
futebol, vaquejada, outras) N N 

Eventos culturais e religiosos N N 

Expectativas sociais em relação ao 

empreendimento B B 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2020. 

Legenda: S - sim; N - não; – sem informação; B - boa; P - preocupante. 

• Dados Sociais 

Na cidade de São José da Lagoa Tapada, foram visitadas residências divididas em 

duas comunidades: Comunidade Sítio Boa Esperança e o Assentamento Sarapó. A 

comunidade Boa Esperança apresenta uma fragmentação, subdividida em três sítios: 

Boa Esperança, Barro Branco e Comunidade Malham de Areia. 

O sítio Boa Esperança tem entre 15 a 20 famílias; o Sitio Barro Branco, com 15 

famílias e a Malha de Areia, com 10 famílias. Todas as comunidades são 

representadas pela Sra. Lúcia Roberto Urtiga. 

Em conversa com a Presidente da comunidade, a Sra. Lúcia Urtiga, a mesma 

relatou que muitas casas da comunidade Boa Esperança estão desocupadas em 

razão dos moradores também possuírem residências na cidade de Coremas, visitando 

a zona rural de forma esporádica. Foram monitoradas, ainda, casas abandonadas na 

área, sem morador e com um alto nível de depreciação. 

De acordo com os dados obtidos durante as entrevistas com os moradores da 

área de AID, as maiores representações de faixa etária são: 28%, com faixa etária de 

36 a 45 anos e 22%, entre 26-35 anos (Figura 171). 

 

 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 3 Meio Socioeconômico 

Outubro 2020   

438 
 

Figura 171 – Distribuição da faixa etária dos moradores das comunidades de Coremas/PB 

 

Fonte: Help, 2020. 

Em relação a assistência de Unidade Básicas de Saúde (UBS), as 

comunidades visitadas não apresentam UBS (o posto de saúde da comunidade Mãe 

d’água é que faz a assitência nesses sitios). As familias, assim como as comunidades 

de Coremas, são encaminhadas à esta cidade para serem acolhidas.  

Portanto, quando questionados sobre a assistência de uma UBS, 74% dos 

entrevistados disseram que a comunidade não apresenta e 26% não quiseram 

responder a essa pergunta (Figura 172). 

Figura 172 – Percentual de moradores acolhidos com Posto de Saúde na comunidade 

 

 Fonte: Help, 2020. 
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A comunidade Boa Esperança não apresenta rede de ensino, em nenhum dos 

níveis de educação. A população é geralmente encaminhada à cidade de Coremas, 

para se ter acesso à educação. 

Em entrevista com os moradores, identificou-se que a taxa juvenil, nesta área, 

representa apenas 11%, percebendo-se, portanto, a baixa quantidade de pessoas que 

estudam. Dos entrevistados, apenas 5% apresentam ensino fundamental completo; 

55% fundamental incompleto e 25% são analfabetos (Figura 173). 

Figura 173 – Percentual de moradores com escolarização na comunidade 

 
Fonte: Help, 2020. 

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 

poderia ser aproveitado em uma jornada de trabalho, em que o agricultor estaria 

ganhando pelo seus serviços, 

Em relação aos meios de comunicação, na cidade de São José de Lagoa 

Tapada, são utilizados pelas comunidades os seguintes meios de comunicação: 

televisão; 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), 
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Progresso AM (610 MHz), Sousense FM (87,9 MHz), Max Correio FM (91,3 MHz) e 

Jornal AM Sousa (950 MHz). 

Em geral, os meios de transporte mais utilizados pela população estudada são 

carros de linha ou veículos próprios, geralmente motocicletas. 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), na maior parte precárias durante 

a estação chuvosa, e as rodovias pavimentadas, como a Rodovia BR – 426 e o trecho 

estadual PB – 366. 

Figura 174 - Rodovia BR - 426 que interliga o município de Coremas a São José da Lagoa/PB 

 

Das localidades visitadas em campo, os moradores da Comunidade sítio Boa 

Esperança e Assentamento Sarapó apresentam uma representação social. Cabe 

lembrar que, após a caracterização da localização de cada município estudado, é 
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importante observar as informações pertinentes aos temas analisados nos quadros 

supracitados, que são apresentados no final do subitem de caracterização do uso do 

solo e ocupação humana na AID. 

• Áreas De Interesse Social 

Em geral, nas comunidades visitadas, 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 e no Sítio Sarapó não 

há praças e parques para uso dos moradores ou qualquer outro tipo de atrativo. 

No Assentamento Sarapó, no geral, todos os moradores são da própria 

comunidade, já na comunidade Boa Esperança existe um grande êxodo dos 

moradores, isso porque muitos mantêm apenas casa no local, mas moram em outra 

cidade, optando por melhores estruturas e estilo de vida. 

No Quadro 64, a seguir, são apresentadas informações sobre a economia e a 

infraestrutura das localidades visitadas no município de São José da Lagoa Tapada. 

Quadro 64 - Economia e infraestrutura das localidades visitadas no município de São José da 

Lagoa Tapada. 

São José da Lagoa Tapada (PB) Localidades Visitadas 
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Economia 

Produção agropecuária (bovino, 

caprino, suíno, galinha, agricultura 

de sequeiro, outras) 

S S 

Outras fontes de renda (Bolsa 

Família, aposentadoria, Garantia 

Safra, diarista, outras) 

S S 

Atividades extrativistas (madeira, 

frutos, outras) 

N N 

Mão de obra disponível S S 

Tamanho das propriedades 2 a 6 ha 150-250m² 
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Atividades minerárias N N 

Atividades de pesca N N 

Infraestrutura 

Residência com captação de água / 

poço comunitário 

S S 

Saneamento (queima de lixo e 

fossa 

séptica) 

S S 

Luz Para Todos S S 

Fonte: Pesquisa de Campo, agosto 2020. 
Legenda: S - sim; N - não; – sem informação 

• Economia 

Todas as localidades visitadas possuem produção agropecuária de 

subsistência, destacando-se as culturas de feijão e milho, a 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 capim elefante para alimentar os 

animais. 

A renda familiar dos moradores da Comunidade Boa Esperança e do 

Assentamento Sarapó é essencialmente obtida pelo homem, notando-se que grandes 

partes dos entrevistados são do gênero feminino e seus respectivos maridos não se 

encontravam em casa, pois estavam em algum tipo de atividade laboriosa.  Os outros 

moradores, com faixas etárias maiores, em geral, têm aposentadoria do Governo 

Federal ou possuem Bolsa Família. 

 

• Infraestrutura 

A cidade de São José da Lagoa Tapada possuí em torno de 960 domicílios que 

apresentam rede de abastecimento de água e essas casas se encontram em área 

urbanas. 

Nos sítios, os residentes basicamente são abastecidos por: poços particulares, 

ou fazem consórcio com outros moradores; canais de drenagens e 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. 
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Entretanto, esse último abastecimento diretamente do inverno, quando não há, 

o abastecimento também se dá via caminhão-pipa do Exército. 

Figura 175 – Abastecimento de água 

 

Fonte: Help, 2020. 

 

Não foram identificadas nas comunidades, em nenhuma das citadas, sistema 

de esgotamento sanitário fornecido pelo órgão CAGEPA, os residentes, em sua 

maioria, possuem fossas sépticas e os que não possuem fossas fazem os descartes 

dos efluentes domésticos em ambientes abertos, estes direcionados paras as partes 

inferiores da propriedade. 

Por se tratar de comunidade/sítios que estão situados longe das margens da 

BR - 426, a coleta de lixo não é realizada, sendo assim, todo o resíduo gerado pelos 

moradores é queimado nas suas áreas domiciliares. 
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Figura 176 – Coleta de resíduos. 

 

Fonte: Help, 2020. 

 

C - Pombal (PB) 

Na Área de AID do município de Pombal, no geral, serão implantadas (5) cinco 

Complexos de Usinas Fotovoltaicas: Complexo Solar Coremas IV, Complexo Solar 

Coremas V, Complexo Solar Coremas VI e Complexo Solar Coremas VII. 

No município de Pombal, para acesso à zona urbana da cidade, as estradas 

são vias federais da BR-230, com pavimentação, apresentando uma excelente 

trafegabilidade, 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, foram: Sítio Saquinho, Sítio 

Várzea Comprida, Sítio Barra, Sítio Barra 2, Sitio Quatiba, Sitio Lagoa do Poldo e Sítio 

Branco. 
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Figura 177 – Residências da comunidades Vazea Comprida, Lagoa do Poldo, Sítio Saquinho, 

Sítio Barra II, Sítio Barra, Sítio Quatiba, . 

  

  

 

Fonte: Help, 2020.  

Diferente das comunidades das outras cidades supracitadas, as áreas de 

vivência do município de Pombal são isoladas, com uma média de três a quatro 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 3 Meio Socioeconômico 

Outubro 2020   

446 
 

famílias por sítio, exceto, apenas, o sítio Quatiba, que mostrou um maior número de 

residentes. 

Os Sítios Várzea comprida e Saquinho se desenvolvem a 3,23 km do 

empreendimento; os sítios Barra, Barra 2 e Tabuleiro do meio a 9,13 km, no sentido 

norte do empreendimento, e os sítios Quatiba e Lagoa do Poldo ficam a 9,74 km de 

distância do traçado do empreendimento. 

Essas localidades apresentam algumas infraestruturas básicas de serviços, 

contando com restaurantes, oficina mecânica, lojas de autopeças, pousada, além de 

frigorífico. 

Em alguns dos sítios foram identificadas áreas de relevante interesse social, 

com equipamentos públicos que servem para o lazer da população residente nas 

comunidades localizadas na AID do empreendimento. 

Quadro 65 - Dados sociais e áreas de interesse social das localidades visitadas em Pombal 

(PB) 

Pombal (PB) Localidades Visitadas 
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Dados 

Sociais 

Nº de famílias 1 4 4 1 20 7 1 

Tendências de expansão S S S S S S S 

Posto de Saúde N N N N S N N 

Doenças (Viroses, 

Dengue, Zica, diabetes,) 
S S S S S S S 

Escola Municipal ou 

Estadual 
N N S N S N N 

Transporte (carro de linha, 

moto, ônibus, outros) 
S S S S S S S 
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Comunicação (rádio, TV, 

internet, telefonia) 
S S S S S S S 

Organização social N S N N S S N 

Áreas de 

Interesse 

Social 

Comunidades tradicionais 

(quilombolas, 

indígenas) 

N N N N N N N 

Áreas de turismo e lazer 

próximas (açude, rio, 

futebol, vaquejada, outras) 

N S N N S S N 

Eventos culturais e 

religiosos 
S S S S S S S 

Expectativas sociais em 

relação ao 

empreendimento 

B B P B B B B 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2020. 

Legenda: S - sim; N - não; – sem informação; B - boa; P - preocupante. 

• Dados Sociais 

Na cidade de Pombal foram visitadas 38 residências, divididas em sete sítios: 

Sítio Saquinho, Sítio Várzea Comprida, Sítio Barra, Sítio Barra 2, Sitio Quatiba, Sitio 

Lagoa do Poldo e Sítio Branco. 

Demograficamente, os sítios Saquinho, Várzea Comprida, Barra e Barra 2 

estão localizadas no sentido norte do empreendimento. Já os sítios Quatiba, Lagoa 

do Poldo e Sítio Branco ao oeste. A maioria dos sítios não apresentam representação, 

pois apenas a comunidade Quatiba apresenta. 

De acordo com os dados da pesquisa, houve uma igualdade nas classes de 

representação etária, uma vez que os entrevistados com idades entre 36-45 e 46-55 

anos representaram 23%, cada. 
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Figura 178 – Faixa etária nas comunidades. 

 
Fonte: Help, 2020. 

Em consonância com os dados obtidos, 15% dos entrevistados tem ensino 

médio completo, 15% apresentaram analfabetismo e nenhum ensino superior 

completo.  

Nas zonas rurais do município de Pombal, a taxa de analfabetismo em 2011 

era de 21,2%, o dobro da média nacional, enquanto nas zonas urbanas a taxa 

encontrada foi de 6,5% para o mesmo ano (IBGE, 2012) 

Figura 179 – Nível de escolaridade nas comunidades. 
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Fonte: Help, 2020. 

No tocante à Saúde, apenas a comunidade Quatiba tem em sua área Unidade 

Básica de Saúde, as outras comunidades são acolhidas pelos serviços de saúde da 

cidade de Pombal. 

Figura Assistência de Posto de Saúdeno municipio de Pombal180 - 

 
Fonte: Help, 2020. 

 

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 
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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. 

Em relação aos serviços de telefonia, a população dispõe dos serviços de 

telefonia 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. Ressaltando-se que a maioria da população utiliza antena 

parabólica. 

Em geral, os meios de transporte mais utilizados pela população estudada são 

carros de linha ou veículos próprios, geralmente motocicletas. 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), na maior parte precárias durante 

a estação chuvosa, e as rodovias pavimentadas. Das localidades visitadas em campo, 

apenas a Comunidade do sítio Quatiba apresentou uma representação social. 

• Áreas De Interesse Social 

Em geral, nas comunidades visitadas, quanto às áreas de lazer, os moradores 

dos Sítios inseridos nas áreas de AID sofrem uma grande precariedade. Nas 

localidades 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 

cobrado R$ 6,00. 

Nos outros sítios visitados não houve registro de área de integração da 

comunidade, mas outro ponto de área de convivência foi encontrado na comunidade 

Quatiba: uma igreja. 

Figura 180 - Igrejas da comunidade Sítio Quatiba
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Fonte: Help, 2020. 
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No Quadro 66, são apresentadas informações sobre a economia e a 

infraestrutura das localidades visitadas no município de Pombal (PB). 

Quadro 66 -  economia e infraestrutura das localidades visitadas em Pombal 

Pombal (PB) Localidades Visitadas 
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Economia 

Produção agropecuária 

(bovino, 

caprino, suíno, galinha, 

agricultura 

de sequeiro, outras) 

S S S S S S S 

Outras fontes de renda (Bolsa 

Família, aposentadoria, 

Garantia Safra, diarista, 

outras) 

S S S S S S S 

Atividades extrativistas 

(madeira, frutos, outras) 

N N N N S N N 

Mão de obra disponível S S S S S S S 

Tamanho das propriedades 4h

a 

6ha 2ha 3h

a 

250 a 

400m²

/casa 

150 

a 

300

m? 

5h

a 

Atividades minerárias N N N N N N N 

Atividades de pesca N N N N N N N 

Infraestrutura 

Residência com captação de 

água / poço comunitário 

S S S S S S S 

Saneamento (queima de lixo e 

fossa 

séptica) 

S S S S S S S 
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Luz Para Todos S S S S S S S 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2020. 
Legenda: S - sim; N - não; – sem informação. 

• Economia 

Todas as localidades visitadas 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. 

No âmbito socioeconômico das comunidades do município de Pombal, estas 

apresentam estruturas sociais mais desenvolvidas, quando comparadas às outras 

comunidades visitadas. A gestão do município de Pombal apresenta, aparentemente, 

uma maior preocupação e cuidado com os moradores de setores mais afastados da 

zona urbana. 

Em todas as comunidades visitadas os entrevistados relataram que a renda 

familiar é totalmente obtida através do trabalho masculino. As mulheres cuidam do lar 

e dos filhos e algumas trabalham na roça das suas residências para que seus 

respectivos maridos possam trabalhar na zona urbana de Pombal. 

Quando questionados sobre a possibilidade de haver serviços durante a 

construção das usinas fotovoltaicas, eles apresentaram empolgação para prestar seus 

serviços 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 Familia¹. Os moradores dessa região são frequentemente 

beneficiados com programas do Governo Federal, como incentivos financeiros para 

adquirirem animais e construção de benfeitorias. 

 

• Infraestrutura 

Na cidade Pombal, como citado anteriormente, existem por volta de 7.400 

domicílios que dispõem de rede geral de abastecimento de água. Entre outras formas 

existentes para o abastecimento nas propriedades, estão: poço ou nascentes, 

notificados em 286 residências na própria propriedade e em 171 fora da propriedade; 
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água da chuva armazenada em cisternas foi encontrada em 200 domicílios e 

armazenadas de outra maneira em 4. 

O município possui, também, 37 casas que são abastecidas por carro-pipa, 

1.019 que utilizam água de Rio, açude, lago ou igarapé, e 199 que usam outras formas 

de abastecimento de água. 

Figura 181- Caixa D’agua na comunidade Quatiba. 

 
Fonte: Help, 2020. 

 
Não foram identificadas, em nenhuma das comunidades, sistemas de 

esgotamento sanitário fornecido pela CAGEPA. Os residentes em sua maioria 

possuem fossas sépticas e os que não possuem fazem descartes domésticos em 

ambientes abertos. 
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3.6.6. Comunidades tradicionais, Quilombolas e Terras Indígenas 

Os processos de licenciamento ambiental que envolvem comunidades 

tradicionais devem estar em consonância com a Portaria Interministerial n° 60/2015, 

que determina a necessidade da realização de estudos complementares, seja do 

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 Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a Fundação Cultural Palmares (FCP) 

atuam como órgãos públicos intervenientes nesses processos e devem ser 

consultados pelo órgão ambiental licenciador. 

Na região de inserção do empreendimento, as pesquisas de campo e consultas 

às fontes secundárias revelaram a existência de comunidades quilombolas na Área 

de Influência Indireta (AII) do empreendimento, conforme descrições a seguir. Não 

foram identificadas terras indígenas nem outras populações tradicionais. 
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3.6.7. Unidades de Conservação 

3.6.7.1. 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 

Decreto 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), devem dispor de uma Zona de 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 

Licenciamento 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, 

dispondo 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. 
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Dessa forma, neste EIA, buscou-se caracterizar as Unidades de Conservação 

presentes nas Áreas de Influência das Usinas Fotovoltaicas Coremas IV a X. 

3.6.7.2. Aspectos metodológicos 

No levantamento realizado neste EIA, foram consideradas as Unidades de 

Conservação (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 

Fotovoltaicas 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 

projetos nas áreas protegidas.  

Para efeito de avaliação, serão consideradas as seguintes UCs, dentro dos 

limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 428/2010: 

• 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 

sobrepostos à base cartográfica disponível na escala de apresentação de 1:350.000, 

utilizando-se o software ArcGIS® versão 10.3 e Datum horizontal: SIRGAS 2000. 

Além disso, em trabalho de campo realizado por consultores do meio 

socioeconômico (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 
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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.. 
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3.6.8. Arqueologia 

O referido tópico, trata da arqueologia do local. O estudo foi elaborado pela 

empresa A Lasca Arqueologia em 2018, o relatório e demais documentos se 

encontram no ANEXO XIV. 

O projeto Avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico na área do 

Complexo Solar Coremas (Processo n.º 01408.001604/2017-18) tem por objetivo o 

atendimento ao TRE n.º 2 / IPHAN-PB, de 29/9/2017, por meio do qual a 

Superintendência do IPHAN no estado da Paraíba fixou o escopo mínimo dos estudos 

a serem realizados na área.  

O empreendimento, de responsabilidade da empresa COREMAS I DE 

ENERGIA SPE S.A (CNPJ: 14.285.232/0001-48), consiste na implantação de dez 

usinas fotovoltaicas (Coremas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X) em área de 7.156.396 

m² (cerca de 715 hectares) nos municípios de Coremas, Pombal e São José da 

Lagoa Tapada, no estado da Paraíba. 

O entendimento expresso pelo IPHAN no TRE é de que o empreendimento se 

enquadra como nível III: “de média e alta interferência sobre as condições vigentes 

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

alterações de localização e traçado” (Anexo I, IN IPHAN nº. 1/2015). Este 

entendimento enseja a submissão de um projeto de avaliação de impacto ao 

patrimônio arqueológico que consiste na caracterização arqueológica da Área 

Diretamente Afetada – ADA e na avaliação de impacto conforme o disposto nos artigos 

18, 19 e 20 da IN nº. 1/2015. 

O mesmo Termo informa que no caso de se verificar na AID do 

empreendimento a ocorrência dos bens culturais registrados pelo Iphan (Teatro de 

Bonecos Popular do Nordeste, a Roda de Capoeira e o Ofício do Mestre de Capoeira), 

será necessária a apresentação do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Imaterial (RAIPI). 

O projeto, que objetiva a identificação, delimitação, caracterização e avaliação 

do grau de preservação do patrimônio arqueológico na área do empreendimento, será 

desenvolvido por período não superior a cinco meses e terá como apoio institucional 

o Laboratório de Arqueologia e Paleontologia (LABAP/UEPB), instituição que 
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atende ao disposto no art. 6º da Portaria IPHAN n.º 196, de 23/5/2016, e que garantirá 

o apoio necessário à pesquisa e à guarda do material eventualmente coletado em 

campo. 

A equipe proposta, coordenada pelos arqueólogos Ma. Lúcia de Jesus 

Cardoso Oliveira Juliani e Uelde Ferreira de Souza, detém capacidade técnico-

científica documentada em conformidade com o disposto no Ofício Circular 

PRESI/IPHAN nº. 1/2013, de 22/02/2013. 

3.6.8.1. 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 Sessão 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 

brasileiro em se alinhar ao entendimento de diversas nações naquilo que se refere aos 

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 

Histórico e Artístico Nacional; 

Lei n.º 3.924, de 26/07/1961 (Lei da Arqueologia), que dispõe sobre o 

patrimônio arqueológico; 
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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 

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente; 

Portaria SPHAN n.º 7, de 1º/12/1988, que estabelece os procedimentos 

necessários 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 

administrativas 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 

pretendem 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; 

Instrução Normativa IPHAN n.º 1, de 25/03/2015, que estabelece 

procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico 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; 
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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 

Pesquisa, 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 

Nacional de Licenciamento, no âmbito do Gabinete da Presidência do IPHAN. 

Destaca-se, entretanto, que os instrumentos que motivaram e orientaram a 

elaboração 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 
entregues à SPHAN acompanhados das seguintes informações [...]; 

Art. 12 Terminada a pesquisa, o coordenador encaminhará à SPHAN, em 
língua 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 
constante do Anexo I, será exigido o Projeto de Avaliação de Impacto ao 
Patrimônio Arqueológico, cuja aprovação pelo IPHAN é condição prévia para 
a posterior elaboração 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 
Arqueológico deverá ser descrita em Relatório de Avaliação de Impacto ao 
Patrimônio Arqueológico, a ser submetido à aprovação do IPHAN, contendo 
[...]. 

3.6.8.1.1. Objetivos 

Os objetivos do projeto, de acordo com a Instrução Normativa IPHAN n.º 1/2015 

e com a Portaria SPHAN n.º. 7/88, são: 
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• Caracterizar o patrimônio arqueológico da área de influência do 

empreendimento; 

• Identificar, delimitar, quantificar e caracterizar os sítios existentes na 

Área Diretamente Afetada – ADA; 

• Avaliar os impactos diretos e indiretos do empreendimento ao patrimônio 

arqueológico na ADA; 

• Recomendar ações necessárias à proteção e/ou à mitigação dos 

impactos ao patrimônio arqueológico que deverão ser observadas na 

etapa seguinte do licenciamento. 

3.6.8.1.2. Área abrangida pelo projeto 

O empreendimento de que trata este projeto consiste no Complexo Solar 

Coremas, composto por 10 Centrais Geradoras Fotovoltaicas (UFVs Coremas I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX e X) nos municípios de Coremas, Pombal e São José da Lagoa 

Tapada, no estado da Paraíba. 

De acordo com as Informações Técnicas nº 75 e 76/2017-DT/IPHAN/PB, de 

19/05/2017, apensadas aos processos IPHAN nº 01408.000916/2017-04 e 

01408.000915/2017-51, referentes às fiscalizações realizadas nas UFVs Coremas I e 

II: 

(...) foi observado a finalização de supressão vegetal e através de informação 
de funcionário de empresa que realizava o serviço (Construtora Venâncio) 
em breve seriam realizados os serviços de terraplenagem da área. (...) 

As Informações Técnicas supracitadas indicaram a paralisação imediata das 

obras de implantação desses empreendimentos e a celebração de Termo de 

Ajustamento de Conduta entre IPHAN e empreendedor, para compensação de 

possíveis danos. 

Em decorrência da fiscalização realizada pela Divisão Técnica do IPHAN/PB, 

foram emitidos os Termos de Embargo nº 3 e 4/2017, de 31/05/2017. Na sequência, , 

o empreendedor apresentou ao IPHAN/PB as Fichas de Caracterização de Atividade 

(FCA) correspondentes ao Complexo Solar e à Linha de Transmissão. 

Por meio do Ofício nº 173/2017 – IPHAN/PB, de 13/09/2017, a 

Superintendência do IPHAN no estado da Paraíba orientou que, além da celebração 

do Termo de Ajustamento de Conduta, o empreendedor não deveria desenvolver 

nenhuma atividade que causasse impacto na área de implantação do empreendimento 
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para além dos já observados até o momento (Linha de Transmissão e UFVs Coremas 

I e II). Conclui, ainda, que regularização do processo para as demais áreas teve inicío 

com o protocolo das FCAs e abertura dos processos IPHAN nº 01408.001501/2017-

40 e 01408.001604/2017-18. 

Assim, a Avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico na área do 

Complexo Solar Coremas tratará exclusivamente das UFVs Coremas I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX e X. 
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3.6.8.2. Contextualização arqueológica e etno-histórica da área 

3.6.8.2.1. Contexto arqueológico regional 

No CNSA-IPHAN estão registrados 186 sítios arqueológicos no estado da 

Paraíba, porém nenhum deles nos municípios de Coremas e São José da Lagoa 

Tapada. Em Pombal existe o sítio Pau de Leite, em área de grande afloramento de 

gnaisse, com gravuras rupestres em sua maioria geométricas, associadas à Tradição 

das Itacoatiaras. 

No território do estado da Paraíba são conhecidos sítios de variados tipos, como 

abrigos sob rocha (com ou sem pinturas rupestres, associados a fogueiras, a 

sepultamentos, etc.), sítios com materiais líticos, com materiais cerâmicos, etc. 

Na caatinga brasileira os vestígios que testemunham povoamentos muito 

antigos são percebidos e registrados desde 1598 (MARTIN 2005). Entre 1799 e 1817, 

o Padre Francisco Teles de Menezes mencionou a existência de 274 sítios 

arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres no Nordeste do Brasil, sendo grande 

parte destes encontrados na região do Seridó (SANTOS JUNIOR 2013: 35). 

Mais de um século depois, entre 1924 e 1927, o agricultor José de Azevêdo 

Dantas percorreu e descreveu aquilo que hoje se conhece como o Seridó Potiguar, 

um dos mais relevantes complexos de Arte Rupestre do Brasil. Azevêdo Dantas 

faleceu em 1929, porém em 1994, a partir de seus manuscritos, a Universidade 

Federal da Paraíba publicou “Indícios de uma Civilização Antiqüíssima”. O trabalho de 

Azevêdo Dantas era puramente empírico, e décadas antes das incursões do 

PRONAPA e a definição das Tradições, Sub-Tradições e Fases Arqueológicas, 

Dantas já fazia observações sobre diferenças estilísticas entre as pinturas e gravuras 

(MILLER, 2009). 

A partir da década de 1970 destacam-se os estudos da arqueóloga Gabriela 

Martin nos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que persistem 

na atualidade como referências no tocante à Pré-História do Nordeste do Brasil 

(ETCHEVARNE, 1999-2000: 117). 

A partir de 1990 foram realizadas escavações no sítio Pedra do Alexandre, em 

Carnaúba dos Dantas/RN. Martin (1996) publicou resultados que indicam datações 

entre 2.620±60 – 9.400±90 anos AP1. Esse sítio possui material lítico lascado e polido, 
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fogueiras, enterramentos, restos de fauna, fragmentos cerâmicos e pinturas rupestres 

(MACEDO, 2009). 

Em 1996 foi criada a Fundação Seridó, integrando cientistas e a população 

local com o intuito de preservar os vestígios arqueológicos dessa área que se estende 

entre os estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 

Com relação ao material arqueológico lítico, segundo Martin (1999), a maioria 

dos artefatos são unifaciais, obtidos por lascas robustas, percussão direta e indireta, 

bipolar ou tratamento térmico, comum em toda a região Nordeste. No caso da Paraíba, 

há um número expressivo de pontas de projéteis, que assim como os artefatos mais 

elaborados, apresentam funções específicas; os demais apresentam funções 

múltiplas, seja para cortar, raspar, furar, alisar, etc. 

As indústrias líticas da Paraíba podem ser caracterizadas como seixos 

alongados, dos quais se retiraram lascas e também lascas obtidas por lascamento 

bipolar. 

Existe também uma grande diversidade de morfologias das pontas, finamente 

lascadas e retocadas, em quartzo, calcedônia e arenito. Ainda aparecem pontas 

biconvexas, 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 bastante diferentes e que podem apresentar cronologias distantes. 

As coleções líticas oriundas da Paraíba podem ser entendidas dentro de um 

contexto mais amplo, portanto dentro do quadro criado para o Nordeste. 
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Figura 182 – Material lítico. 

 
Fonte: Martin (1999), p. 170 e 171, respectivamente. 

Segundo Martin (op. cit.), estes materiais líticos indicam a presença de 

caçadores pescadores que movimentavam ao longo dos rios nordestinos mais 

caudalosos com grande mobilidade, preparando e confeccionando seus materiais 

líticos de acordo com as necessidades. As indústrias são simples, com pouco ou 

nenhum retoque e, possivelmente, posteriores às indústrias mais refinadas da tradição 

Itaparica. 

Até pouco tempo as referências sobre sítios cerâmicos na Paraíba seriam 

escassas, pois como afirmava Martin (1999), “não temos, infelizmente, informações 

aceitáveis sobre ceramistas pré-históricos na Paraíba, a não ser os clássicos achados 

de aribés e igaçabas, noticiadas sem contexto”. Porém, com o prosseguir das 

pesquisas dos últimos dez anos até o momento presente, os dados desses tipos de 

sítio no estado se tornaram mais ricos, conforme citado a seguir. 

Alguns vestígios cerâmicos, como urnas funerárias com tampa, encontradas em 

abrigos sob rochas, podem ser relacionados com a tradição Pedra do Caboclo, o qual 

possui traços convergentes com as cerâmicas Papeba e Aratu, definida a partir do 

sítio de Bom Jardim no Pernambuco, pelos estudos de Armand Laroche nas décadas 

de 1960 e 1970. 
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Esse tipo de vestígio é encontrado tanto em sítios abertos como em grutas, 

possuindo fins habitacionais ou funerários, sendo a cerâmica bem mais fina e de 

menores dimensões 

Os sepultamentos seriam realizados em urnas ovoides pequenas, com abertura 

que não parece passar de 30 centímetros e são um pouco mais altas do que largas. 

Nos sítios mais antigos, as tigelas são usadas como tampas nos enterramentos, sendo 

que neles se encontram adornos de conchas, contas de pedra verde (amazonita), 

dente de felídeos e tembetás de ossos (PROUS 1992: 361). 

Essa cerâmica não apresenta decoração, tem formas variadas e é simples e 

escura, podendo estabelecer um parentesco com as cerâmicas Una e Aratu funerária. 

Outra forma de ocorrência cerâmica no estado da Paraíba é a encontrada na 

área arqueológica do Seridó, que abrange alguns municípios deste estado (sendo mais 

significativo no Rio Grande do Norte), de modo que, nos municípios paraibanos de 

Picuí e Pedra  

Figura 183 – Cerâmica da Tradição Tupiguarani, sub-tradição pintada: urna funerária, Pico do 

Jabre, Monteiro/PB. 

 
Fonte: Martin (1999: 199). 
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Martin et alli. (2007) aponta a presença de sítios a céu aberto na região do 

Seridó, como o Sítio Arqueológico “Riacho das Relíquias”, localizado em um topo 

plano, dentro da área urbana do município de Carnaúba dos Dantas, às margens do 

riacho que lhe conferiu a denominação. O sítio é superficial, composto por estruturas 

de combustão, associadas a material lítico e material cerâmico. 

Outro sítio a céu aberto identificado pelo mesmo trabalho é o Sítio da Baixa do 

Umbuzeiro, que apresenta as mesmas características do Riacho das Relíquias, 

contudo se encontra a 200 m do Sítio abrigo sob rocha Furna do Umbuzeiro, no qual 

foram localizados, da mesma forma, vestígios de estruturas de combustão associadas 

a material lítico e cerâmico, porém, nesse caso, em profundidade e não na superfície 

(MARTIN et alli, op.cit.). Posteriormente Borges (2010) dedicou seu doutorado à Furna 

do Umbuzeiro e às estruturas de combustão da Baixa do Umbuzeiro, obtendo na 

Furna datações que perfazem o período de quase 2500 anos. Já nas estruturas de 

combustão a céu aberto identificadas no entorno do abrigo, por meio dos métodos de 

Termoluminescência (TL) e Luminescência Opticamente Estimulada (LOE), foi 

estabelecido o período de ocupação desses locais entre 3.761 ± 811 anos AP (Antes 

do Presente), o que condiz com as datas mais recuadas obtidas na escavação do 

abrigo. 

Com relação aos registros rupestres (gravuras e pinturas) os vestígios 

encontrados na Paraíba se filiam à tradição Nordeste, Agreste e à subtradição Cariris 

Velho, encontrada no sul do estado, além dos grafismos Itaquatiara. As características 

das tradições Nordeste e Agreste (subtradição Cariris Velho) já foram descritas e são 

basicamente as mesmas que se encontram nesse estado, sendo este, pródigo em 

sítios de arte rupestre, predominando os de pinturas. Estas são encontradas, em sua 

maioria, nas paredes rochosas de canyons – localmente chamados de boqueirões, e 

em paredes e tetos de abrigos ou cavernas. 

Estima-se que existam mais de 1.000 sítios com arte rupestre na Paraíba em 

todas as mesorregiões do estado; entre os principais, podem ser citados: a Pedra do 

Touro; a Pedra do Gato; a Pedra da Velha Chica; a Gruta do Silêncio; o Abrigo das 

Emas; a Pedra do Ingá e o Lajedo de Pai Mateus. 

A maioria desses sítios arqueológicos apresenta registros rupestres (gravuras 

e pinturas) estampados em paredões rochosos, distribuídos nos leitos dos rios, vales 
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e serras. Nesses locais, é comum encontrar representações zoomorfas 

antropomorfas, geométricas, astronômicas e fitomorfas. 

Em diversos municípios paraibanos nos quais existem vestígios da arte 

rupestre frequentemente os habitantes locais associam tais registros à localidade 

onde os mesmos são encontrados, assim, no interior da Paraíba é comum o uso de 

topônimos como Pedra do Letreiro, Lajes Pintadas, Pedra Lavrada, Pedra do Caboclo, 

Pedra Furada, Lajedo Pintado, etc. 

Figura 184 – Tradição Nordeste, Sítio do Letreiro, Araruna/PB. 

 
Fonte: Adaptado de Martin (1999, p.270). 

Os registros parietais do semiárido testemunham ocupações milenares e são 

comprovadamente de autoria das mesmas populações responsáveis pelos demais 

vestígios arqueológicos exumados nessas grutas e abrigos. Embora os pesquisadores 

entendam que generalizações e enquadramentos reduzem a diversidade e a 

multiplicidade das manifestações culturais expressas nos registros parietais da região 

do semiárido, é possível construir um esquema com as características mais 

frequentes que ocorrem nos diferentes horizontes culturais rupestres da região 

Nordeste. Segundo Pessis (2003:113): 

É possível identificar-se o modo de encenação gráfica próprio do grupo 
cultural por meio de aspectos, tais como identificação das figuras, cenas 
representadas, temas privilegiados, modos de representar o movimento, além 
do tratamento do espaço e da representação do tempo. 

 

3.6.8.2.1.1. Tradição Nordeste (12.000 a 6.000 anos antes do presente) 

Apresenta proporcionalidade entre antropomorfos e zoomorfos, contando ainda 

com a representação de fitomorfos e de objetos. Os painéis revelam “cenas”, sendo 

quatro os temas principais: danças, práticas sexuais, caçadas e manifestações rituais 
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em torno de uma árvore ou ramo (GUIDON, 1992). Outra ocorrência considerada 

emblemática nessa tradição é a representação de duas figuras humanas de costas ou 

de frente uma para outra. São raros os grafismos puros associados às demais figuras. 

Estilo Serra da Capivara (12.000 a 9.000 anos AP): caracteriza-se pela maneira 

vital e dinâmica com que as figuras são representadas, sempre em movimento, 

transmitindo alegria e ludismo. As figuras são simples e precisas, em tamanho que 

não parece ultrapassar o alcance do braço do autor. Cenas retratando violência são 

raras. Tanto antropomorfos quanto zoomorfos possuem traços básicos, apenas o 

absolutamente necessário para a identificação da espécie (ou condição humana) 

(GUIDON, 1992; PESSIS, 1992, 2003; MARTIN, 2005). 

Estilo Serra Branca (9.000 a 6.000 anos AP): privilegia componentes 

ornamentais e diferenciadores de identidade entre as figuras antropomorfas e 

zoomorfas. Por essa razão as figuras se tornam maiores e as representações dos 

corpos apresentam tendências geométricas, como sendo “suportes” para a pintura ou 

gravação dos atributos diferenciadores que podem tanto representar pinturas 

corporais como vestimentas. Há um aumento da frequência de cenas de violência 

(GUIDON, op. cit.; PESSIS, op. cit.; MARTIN, op. cit.). 

Subtradição Várzea Grande: compreende os elementos da Tradição Nordeste, 

incluindo os estilos Serra da Capivara e Serra Branca, quando entendidos 

exclusivamente no contexto do Parque Nacional Serra da Capivara. É, portanto, não 

uma subtradição por definição cultural, mas por definição geográfica. Inclui, ainda, o 

complexo Serra Talhada, que é composto de alguns painéis ou pinturas entendidos 

como portadores de elementos claros da transição entre o estilo Serra da Capivara e 

o Serra Branca. São emblemáticas do complexo Serra Talhada as figuras de contorno 

aberto. 

Subtradição Seridó-RN/PB (surge aproximadamente entre 9.000 e 8.000 anos 

AP): painéis multicomponenciais em abrigos na região do Seridó (distante cerca de 

1200 km do Parque Nacional Serra da Capivara) mostram pinturas claramente 

pertencentes à Tradição Nordeste (estilo Serra da Capivara) sobrepostas por cenas 

da Subtradição Seridó, indicando que esse estilo desenvolveu-se a partir do primeiro, 

como uma variante regional. Suas principais características são o predomínio de aves 

nas figuras zoomórficas (na Tradição Nordeste o predomínio é de capivaras e 
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cervídeos), o privilégio dos antropomorfos em relação aos zoomorfos, a representação 

de pirogas decoradas e desenhos geométricos. As representações fitomorfas são 

mais contextualizadas e dão ideia de paisagem (PESSIS, op. cit.; MARTIN, op. cit.). 

Subtradição Central/BA: apresenta as mesmas cenas emblemáticas da 

Tradição Nordeste e Subtradição Seridó, ocorrendo em Central/BA e na Chapada 

Diamantina. Em especial destaca-se a valorização do tamanho dos animais nas cenas 

de caça. Diferencia-se dos outros estilos pelo predomínio de zoomorfos sobre 

antropomorfos e pela representação de arcos e setas (o que seria uma inovação que 

leva a interpretar essa cultura como posterior às demais, dentro da Tradição 

Nordeste). Martin (op. cit.) acredita que a Subtradição Central se estenda até Minas 

Gerais, no vale do Peruaçu, afluente do Rio São Francisco. 

Figura 185 – Dispersão da Tradição Nordeste a partir da área do Parque Nacional da Serra da 
Capivara. 

 
Fonte: (MARTIN & VIDAL, 2014: 20). 
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3.6.8.2.1.2. Tradição Agreste (9.000 anos a 2.000 anos AP) 

Acredita-se que tenha surgido no agreste de Pernambuco e se espalhou por 

todo o Nordeste em intrusões isoladas nos mesmos sítios onde ocorre a Tradição 

Nordeste e seus estilos/subtradições. Apesar do nome, ocorre tanto em áreas de 

agreste quanto de sertão/caatinga. Na Tradição Agreste os zoomorfos são raros, 

fitomorfos e objetos são inexistentes e há um considerável aumento da ocorrência de 

grafismos puros associados aos padrões animados. As cenas são raras e, quando 

ocorrem, são caçadas. As figuras são representadas de forma estática, sem 

dinamismo ou movimento. Seu grafismo emblemático é uma figura antropomorfa de 

grandes dimensões (podendo ultrapassar um metro) de aspecto grotesco, estático e 

isolado (PESSIS, 2003; MARTIN, 2005). 

Para Pessis (op. cit.:156) dentro do sistema de comunicação social os registros 

gráficos são apenas uma parte e carregam mera fração de informações. A ausência do 

acesso a outros subsistemas comunicacionais nos impede no presente de pesquisar 

os significados efetivos das pinturas e gravuras. A autora salienta, ainda, que dado o 

período de vigência das tradições, subtradições e estilos, é justo supor que esses 

significados (sejam eles quais forem) podem ter mudado ao longo do tempo, refletindo 

mudanças nas sociedades e no ambiente. 

Para além dos vestígios parietais, uma escavação realizada em 1997 no atual 

município de Vieirópolis resultou em duas datações aproximadas de 7 mil anos AP 

(SANTOS, 2006). 

A Itaquatiara de Ingá ou Pedra Lavrada de Ingá é sem dúvida a mais famosa 

gravura rupestre do Brasil. O lado norte do bloco está totalmente coberto de grafismos 

até uma altura de dois metros e meio. Os desenhos vão seguindo uma linha contínua e 

uniforme. Além desse grande painel, existem alguns grafismos isolados. 
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Figura 186 – Pedra do Ingá. 

 
Fonte: Arqueologia da Paraíba, 2014.  

Os grafismos da Itaquatiara do Ingá considerados complexos e carecem de 

estudos mais consistentes, pois há muitas suposições sobre as pinturas e gravuras ali 

encontradas. Há certa semelhança com grafismos encontrados na região de Seridó e 

Cariris Velho, mas nada ainda estabelecido. 

O sítio arqueológico dos Letreiros está localizado no município de Picuí. A 

formação deste sítio arqueológico é composta por um lajedo granítico que se estende 

no leito do riacho dos Letreiros, no mesmo sentido em que correm as águas em 

épocas chuvosas. O referido lajedo mede mais de dez metros de comprimento por 

pouco mais de 1,5 metros de altura. 

Figura 187 – Gravuras rupestres da Tradição Ingá, São Mamede/PB. 

 
    Fonte: Martin (1996). 
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A porção sul deste lajedo se estende aplainado por mais de trinta metros; já a 

porção norte decai até o leito seco do riacho, dando forma a uma espécie de paredão. 

A composição gráfica da itacoatiara do Letreiro é caracterizada por uma sequência de 

antropomorfos gravados em baixo relevo no paredão do lajedo acima citado. 

     Fonte: Martin (1996). 

O que mais chama a atenção deste painel é sua morfologia. São pequenos 

antropomorfos em sequência horizontal, dando a impressão de movimento - o que 

não é comum nas inscrições rupestres de gravuras nessa região. 

As técnicas utilizadas na confecção dos grafismos foram o picoteamento e um 

suave polimento. 

3.6.8.2.2. Contexto etno-histórico regional 

A Paraíba, que significa "rio que é braço de mar" – Pará-ibá, surgiu com os 

portugueses em 1585 entre o rio Sanhauá e o mar. Antes de seu descobrimento era 

ocupada pelos índios Potiguaras, passando posteriormente a ser de domínio holandês 

e português. Foi a partir do século XIV que se iniciou o processo de conquista do 

território brasileiro pelos europeus. Essa conquista está ligada ao sistema colonial, que 

surgiu no Brasil pela burguesia mercantil portuguesa. Estes buscavam riquezas 

minerais (ouro e pedras preciosas) e outros produtos que eram muito procurados em 

toda Europa. 

Figura 188 – Gravuras rupestres da Tradição Ingá. Picuí/PB. 
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Em 1530 os portugueses começaram a investir no povoamento do litoral, e em 

1574 surgiu a Capitania Real da Parayba. 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. A criação da 

nova Capitania aconteceu com o objetivo de proteger a Capitania de Pernambuco, 

que era a maior produtora de açúcar na colônia, e de deter os indígenas em seu 

próprio território, assegurando aos portugueses a posse e a exploração da terra. Foram 

várias as tentativas de conquista da capitania paraibana, mas os Potiguaras eram os 

maiores obstáculos à empreitada. 

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. Em 1670 foi 

fundada pelo padre Martim de Nantes a Missão do Pilar, que deu origem à vila do Pilar. 

Avançaram ainda mais os padres missionários pelas margens do rio Ingá, chegando 

a um planalto com uma campina verde e um clima agradável e organizaram neste 

local um segundo aldeamento de índios Cariris ao qual deram o nome de Campina 

Grande. 

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. 

A conquista da Capitania da Paraíba foi realizada pela expedição chefiada por 

João Tavares e Frutuoso Barbosa. João Tavares aproveitou a rivalidade entre as duas 

tribos e fez uma aliança com os Tabajaras com o intuito de reter a resistência 

Potiguara. 

Essa aliança enfraqueceu os Potiguaras, grandes lutadores contra a invasão 

portuguesa em favor do território paraibano. A resistência durou até o ano de 1599, 

quando os Potiguaras foram derrotados pela guerra e por uma bactéria que matou 

milhares de índios. 

 No século XVII, a costa atlântica do Brasil estava firmemente sob o domínio 

português, com a expulsão dos franceses e a derrota das principais tribos Tupi. 

Quando em 1621 a trégua estabelecida entre os governos de Espanha e Holanda 

encerrou, os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais, um 
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empreendimento colonial que dispunha de capital particular e apoio militar e financeiro 

do governo. Dava-se início à Guerra do Açúcar ou Guerra Brasílica, que duraria até 

1654. 

Após sucessivas tentativas de conquistar cidades litorâneas e serem expulsos 

constantemente pelos portugueses, em 1633 os holandeses conquistaram a ilha de 

Itamaracá e o Forte dos Reis Magos, mudando o nome da cidade de Natal para Nova 

Amsterdã (SALVADOR, 1918). Esse foi o início de uma série de conquistas holandesas 

por todo o litoral nordestino, anexando ainda todo o território entre a Capitania de Rio 

Grande e a Paraíba em 1634. 

A guerra travada entre europeus afetou, de diversas formas, as populações 

indígenas que residiam na região. Eles foram usados como batedores e soldados por 

ambos os lados, aproveitando-se da aptidão indígena em meio à mata. Porém, ao 

contrário do que os indígenas estavam acostumados, os holandeses adotaram uma 

política de integração com as populações nativas, ao passo que os portugueses se 

utilizavam da exploração. Vários índios jovens foram levados do nordeste para a 

Holanda em 1625, onde foram doutrinados à custa da Companhia das Índias 

Ocidentais, aprendendo o holandês e se convertendo ao Calvinismo (HEMMING, 

2007). A integração entre indígenas e holandeses ocorria de forma satisfatória, apesar 

do pequeno contingente enviado à Holanda, como relatou o irlandês Bernard O’Brien 

em 1636 em sua visita à Amsterdã, onde encontrou muitos índios brasileiros com sua 

própria “sinagoga”. 

É nesse período de conquistas e guerras travadas entre os europeus que os 

chamados tapuias começaram a participar de modo mais ativo na história das colônias 

nordestinas. Na conquista da Capitania de Rio Grande, os holandeses obtiveram a 

vitória graças à ajuda dos índios Tarairiú de Janduí, que os auxiliaram na conquista 

do Forte dos Reis Magos (SALVADOR, op. cit.). Os Tarairiú pertenciam a uma tribo 

de língua Jê e viviam como caçadores-coletores seminômades pelo interior do Rio 

Grande do Norte e Ceará e, assustados e pressionados pela expansão dos 

portugueses e potiguares no Ceará, se aliaram aos holandeses para conter a 

expansão colonial. 

Em 1637, a Companhia das Índias Ocidentais envia o conde Maurício de 

Nassau para ser governador geral das províncias conquistadas. Nesse mesmo ano ele 
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expandiu 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, 

retratando e descrevendo as províncias, a exemplo das gravuras do pintor holandês 

Albert Eckout (HEMMING, op. cit.), que fez minuciosos retratos dos Tapuias e Tupis. 

Figura 189 - Representações dos índios Tarairiú nos quadros do pintor holandês Albert 

Eckhout (1641), intitulados “Homem Tapuia” e “mulher Tapuia”. Observar o detalhe de que que 
a mulher carrega à mão e em um cesto membros de um cadáver moqueado a ser consumido 

em ritual de endocanibalismo funerário. 
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Figura 190 - Representação intitulada “Dança Tapuia” no quadro do pintor holandês Albert 

Eckhout (1641). 

 

 

Em 1640, com o fim da União Ibérica, Holanda e Portugal compartilham um 

inimigo e decidem fazer uma trégua de 10 anos. Porém, enquanto a aliança era 

ratificada em 1941, o holandês Johan Maurits enviou forças para ocupar Sergipe ao 

sul do rio São Francisco e ao norte, São Luís do Maranhão (HEMMING, 2007). Após 

a partida de Maurício de Nassau, o descontentamento com a ocupação holandesa se 

intensificou e houve uma insurreição dos colonos em Pernambuco, dando início a uma 

série de revoltas e batalhas nas províncias governadas pelos holandeses. Em 26 de 

Janeiro de 1654, os holandeses enfraquecidos com a guerra contra a Inglaterra de 

Cromwell, se rendem e concordam em abandonar todas as fortificações que ainda 

detinham no Nordeste. Em 1661 é firmado o Tratado de Haia, no qual a Holanda 

reconhece a soberania portuguesa sobre o nordeste brasileiro. 

Com a expulsão dos holandeses, os portugueses no Brasil nunca mais estariam 

ameaçados por outras potências europeias, mas após duas sucessivas invasões, 

Portugal inicia um processo de expansão e colonização das capitanias a fim de evitar 

possíveis invasões. Sua expansão ao oeste, bem como a fundação e criação de 

diversos aldeamentos jesuíticos, e de outras ordens religiosas, permitiu o 

estabelecimento de novas vilas e povoados, garantindo as fronteiras de seu território 

administrativo. 
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É nesse período intercalado pelas invasões holandesas e o levante indígena, 

que surgem diversas Casas Fortes (Casas de Pedra) próximos aos principais povoados 

e cidades, tendo um importante papel na ocupação e defesa do espaço da capitania 

no século XVII, sendo deixadas de lado ao longo da primeira metade do século XVIII, 

quando surgem as Missões de Aldeamento com o caráter de catequisar, reduzir e 

pacificar as aldeias indígenas (SILVA 2004/2005). 

Com a derrota de seus aliados holandeses, os Tarairiú que conseguiram fugir 

dos portugueses, se refugiaram para o interior do Rio Grande do Norte e Ceará. Com 

o aumento das fazendas de gado pelo interior, foi inevitável o choque com as 

populações Tarairiú e Cariri, criando uma tensão entre os Tapuias e os colonos 

portugueses. Os Tupis, como os Potiguaras e Tabajaras, estabelecidos nas missões e 

aldeamentos pelo interior e litoral, eram constantemente atacados e mortos pelos 

Tapuias. Em 1680, as fazendas de gado já ocupavam boa parte do interior do Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Ceará e, em 1687, ocorre um levante de várias tribos 

indígenas, dando início ao que foi chamado de Guerra dos Bárbaros ou Confederação 

do Cariris (HEMMING, 2007; ALEGRE, et al., 1994; LOPES, 2010). Áreas como a 

região de Ceará Mirim e o Vale do rio Assú foram constantemente assolados pelas 

investidas Tapuias, deixando muitos mortos e prejuízos para a Coroa. Em 1688, 

centenas de tapuias são vistos na cercania de Natal, deixando os colonos apavorados 

e pedindo por ajuda à Pernambuco e Portugal. 

Nessas investidas contra os Tapuias, muitos colonos abandonaram as suas 

terras, incapazes de se defender contra o levante indígena. A situação só começou a 

melhorar para o lado português quando um grupo de paulistas, comandados pelo 

capitão Domingos Jorge Velho, interrompeu seus ataques ao Quilombo dos Palmares 

e seguiu para Rio Grande. Como o Tesouro Real estava exaurido após constantes 

batalhas, a Coroa Portuguesa permitiu que os paulistas fizessem cativos e lucrasse 

com a sua venda (ALEGRE, et al., 1994). 

Aos poucos, o contingente de paulistas foi aumentando e aldeia após aldeia, 

foi sendo subjugada e missionários eram enviados às aldeias para começar o processo 

de catequização e inclusão dos indígenas na sociedade nordestina. Em 1689, boa 

parte do levante indígena já havia sido suprimido, porém nas próximas décadas ainda 

iriam ocorrer pequenas batalhas e conflitos entre os indígenas e colonizadores. As 

diversas missões espalhadas pelo Rio Grande tinham o objetivo de explorar os 
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recursos 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 do Rio Grande através de doações e sesmarias, utilizando os indígenas 

como mão de obra forçada. 

Borges (2010: 25-30) também fez relações entre dados arqueológicos e dados 

etno- históricos da região do Seridó, apresentando fortes argumentos que defendem 

a atribuição do Abrigo Furna do Umbuzeiro e do sítio a céu aberto Baixa do Umbuzeiro 

aos grupos Tarairiú, ocupantes do Seridó e da região do Rio Açu até meados do século 

XVII. Esses grupos são descritos como nômades, sem residência fixa, em oposição 

às populações litorâneas consideradas mais “civilizáveis” porque adotavam o 

sedentarismo mediante agricultura. Quanto à cultura material dos Tarairiú foram 

descritos os usos de pontas de projétil líticas, propulsores de dardos, artefatos 

fabricados a partir de fibras vegetais, adornos em material lítico polido e tecnologia 

cerâmica simples (MEDEIROS FILHO, 1984 apud BORGES, 2010: 30). 

3.6.8.2.3. Aporte metodológico e procedimentos de pesquisa 

O levantamento arqueológico consiste em etapas encadeadas para investigar 

como se comporta o registro arqueológico em determinada área, inicialmente 

detectando a ocorrência ou não de vestígios. Em caso positivo, a pesquisa prossegue 

com a delimitação, quantificação, caracterização e avaliação do impacto a que os 

testemunhos estão sujeitos. 

São considerados vestígios arqueológicos quaisquer artefatos, ecofatos ou 

geofatos que atestem atividades humanas, sejam elas de natureza econômica, social, 

política, ideológica, simbólica, religiosa, e assim por diante, que sejam passíveis de 

investigação dentro do escopo da ciência arqueológica. Entre os vestígios, os 

artefatos são geralmente os mais fáceis de identificar, por suas dimensões mais 

comuns e sua natureza portátil. Averiguar uma pequena concentração de artefatos é 

o caminho mais simples para detectar um sítio arqueológico (McMANAMON, 1984 

citado por ARAÚJO, 2001). 

A escolha de estratégias para localização de sítios arqueológicos, conforme 

aponta Schiffer et al. (1978), reflete a melhor relação custo benefício entre as 

características arqueológicas e ambientais do recorte espacial da pesquisa. 
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Esse balanço começa a ser feito na etapa de elaboração do projeto. A partir da 

documentação georreferenciada, a equipe cria, virtualmente, uma malha de pontos de 

interesse posicionados em distâncias regulares. Posteriormente, cada um desses 

pontos é transformado em um poço-teste para revelar o que existe abaixo da 

superfície do terreno – inclusive artefatos, se for o caso. A técnica de shovel-testing 

(levantamento subsuperficial) já foi amplamente discutida pela literatura pertinente 

(PLOG, 1976; LIGHTFOOT, 1986; NANCE & BALL, 1986; LIGHTFOOT, 1989; FISH 

& KOWALEWSKI, 1990), tanto como artifício para predizer a quantidade de sítios em 

determinada região, como, principalmente, tornou-se uma maneira de revelar sítios 

arqueológicos impossíveis de serem localizados a partir da observação da superfície. 

Também dentro do projeto de pesquisa é realizada a fase de arqueologia mais 

tradicional, em que a equipe escrutina as evidências conhecidas e a documentação 

produzida a partir da cultura material da área, para indicar o que ainda pode ser 

descoberto. Essa técnica permite visualizar parâmetros que são mais recorrentes em 

um território, tanto em relação às possibilidades locais de assentamento e 

subsistência (que indicarão o que procurar), quanto aos processos pós-deposicionais, 

que interferem na preservação e detecção de sítios (que indicarão onde procurar com 

mais afinco). Os resultados desse levantamento encontram-se no capítulo 4 do 

presente projeto. 

A etapa de campo é um complemento prático das estratégias supracitadas, em 

que se executa uma abordagem arqueoestatística (MUELLER, 1974:3 citado por 

SANTOS, 2001), ou seja, uma combinação entre as investigações preditivas 

tradicionais (oportunísticas) e as técnicas sistemático-probabilísticas de full-coverage 

survey e foot survey (caminhamento). 

Em 1640, com o fim da União Ibérica, Holanda e Portugal compartilham um 

inimigo e decidem fazer uma trégua de 10 anos. Porém, enquanto a aliança era 

ratificada em 1941, o holandês Johan Maurits enviou forças para ocupar Sergipe ao 

sul do rio São Francisco e ao norte, São Luís do Maranhão (HEMMING, 2007). Após 

a partida de Maurício de Nassau, o descontentamento com a ocupação holandesa se 

intensificou e houve uma insurreição dos colonos em Pernambuco, dando início a uma 

série de revoltas e batalhas nas províncias governadas pelos holandeses. Em 26 de 

Janeiro de 1654, os holandeses enfraquecidos com a guerra contra a Inglaterra de 

Cromwell, se rendem e concordam em abandonar todas as fortificações que ainda 
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detinham no Nordeste. Em 1661 é firmado o Tratado de Haia, no qual a Holanda 

reconhece a soberania portuguesa sobre o nordeste brasileiro. 

Com a expulsão dos holandeses, os portugueses no Brasil nunca mais estariam 

ameaçados por outras potências europeias, mas após duas sucessivas invasões, 

Portugal inicia um processo de expansão e colonização das capitanias a fim de evitar 

possíveis invasões. Sua expansão ao oeste, bem como a fundação e criação de 

diversos aldeamentos jesuíticos, e de outras ordens religiosas, permitiu o 

estabelecimento de novas vilas e povoados, garantindo as fronteiras de seu território 

administrativo. 

É nesse período intercalado pelas invasões holandesas e o levante indígena, 

que surgem diversas Casas Fortes (Casas de Pedra) próximos aos principais povoados 

e cidades, tendo um importante papel na ocupação e defesa do espaço da capitania 

no século XVII, sendo deixadas de lado ao longo da primeira metade do século XVIII, 

quando surgem as Missões de Aldeamento com o caráter de catequisar, reduzir e 

pacificar as aldeias indígenas (SILVA 2004/2005). 

Com a derrota de seus aliados holandeses, os Tarairiú que conseguiram fugir 

dos portugueses, se refugiaram para o interior do Rio Grande do Norte e Ceará. Com 

o aumento das fazendas de gado pelo interior, foi inevitável o choque com as 

populações Tarairiú e Cariri, criando uma tensão entre os Tapuias e os colonos 

portugueses. Os Tupis, como os Potiguaras e Tabajaras, estabelecidos nas missões e 

aldeamentos pelo interior e litoral, eram constantemente atacados e mortos pelos 

Tapuias. Em 1680, as fazendas de gado já ocupavam boa parte do interior do Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Ceará e, em 1687, ocorre um levante de várias tribos 

indígenas, dando início ao que foi chamado de Guerra dos Bárbaros ou Confederação 

do Cariris (HEMMING, 2007; ALEGRE, et al., 1994; LOPES, 2010). Áreas como a 

região de Ceará Mirim e o Vale do rio Assú foram constantemente assolados pelas 

investidas Tapuias, deixando muitos mortos e prejuízos para a Coroa. Em 1688, 

centenas de tapuias são vistos na cercania de Natal, deixando os colonos apavorados 

e pedindo por ajuda à Pernambuco e Portugal. 

Nessas investidas contra os Tapuias, muitos colonos abandonaram as suas 

terras, incapazes de se defender contra o levante indígena. A situação só começou a 

melhorar para o lado português quando um grupo de paulistas, comandados pelo 

capitão Domingos Jorge Velho, interrompeu seus ataques ao Quilombo dos Palmares 
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e seguiu para Rio Grande. Como o Tesouro Real estava exaurido após constantes 

batalhas, a Coroa Portuguesa permitiu que os paulistas fizessem cativos e lucrasse 

com a sua venda (ALEGRE, et al., 1994). 

Aos poucos, o contingente de paulistas foi aumentando e aldeia após aldeia, 

foi sendo subjugada e missionários eram enviados às aldeias para começar o processo 

de catequização e inclusão dos indígenas na sociedade nordestina. Em 1689, boa 

parte do levante indígena já havia sido suprimido, porém nas próximas décadas ainda 

iriam ocorrer pequenas batalhas e conflitos entre os indígenas e colonizadores. As 

diversas missões espalhadas pelo Rio Grande tinham o objetivo de explorar os 

recursos 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 do Rio Grande através de doações e sesmarias, utilizando os indígenas 

como mão de obra forçada. 

Borges (2010: 25-30) também fez relações entre dados arqueológicos e dados 

etno- históricos da região do Seridó, apresentando fortes argumentos que defendem 

a atribuição do Abrigo Furna do Umbuzeiro e do sítio a céu aberto Baixa do Umbuzeiro 

aos grupos Tarairiú, ocupantes do Seridó e da região do Rio Açu até meados do século 

XVII. Esses grupos são descritos como nômades, sem residência fixa, em oposição 

às populações litorâneas consideradas mais “civilizáveis” porque adotavam o 

sedentarismo mediante agricultura. Quanto à cultura material dos Tarairiú foram 

descritos os usos de pontas de projétil líticas, propulsores de dardos, artefatos 

fabricados a partir de fibras vegetais, adornos em material lítico polido e tecnologia 

cerâmica simples (MEDEIROS FILHO, 1984 apud BORGES, 2010: 30). 

A seguir são caracterizados os procedimentos e técnicas de campo previstos 

para a execução deste projeto. 

3.6.8.2.4. Caminhamento (foot survey) 

Conforme o nome sugere, consiste no caminhamento na área de pesquisa, a 

pé. Essa atividade pode se dar tanto de forma intensiva quanto extensiva, a depender 

do potencial específico do local e das decisões de pesquisa. 

O caminhamento extensivo inclui o reconhecimento inicial da área, todos os 

deslocamentos entre as coordenadas pré-definidas de poços-testes, bem como 

quaisquer trânsitos executados pelos membros da equipe de arqueologia – 
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oportunidades nas quais estarão todos orientados a observar fatores de relevância à 

avaliação de impacto ao patrimônio. 

Já o caminhamento intensivo é de natureza sistemática e consiste na 

disposição dos membros da equipe em linhas paralelas a distâncias regulares, em 

torno de 5 a 10 metros, visando a observação da superfície do solo e identificação de 

eventuais materiais arqueológicos expostos. Essa técnica de campo se aplica, por 

exemplo, a áreas que já apresentaram alguma ocorrência arqueológica; a pontos de 

alto potencial arqueológico, como afloramentos rochosos, cascalheiras, áreas de 

talude, estruturas ruiniformes, entre outros; a oscilações pontuais do relevo, tais como 

monticulares ou anelares; a locais de franca visibilidade do solo e assim por diante. 

As atividades de esquadrinhamento da superfície via andar são registradas na 

sua totalidade por meio de aparelhos de GPS que acompanham os membros da 

equipe e estão constantemente compilando seus dados de locomoção. 

3.6.8.2.5. Prospecção intensiva em subsuperfície (full coverage survey) 

Consiste na geração virtual e posterior execução de uma malha de poços-teste 

com distância de cerca de 200 m entre cada unidade de intervenção. Essa malha será 

certamente aplicada às UFVs Coremas III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. As UFVs Coremas 

I e II são aquelas que foram alvo de supressão vegetal e, possivelmente, de serviços 

de terraplenagem (Informações Técnicas nº 75 e 76/2017-DT/IPHAN/PB, de 

19/05/2017) e, portanto, serão objeto de uma peritagem arqueológica, visando avaliar 

a integridade do solo matriz de possíveis bens arqueológicos. 

Caso o solo ainda esteja presente, essas áreas também serão prospectadas 

pela técnica de execução de poços-teste, além de receber abordagens oportunísticas. 

Caso contrário, estas últimas técnicas serão utilizadas para o levantamento de indícios 

que possam sugerir a ocorrência de bens arqueológicos afetados. 

Os poços-teste são furos de cavadeira, também denominados tradagens, que 

se efetuam no solo buscando perscrutar e repertoriar a estratigrafia pedológica. São 

aprofundados até que atinjam camada intransponível (água, embasamento rochoso, 

alterita) ou a distância convencional de 1 metro. Seu registro se dá a partir do 

preenchimento de uma Ficha de poço-teste na qual são apontados dados técnicos 

(número do ponto de interesse, coordenada de UTM, data, nome do responsável), 

dados sobre o solo (local, ocupação corrente, classificação visual do sedimento 
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quanto a cor, tipo, granulometria, compacidade, umidade, homogeneidade e 

inclusões), dados sobre o registro fotográfico (numeração e orientação das imagens 

de início dos trabalhos, limpeza da área, entorno, registro final do poço teste e 

fechamento da intervenção) e, evidentemente, os resultados (profundidade atingida, 

presença ou ausência de vestígios materiais). 
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A malha poderá ser executada de forma literal em campo ou variar em função 

das condições observadas no local, da topografia, da estratigrafia, da acessibilidade 

e da identificação de fatores que permitam atribuir maior ou menor potencialidade para 

ocorrência de vestígios arqueológicos em determinadas frações do recorte designado 

pela pesquisa. Alterações na malha de poços-teste, se ocorrerem, serão registradas 

pela coordenadoria de campo, apresentadas no relatório de pesquisa e substanciadas 

em estudos amplamente discutidos e aplicados em prospecções regionais (BINFORD, 

1982; DUNNEL & DANCEY, 1983; WOBST, 1983; SCHIFFER & GUMMERMAN, 

1977; KINTIGH, 1988; KRAKKER, SHOTT & WELCH, 1983; DEBLASIS & MORALES, 

1995; BANNING, 2002, entre outros), de 

forma que, na definição das técnicas de campo para a presente investigação, 

sejam levadas em conta as características ambientais da área onde está inserida. 

3.6.8.2.6. Abordagens oportunísticas 

A equipe de campo poderá executar procedimentos excepcionais sempre que 

identificadas oportunidades específicas para o arrolamento de evidências acerca do 

patrimônio arqueológico na ADA. No caso em tela, esses procedimentos subsidiarão 

a avaliação das áreas das UFVs Coremas I e II, que foram alvo de supressão vegetal 

e, possivelmente, de serviços de terraplenagem (Informações Técnicas nº 75 e 

76/2017- DT/IPHAN/PB, de 19/05/2017). 

Classificam-se como táticas oportunísticas a averiguação intensiva de 

perturbações pós-deposicionais de vetor natural (sedimentos oriundos de tocas de 

animais fossadores, sedimentos adstritos em raízes de árvores tombadas – up rooting 

–, valas ou leitos de aberturas erosivas, superfícies decapadas por processo pontual 

de arenização, taludes de rios, ravinas, entre outros) e de perturbações de agência 

humana (campos arados, roças, cortes de estradas ou carreadores, superfícies 

decapadas por pisoteio de gado, áreas de queimadas, sedimento resultante de 

colocação de estacas, sedimento resultante de escavações diversas, cavas, 

raspagens e assim por diante). Tais circunstâncias permitem a visualização do 

comportamento estratigráfico do local em pesquisa sem que haja necessidade de se 

empreender uma intervenção artificial e, inclusive, revelam vestígios arqueológicos 

que, não fosse o conjunto atípico de episódios pós-deposicionais, estariam ocultos 

dos pesquisadores (HOLE, 1980; KASHIMOTO, 1997; CALDARELLI & SANTOS, 

1999/2000; BROCHIER, 2004; SILVEIRA et ali, 2009). 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 3 Meio Socioeconômico 

Outubro 2020   

490 
 

Também entende-se por oportunista a técnica de entrevistar os moradores 

locais das glebas a serem afetadas ou das áreas de entorno imediato. Normalmente, 

em suas atividades cotidianas, principalmente as de cunho agrário, é comum que se 

depare com a existência de vestígios líticos (“pedras de raio” ou “coriscos”) e 

cerâmicos (“cacos de panela de barro”), ou mesmo indicações de antigas habitações 

e áreas de sedes de fazendas de interesse histórico (“fazendas do tempo dos 

escravos”). As entrevistas, nesses casos, consistem em conversas espontâneas e o 

principal é que os pesquisadores procurem não depreciar o conhecimento empírico 

de seus interlocutores, bem como atentem para a linguagem utilizada, explicando e 

exemplificando termos e conceitos menos coloquiais, assim evitando a perda de 

evidências por falhas de comunicação. 

3.6.8.2.7. Delimitação de perímetro de ocorrência ou sítio  
arqueológico 

Sempre que um vestígio arqueológico for localizado durante a pesquisa de 

avaliação de impacto ao patrimônio, a tarefa inicial será estabelecer se trata-se de 

uma ou algumas ocorrências isoladas – fortuitas –, ou se o entorno apresenta 

condições mínimas de investigação de um dado contexto, fazendo desse lugar um 

sítio arqueológico. 

Para estabelecer as dimensões do sítio ou ocorrência será verificada 

inicialmente a dispersão horizontal da cultura material, por meio do mapeamento da 

superfície via caminhamentos intensivos. Durante essa atividade pode ser possível, 

ainda, apontar áreas de concentração de vestígios, espaços funcionais, setores 

específicos, etc. (CHARTKOFF, 1978). 

Na sequência poderá ser definida uma grade de poços-teste a partir do ponto 

de localização das evidências materiais, com a pretensão de determinar (ainda que 

de forma probabilística) as medidas e particularidades verticais da área (GUAPINDAIA 

& FONSECA, 2013). 

Supletivamente, se necessário, os trabalhos prospectivos poderão ser 

complementados com a abertura de intervenções arqueológicas que permitem uma 

leitura mais ampla da estratigrafia ou da dispersão dos vestígios no terreno, como 

Unidades de Escavação de 1m x 1m, as quais, isocronicamente, podem resultar na 

localização de maior quantidade de vestígios, permitindo definição mais apurada das 

particularidades do contexto a ser registrado; ou Quadras de Raspagem, voltadas 
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sobretudo para sítios superficiais, que auxiliam a subsidiar da forma mais completa 

possível o preenchimento da ficha de cadastro de sítio arqueológico fornecida pelo 

CNSA-IPHAN (Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional). 

Em sentido oposto, quando em conflito com a tarefa de definir a dispersão dos 

vestígios estiver a preservação dos mesmos, serão escolhidas medidas mais 

cautelosas e que, por definição da coordenadoria de campo, melhor se encaixem no 

fim último do projeto: o de mitigar a perda de informações irrecuperáveis e 

insubstituíveis. 

Em sítios de volume reduzido ou nos quais se apresente muito alta 

probabilidade de as tradagens incidirem sobre restos delicados – como abrigos sob 

rocha, sambaquis ou cemitérios –, em sítios sem estratigrafia pedológica – como 

oficinas líticas ou lajedos gravurados –, em sítios não sujeitos a deposição sedimentar 

– como estruturas ruiniformes e registros rupestres, entre outros – não serão 

realizadas escavações para delimitação de subsuperfície na etapa de avaliação de 

impacto, desde que reunidos dados para justificá-las potencialmente destrutivas, 

inócuas ou impraticáveis. 

3.6.8.3. Atividades de análise e conservação dos bens arqueológicos 

As atividades relacionadas a curadoria, análise e conservação dos bens 

arqueológicos serão aplicadas no caso de identificação e coleta de vestígios 

arqueológicos durante a avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico. 

3.6.8.3.1. Atividades de curadoria 

Os trabalhos de curadoria serão iniciados em campo, a partir do registro de 

proveniência e tipologia do material arqueológico coletado. A metodologia 

desenvolvida para essa etapa orientará a lavagem e numeração de peças em 

laboratório. 

Para a limpeza, ou seja, retirada do solo da superfície das peças, serão 

utilizadas água e escovas de cerdas macias de forma meticulosa, evitando-se atritos 

que comprometam a integridade ou o poder informativo das peças, com exceção dos 

materiais arqueofaunísticos e metálicos, que serão limpos a seco. 
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As peças serão numeradas com tinta nanquim preta ou branca (dependendo 

da coloração da peça) aplicada com ponteira tipo bico de pena. Também serão 

utilizados base incolor, algodão e acetona. O controle do traço deverá ser realizado, 

de forma que a numeração seja legível, ocupando a menor porção possível da peça. 

O local de inscrição da numeração deve ser definido para cada peça com base 

nas suas especificidades tecnológicas, visando preservar estigmas técnicos. Na 

impossibilidade de marcação diretamente sobre a peça, deverá ser utilizada uma 

etiqueta individual, acondicionada com o fragmento correspondente em saco plástico 

zipado. 

Após numerados, os fragmentos provenientes da mesma intervenção serão 

reunidos e acondicionados em um saco plástico zipado de tamanho adequado, 

acompanhados de etiqueta com indicação de proveniência e numeração. 

Todos os dados da curadoria serão registrados digitalmente em fichas, 

arquivados em pastas específicas do projeto e impressos. 

Por fim, a coleção deverá ser acomodada em caixas plásticas tipo marfinite e 

encaminhadas à instituição de guarda, acompanhadas de inventário do material 

arqueológico nelas contido. 

3.6.8.3.2. Referenciais teóricos e metodológicos de laboratório 

As atividades relacionadas à triagem, coleta, análise e conservação dos bens 

provenientes da pesquisa arqueológica proposta observarão o disposto na Portaria 

IPHAN n.º 196/2016, de 23/05/2016, que determina os procedimentos a serem 

adotados desde a identificação até a guarda das peças por instituição cadastrada no 

IPHAN. 

Em campo, serão observados os atributos tipológicos das peças coletadas 

visando a identificação e início dos procedimentos de curadoria e análise. 

A análise consistirá na observação, descrição e registro dos atributos 

considerados diagnósticos para caracterização e interpretação contextual do registro 

arqueológico. Estes atributos variam de acordo com a categoria da peça que pode ser 

proveniente de contextos pré-coloniais, de contato ou históricos e produzida a partir 

de matérias primas diversas. 
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Os dados gerados na análise dos atributos específicos de cada tipo de material 

serão lançados em planilhas geradas no aplicativo Google Forms do Google Docs, 

armazenado no Google Drive (sistema de nuvem do Google). 

O Documento Google foi desenvolvido tendo como base o conceito Web 2.0 

(utilização democrática de recursos da internet, desde a livre edição até a publicação 

de conteúdos), sendo constituído por um pacote de aplicativos de produtividade 

(HEIDEMANN et al., 2010). 

Este pacote é composto por cinco aplicativos distintos: 

• Documentos Google: edição colaborativa de textos; 

• Planilhas Google: edição colaborativa de planilhas eletrônicas; 

• Formulários Google: confecção de formulários online; 

• Apresentações Google: edição colaborativa de apresentações de slides; 

• Google Sites: desenvolvimentos de páginas Web. 

O aplicativo Formulários Google, a ser utilizado nesta pesquisa, permitirá a 

confecção de questionários colaborativos com várias opções de resposta (Figura 1). 

Para tal, os formulários serão divididos por tipologia de material, sendo que as 

“perguntas” representarão os atributos e as “opções de resposta” aquelas que melhor 

qualificarem o artefato. 

As respostas aparecerão organizadas em uma planilha, na qual cada coluna 

corresponderá a um atributo. A planilha poderá ser exportada para diferentes 

formatos, inclusive para o programa Microsoft Excel (Figura 2). 

Esta metodologia será adotada por se considerar a possibilidade de diagnóstico 

estatístico prévio e em tempo real do acervo através de gráficos e quantificações 

geradas automaticamente, à medida que avança a análise, até o seu final (Figura 3). 

As principais vantagens da utilização deste aplicativo é que não requer 

conhecimentos de programação, é gratuito e os dados gerados só podem ser 

acessados por outro usuário de internet através de convite do administrador, o que 

garante a sua segurança e integridade (HEIDEMANN et al., 2010). 

Considera-se o Google Drive como excelente ferramenta para a análise 

laboratorial de material arqueológico, por permitir o acesso de vários pesquisadores 

de forma simultânea, inclusive para inserção de dados (desde que utilize um 
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computador conectado à internet), eliminando-se as fichas de análise em suporte de 

papel. 

Figura 191 - Exemplo de atributos e respostas qualificativas 

 

 

Figura 192 - Exemplo de tabela preenchida 
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Figura 193 - Exemplo de gráficos gerados de forma automática 
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Para análise das diferentes tipologias de materiais arqueológicos serão 

utilizadas listas de atributos qualitativos e quantitativos, construídas com base na 

metodologia e pressupostos teóricos adotados em pesquisas desenvolvidas pelos 

seguintes autores: 

• Cerâmica: Chmyz (1976), Rye (1981), Arnold (1985), Lima (1985), Rice 

(1987), LaSalvia e Brochado (1989), Orton et. al. (1993), Shepard (1995 

[1956]), Tamanaha (2012) e Amaral (2012). 

• Lítico: Andrefsky (2002), Dias (1994), Prous (1992, 2004) e Souza 

(2013). 

• Louça: Pileggi (1958), Brancante (1981), Zanettini (1986), Lima et al. 

(1989), Lima (1993, 1997), Deetz (1996), Symanski (1998), Sousa 

(1998), Schavelzon (1991), Stelle (2001), Hume (2001), Tocchetto et al. 

(2001), Juliani (2003), Souza (2010) e Soares (2011). 

• Vidro: Zanettini & Camargo (1999), Jones & Sullivan (1989), Symansky 

(1998), Lima (1995/1996, 2002), e Juliani (2003), além de informações 

disponibilizadas pela Society for Historical Archaeology, na página de 

internet Historic Glass Bottle Identification & Information Website.3
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• Material Arqueofaunístico: Lyman (1994), Reitz & Wing (1999), Figuti 

(1999), Rosa (2008), Milheira e Deblasis (2011), Miziara (2006), Bissaro-

Júnior (2008) e Kökler (2012). 

• Metal: Lima (1993), Albuquerque e Lima (1994), Symansky (1998), 

Maximino (2003), Zequini (2006) e Troncoso (2013). 

• Material Construtivo: Pileggi (1958), Chmyz (1976), Brancante (1981), 

Rice (1987), Rye (1981), Zanettini (1986), La Salvia e Brochado (1989), 

Lima et al. (1989), Orton et. al. (1997), D’Alambert (1993), Shepard (1995 

[1956]), Lima (1985, 1993, 1997), Deetz (1996), Symanski (1998), Sousa 

(1998), Schavelzon (1991), Stelle (2001), Hume (2001), Tocchetto et all 

(2001), Juliani (2003), Souza (2010) e Soares (2011). 

• Polímeros e Outros: Gardin (1967). 

Resumidamente, deverão ser observados os seguintes atributos, por material: 

Procedência (item comum a todos os materiais arqueológicos analisados, 

apresentando, de forma resumida, localização, sítio, pesquisador, estado de 

conservação, etc.); 

• Lítico (matéria prima, categoria, suporte, pátina, formas, etc.); 

• Cerâmica (morfologia, marcas de manufatura, antiplástico, tratamento 

de superfície, marcas de uso, apêndices, etc.); 

• Louça (morfologia, tecnologia, decoração, etc.); 

• Vidro (tipologia, vedação, secção morfológica, etc.); 

• Material Arqueofaunístico (idade, sexo, dentes, classificação dos ossos, 

sistema esquelético, etc.); 

• Metal (tipo, materia prima, conservação, data, descrição, dimensões, 

categoria, etc.); 

• Material Construtivo (tipo, materia prima, queima, antiplástico, 

conservação, etc.); 

• Polímeros e Outros (matéria prima, cor, categoria funcional, conteúdo 

original, etc.). 

3.6.8.3.3. Previsão orçamentária para as atividades de análise e conservação 

Conforme o disposto na Portaria IPHAN n.º 196/2016, de 18/05/2016, (Inciso I 

do Anexo I), apresenta-se especificada a previsão de gastos com os materiais 
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necessários às atividades de análise e conservação, em campo e em laboratório, dos 

bens coletados no âmbito da pesquisa: 

Quadro 1: Previsão orçamentária de material para análise e conservação 
 

COD
. 

Item (unidades comerciais) Etapa Preço (R$) 

1 Acetona (100 ml) numeração 2,10 

2 Papel kraft numeração 33,30 

3 Algodão numeração 2,19 

4 Base incolor (caixa c/ 6 unidades de 10 ml) numeração 13,25 

5 Caneta hidrográfica (ultra fine) numeração 12,90 

6 Cotonetes (caixa c/ 75 unidades 12 caixas) numeração 14,78 

7 Caneta nanquim numeração 16,60 

8 Escova Bettanin (ref. 215) higienização 2,90 

9 Escova dental higienização 2,10 

10 Escova de mamadeira grande higienização 2,99 

11 Escova de mamadeira pequena higienização 2,16 

12 Espátula forjada (2050 06 cm) higienização 12,00 

13 Etiquetas ink jet laser encaminhamento do 
material 

54,70 

14 Fita crepe branca 2314-C numeração 6,10 

15 Lupa mini análise 21,00 

16 Luvas de látex forradas (tamanho G – par) higienização 34,20 

17 Luvas pretas de látex sem talco higienização 41,20 

18 Manta de polietileno expandido 60 x 15 m (Ø 
2mm) 

encaminhamento do 
material 

34,70 

19 Máscara descartável dupla c/ elástico (pacote) higienização 12,00 

20 Nanquim branco (200ml) numeração 10,63 

21 Óculos de proteção para laboratório higienização 7,00 

22 Palito de churrasco higienização 4,80 

23 Pano multiuso higienização 3,99 

24 Paquímetro análise 53,00 

25 Pinça higienização 19,90 

26 Pinceis variados higienização 40,00 

27 Plástico bolha encaminhamento do material 39,90 

28 Ponteira para nanquim numeração 9,00 

29 Saco Zip 6 x 10,5 (pacote c/ 100) encaminhamento do material 4,72 

30 Saco Zip 8,5 x 12,5 (pacote c/ 100) encaminhamento do material 6,00 

31 Saco Zip 10 x 14 (pacote c/ 100) encaminhamento do material 9,40 

32 Saco Zip 14 x 20 (pacote c/ 100) encaminhamento do material 18,90 

33 Pena KOH - I - NOOR-3322 (suporte) numeração 7,90 

34 Espátulas de metal higienização 12,00 

35 Pazinhas higienização 6,80 

36 Máscara com filtro higienização 23,60 

37 Suporte bisturi higienização 8,90 
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38 Lâmina de bisturi higienização 24,00 

39 Amarrilho encaminhamento do material 19,90 

40 Kit de dentista higienização 39,00 

41 Caixa tipo marfinite (cód. 1014) encaminhamento do material 33,00 

42 Caixa tipo marfinite (cód. 1012) encaminhamento do material 18,00 

43 Caixa tipo marfinite (40 Litros) encaminhamento do material 35,00 

44 Caixa tipo marfinite (cód. 1004) encaminhamento do material 14,00 

45 Caixa tipo engradado armazenamento 18,00 

PREÇO ESTIMADO DO MATERIAL DE LABORATÓRIO NA QUANTIDADE MÍNIMA 

(1 unidade comercial de cada item) 

 

808,51 

3.6.8.4. Esclarecimento e divulgação dos bens culturais acautelados 

Durante esta etapa do projeto, quando serão desenvolvidas as atividades 

relativas à avaliação do impacto ao patrimônio arqueológico, conforme o disposto nos 

artigos 18, 19 e 20 da Instrução Normativa n.º 1/2015, serão distribuídos materiais 

informativos por meio dos quais estarão expostos os objetivos do projeto, a legislação 

de proteção ao patrimônio arqueológico, os principais conceitos da arqueologia, entre 

outras informações relevantes. 

Além da distribuição de material produzido especificamente para esse fim, será 

produzido texto específico para publicação em blogs e sites especializados, com o 

objetivo de alcançar um público maior. 

As atividades de esclarecimento podem ser entendidas como uma forma inicial 

de contato entre os pesquisadores em arqueologia e a comunidade alvo do programa. 

É uma ação que visa iniciar o conhecimento da população sobre a importância da 

preservação dos bens culturais do lugar em que vivem, sobretudo no que tange aos 

bens arqueológicos. 

De modo prático, antes mesmo da execução das ações na área do 

empreendimento, se faz necessário o cumprimento de uma série de atividades 

prévias, como: prospectar a existência de equipamentos sociais, culturais e 

educativos na área de entorno do empreendimento; verificar a existência de museus, 

casas de cultura e quaisquer outros espaços culturais no município na busca por 

parcerias na divulgação do material impresso (folder/panfleto) que poderá ser deixado 

para distribuição entre os visitantes do local; e, preparar o conteúdo específico do 

projeto a ser apresentado nas mídias digitais. 
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3.6.8.4.1. Folheto impresso: “Por que o Patrimônio Cultural é tão importante?” 

O modelo de folheto impresso deve ser padrão para todas as atividades de 

esclarecimento nos projetos de arqueologia da A Lasca e trazer as informações 

fundamentais para o entendimento sobre o que são, e o porquê de existirem estudos 

arqueológicos em empreendimentos de construção civil, apontando, ainda, a 

existência de uma legislação pertinente constituída e ordenada pelo IPHAN. 

Estruturado em forma de infográfico com perguntas e respostas e com 

linguagem dinâmica e adequada ao público leigo a que se destina, o conteúdo do 

folheto também tentará sensibilizar o leitor chamando atenção para a importância do 

reconhecimento, da valorização e da preservação do Patrimônio Cultural e 

Arqueológico local. 

Encartado ao folheto, será distribuído um impresso contendo informações 

específicas, que deverá tratar do programa de arqueologia e do patrimônio cultural 

dos municípios envolvidos e, eventualmente, de outros do entorno. 

Por fim, o folheto deverá sugerir links de acesso aos subtextos digitais também 

específicos do projeto em questão, que estarão abrigados no blog da A Lasca 

Arqueologia e divulgados em mídias sociais, como o Facebook e Google+, além de 

direcionar para o site do IPHAN. 

Figura 194 - Folheto distribuído juntamente com as atividades de esclarecimento. 
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Figura 195 - Exemplo de encarte distribuído juntamente com o folheto padrão, contendo 
informações específicas sobre o projeto e a região. 

 

3.6.8.5. Conteúdo digital: blog e mídias sociais 

Além do folheto e encarte impressos, será produzido conteúdo digital específico 

para cada projeto, a ser publicado na página do blog da A Lasca e divulgado em 
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mídias sociais, como Facebook e Google+. Nesse espaço, inicialmente será indicado 

a qual empreendimento os estudos arqueológicos estão vinculados, informando a 

localização e o responsável por sua execução. 

Uma vez apresentado isso, será feito um breve relato sobre a formação da 

cidade, apontando alguns bens culturais locais entre os quais os bens arqueológicos, 

quando houver. Não havendo nenhum, citará como exemplo algum existente na região 

onde a cidade está localizada. Quanto aos bens arqueológicos da cidade, será 

importante, sempre que possível, informar o nome dos sítios e descrever se são sítios 

históricos, cerâmicos, líticos, pinturas rupestres, etc. Geralmente, essa informação 

pode ser extraída do projeto de pesquisa arqueológica elaborado pela A Lasca. 

Figura 196 - Figura 3: Exemplo de divulgação do conteúdo em mídia social. 

 

3.6.8.5.1. Apresentação dos resultados 

O resultado final das atividades de esclarecimento e divulgação dos bens 

culturais acautelados deverá incluir as seguintes informações: 
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• A relação das parcerias estabelecidas na cidade (instituição, 

responsável, endereço, contatos – telefone e e-mail); 

• Os critérios e argumentos pelos quais foram selecionadas essas 

instituições e estabelecidas as parcerias; 

• A faixa etária dos participantes; 

• O registro das atividades feitas na cidade: descrição e fotos; 

• Impressões e resultados; 

• Documentação; 

• Lista de presença; 

• Cópia do folheto e encarte impressos; 

• Captura de tela dos conteúdos digitais publicados no blog e Facebook 

(conforme exemplos a seguir). 

3.6.8.5.2. Produção de conhecimento, divulgação científica e extroversão 

A produção de conhecimento no âmbito do presente projeto se limitará ao plano 

de trabalho proposto, objetivando, além da caracterização arqueológica da área e a 

avaliação do impacto do empreendimento no patrimônio, também a anuência do IPHAN 

à licença ambiental pleiteada pelo empreendedor. 

A divulgação científica e a extroversão se darão, por conseguinte, a partir dos 

resultados obtidos e, considerando a relevância dos bens identificados, por meio da 

publicação de artigos, datação de material arqueológico, divulgação em blogs e sites 

especializados, dentre outros. 

Os resultados também poderão ser incorporados ao material de divulgação 

usado em projetos de educação patrimonial, entre outros.



 

 

3.6.8.6. Cronograma de execução 

Os trabalhos referentes ao projeto de arqueologia deverão ser executados 

em até cinco meses, contados a partir da publicação da autorização no Diário 

Oficial da União, conforme cronograma abaixo: 

 

 
 

ATIVIDADE 
MÊS 

1 2 3 4 5 

Mobilização operacional 

(até 45 dias) 

          

 
Campo 

(10 a 20 

dias)* 

Levantamento prospectivo no 
terreno 

          

Esclarecimentos, divulgação 
científica e extroversão 

          

Laboratório 
Curadoria e análise do acervo do 
coletado (até 45 dias - se houver) 

          

Gabinete 
Elaboração do relatório técnico 
(até 10 dias) 

          

*Obs.: O intervalo assinalado em vermelho (20 dias) representa o tempo máximo que o arqueólogo coordenador de 

campo deverá se dedicar, efetivamente, às atividades do levantamento arqueológico. Após esse período, poderá se 
desvincular do projeto, dedicando-se a outro, pois as demais atividades de laboratório e de gabinete poderão ser 
desempenhadas pelos demais membros que compõem a equipe técnica. 

 

 

3.6.8.7. Equipe 

 

• Ma. Lúcia de J. C. Oliveira Juliani – Arqueóloga (coordenação geral); 

• Uelde Ferreira de Souza – Arqueólogo (coordenação de campo); 

• Fernando Figali Moreira Júnior – Historiador e coordenador técnico. 

• Sónia Cristina Henriques Cunha – Arqueóloga assistente; 

• Ma. Caroline Rutz – Arqueóloga assistente; 

• Lígya Esteves Sant’anna de Souza – Historiadora / técnica em arqueologia; 

• Angélica Aparecida Moreira da Silva – Historiadora / educadora patrimonial; 

 

3.6.8.7.1. Instituição de guarda e pesquisa 

O apoio institucional ao projeto, elemento também indispensável à execução de 

estudos arqueológicos no Brasil, conforme o disposto no § 1º do artigo 5º da Portaria 

SPHAN n.º 7/88, e que constitui-se na garantia de guarda do acervo coletado durante 

a execução da pesquisa, foi fornecido pelo Laboratório de Arqueologia e 

Paleontologia (LABAP/UEPB), instituição que encontra-se devidamente registrado 



 

 

no Cadastro Nacional de Instituições de Guarda e Pesquisa – CNIGP, conforme o 

disposto no parágrafo único do artigo 6º da Portaria IPHAN n.º 196/2016, de 

23/05/2016. 

ENDOSSO FINANCEIRO 

O suporte financeiro à pesquisa, elemento indispensável à aprovação de 

estudos arqueológicos, conforme o disposto no artigo 9º da Lei n.º 3.924/61, bem 

como no § 1º do artigo 5º da Portaria SPHAN n.º 7/88, foi fornecido pela empresa 

COREMAS I GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S.A (CNPJ: 14.285.232/0001-48), 

conforme documentação anexa a este projeto.
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4.1. Identificação e Análise dos Impactos Ambientais 

A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), através de Lei 6.938/1981, 

estabelece em seu artigo 9° inciso III, a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) como 

um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. 

Segundo Farias et. al. (2006), os instrumentos ambientais são os recursos que 

a administração pública ambiental utiliza como forma de garantir o cumprimento dos 

objetivos da PNMA, que consiste em preservar, recuperar e melhorar a qualidade 

ambiental.  

Nesse sentido, a Resolução n° 01/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), define como impacto ambiental toda alteração física, química e biológica 

do meio ambiente, ocasionada pelas atividades antrópicas, responsáveis por afetar a 

saúde humana e a qualidade dos recursos ambientais, bem como a biota e as 

atividades socioeconômicas. 

A referida resolução, também define em seu inciso XI do artigo 2°, que 

empreendimentos responsáveis por geração de eletricidade acima de 10 MW, que 

independem da fonte de energia primária, classificados como atividades 

modificadoras do meio ambiente são, portanto, passíveis de elaboração de Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) com seu respectivo Relatório de Impacto (RIMA). 

Cabe destacar, que o estudo ambiental deverá atender algumas diretrizes 

gerais como forma de atender aos objetivos e princípios da PNMA. Dentre elas, a 

identificação e avaliação dos impactos ambientais que ocorrem nas fases de 

implantação e operação das atividades potencialmente poluidoras. 

Além disso, a resolução prevê que o estudo realize algumas atividades 

técnicas, que consistem em: analisar, identificar, prever a magnitude e interpretar a 

importância dos possíveis impactos ambientais, discriminando-os quanto a sua 

natureza, abrangência, duração, temporalidade, reversibilidade e probabilidade. 

Macedo (2015), estabeleceu que ao realizar a identificação de impactos 

ambientais de determinado empreendimento a ser construído, deve-se considerar 

dois tipos de ações de transformações ambientais a serem executada.  
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O primeiro, relaciona-se ao ordenamento do espaço territorial, em que recebe 

as obras, as instalações e os equipamentos que compõem a infraestrutura necessária 

ao canteiro de obras. Enquanto o segundo tipo, pode ser considerado como as 

intervenções de engenharia para a infraestrutura do empreendimento. 

Macedo (2015), também estabelece que um dos métodos para se avaliar os 

impactos ambientais é através das listas de verificação, ou checklists. O método 

consiste em elaborar um levantamento qualitativo dos fatores ou ações ambientais 

correlacionando-os com os seus respectivos aspectos ambientais, estabelecendo 

uma relação de causa e efeito considerando as etapas do empreendimento, 

Sánchez (2013), acrescenta que os checklists além de estabelecerem essa 

relação entre efeito e aspecto ambiental, também são responsáveis por listarem os 

impactos ambientais associados a determinados tipos de empreendimentos. 

Nesse sentido o Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X é 

responsável por diversas transformações ambientais que se iniciam com a fase de 

planejamento do empreendimento, passando pelas fases de implantação e operação 

até a fase de desativação das instalações da unidade. 

Neste capítulo, é descrita a avaliação dos potenciais impactos ambientais, 

realizada por uma equipe multidisciplinar, que através do diagnóstico ambiental e da 

caracterização do empreendimento realizou a avaliação de impactos ambientais do 

Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. Além disso, elaborou a 

proposição de medidas mitigadoras, cujo objetivo visou prevenir/mitigar/controlar os 

potenciais impactos adversos identificados na AIA, assim como potencializar os 

impactos avaliados como positivos ocasionados pelas transformações ambientais do 

empreendimento analisado. 

4.2. Definição dos Atributos e Critérios de Avaliação 

Diante da heterogeneidade e alta complexidade para Avaliação dos Impactos 

Ambientais (AIA) derivados de um empreendimento, é de suma importância a análise 

de atributos qualitativos e/ou quantitativos, critérios e julgamentos de valor 

dependentes dos fatores/componentes físicos, bióticos e socioambientais da região 

sob o enfoque das fases operacionais de planejamento, instalação, operação e 

desmobilização do empreendimento em estudo. 
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Estes elementos analisados de forma conjunta auxiliam na mensuração e 

interpretação dos resultados e, assim, facilitam a expressão do grau de efeito de cada 

impacto, por meio da significância relativa de cada um. A avaliação dos impactos 

ambientais para o presente estudo utilizou os seguintes atributos: meio, natureza, 

forma, duração, probabilidade, reversibilidade, temporalidade, magnitude, 

cumulatividade, sinergia, abrangência e significância. 

Os atributos e critérios utilizados para caracterizar os impactos ambientais 

identificados no estudo em questão, estão apresentados no Quadro 67, e se 

basearam na Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, conforme 

orientação do Termo de Referência para este EIA emitido pela SUDEMA através do 

Ofício Nº 13/2020/CAEIA/DS/SUDEMA. Bem como, está em consonância com a 

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, e de acordo com outras 

metodologias e referências abordadas por Sánchez (2013). 

Quadro 67 – 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 

impacto se faz presente; pode atingir mais de um meio. 

Biótico Impacto presente no meio biótico B 

Físico Impacto presente no meio físico F 

Socioeconô
mico 

Impacto presente no meio socioeconômico SE 

Físico/Biótico Impacto presente no meio físico e biótico FB 

Biótico/Socio

econômico 

Impacto presente no meio biótico e 

socioeconômico 
BS 

Físico/Socioe
conômico 

Impacto presente no meio físico e 
socioeconômico 

FS 

NATUREZA 

Natureza: Indica o tipo de efeito resultante do impacto 

Positivo ou 

Benéfico 
Quando a ação traz melhoria ao meio + 

Negativo ou 
Adverso  

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 
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Indireto 
Impacto resultante de uma causa e efeito 

proveniente de uma reação secundária relativa 
à ação 

IN 

DURAÇÃO 

Duração: Refere-se ao período de manifestação do impacto 

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 

execução da ação 
5 

PROBABILIDADE 

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 

REVERSIBILIDADE 

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 
afetado, cessada a ação da atividade 

transformadora, retorna às suas condições 
originais 

1 

Irreversível 

Quando, uma vez ocorrida a ação da atividade 

transformadora, o fator ou parâmetro 
ambiental afetado não retorna às suas 

condições originais em um prazo previsível. 

5 

TEMPORALIDADE 

Temporalidade: Indica a escala temporal da manifestação dos efeitos do 
impacto, expressando a resiliência do ambiente 

Imediato 

Quando os efeitos surgem de forma 

simultânea a ação geradora (até 5 anos após 
a instalação 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 

(superior 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 
período de desenvolvimento da atividade 

(superior a 15 e até 30 anos após a instalação 
do empreendimento) 

5 

Longo prazo 

Os efeitos só poderão ser detectados após o 

término do desenvolvimento das atividades 
que o geraram (superior a 30 anos após a 

instalação do empreendimento) 

7 

MAGNITUDE 
Magnitude: Indica o grau de incidência de um impacto sobre o fator 

ambiental em relação ao meio. 
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Baixa 
Magnitude 

Quando o impacto tem baixa incidência em 
relação ao meio 

1 

Média 

Magnitude 

Quando o impacto tem média incidência em 

relação ao meio 
2 

Alta 
Magnitude 

Quando o impacto tem alta incidência em 
relação ao meio 

3 

CUMULATIVIDADE 

Cumulatividade: Avalia uma ação que se soma a outras ações em qualquer 

intervalo 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 
interação ou capacidade de induzir ou 

potencializar novos efeitos 
1 

SINERGIA 

Sinergia: Avalia uma ação que se multiplica a outras ações em qualquer 
intervalo de tempo (passado, presente ou futuro), ou seja, está relacionado 
às alterações (econômico, social, ambiental ou institucional) na dinâmica 

ambiental a partir da acumulação de impactos locais provocados por mais 
de um empreendimento. 

Sinérgico 

Quando o impacto apresenta potencial de 
multiplicação dos efeitos nos fatores e 

componentes ambientais a partir de prováveis 
interações dentro de um conjunto de impactos 

2 

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 
ambientais. No caso do empreendimento, o atributo será avaliado de 

acordo com a microbacia. 

Impactos 
limitados a 
microbacia 

Quando o impacto se estende espacialmente 

à microbacia 
1 

Impactos que 
ultrapassem 

a área de 
uma 

microbacia 
limitados à 

área de uma 
bacia de 3ª 

ordem 

Quando o impacto se limita espacialmente 

entre a microbacia e a área de uma bacia de 
3ª ordem 

3 

Impactos que 
ultrapassem 

a área de 
uma bacia de 
3a ordem e 
limitados à 

área de uma 
bacia de 1ª 

ordem 

Quando o impacto se estende espacialmente 

entre a bacia de 3ª ordem e a bacia de 1ª 
ordem 

5 
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Impactos que 
ultrapassem 

a área de 
uma bacia 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 abrangência 

Pouco 

significativo 

Quando a soma da combinação dos valores 
dos atributos analisados estiver no intervalo de 

7 a 16 
Baixa 

Significativo 
Quando a soma da combinação dos valores 

dos atributos analisados estiver no intervalo de 
17 a 25 

Média 

Muito 

significativo 

Quando a soma da combinação dos valores 
dos atributos analisados estiver no intervalo de 

26 a 34 
Alta 

Fonte: Adaptado de MMA, 2009. 

Para o estudo em questão alguns critérios apresentados no Quadro 67não 

foram utilizados para avaliar a significância dos impactos, porém sua análise 

qualitativa fez parte da presente AIA, como é o caso dos atributos meio, natureza e 

forma. Estes, por sua vez, podem influenciar na determinação da significância de 

forma concomitante, por exemplo, um impacto de natureza positiva ou negativa, 

ambos podem ser de grande ou pequena significância. 

Adicionalmente, ressalta-se que a análise dos atributos de duração e 

reversibilidade foi realizada de acordo com o tempo médio gerencial do 

empreendimento, considerado como 20 anos, conforme o prazo de suprimento 

determinado para este tipo de empreendimento por leilões da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL, 2019).  

A classificação final de cada impacto quanto a sua significância nesta AIA levou 

em consideração a duração, probabilidade, reversibilidade, temporalidade, 

magnitude, cumulatividade, sinergia e abrangência. 

A Significância de cada impacto foi determinada através da soma das 

ponderações dos atributos listados no Quadro 67. O valor de cada atributo foi 

conferido com base na percepção e experiência dos profissionais de equipe 

multidisciplinar, assim como a base metodológica e experiências adquiridas com 

outros empreendimentos similares.  
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Após a definição dos atributos, realizou-se a construção de um checklist em 

que foi realizado um levantamento das ações potencialmente causadoras de alteração 

ambiental e seus respectivos aspectos ambientais considerando as quatro fases do 

empreendimento: Planejamento, instalação, operação e desmobilização. Esse 

levantamento é apresentado no Quadro 68. A partir da construção do checklist foi 

possível atribuir um potencial impacto ambiental de acordo com o aspecto ambiental 

identificado. 

Quadro 68 – Levantamento das Ações e Aspectos Ambientais do Empreendimento. 

FASES AÇÕES ASPECTOS AMBIENTAIS 

PLANEJAMENTO 

Aquisição de materiais, 

mobilização e serviços 

especializados 

Aumento do fluxo de pessoas e veículos 

Geração de resíduos 

Geração de emprego 

Realização de 

Estudos/levantamentos 

Delimitação da(s) área(s) de interesse 

ambiental 

Tráfego de veículos 

Consumo de combustíveis 

Geração de ruídos e vibrações 

Emissão de gases poluentes / material 

particulado 

Diagnóstico dos riscos de 

acidentes/doenças 

Diagnóstico socioeconômico e ambiental 

da região 

Arrendamento e aquisição de 

terras 

Acomodação de áreas locais 

Divulgação do empreendimento 

IMPLANTAÇÂO 

Escavação, Terraplanagem e 

Movimento de solo 

Supressão vegetal 

Formação de Áreas de Empréstimos 

Mudança no relevo 

Compactação do solo 

Geração de ruídos e vibrações 

Intervenção em Sítios Arqueológicos 

Emissão de gases e partículas 

Mobilização de mão de obra 

Funcionamento do canteiro de 

obras 

Aumento da Demanda de Bens e Serviços 

e afluxo populacional 

Mobilização de mão de obra 

Geração de resíduos e efluentes 
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Impermeabilização de superfícies 

Emissão de gases e materiais 

particulados 

Movimentação de maquinários, 

equipamentos e infra-estrutura 

Consumo de recursos naturais 

Geração de ruídos e vibrações 

Abertura das vias de acesso 

Mobilização de mão de obra 

Supressão vegetal 

Movimentação de terra 

Mudança no relevo 

Emissão de ruídos 

Emissão de gases e materiais 

particulados 

Circulação de Materiais, Equipamentos, 

Máquinas e Veículos 

Cercamento da área do 

empreendimento 

Isolamento da área 

Mobilização de mão de obra 

Instalação dos paineis 

fotovoltaicos 

Consumo de recursos naturais 

Emissão de ruídos e vibrações 

Emissão de gases e materiais 

particulados 

Circulação de Materiais, Equipamentos, 

Máquinas e Veículos 

Geração de Resíduos de Construção Civil 

Montagem das estruturas 

Mobilização de mão de obra 

Desmobilização de mão-de-obra 
Diminuição na quantidade de vagas de 

trabalho 

OPERAÇÃO 

Manutenção do cercamento da 

área 

Mobilização de Mão de obra 

Transporte de insumos 

Manutenção das instalações 

Mobilização de Mão de obra 

Consumo de água, lavagem de veículos e 

equipamentos 

Consumo de água, atividades 

administrativas 
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Geração de Resíduos e efluentes 

(administrativo) 

Operação das UFV 

Sombreamento do solo pelos painéis 

Geração de energia limpa 

Alteração da paisagem 

Execução dos programas 

ambientais 
Mobilização de Mão de obra 

DESMOBILIZAÇÃO 

Desmobilização da UFV 

Geração de resíduos sólidos de 

construção civil e eletrônicos 

Descarte dos painéis fotovoltaicos 

Desmobilização da mão de obra Supressão de postos de trabalho 

 

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, 

correlacionando-os com os meios: Físico (F), Biótico (B), Socioeconômico (SE), Físico 

e Socioeconômico (FS), Físico e Biótico (FB) e Biótico e Socioeconômico (BS). 

A partir dessa relação foi possível montar uma matriz de impactos ambientais 

(página 596) em que cada impacto ambiental foi avaliado individualmente de forma 

qualitativa e quantitativa, a partir dos atributos ambientais apresentados no Quadro 

67. 

Para cada atributo relacionado a um impacto descrito na matriz, foi estabelecido 

um peso conforme descrito no Quadro 69. Ao final, os impactos ambientais foram 

classificados em relação a sua significância, a partir da soma das ponderações dos 

pesos dos atributos quantificáveis, em que os valores de significância variaram de 7 a 

34, conforme apresentados no Quadro 69. 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. 
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Quadro 69 – Resumo da soma das ponderações para cálculo da significância. 
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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)  

 

A partir da identificação e avaliação dos impactos ambientais foram propostas 

as medidas mitigadoras. As medidas mitigadoras para cada impacto ambiental 

descrito, foram avaliadas conforme Termo de Referência, de acordo com os seguintes 

critérios: 

➢ Natureza: Preventiva , corretiva ou de monitoramento; 

➢ Fase do empreendimento: Planejamento, Instalação, Operação e 

Desmobilização; 

➢ Prazo de permanência: Curto, Médio ou Longo; 

➢ Responsabilidade pela implementação: Empreendedor, Poder Público 

ou outros; 

➢ Exequibilidade; e 

➢ Definição do programa ambiental a ser executado. 

4.3. Avaliação dos Impactos Ambientais   

Sánchez (2013) traz a definição de ações geradoras como as atividades 

humanas causadoras dos impactos ambientais, em que no premente estudo 

relaciona-se às atividades das fases de planejamento, instalação, operação e 

desativação do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.  

Diante do exposto, atividades como a logística de materiais e serviços 

especializados, escavação, terraplanagem e movimento de solo, funcionamento dos 

canteiros de obras e áreas de apoio, atividades de supressão da vegetação, abertura 

de acessos novos, entre outras previstas para este empreendimento, dão origem aos 
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impactos ambientais, através das alterações ambientais oriundas das atividades e 

ações correlatas. 

A partir da Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), considerando todas as 

fases do empreendimento, foram listadas 15 ações que provocaram 59 aspectos 

ambientais, conforme foi apresentado no Quadro 68. A interação entre essas ações e 

os aspectos ambientais foram responsáveis pela identificação de 43 potenciais 

impactos ambientais, distribuídos entre os meios Físico (F), Biótico (B), 

Socioeconômico (SE), Físico e Socioeconômico (FS), Físico e Biótico (FB) e Biótico e 

Socioeconômico (BS).  

No entanto, convém destacar que a relação de causa e efeito entre diferentes 

ações e aspectos ambientais podem ocasionar os mesmos potenciais impactos 

ambientais e que um mesmo impacto ambiental pode ocorrer em mais de uma fase 

do empreendimento avaliado. 

Nesse sentido, considerando essas características entre ações, aspectos e 

impactos, a matriz de impactos ambientais identificou um total de 214 modificações 

ambientais, representando 100% da amostra dos impactos em análise. A etapa de 

planejamento respondeu por 9,4% dos 214 impactos observados na matriz, o 

equivalente a identificação de 20 potenciais impactos ambientais.  

Nessa etapa, 10% dos impactos ocorreram no meio biótico, 35% no meio físico 

e 55% no meio socioeconômico. Em relação ao atributo forma, 90% foram impactos 

diretos e 10% impactos indiretos. Para a natureza, 60% foram impactos negativos, 

com predominância do impacto “diminuição dos recursos naturais” de média 

significância e 40% impactos positivos, com destaque para “alteração da qualidade de 

vida”, “dinamização da economia local” e “geração de expectativas na população”, 

todos relacionados ao meio socioeconômico. 

Quanto a classificação da significância desses impactos na etapa de 

planejamento, 65% foram de baixa significância, 30% média significância e 5% de alta 

significância, sendo o impacto positivo “aumento do conhecimento técnico científico” 

responsável pelo impacto significativamente alto nesta etapa. 

Ao analisar a distribuição desses impactos entre as fases do empreendimento, 

observou-se que a fase de implantação foi responsável por 64% das ocorrências dos 

impactos, o equivalente a 137 impactos ambientais. Em relação ao meio, 16,8% dos 
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impactos ocorreram no meio biótico, 35% no meio físico e 39,4% no socioeconômico. 

Com destaque para os seguintes impactos: “interferência nas comunidades 

faunísticas” no meio biótico, “alteração dos processos erosivos”, “alteração da 

qualidade do solo” para o meio físico e “aumento da arrecadação tributária” e 

“dinamização da economia local” para o meio socioeconômico. Convém destacar, que 

os dois impactos observados neste meio, classificam-se como positivos com 

significância entre baixa e média.  

Quanto aos seus atributos de caráter qualitativo forma, 95,6% dos impactos 

foram observados de forma direta e somente 4,4% apresentou-se de forma indireta. 

Em relação a natureza, 77,4% dos impactos foram classificados como impactos 

negativos, com destaque para “interferências no cotidiano da população” com 

significância majoritariamente baixa e 22,6% dos impactos foram positivos. Para os 

impactos positivos, cabe destacar a “dinamização da economia local”, principalmente 

em função do aspecto de mobilização de mão de obra decorrente das ações dessa 

fase do empreendimento. 

Ao analisar o atributo significância, de caráter quantitativo, e que é calculado 

em função da soma dos pesos impostos aos demais atributos qualitativos (duração, 

probabilidade, reversibilidade, temporalidade, magnitude, cumulatividade, sinergia e 

abrangência), observou-se que 56,2% dos impactos foram de baixa significância, 

41,6% média significância e somente 2,2% de alta significância. 

Para a fase de operação do empreendimento, observou-se que 18,7% dos 

impactos ocorrem nesta etapa. Esses impactos são distribuídos entre os meios da 

seguinte maneira: 7,5% para o meio biótico, 40% para o meio físico, 47,5% para o 

meio socioeconômico e 2,5% para o meio físico/socioeconômico. Com destaque para 

o impacto “interferência nas comunidades faunísticas”, “alteração da qualidade da 

água e do solo” e “dinamização da economia local”, respectivamente. Para este último 

impacto, destaca-se a sua natureza positiva. 

Em relação aos atributos forma e natureza, 85% apresentou-se de forma direta 

e 15% de forma indireta, 62,5% foram classificados como impactos negativos e 37,5% 

como impactos positivos. Para os impactos positivos, destacam-se os impactos 

“dinamização da economia local”, “geração de emprego e renda” e “alteração da 

qualidade de vida”, todos classificados com média significância e ocasionados pelo 
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aspecto “mobilização de mão de obra” proveniente das ações de “manutenção do 

cercamento da área” e “manutenção das instalações”.  

Em relação a significância, 22,5% de baixa significância, 72,5% de média 

significância e somente 5% de alta significância. Cabe destacar, que foram 

identificados somente 2 impactos de alta significância nesta etapa, um de natureza 

negativa “diminuição dos recursos naturais” ocasionada pelo “transporte de insumos” 

a partir da manutenção do cercamento da área” e um outro impacto classificado como 

positivo, “aumento do conhecimento técnico cientifico” proveniente da execução dos 

programas ambientais. 

Por fim, a etapa de desmobilização respondeu por 7,9% dos impactos, com 

predominância dos impactos no meio socioeconômico 64,7%, 29,4% no meio físico e 

não sendo observado nenhum impacto no meio biótico. Para os impactos 

socioeconômicos, destacam-se “alteração da qualidade de vida”, “geração de conflitos 

e segurança” e “riscos para saúde”, todos de natureza negativa. Para o meio físico, 

destaque para o impacto “alteração da paisagem” ocasionado pela geração de 

resíduos da construção civil e pelo descarte dos painéis fotovoltaicos. 

Quanto a forma, 76,5% dos impactos foram diretos e 23,5% indiretos. Na etapa 

de desmobilização não houve a presença de impactos positivos, portanto 100% dos 

impactos foram classificados como adversos. Dos dezessete impactos observados 

nessa etapa, 58,8% foram impactos com significância média e 41,2% com baixa 

significância, ocasionados pela ação de “desmobilização de mão de obra” e 

“desmobilização da unidade fotovoltaica”. Não foram observados impactos 

significativamente altos para a etapa de mobilização. 

O Quadro 70 sintetiza os atributos analisados nesse estudo abrangendo todas 

as fases do empreendimento (Planejamento, Instalação, Operação e Desativação). 
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Quadro 70 – Atributos/critérios dos Impactos Ambientais avaliados em todas as fases do 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO COREMAS IV, V, IV, VII, VIII, IX e X. 

CRITÉRIOS/ATRIBUTOS 
VALOR EM 

% 

MEIO 

Biótico (B)  13,1 

Físico (F)  35,5 

Socioeconômico (SE)  44,4 

Físico/Biótico (FB)  0,5 

Biótico/socioeconômico (BS)  0,0 

Físico/Socioeconômico (FS)  6,5 

NATUREZA 
Negativo ou Adverso (-)  74,8 

Positivo ou Benéfico (+)  25,2 

FORMA 
Direto (DI)  91,6 

Indireto (IN)  8,4 

CLASSIFICAÇÃO 

Baixa Significância  49,5 

Média Significância  47,7 

Alta Significância  2,8 

 

A seguir, os impactos serão descritos individualmente em função do meio em 

que ocorrem, de suas ações geradores e seus aspectos ambientais, além de seus 

atributos quantitativos e qualitativos. Ao final da avaliação de cada impacto, as 

medidas mitigadoras serão definidas com intuito de 

prevenir/minimizar/conter/potencializar os potenciais impactos ambientais. 

4.4. Meio Físico (F) 

A identificação dos impactos no meio físico foi prevista desde a fase de 

planejamento – elaboração de estudos para o projeto em atendimento às diretrizes 

solicitadas pelo órgão ambiental responsável, a SUDEMA (Superintendência de 

Administração do Meio Ambiente) – perpassando pela fase de instalação e operação 

até a fase de desmobilização do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X. 

De maneira geral, os impactos relacionados ao meio físico foram 

caracterizados como cumulativos e sinérgicos, uma vez que estes, em consonância 

com empreendimentos lindeiros, além de apresentarem capacidade de potencializar 

os impactos ainda podem originar novos impactos ao meio. 
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Os impactos de caráter adverso (negativo) foram contextualizados durante a 

fase de planejamento considerando que durante a elaboração dos estudos e 

levantamento de dados haverá a utilização de equipamentos, veículos, dentre outros 

que emitirão gases, partículas, sons e vibrações no terreno, podendo impulsionar, 

ainda que em escala reduzida, a alteração na dinâmica do ecossistema local. 

Esta alteração será potencializada durante a fase de implantação do Complexo, 

em que com a escavação, terraplanagem, movimento de solo, funcionamento do 

canteiro de obras, abertura de vias de acesso, bem como a instalação dos painéis 

fotovoltaicos, haverá intensificação nas interferências na fauna e flora, no ar, na água, 

no solo e nos demais recursos naturais. 

Diante do contexto levanta-se a importância da implantação de medidas 

mitigadoras e potencializadoras de efeitos benéficos, de forma a serem contempladas 

nos planos e programas correlatos ao estudo. Estas irão expor de maneira adequada 

a prevenção, correção e monitoramento dos impactos, sempre que possível. 

4.4.1. Diminuição dos Recursos Naturais 

A análise do impacto de redução dos recursos naturais, quando utilizada 

exclusivamente para os efeitos de AIA, é prejudicada devido a mensuração dos 

recursos ambientais serem intangíveis, e, portanto, não poderem ter os preços de 

mercado, como por exemplo, a qualidade do ar, o valor das espécies ameaçadas de 

extinção ou de paisagens. Apesar da realidade citada, esse impacto é previsto a partir 

da utilização dos recursos naturais atrelados às ações do empreendimento. 

Considerando especialmente o fato que o Complexo Fotovoltaico Coremas 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X necessita dos recursos naturais, a depleção dos mesmos está 

condicionada desde os processos de extração, beneficiamento e purificação das 

matérias primas/insumos até a desmobilização do complexo fotovoltaico em estudo, 

uma vez que há aumento da extração de recursos naturais e da disposição de 

resíduos, provenientes dos processos produtivos e também do pós-consumo.  

Adicionalmente este impacto se conecta diretamente à contratação de mão de 

obra para a realização das atividades em todas as fases (planejamento, instalação, 

operação e desativação) do empreendimento, uma vez que, se amplia, ainda que de 

forma temporária, por exemplo, as demandas de água e energia. 
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Outro fator interligado ao impacto é a utilização de combustíveis fósseis para 

deslocamento de equipes e trabalho afins, assim como para o funcionamento de 

equipamentos e maquinários. 

• Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 39 – Resumo da Avaliação do Impacto Diminuição dos Recursos Naturais 

Ação Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Aquisição de materiais, mobilização e serviços 
especializados 

Aumento do fluxo de pessoas e 
veículos 

Média 

Realização de Estudos/levantamentos  Consumo de combustíveis Média 

Fase Instalação 

Funcionamento do canteiro de obras Consumo de recursos naturais Média 

Instalação dos paineis fotovoltaicos Consumo de recursos naturais Média 

Fase Operação 

Manutenção do cercamento da área Transporte de insumos Alta 

 

4.4.1.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à redução dos recursos naturais são: 

• Preservação do capital natural, visando a conservação dos ecossistemas 

deteriorados e seus serviços; 

• Contenção das perdas dos habitats prioritários; 

• Expansão da rede global de áreas protegidas; 

• Otimização da utilização dos recursos dos sistemas de produção, 

contemplando a redução consideravelmente dos recursos utilizados no 

desenvolvimento do empreendimento em seu sistema de produção; 

• Gerenciamento dos recursos de forma sustentável, envolvendo a 

potencialização da produção de energia renovável; 

• Consumo responsável, promovendo formas de produção com menor 

impacto ambiental, e adicionalmente, fomentar padrões saudáveis de 

consumo com orientações aos fluxos financeiros; 

• Assumir as responsabilidades pelos custos ambientais e sociais; 
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• Apoiar e recompensar empresas/parcerias que promovam a conservação e 

gestão sustentável dos recursos naturais e inovação em sua atividade. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o Erro! Fonte de referência não e

ncontrada.: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Todas 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  
Programa de Educação Ambiental e 

Programa de Compensação Ambiental  

 

4.4.2. Alteração da Qualidade da Água 

Este impacto pode interferir tanto na qualidade das águas superficiais quanto 

das subterrâneas, especialmente, na fase de instalação do empreendimento, visto que 

a duração desta fase poderá englobar ao menos um período chuvoso.  

As alterações poderão ser devido ao aporte de sedimentos ocasionados pelas 

atividades correlatas à fase de instalação do empreendimento, bem como através da 

implantação e funcionamento do canteiro de obras, processos de terraplanagem e 

abertura de vias e acessos por meio de acidentes com vazamentos de graxas, óleos, 

solventes, produtos químicos ou efluentes, bem como a disposição inadequada de 

resíduos sólidos, que serão carreados para os corpos hídricos mais próximos ou 

lençol freático.  

Outro aspecto a ser considerado é o aumento populacional intensificado pela 

contratação de mão de obra, que aumentará, consequentemente, a geração de 

resíduos sólidos e efluentes, impactando desta forma na qualidade da água, a 

depender do gerenciamento aplicado a estes resíduos. 

Um ponto que requer atenção visto a intensificação e ocorrência deste impacto 

se refere à proximidade aos corpos hídricos nas áreas de influência do 
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empreendimento, em que se ressalta que o complexo dista aproximadamente 5 Km 

em linha reta do maior reservatório do estado da Paraíba, Coremas - Mãe d‘Água. 

Além disso, o empreendimento será inserido é cerceado por vários corpos hídricos 

menores.  

As condições climáticas da região semiárida são peculiares, nas quais as 

precipitações possuem padrão irregular de chuvas, com rios intermitentes e efêmeros. 

Assim, o fluxo de água só ocorre durante o evento chuvoso e, posteriormente, como 

escoamento de base. Dessa forma, os possíveis carreamentos de sedimento que 

podem alterar a qualidade da água serão concentrados durante a quadra chuvosa. É, 

portanto, necessário enfatizar que a área em que o empreendimento será implantado 

possui topografia plana de 0 a 5%, suave/ondulada de 5 a 10%, ondulado de 10 a 

15%, reduzindo, dessa forma, a velocidade de escoamento, consequentemente, o 

volume de sedimento carreado. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 40 – Resumo da Avaliação do Impacto Alteração da Qualidade da Água 

Ação Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Aquisição de materiais, mobilização e 
serviços especializados 

Geração de resíduos   Baixo 

Realização de Estudos/levantamentos  Tráfego de veículos Baixo 

Fase Instalação 

Funcionamento do canteiro de obras Geração de resíduos e efluentes Baixo 

Instalação dos paineis fotovoltaicos 
Geração de Resíduos de Construção 

Civil 
Baixo 

Fase Operação 

Manutenção das instalações 
Consumo de água, lavagem de 

veículos e equipamentos 
Média 

Manutenção das instalações 
Geração de Resíduos e efluentes 

(administrativo) 
Média 

Execução dos programas ambientais Mobilização de Mão de obra Média 

Fase Desmobilização 

Desmobilização da UFV 
Geração de resíduos sólidos de 

construção civil e eletrônicos 
Média 

 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 4 
Identificação, Avaliação dos Impactos Ambientais e 
Proposição de Medidas Mitigadoras 

Outubro 2020   

526 

4.4.2.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à alteração da qualidade da água são: 

• Realizar a manutenção mecânica preventiva das máquinas e veículos; 

• Adotar procedimentos construtivos que evitem a geração de processos 

erosivos e o carreamento de sedimentos para corpos hídricos.  

• Manter a conservação das Áreas de Proteção Permanentes (APP) dos 

corpos hídricos; 

• Evitar a travessia de veículos em leitos de corpos hídricos.  

• Evitar a movimentação de solos nas proximidades de corpos hídricos.  

• Dar o tratamento adequado aos efluentes e resíduos que serão gerados 

antes, durante e após as obras.  

• Conduzir treinamentos com os trabalhadores para que os mesmos tenham 

ciência dos riscos envolvidos nas atividades e adotem as técnicas 

construtivas adequadas. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Todas 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Monitoramento da Qualidade 

dos Corpos D'água Superficiais e 
Subterrâneos; Programa de Monitoramento 
da Qualidade dos Efluentes; Programa de 

Gerenciamento Ambiental da Obra; 
Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos;  

 

4.4.3. Alteração da Qualidade do Solo  

Considerando o fato que o Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X está diretamente relacionado às obras de infraestrutura de grande porte, e 
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consequentemente, a possibilidade plausível de alteração da qualidade dos solos, é 

sensato considerar o risco de contaminação e poluição dos solos. Esses, podem ser 

inerentes a produção de efluentes, bem como a utilização de equipamentos e veículos 

que usam combustíveis, óleos, lubrificantes, graxas, tintas, solventes e demais 

produtos químicos para seus funcionamentos. Além de acidentes e erros humanos, 

que ainda que indesejados, podem acontecer durante as atividades construtivas e 

operacionais.  

O lançamento destes produtos diretamente no solo, sem tratamento prévio e 

sem adequado gerenciamento potencializam o impacto. Complementarmente, é 

essencial para minimizar os efeitos do referido impacto a utilização de equipamentos 

em bom estado de conservação e a manutenção periódica diminuindo as chances de 

contaminações difusas. Da mesma forma, mecanismos de contenção corretamente 

dimensionados, em especial no caso de armazenamento e manejo de combustíveis, 

e a utilização de adequados sistemas de manejo de efluentes, reduzirão a 

probabilidade de eventos de alteração da qualidade do solo. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 41 – Resumo da Avaliação do Impacto Alteração da Qualidade do Solo 

Ação Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Aquisição de materiais, mobilização e 
serviços especializados 

Geração de resíduos   Baixo 

Realização de Estudos/levantamentos  Tráfego de veículos Baixo 

Fase Instalação 

Escavação, Terraplanagem e Movimento 

de solo 
Supressão vegetal Média 

Escavação, Terraplanagem e Movimento 

de solo 
Formação de Áreas de Empréstimos Baixo 

Escavação, Terraplanagem e Movimento 

de solo 
Compactação do solo Média 

Funcionamento do canteiro de obras Geração de resíduos e efluentes Baixo 

Abertura das vias de acesso Supressão vegetal Média 

Abertura das vias de acesso Movimentação de terra Média 

Instalação dos paineis fotovoltaicos 
Geração de Resíduos de Construção 

Civil 
Baixo 
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Instalação dos paineis fotovoltaicos Montagem das estruturas  Baixo 

Fase Operação 

Manutenção das instalações 
Consumo de água, lavagem de 

veículos e equipamentos 
Média 

Manutenção das instalações 
Geração de Resíduos e efluentes 

(administrativo) 
Média 

Execução dos programas ambientais Mobilização de Mão de obra Média 

Fase Desmobilização 

Desmobilização da UFV 
Geração de resíduos sólidos de 

construção civil e eletrônicos 
Baixo 

 

4.4.3.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à alteração da qualidade do solo são: 

• Realizar a manutenção preventiva das máquinas e veículos;  

• Realizar monitoramento periódico das atividades construtivas durante a 

implantação do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 

de forma a checar não conformidades ambientais e identificação de 

vazamentos ou situações de risco de vazamento previamente;  

• Realizar treinamento dos profissionais que manuseiem substâncias 

potencialmente contaminantes sobre técnicas para evitar a ocorrência de 

contaminações, bem como procedimentos de contenção adequados caso 

estas ocorram; sempre que possível, dispor bacias de contenção ou lonas 

abaixo dos reservatórios de combustível dos veículos e máquinas 

estacionadas ou em serviço nas frentes de obra.  

• Realizar ações de escavação e terraplanagem apenas em áreas 

estritamente necessárias para a ocorrência das atividades da fase de 

instalação; 

• Definir metodologias de controle dos processos erosivos; 

• Mapear as áreas suscetíveis à processos erosivos de modo a considerar as 

zonas de instabilidade; 

• Definir o cronograma de obras considerando as áreas de instabilidade nos 

períodos de precipitação mais intensas; 
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• Realizar o monitoramento da qualidade do solo e a cobertura vegetal nas 

áreas de instabilidade, de acordo com os programas ambientais e de 

controle dos processos erosivos. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Todas 

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 Degradada; 

Programa de Gerenciamento Ambiental da 
Obra; Programa de Controle de Erosão; e 

Programa de Educação Ambiental 

 

4.4.4. Alteração da Qualidade do Ar  

O aumento do tráfego de veículos, por si só, poderá causar impactos na 

qualidade do ar, uma vez que a operação das máquinas e circulação de veículos 

automotores são responsáveis pela emissão de gases oriundos da queima de 

combustíveis fósseis.  

Além disso, a circulação de máquinas e equipamentos em acessos e terrenos 

não pavimentados é responsável pela suspensão de material particulado, como 

fuligem e poeira, que além de alterar a qualidade do ar, poderá trazer incômodos as 

populações lindeiras. Além disso, pode ocasionar e agravar doenças respiratórias, em 

especial, em grupos mais suscetíveis aos efeitos deletérios da poluição atmosférica 

como crianças, idosos e indivíduos com doenças do aparelho respiratório e 

cardiovascular. 

Outro efeito é o impacto adverso sobre a biota, sobretudo na flora, posto que 

as comunidades vegetais, sofrem os efeitos dos poluentes e suas interações podem 
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resultar em uma série de alterações: eliminação de espécies sensíveis, redução na 

diversidade, remoção seletiva das espécies dominantes, diminuição no crescimento e 

na biomassa e aumento da suscetibilidade ao ataque de pragas e doenças (CETESB, 

2019).  

Embora este impacto durante o planejamento e a operação do empreendimento 

seja mínimo quando comparado à fase de instalação, este foi considerado nas três 

fases supracitadas. 

• Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 42 – Resumo da Avaliação do Impacto Alteração da Qualidade do Ar 

Ação Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Realização de Estudos/levantamentos  
Emissão de gases poluentes / material 

particulado 
Média 

Fase Instalação 

Escavação, Terraplanagem e Movimento 
de solo 

Emissão de gases e partículas Média 

Funcionamento do canteiro de obras Geração de resíduos e efluentes Baixo 

Funcionamento do canteiro de obras 
Emissão de gases e materiais 

particulados 
Baixo 

Abertura das vias de acesso 
Emissão de gases e materiais 

particulados 
Média 

Instalação dos painéis fotovoltaicos 
Emissão de gases e materiais 

particulados 
Baixo 

Instalação dos paineis fotovoltaicos 
Geração de Resíduos de Construção 

Civil 
Baixo 

Fase Operação 

Manutenção do cercamento da área Transporte de insumos Baixo 

Execução dos programas ambientais Mobilização de Mão de obra Média 

 

4.4.4.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à alteração da qualidade do ar são: 

• Realizar a manutenção preventiva e periódica das máquinas e veículos; 

• Medição da fumaça preta dos veículos e máquinas movidos a óleo diesel; 

• Controle da velocidade dos veículos associados às obras;  
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• Cobertura das caçambas dos veículos com lonas;  

• Umectação das vias de acesso, quando necessário. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Planejamento, Instalação e Operação 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Gerenciamento de Emissões 
Atmosféricas; 

Programa de Educação Ambiental; 

Programa de Monitoramento das Alterações 
Microclimáticas;  

Programa de Comunicação Social; e 

Programa de Gerenciamento Ambiental da 
Obra 

 

4.4.5. Alteração da Paisagem  

Este impacto é avaliado sobre as interferências ótica causadas na paisagem. 

A instalação, operação e desativação do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, X alterará a paisagem, uma vez que parte significativa do empreendimento 

se encontrará inserida no contexto rural. Assim, a instalação das Usinas Fotovoltaicas 

implicará em mudanças visuais, em especial, na área de influência direta do 

complexo.  

Este impacto é acentuado devido a supressão da vegetação, apesar da 

predominância de áreas antropizadas pontuais, com a presença de áreas de plantio 

(árvores de baixo porte e culturas rasteiras, voltadas para a subsistência, com pouca 

geração de excedentes) e pastagem 

Registra-se a presença de outros empreendimentos de transmissão de energia 

nos municípios na AII do empreendimento, bem como na AID (Complexo Fotovoltaico 
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Coremas I, II, III e a Linha de Transmissão), assim como o sistema CHESF com 2 

usinas geradoras de 1.760 kW, perfazendo um total de 3.520 kW.  

Assim, como se identifica a presença de outros empreendimentos de geração 

de energia fotovoltaica seja na AID ou na AII, o impacto visual poderá ser atenuado 

dado à área de ocupação das Usinas Fotovoltaicas Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 

que corresponde a 329 hectares, aproximadamente. Assim, a alteração da paisagem 

pode intensificar incômodos à parte da população local, sobretudo em função da 

colocação dos módulos fotovoltaicos, que podem representar a inserção de elemento 

de natureza industrial em ambiente marcadamente rural. 

• Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 43 – Resumo da Avaliação do Impacto Alteração da Paisagem 

Ação Aspecto Significância  

Fase Instalação 

Escavação, Terraplanagem e 
Movimento de solo 

Supressão Vegetal Média 

Escavação, Terraplanagem e 
Movimento de solo 

Formação de Áreas de Empréstimos Baixo 

Abertura das vias de acesso Supressão Vegetal Média 

Instalação dos paineis fotovoltaicos Montagem das estruturas Média 

Fase Operação 

Manutenção das instalações 
Geração de Resíduos e efluentes 

(administrativo) 
Média 

Operação das UFV Sombreamento do solo pelos painéis Média 

Fase Desmobilização 

Desmobilização da UFV 
Geração de resíduos sólidos de construção 

civil e eletrônicos 
Baixo 

Desmobilização da UFV Descarte dos painéis fotovoltaicos Média 

 

4.4.5.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à alteração da paisagem são: 

• Evitar a locação dos painéis e equipamentos nas proximidades de 

remanescentes florestais e Áreas de Preservação Permanente, objetivando 

minimizar o impacto visual. 
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• Priorizar a utilização dos acessos já existentes ou, quando realmente 

necessária à abertura de novos, evitar o seu estabelecimento sobre áreas 

vegetadas.  

• Adotar as recomendações expressas na ABNT NBR-5422/1985 no que se 

refere à limpeza da faixa de serviço.  

• 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; 

• Realizar a recuperação física e biológica das áreas degradadas. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva e corretiva 

Fase do empreendimento  Instalação, Operação e desativação 

Prazo de Permanência  Curto 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos;  

Programa de Recomposição das Áreas de 
Empréstimo e Bota-Fora; 

Projeto de Paisagismo; 

Programa de Recuperação de Área 
Degradada; e 

Programa de Controle de Erosão 

 

4.4.6. Poluição Visual  

Este impacto é sinérgico à alteração da paisagem, e se associa à ação 

antrópica voltada a instalação, operação e desativação do Complexo Fotovoltaico 

Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, uma vez que a alteração da paisagem influenciará 

no aspecto visual das áreas de influências do empreendimento. 

Com a alteração dos locais arborizados com vegetação nativa que geram 

sensação de bem-estar e agradabilidade aos sentidos humanos, haverá, 
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consequentemente, mudanças na redução da amplitude térmica, diminuição do 

potencial de temperaturas extremas, controle da velocidade dos ventos, promoção da 

proteção à radiação solar direta, que contribuem para a redução da poluição 

atmosférica, sonora e visual.  

Diante do exposto, a poluição visual está presente em praticamente todas as 

fases do empreendimento, posto que a supressão vegetal, circulação de materiais, 

equipamentos, máquinas e veículos, ocasionam alterações na paisagem local, 

principalmente, pela instalação dos painéis fotovoltaicos. Além disso, a presença de 

estações de trabalhos também é um fator considerável para a redução da qualidade 

visual do ambiente em questão. 

Contudo, muitos desses impactos são reversíveis, como por exemplo, o 

ocasionado durante a implantação do canteiro de obras que será desmobilizado após 

a instalação do empreendimento. 

• Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 44 – Resumo da Avaliação do Impacto Poluição Visual 

Ação Aspecto Significância  

Fase Instalação 

Escavação, Terraplanagem e 
Movimento de solo 

Supressão Vegetal Média 

Escavação, Terraplanagem e 
Movimento de solo 

Formação de Áreas de Empréstimos Baixo 

Abertura das vias de acesso Supressão Vegetal Média 

Instalação dos paineis fotovoltaicos Montagem das estruturas Média 

Fase Operação 

Manutenção das instalações 
Geração de Resíduos e efluentes 

(administrativo) 
Média 

Operação das UFV Sombreamento do solo pelos painéis Média 

Fase Desmobilização 

Desmobilização da UFV 
Geração de resíduos sólidos de construção 

civil e eletrônicos 
Baixo 

Desmobilização da UFV Descarte dos painéis fotovoltaicos Média 
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4.4.6.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à poluição visual são: 

• Sempre que possível, evitar a locação dos painéis e equipamentos nas 

proximidades de remanescentes florestais e Áreas de Preservação 

Permanente, objetivando minimizar o impacto visual. 

• Reduzir, sempre que possível a área de supressão vegetal, a fim de evitar 

alterações nos aspectos ambientais da área do licenciamento ambiental, 

como também garantir a manutenção da qualidade paisagística; 

• Priorizar a utilização dos acessos já existentes ou, quando realmente 

necessária à abertura de novos, evitar o seu estabelecimento sobre áreas 

vegetadas.  

• Adotar as recomendações expressas na ABNT NBR-5422/1985 no que se 

refere à limpeza da faixa de serviço.  

• 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; 

• Realizar a recuperação física e biológica das áreas degradadas. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva e corretiva 

Fase do empreendimento  Instalação, Operação e desativação 

Prazo de Permanência  Curto 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos;  

Programa de Recomposição das Áreas de 
Empréstimo e Bota-Fora; 

Projeto de Paisagismo; 

Programa de Recuperação de Área 
Degradada; e 

Programa de Controle de Erosão 
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4.4.7. Alteração do Microclima  

A alteração do microclima ocorrerá com maior intensidade na área diretamente 

afetada pelo empreendimento. Este impacto é modificado pelas condições físicas do 

local e foi previsto para a fase de instalação devido as ações de supressão vegetal, a 

escavação, terraplanagem e movimento do solo e a abertura de vias de acessos, 

diminuindo assim, o conforto térmico natural.  

• Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 45 – Resumo da Avaliação do Impacto Alteração do Microclima 

Ação Aspecto Significância  

Fase Instalação 

Escavação, Terraplanagem e Movimento de solo Supressão Vegetal Baixa 

Abertura das vias de acesso Supressão Vegetal Média 

 

4.4.7.1. Medidas Mitigadoras 

As mitigações dos impactos relativos à alteração do microclima são: 

• Utilizar ferramentas e tecnologias eficientes quanto ao uso e manutenção 

de equipamentos necessários à infraestrutura do empreendimento e áreas 

circunvizinhas; 

• Evitar, sempre que possível, a impermeabilização das vias e áreas de 

acesso; 

• Suprimir apenas a vegetação em áreas estritamente necessárias à 

implantação do empreendimento; 

• Recuperar as áreas degradadas. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Instalação 

Prazo de Permanência  Média 

Responsabilidade  Empreendedor 
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Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Recuperação de Área 
Degradada; e 

Programa de Monitoramento das Alterações 
Microclimáticas 

 

4.4.8. Alteração dos Processos Erosivos  

A implantação do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 

requer atividades como a supressão de vegetação e a adequação topográfica 

(terraplanagem), o que expõem vastas porções de solo e induz à ação de agentes 

erosivos e na consequente intensificação do transporte de sedimentos.  

Além de aumentar a erosão local, a ação de escavação e terraplanagem 

ocasionará mudanças nas características naturais do solo, visto que a remoção da 

vegetação e o revolvimento do solo, por exemplo, alteram suas propriedades. 

Ressalta-se que esse impacto pode ser potencializado pelo tráfego de veículos e 

pessoas que aumentarão, consideravelmente, durante a fase de instalação. 

Durante as atividades de terraplanagem, supressão vegetal e funcionamento 

do canteiro de obras, haverá compactação do solo e, adicionalmente, redução da 

infiltração em virtude da impermeabilização de áreas, o que dificultará nos processos 

hidráulicos afetando diretamente as condições naturais do escoamento superficial da 

água. Portanto, esse impacto é avaliado como cumulativo, visto que é potencializado 

por outras ações do empreendimento e outros impactos lindeiros. 

Apesar da topografia da maior parte da área ser característica mais planas e 

suavemente onduladas, o relevo do terreno será modificado. Essas mudanças irão 

interferir tanto na alteração da drenagem natural como na dinâmica do fluxo 

hidrológico. 

De acordo com o diagnóstico salienta-se que a maior parte do complexo em 

estudo ocupará uma vasta área de solos colapsáveis (vertissolos), dotados de lenta 

permeabilidade, intensificando a possibilidade de ocorrência de eventos erosivos, 

sendo propensa a formação de sulcos, ravinas e pequenas voçorocas.  

Neste sentido, já se reconhece como indispensável para a área do 

empreendimento a implantação de estruturas de drenagem projetadas de acordo com 
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a pluviosidade histórica registrada na região, considerando os eventos de descargas 

concentradas tipicamente recorrentes em fevereiro, março e abril, prevendo estruturas 

dimensionadas de forma a absorver e encaminhar adequadamente as águas 

superficiais para as drenagens naturais.  

• Resumo da avaliação do impacto:  

Tabela 46 – Resumo da Avaliação do Impacto Alteração da Processos Erosivos 

Ação Aspecto Significância  

Fase Instalação 

Escavação, Terraplanagem e 

Movimento de solo 
Supressão vegetal Média 

Escavação, Terraplanagem e 

Movimento de solo 
Formação de Áreas de Empréstimos Baixo 

Escavação, Terraplanagem e 

Movimento de solo 
Compactação do solo Média 

Funcionamento do canteiro de obras Impermeabilização de superfícies Média 

Abertura das vias de acesso Supressão vegetal Média 

Abertura das vias de acesso Movimentação de terra Média 

Abertura das vias de acesso Mudança de relevo Média 

Instalação dos paineis fotovoltaicos Montagem das estruturas  Baixo 

Fase Operação 

Manutenção das instalações 
Consumo de água, lavagem de veículos e 

equipamentos 
Média 

 

4.4.8.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à alteração dos processos erosivos são: 

• Identificação prévia e contenção de processos erosivos existentes; 

• Adotar, durante a instalação do complexo, medidas preventivas de controle 

de formação de focos erosivos e perda de solo, principalmente sistemas de 

drenagem nos acessos, canteiro de obras, áreas de apoio e locais de 

depósito temporário de solo, considerando as características físicas e de 

uso atual de cada área a ser impactada pelas obras; 

• Mapear as áreas suscetíveis à processos erosivos de modo a considerar as 

zonas de instabilidade; 
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• Definir o cronograma de obras considerando as áreas de instabilidade nos 

períodos de precipitação mais intensas; 

• Sempre que necessário utilizar técnicas de recomposição vegetal;  

• Restrição da supressão de vegetação às áreas previamente definidas;  

• Realizar o monitoramento da qualidade do solo e a cobertura vegetal nas 

áreas de instabilidade e durante as obras para a identificação de processos 

erosivos de acordo com os programas ambientais e de controle dos 

processos erosivos. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Instalação e Operação 

Prazo de Permanência  Média 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Recomposição das Áreas de 
Empréstimo e Bota-Fora; 

Programa de Recuperação de Área 
Degradada; 

Programa de Gerenciamento Ambiental da 
Obra; e 

Programa de Controle de Erosão 

 

4.4.9. Alteração da Estrutura do Solo  

Este impacto é inteiramente cumulativo e sinérgico com a alteração da 

qualidade do solo e dos processos erosivos, uma vez que as atividades como 

escavação e terraplanagem, durante as fases de instalação e operação do Complexo 

Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X alteram as propriedades do solo.  

À medida que o solo é adensado para facilitar a movimentação de pessoas e 

veículos, haverá alterações na estrutura do solo, influenciando na agregação das 

partículas, prejudicando o grau de circulação e permeabilização de água, assim como 

a absorção/disponibilidade de nutrientes naturais voltados à fertilidade. Ressalta-se 
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que esse impacto pode ser potencializado pela supressão vegetal, formação de áreas 

de empréstimos, compactação, tráfego de veículos e pessoas e geração de resíduos 

e efluentes que aumentarão, consideravelmente, durante a fase de instalação. 

Porém, é importante frisar que a área onde será instalado o Complexo 

Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X já possui áreas consolidadas de 

acesso, posto que o Complexo Fotovoltaico Coremas I, II e III já se encontra em 

funcionamento e este é empreendimento lindeiro ao complexo em estudo.  

 

Resumo da avaliação do impacto:  

Tabela 47 – Resumo da Avaliação do Impacto Alteração da Estrutura do Solo 

Ação Aspecto Significância  

Fase Instalação 

Escavação, Terraplanagem e 

Movimento de solo 
Supressão vegetal Média 

Escavação, Terraplanagem e 

Movimento de solo 
Formação de Áreas de Empréstimos Baixo 

Escavação, Terraplanagem e 

Movimento de solo 
Compactação do solo Média 

Abertura das vias de acesso Supressão vegetal Média 

Fase Operação 

Manutenção das instalações 
Geração de Resíduos e efluentes 

(administrativo) 
Média 

 

4.4.9.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à alteração da estrutura do solo são: 

 

• Identificação prévia e contenção de processos erosivos existentes; 

• Adotar, durante a instalação do complexo, medidas preventivas de controle 

de formação de focos erosivos e perda de solo, principalmente sistemas de 

drenagem nos acessos, canteiro de obras, áreas de apoio e locais de 

depósito temporário de solo, considerando as características físicas e de 

uso atual de cada área a ser impactada pelas obras; 

• Sempre que necessário utilizar técnicas de recomposição vegetal;  
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• Restrição da supressão de vegetação às áreas previamente definidas;  

• Realizar o monitoramento da qualidade do solo e a cobertura vegetal nas 

áreas de instabilidade e durante as obras para a identificação de processos 

erosivos de acordo com os programas ambientais e de controle dos 

processos erosivos. 

• Implantação eficaz do sistema de drenagem. 

 
A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Instalação e Operação 

Prazo de Permanência  Média 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Recomposição das Áreas de 
Empréstimo e Bota-Fora; 

Programa de Recuperação de Área 
Degradada; 

Programa de Gerenciamento Ambiental da 
Obra; e 

Programa de Controle de Erosão 

 

4.4.10. Interferências no Fluxo Hidrológico 

Durante a instalação do complexo, em que são intensificadas as atividades que 

geram alteração da dinâmica dos ecossistemas locais – terraplanagem, escavação e 

movimento de solo e a construção de vias de acesso – resulta na alteração da 

dinâmica ambiental da área, além de intensificar a mobilidade de sedimentos 

arenosos, consequentemente, alterando os processos erosivos, poderá causar, ainda, 

alterações no fluxo hidrológico. 

Processos naturais de transporte e migração de sedimentos arenosos podem 

intensificar-se para direções mais baixas, como vales de pequenos cursos d’água, 
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podendo ocorrer assoreamento de cursos de drenagens naturais, bem como dos 

reservatórios existentes na área, afetando o comportamento hídrico local.  

Quando as vias de acessos estiverem efetivamente implantadas e ativas, 

poderão ocorrer processos erosivos em seus leitos durante o período chuvoso, sendo 

necessário, portanto, a manutenção das mesmas. Outro fator importante, está 

atrelado a supressão de vegetação que poderá alterar o microclima, devido a redução 

da transpiração vegetacional, aumentar o escoamento superficial, causando 

mudanças no ciclo hidrológico.  

De forma amenizadora este impacto pode ser atenuado pelo fato da existência 

de vias de acesso consolidadas devido ao funcionamento do Complexo Fotovoltaico 

Coremas I, II e III.  

• Resumo da avaliação do impacto:  

Tabela 48 – Resumo da Avaliação do Impacto Interferências no Fluxo Hidrológico 

Ação Aspecto Significância  

Fase Instalação 

Escavação, Terraplanagem e Movimento de solo Mudança no relevo Média 

Abertura das vias de acesso Mudança no relevo Média 

 

4.4.10.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos às interferências do fluxo hidrológico são: 

  

• Identificação prévia e contenção de processos erosivos existentes; 

• Adotar, durante a instalação e operação do complexo, medidas preventivas 

de controle de formação de focos erosivos e perda de solo, principalmente 

durante os processos de escavação, terraplanagem e movimento de solo, 

assim como na abertura de vias, considerando as características físicas e 

de uso atual de cada área a ser impactada pelas obras; 

• Sempre que necessário utilizar técnicas de recomposição vegetal;  

• Restrição da supressão de vegetação às áreas previamente definidas;  



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 4 
Identificação, Avaliação dos Impactos Ambientais e 
Proposição de Medidas Mitigadoras 

Outubro 2020   

543 

• Realizar o monitoramento da qualidade do solo, da água e da cobertura 

vegetal nas áreas de instabilidade e durante as obras para a identificação 

de processos erosivos de acordo com os programas ambientais e de 

controle dos processos erosivos. 

• Implantação eficaz do sistema de drenagem. 

 
A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Instalação  

Prazo de Permanência  Média 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Recomposição das Áreas de 
Empréstimo e Bota-Fora; 

Programa de Monitoramento das Alterações 
Microclimáticas; 

Programa de Recuperação de Área 
Degradada; 

Programa de Gerenciamento Ambiental da 
Obra; e 

Programa de Controle de Erosão 

 

4.4.11. Alteração na Dinâmica do Escoamento Superficial   

Este impacto é inteiramente sinérgico com a alteração da qualidade do solo e 

dos processos erosivos, uma vez que as atividades durante a fase de instalação do 

Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X alteram as propriedades 

do solo. 

• Resumo da avaliação do impacto:  

Tabela 49 – Resumo da Avaliação do Impacto Alteração na Dinâmica do Escoamento 
Superficial 

Ação Aspecto Significância  

Fase Instalação 
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Escavação, Terraplanagem e Movimento de 

solo 

Formação de Áreas de 

Empréstimos 
Baixo 

Escavação, Terraplanagem e Movimento de 

solo 
Mudança de relevo Média 

Funcionamento do Canteiro de Obras Impermeabilização de Superfícies Média 

 

4.4.11.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à alteração na dinâmica do escoamento 

superficial são: 

• Identificação prévia e contenção dos processos erosivos existentes; 

• Adotar, durante a instalação do complexo, medidas preventivas de controle 

de formação de focos erosivos e perda de solo, principalmente sistemas de 

drenagem nos acessos, canteiro de obras, áreas de apoio e locais de 

depósito temporário de solo, considerando as características físicas e de 

uso atual de cada área a ser impactada pelas obras; 

• 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;  

• Realizar o monitoramento da qualidade do solo e a cobertura vegetal nas 

áreas de instabilidade e durante as obras para a identificação de processos 

erosivos de acordo com os programas ambientais e de controle dos 

processos erosivos. 

• Implantação eficaz do sistema de drenagem; 

• Reduzir ao máximo o fluxo de veículos pesados nas regiões de influência 

direta; 

• Recuperar áreas degradadas; 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Instalação  
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Prazo de Permanência  Média 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Recomposição das Áreas de 

Empréstimo e Bota-Fora; 

Programa de Recuperação de Área 
Degradada; 

Programa de Gerenciamento Ambiental da 
Obra; e 

Programa de Controle de Erosão 

 

4.4.12. Compactação do Solo  

Este impacto se acumula e está em sinergia com a alteração da qualidade e da 

estrutuara do solo e dos processos erosivos, uma vez que as atividades durante a 

fase de instalação e operação do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X alteram as propriedades do solo.  

Embora a compactação do solo seja subentendida durante a fase de instalação 

pelos impactos voltados a alteração da qualidade e da estrutura do solo, em que 

englobam as ações que visam aumentar a resistência do solo e uniformizar o terreno, 

este impacto é ressaltado na fase de operação durante a manutenção do cercamento 

da área que envolverá o transporte de insumos.  

Diante do exposto, a compactação do solo e a suscetibilidade aos processos 

erosivos, será ocosionada pelos diferentes usos do solo a citar: movimentação de 

pessoas, veículos e equipamentos. 

• Resumo da avaliação do impacto:  

Tabela 50 – Resumo da Avaliação do Impacto Compactação do Solo 

Ação Aspecto Significância  

Fase Operação 

Manutenção do cercamento da área Transporte de insumos Média 

 

4.4.12.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à compactação do solo são: 
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• Identificação prévia e contenção dos processos erosivos existentes; 

• Adotar, durante a instalação e operação do complexo, medidas preventivas 

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;  

• Realizar o monitoramento da qualidade do solo e a cobertura vegetal nas 

áreas de instabilidade e durante as obras para a identificação de processos 

erosivos de acordo com os programas ambientais e de controle dos 

processos erosivos; 

• Implantação eficaz do sistema de drenagem; 

• Reduzir ao máximo o fluxo de veículos pesados nas áreas de influência, 

com vistas a controlar do tráfego de veículos e equipamentos pesados nas 

áreas de instabilidade; 

• Recuperar áreas degradadas; 

• Racionalização e controle da abertura de vias de acessos aos serviços que 

contribuem para o aumento da compactação do solo, assim como a 

utilização de equipamentos adequados à fragilidade do solo nas áreas mais 

críticas; 

• Implantação de dispositivos de drenagem provisória nos locais em obra, 

especialmente, áreas de corte, aterro e terraplenagem; 

• Recondicionamento topográfico. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras. 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Instalação e Operação 

Prazo de Permanência  Média 
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Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Recomposição das Áreas de 

Empréstimo e Bota-Fora; 

Programa de Recuperação de Área 
Degradada; 

Programa de Gerenciamento Ambiental da 
Obra; e 

Programa de Controle de Erosão 

 

4.4.13. Contaminação do Solo e Ambiente com Metais Pesados 

O potencial risco de contaminação do solo e do meio ambiente por metais 

pesados está relacionado à desativação do complexo, uma vez que a geração de 

resíduos sólidos de construção civil cresce. Isso se deve especialmente, ao fato de 

que estruturas de sustentação dos módulos são compostas por materiais metálicos e 

a conexão de painéis, inversores e estruturas de suporte utilizam solda e chumbo na 

sua composição. Além do uso de máquinas e veículos que podem ocasionar 

derramamento de óleos e graxas. 

Apesar da energia fotovoltaica ser ambientalmente vantajosa pela não emissão 

de poluentes atmosféricos ou gases de efeito estufa (GEE) durante a operação e pelos 

impactos poucos significantes na implantação, na desmobilização do complexo se 

prevê os potenciais de contaminação por metais, ainda que em magnitudes menores 

do que as emissões de fontes tradicionais de energia. 

Diante do exposto, é imprescindível mecanismos de gestão e gerenciamento 

dos resíduos sólidos gerados, em especial no caso de destinação e manejo dos 

mesmos, assim como adequados sistemas de manejo de efluentes e controles 

erosivos, a fim de reduzir a probabilidade de contaminação do solo e ambiente. 

Com a tendência atual de crescimento de implantação de usinas fotovoltaicas 

(UFV) centralizadas, este impacto, ainda que considerado de baixa relevância, 

merece um destaque do posto de vista socioambiental.  

• Resumo da avaliação do impacto:  

Tabela 51 – Resumo da Avaliação do Impacto Contaminação do Solo e Ambiente por Metais 
Pesados 
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Ação Aspecto Significância  

Fase Operação 

Desmobilização da UFV Descarte dos painéis fotovoltaicos Média 

 

4.4.13.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à contaminação do solo e ambiente por 

metais pesados são: 

• Adotar, durante a instalação, considerando as características físicas e de 

uso atual de cada área a ser impactada pelas obras, assim como 

considerando a adequação das obras em períodos chuvosos em áreas de 

instabilidade; 

• Realizar o monitoramento do gerenciamento dos resíduos de acordo com 

os planos e programas ambientais; 

• Monitoramento dos insumos utilizados na lavagem dos painéis fotovoltaicos 

e na manutenção das áreas de influências diretas do complexo em estudo, 

a fim de identificar e controlar os potenciais de contaminação por metais na 

cadeia produtiva do empreendimento; 

• Implantação eficaz do sistema de drenagem; 

• Recuperar áreas degradadas; 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras. 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Desmobilização 

Prazo de Permanência  Média 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos;  

Programa de Educação Ambiental; 

Programa de Recuperação de Área 
Degradada; e 

Programa de Controle de Erosão 
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4.5. Meio Biótico (B) 

Nesta sessão, a avaliação dos impactos ambientais relacionados ao meio 

biótico refere-se as modificações ocasionadas pelo empreendimento nos 

ecossistemas terrestres e aquáticos, incluindo as interações entre fauna e flora. 

Observa-se nesse meio, que a partir da reação de causa e efeito entre as 15 ações e 

os 58 aspectos ambientais identificados no empreendimento, essa relação foi 

responsável pela identificação de 5 potenciais impactos ambientais.  

Os cincos impactos, que serão descritos a seguir de forma individual, ocorreram 

mais de uma vez ao longo das quatro fases do empreendimento, o que permitiu um 

levantamento total de 28 vezes em que esses impactos de significância 

predominantemente baixa e média foram observados no meio biótico.  

4.5.1. Interferência nas Comunidades Faunísticas 

A partir das ações levantadas, um dos potenciais impactos observados no meio 

biótico está relacionado a alteração da biodiversidade. As atividades antrópicas 

observadas, principalmente na etapa de instalação, tais como a supressão da 

vegetação, a emissão de ruídos, gases e material particulado, provenientes da 

abertura de vias e o funcionamento do canteiro de obras, por exemplo, pode ocasionar 

interferência no fluxo gênico das populações refletindo na perda da variabilidade 

genética das espécies. Essas alterações, são responsáveis por modificarem os 

ecossistemas de forma a comprometer a estrutura das comunidades faunísticas. 

No entanto, conforme observado na Tabela 52, a partir do levantamento das 

ações e seus respectivos aspectos ambientais em três das quatro fases do 

empreendimento, observa-se que o impacto identificado, apesar de sua natureza 

negativa, é predominantemente de baixa e média significância. 

Para a atividade “Escavação, Terraplanagem e Movimento de Solo”, em que o 

impacto foi classificado como alto, em razão da supressão da vegetação, um dos 

principais aspectos responsáveis pela ocorrência dessa alteração nas comunidades 

faunísticas, surge a necessidade da adoção de medidas mitigadoras, responsáveis 

por prevenir, corrigir e monitorar essas altrações que podem ocorrer no meio biótico. 
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Tais medidas estão relacionadas ao manejo da fauna, através do levantamento, 

monitoramento, resgate e destinação dessas espécies nas áreas de influência do 

empreendimento. 

• Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 52 – Resumo da Avaliação do Impacto Interferência nas comunidades faunísticas 

Ação Aspecto Significância 

                                                    Fase Planejamento   

Realização de Estudos/levantamentos 
Delimitação da(s) área(s) de 

interesse ambiental 
Média 

                                                  Fase Instalação   

Escavação, Terraplanagem e Movimento de solo 

Supressão vegetal Alta 

Formação de Áreas de 
Empréstimos 

Baixa 

Funcionamento do canteiro de obras 

Emissão de gases e materiais 
particulados 

Baixa 

Movimentação de maquinários, 
equipamentos e infra-estrutura 

Média 

Geração de ruídos e vibrações Média 

Abertura de vias de acesso 

Supressão vegetal Méda 

Emissão de Ruídos Baixa 

Emissão de gases e materiais 
particulados 

Baixa 

Circulação de Materiais, 
Equipamentos, Máquinas e 

Veículos 
Média 

Cercamento da área do empreendimento Isolamento da área Média 

Instalação dos paineis fotovoltaicos 

Emissão de ruídos e vibrações Baixa 

Emissão de gases e materiais 
particulados 

Baixa 

Circulação de Materiais, 
Equipamentos, Máquinas e 

Veículos 
Baixa 

Montagem das estruturas  Baixa 

                                               Fase Operação   

Manutenção do cercamento da área Transporte de insumos Baixa 

Manutenção das instalações 
Consumo de água, lavagem de 

veículos e equipamentos 
Média 
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4.5.1.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos a interferências nas comunidades 

faunisticas: 

• Fazer o resgate da fauna antes do início da supressão vegetal;  

• Realizar levantamento da mortalidade das espécies no local; 

• Minimizar a emissão de ruído no desenvolvimento de atividades; 

• Transitar nas vias de acesso, de acordo com a velocidade permitida; 

• implantação de redutores de velocidade nas vias de acesso; 

• Sinalização das vias de acesso e campanha de educação no trânsito; 

• Comunicar acidentes ambientais; 

• Orientação sobre o uso racional da água. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Planejamento/ Instalação/ Operação 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados 

Programa de Educação Ambiental 

Programa de Supressão Vegetal 

Programa de Afungentamento, Manejo e 
Resgate de Fauna 

Programa de Gerenciamento de Emissões 
atmosféricas 

Programa de monitoramento da qualidade 
dos efluentes 

Programa de Ruidos e vibrações 

 

4.5.2. Interferências nas Comunidades Florísticas  

De acordo com Tilman et al. (1997), a composição florística é determinada 

principalmente em função da interação entre o meio biótico e a dinâmica da 

vegetação. Nesse estudo, as transformações ambientais que podem ocasionar essa 
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interferência nas comunidades florísticas, são observadas somente na etapa de 

implantação ao Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. 

Nesta etapa, as principais ações modificadoras do ambiente são a abertura de 

vias de acesso, o funcionamento de canteiros de obras e a atividade de escavação, 

terraplanagem e movimento do solo, esta última sendo a responsável por adequar a 

topografia do terreno ao projeto de construção do complexo.  

A atividade de escavação, terraplanagem e funcionamento do canteiro de 

obras, é a etapa responsável pela retirada de terra de um determinado local, 

modificando-o quanto ao seu estado natural para que a área possa obter 

caracterisiticas planas. Em razão dessas características, o impacto ocasionado por 

esta atividade foi classificado como alto, principalmente em função de sua 

temporalidade (longo prazo) e reversibilidade (irreversível), além de sua natureza 

negativa. Potanto, podendo vir a comprometer a interação entre o meio biótico e a 

vegetação, apartir das modificações observadas na área do empreendimento. 

Para as demais atividades, como funcionamento de canteiro de obras, abertura 

de vias de acesso e instalação de painéis fotovoltaicos, os principais aspectos 

ambientais observados são a emissão de gases e partículas provenientes do uso de 

máquinas e automóveis e corte da vegetação, ocasionando um impacto de baixa e 

média significância e natureza negativa.  

Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 53 – Resumo da Avaliação do Impacto Interferência nas comunidades florísticas 

Ação Aspecto Significância 

                                                         Fase Implantação 

Escavação, Terraplanagem e Movimento de solo 

Supressão Vegetal Alta 

Emissão de gases e partículas Baixa 

Funcionamento do canteiro de obras 

Emissão de gases e materiais 
particulados 

Baixa 

Movimentação de 
maquinários, equipamentos e 

infra-estrutura 
Média 

Abertura das vias de acesso 

Supressão Vegetal Média 

Emissão de gases e materiais 
particulados 

Baixa 

Circulação de Materiais, 
Equipamentos, Máquinas e 

Veículos 
Média 

Instalação dos paineis fotovoltaicos 
Emissão de gases e materiais 

particulados 
Baixa 
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4.5.2.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à interferência nas comunidades faunísticas: 

• Realizar inventário florestal; 

• Implantação/recuperação da vegetação; 

• Reaproveitar os resíduos de madeira no empreendimento ou destinar 

corretamente; 

• Minimizar a emissão de ruído no desenvolvimento de atividades; 

• Umectação das vias próximo ao local; 

• Utilização de EPI (respirador); 

• Controle de fumaça preta de máquinas e veículos movidos à diesel; 

• Realizar a Manutenção de máquinas e equipamentos. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento Implantação 

Prazo de Permanência Médio 

Responsabilidade Empreendedor 

Exequibilidade Sim 

Programas ambientais relacionados 

Programa de gerenciamento de ruídos e 

vibrações 

Programa de Supressão Vegetal 

Programa de gerenciamento de emissoes 
atmosféricas 

Programa de contratação de mão de obra e 
serviços 

 

4.5.3. Afugentamento da Fauna 

De acordo com Oehlmeyer (2010), espécies que utilizam determinada área 

como habitat natural ou como habitats específicos (reprodução e/ou alimentação), 

podem ter seu local de vida comprometido em função das intervenções de uma área 
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a ser destinada para implantação de um empreendimento. Para tanto, essas espécies 

ao terem seu habitat afetado pelas intervenções antrópicas necessitam ser retiradas 

do local. 

O impacto de afungentamento de fauna é observado na etapa de planejamento 

do empreendimento e está relacionado a realização de estudos/ levantamentos 

(Viabilidades, Geotécnicos, Topógraficos, Hidrogeológicos, socioambientais, dentre 

outros) e monitoramento de recursos naturais da região. Essa atividade é responsável 

por gerar ruídos e vibrações (podendo provocar estresse e ocasionando o 

afugentamento das espécies) a partir da presença da equipe técnica, do tráfego de 

veículos e máquinas necessária para analisar e avaliar a área in loco do 

empreendimento. 

O impacto relacionado a essa ação, além de sua natureza negativa possui 

significância média principalmente em função de sua duração (cíclico) e em razão da 

probabilidade certa de ocorrência. 

Para tanto, algumas medidas como resgate de fauna e medidas de 

afugentamento dessas espécies para uma área próxima, principalmente as reservas 

legais, podem ser utilizadas para mitigar e até mesmo evitar esse impacto ambiental. 

Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 54 – Resumo da Avaliação do Afugentamento da Fauna 

Ação Aspecto Significância 

Fase Planejamento 

Realização de Estudos/levantamentos  Geração de ruídos e vibrações Média 

 

4.5.3.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos ao afugentamento da fauna são: 

• Elaboração de programa de supressão vegetal; 

• A fase de supressão de vegetação deverá ser acompanhada por 

especialistas para promover o manejo e/ou resgate da fauna; 

• Priorizar a escolha de áreas para o empreendimento já antropizadas; 

• Execução de ações de educação ambiental junto aos técnicos 

responsáveis pela elaboração dos estudos. 
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A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva/Mitigação 

Fase do empreendimento  Planejamento 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados Programa de gerenciamento de ruídos e 
vibrações 

Programa de Supressão Vegetal 

Programa de Educação Ambiental 

 

4.5.4. Atropelamento de Fauna 

O atropelamento de fauna é potencializado em razão do aumento do tráfego de 

veículos e da operação de máquinas utilizadas nas etapas de implantação e operação 

do empreendimento. As espécies com maior probabilidade de atropelamento, são os 

mamíferos, anfíbios e répteis.  

Para que esse tipo de situação seja evitado algumas medidas podem ser 

utilizadas visando a preservação e conservação da fauna local, como a manutenção 

da mata ciliar dos corpos hídricos em que deverá proporcionar abrigo à fauna, além 

da conexão entre os remanescentes florestais, através de corredores que permitam 

essa ligação com a reserva legal do empreendimento. 

Além dessas medidas, é importante salientar que a sensibilização ambiental, 

através da utilização de placas alertando para o risco de atropelamento, também pode 

ser utilizada como uma estratégia para evitar o atropelamento da fauna local. 

• Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 55 – Resumo da Avaliação do Atropelamento da Fauna 

Ação Aspecto Significância 

Fase Operação 

Manutenção do cercamento da área Transporte de Insumos Baixa 
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4.5.4.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos ao atropelamento de fauna são: 

• Instalação de redutores de velocidade e placas de sinalização; 

• Ações de educação ambiental junto aos trabalhadores do complexo; 

• Atuação de especialistas para promover o afugentamento, manejo e/ou 

resgate da fauna; 

• Atuação de equipes multidisciplinares, contando com Biólogos, Médicos 

veterinários e auxiliares de campo, para agir durante a ocorrência de 

acidentes com animais. 

• Placas educativas alertando para o risco de atropelamento de fauna. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva e Corretiva  

Fase do empreendimento  Operação 

Prazo de Permanência  Médio  

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

 

Programas ambientais relacionados  

 
Programa de contratação de mão de obra e 

serviços 

Plano de Educação Ambiental 

Programa de resgate e relocação de fauna 

Programa de Gerenciamento Ambiental da 
Obra 

 

4.6. Meio Socioeconômico (SE) 

A inserção do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X gera 

uma série de impactos ambientais sobre o meio socioeconômico desde o processo de 

planejamento até a sua efetiva desmobilização, sendo estes positivos ou negativos, 

que abrangem não só a AID do empreendimento como AII. 

De acordo com a AIA, os impactos mais expressivos no meio socioeconômico 

contemplam a geração de emprego e renda, melhorias na qualidade de vida das 
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comunidades próximas, crescimento e dinamização da economia local, aumento da 

arrecadação tributária e aumento do conhecimento técnico científico, assim como o 

aumento da produtividade energética renovável do país. 

Os impactos de caráter adverso (negativo) foram contextualizados durante 

todas as fases do empreendimento compreendendo aspectos como: o aumento da 

demanda de serviços públicos, surgimentos de expectativas não atendidas, aumento 

da ocorrência de acidentes e doenças.Além disso, demais incômodos atrelados ao 

afluxo populacional, circulação de veículos/equipamentos que transmitirão gases, 

partículas, sons, vibrações e demais incômodos nas áreas. Estas adversidades serão 

potencializadas durante a fase de implantação do complexo e suavizadas na fase de 

operação.  

4.6.1. Aumento da Demanda dos Serviços Públicos  

A partir do início da fase de planejamento, em função da movimentação de 

trabalhadores, ocorrerá um aumento na demanda por serviços na região, bem como 

dos equipamentos públicos e do sistema de infraestrutura do município. No entanto, 

vale enfatizar que, trata-se de um impacto pouco significativo, de duração temporária 

e reversível. 

Durante a fase de instalação do empreendimento serão recebidos os 

trabalhadores de outras regiões, o que incidirá diretamente, na infraestrutura e nos 

serviços públicos dos municípios da AII, especialmente aqueles relacionados com 

saúde e segurança. Assim, espera-se que o efetivo contratado na região irá 

incrementar a população nos municípios, aumentando as demandas.  

Contudo, o impacto poderá se manifestar de forma mais significativa no entorno 

dos canteiros de obras e nos bairros onde os trabalhadores serão alojados. Devido à 

proximidade com a área urbana de Coremas, espera-se que este impacto seja 

intensificado nesta área. Adicionalmente, mesmo que temporariamente e em pequena 

escala, o contingente de trabalhadores externos, poderá pressionar a estrutura de 

atendimento à saúde.  

Para empreendimentos compostos por Usinas Fotovoltaicas (UFVs), que 

necessitam de equipes reduzidas e especializadas na fase de operação, bem como 

um cronograma de instalação relativamente reduzido quando comparado com outros 
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tipos de obras, não são esperadas pressões significativas nos setores de habitação e 

educação, posto que não é frequente a vinda das famílias dos trabalhadores em 

função da dinâmica construtiva e diminuto tempo de obras em comparação com outras 

tipologias de empreendimentos de geração de energia. 

• Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 56 – Resumo da Avaliação do Impacto Aumento da Demanda de Serviços Públicos 

Ação Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Aquisição de materiais, mobilização e serviços 

especializados 

Aumento do fluxo de pessoas e 

veículos 
Baixa 

Fase Instalação 

Escavação, Terraplanagem e Movimento de 

solo 
Mobilização de mão de obra Baixa 

Funcionamento do canteiro de obras Mobilização de mão de obra Baixa 

Abertura das vias de acesso Mobilização de mão de obra Média 

Cercamento da área do empreendimento Mobilização de mão de obra Baixa 

Instalação dos paineis fotovoltaicos Mobilização de mão de obra Baixa 

Fase Operação 

Manutenção do cercamento da área Mobilização de mão de obra Baixa 

Manutenção das instalações Mobilização de mão de obra Baixa 

Execução dos programas ambientais Mobilização de mão de obra Baixa 

 

4.6.1.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos ao aumento da demanda de serviços 

públicos são: 

• Divulgação de informações qualificadas sobre as características, impactos 

ambientais e riscos associados ao empreendimento para as diferentes 

partes interessadas na esfera regional e local; 

• Criação de canais de comunicação, visando esclarecer dúvidas que venham 

eventualmente a surgir ao longo do ciclo de vida do empreendimento, 

especialmente na fase de obras; 

• Priorizar a contratação de mão de obra local; 
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• Sensibilizar funcionários sobre a importância do respeito aos costumes e 

práticas sociais locais (conduta adequada), além de boas práticas 

relacionadas à saúde e segurança; 

• Assegurar a realização de exames de saúde periódicos dos funcionários 

(admissão e demissão); 

• Monitorar os registros de absenteísmo de funcionários por motivos de 

saúde, bem como os casos de acidentes de trabalho e/ou com terceiros; 

• Prover ambulatório com equipamentos e funcionários capacitados para 

executar primeiros socorros e prestar socorro em emergências; 

• Prover parceria com hospital regional/local para otimizar os atendimentos 

dos funcionários em caso de acidentes, infeções ou doenças. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Todas 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Contratação de Mão de Obra e 

Serviços; e 

Programa de Comunicação Social 

 

4.6.2. Alteração da Qualidade de Vida  

A implantação do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 

irá impactar diretamente sobre a qualidade de vida dos moradores, visto que o 

empreendimento trará novos horizontes para a população, ampliando as 

possibilidades de desenvolvimento pessoal e comunitário. 

Dentre essas possibilidades, é relevante citar que com a impantação do 

empreendimento haverá estímulos na geração de emprego e renda por meio da 

contratação de mão de obralocal ou regional, possibilitando melhorias na qualidade 
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de vida das comunidades próximas. Contudo, esse impacto também pode expressar 

caráter negativo, uma vez que poderá haver diminuição dos postos de trabalho após 

a fase de implantação devido a desmobilização do canteiro de obras   

• Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 57 – Resumo da Avaliação do Impacto Alteração da Qualidade de Vida 

Ação Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Aquisição de materiais, mobilização e 
serviços especializados 

Geração de emprego Baixa 

Realização de Estudos/levantamentos 
Diagnóstico dos riscos de 

acidentes/doenças 
Média 

Fase Instalação 

Desmobilização de mão-de-obra 
Diminuição na quantidade de vagas de 

trabalho 
Média 

Fase Operação 

Manutenção do cercamento da área Mobilização de mão de obra Média 

Manutenção das instalações Mobilização de mão de obra Média 

Fase Operação 

Desmobilização da UFV 
Geração de resíduos sólidos de 

construção civil e eletrônicos 
Média 

Desmobilização da mão de obra Supressão de postos de trabalho Baixa 

 

4.6.2.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à alteração da qualidade de vida são: 

• Manter a comunicação social para diferentes partes interessadas na esfera 

regional e local, de forma a garantir a divulgação de informações 

qualificadas sobre o empreendimento, dentre elas a divulgação das vagas 

de emprego, o perfil e quantidade de mão de obra necessária, bem como o 

tempo de duração das obras; 

• Priorizar a contratação de mão de obra local;  

• Capacitar a mão de obra quanto à atividade a ser executada. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 
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CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  
Potencializadora (caráter positivo) e 

Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 
(caráter negativo) 

Fase do empreendimento  Todas 

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 

Programa de Comunicação Social; 

 

4.6.3. Aumento do Conhecimento Técnico Científico  

Em atendimento ao processo de licenciamento ambiental à implantação e 

operação do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X faz-se 

necessário um estudo prévio, em que além de demonstrar as potencialidades da 

energia fotovoltaica, perpassa por um diagnóstico das áreas de influências 

relacionadas ao levantamento de dados socioeconômicos, físicos e bióticos. 

Estes serão potencializados pela execução de programas ambientais e por 

outros estudos e documentos correlatos. De forma cumulativa e sinérgica o 

conhecimento científico tenderá a se consolidar.  

Com o aumento na tendência de produção de energia por fontes renováveis, 

haverá maior exigência dos níveis de eficiência dos equipamentos componentes 

destes sistemas, visando incrementar a viabilidade técnica e econômica, contribuindo 

assim para o desenvolvimento da curva de aprendizado desta tecnologia. 

De forma potencializadora este impacto poderá agregar conhecimento para o 

desenvolvimento dos municípios envolvidos, tendo em vista às conjunturas 

socioambientais e econômicas. Consequentemente, ocorrerá a otimização na 

compatibilização com as políticas públicas ambientais, os projetos regionais e 

municipais, os planos de bacia hidrográfica e as interferências com outros 

empreendimentos a serem implantados na região. 
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• Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 58 – Resumo da Avaliação do Impacto Aumento do Conhecimento Técnico Científico 

Ação Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Realização de Estudos/levantamentos 
Diagnóstico socioeconômico e 

ambiental da região 
Alta 

Fase Instalação 

Escavação, Terraplanagem e 

Movimento de solo 
Intervenção em Sítios Arqueológicos Alta 

Fase Operação 

Execução dos programas ambientais Mobilização de Mão de obra Alta 

 

4.6.3.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos ao aumento do conhecimento técnico 

científico são: 

• Incentivos a execução dos programas e projetos ambientais, com vistas à 

otimização do sistema produtivo, agregando conhecimentos e dispondo 

informações; 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Potencializadora  

Fase do empreendimento  Planejamento, Instalação e 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 
Cultural e Prospecção Arqueológica; e 

Programa de Comunicação Social; 
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4.6.4. Dinamização da Economia Local  

Uma vez instalado, o Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X, causará impactos positivos na economia local, posto que abrirá horizontes para 

novas atividades e o fortalecimento da economia local, melhorando a qualidade de 

vida dos envoltos. 

O acréscimo na demanda por bens, produtos e serviços, principalmente 

durante o período de instalação do empreendimento, irá impulsionar a economia do 

município Coremas e suas adjacências. Basta observar que haverá um aumento na 

demanda por combustível para abastecimento de veículos e máquinas, demanda por 

vestuário e equipamento pessoal, locação de imóveis e serviços de hospedagem, 

dentre outros serviços que serão intensificados. Durante a instalação do 

empreendimento algumas ações irão fomentar a geração de empregos impulsionando 

o Setor Terciário, ainda que de forma reduzida e sazonal.  

Este aumento e dinamização da atividade econômica na região aumentará a 

arrecadação tributária local. Além dos impostos arrecadados pela instalação e 

operação do empreendimento durante, pelo menos 30 anos. 

• Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 59 – Resumo da Avaliação do Impacto Dinamização da Economia Local 

Ação Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Aquisição de materiais, mobilização e 
serviços especializados 

Aumento do fluxo de pessoas e 
veículos 

Baixo 

Arrendamento e aquisição de terras Acomodação de áreas locais Baixo 

Fase Instalação 

Funcionamento do canteiro de obras 
Aumento da Demanda de Bens e 

Serviços e afluxo populacional 
Média 

Funcionamento do canteiro de obras Mobilização de mão de obra Média 

Funcionamento do canteiro de obras Geração de resíduos e efluentes Baixa 

Abertura das vias de acesso Mobilização de mão de obra Média 

Cercamento da área do 
empreendimento 

Mobilização de mão de obra Média 
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Instalação dos paineis fotovoltaicos 
Geração de Resíduos de Construção 

Civil 
Média 

Instalação dos paineis fotovoltaicos Mobilização de mão de obra Média 

Fase Operação 

Manutenção do cercamento da área Mobilização de Mão de obra Média 

Manutenção das instalações Mobilização de Mão de obra Média 

 

4.6.4.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à dinamização da economia local são: 

• Executar atividades relativas à comunicação social para diferentes partes 

interessadas nas esferas regional e local, de forma a garantir a divulgação 

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 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Potencializadora  

Fase do empreendimento  Planejamento, Instalação e Operação 

Prazo de Permanência  Longa 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Contratação de Mão de Obra e 
Serviços; e 

Programa de Comunicação Social 

 

4.6.5. Geração de Expectativa na População 

A possibilidade de instalação e operação do Complexo Fotovoltaico Coremas 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X pode gerar expectativas na população local. Expectativas 

positivas estarão voltadas, sobretudo, para a percepção de que o empreendimento 
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poderá possibilitar ganhos econômicos diretos e indiretos aos municípios e aos seus 

moradores em decorrência da possibilidade de contratação de mão de obra local na 

fase de planejamento, instalação e operação, do aquecimento do comércio e serviços 

locais e do incremento da arrecadação municipal por meio do pagamento de impostos.  

Contudo, o não atendimento desses ensejos, muitas vezes superestimados 

pela população local, ainda que o empreendedor esteja empenhado em priorizar a 

contratação de mão de obra e insumos locais, poderá criar expectativas negativas 

uma vez que estas não serão realizadas. 

As expectativas negativas podem ser agravadas pelo convívio temporário com 

trabalhadores que não residem nos municípios em questão, tanto em virtude da 

possibilidade de pressão na infraestrutura pública, como por diferenças socioculturais. 

No que se refere especificamente às propriedades onde está prevista a 

instalação das Usinas Fotovoltaicas (UFVs), canteiros de obras e/ou demais das 

estruturas), registra-se a preocupação dos moradores das localidades da AID com a 

possibilidade de realocação.  

Por fim, cabe mencionar possíveis temores em relação ao convívio seguro com 

as Usinas Fotovoltaicas, apesar dos referidos municípios possuírem 

empreendimentos nos seus territórios, como é o caso do Complexo Fotovoltaico 

Coremas I II e III. 

• Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 60 – Resumo da Avaliação do Impacto Geração de Expectativa na População 

Ação Aspecto Significância  

Fase Planejamento 

Aquisição de materiais, mobilização e 
serviços especializados 

Geração de emprego Baixo 

Arrendamento e aquisição de terras Divulgação do empreendimento Baixo 

Fase Instalação 

Funcionamento do canteiro de obras 
Aumento da Demanda de Bens e 

Serviços e afluxo populacional 
Média 

Escavação, Terraplanagem e 
Movimento de solo 

Mobilização de mão de obra Média 

Funcionamento do canteiro de obras Mobilização de mão de obra Baixa 
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Abertura das vias de acesso Mobilização de mão de obra Média 

Instalação dos paineis fotovoltaicos Mobilização de mão de obra Média 

Fase Operação 

Manutenção das Instalações Mobilização de Mão de obra Média 

Operação das UFV Geração de energia limpa Média 

 

4.6.5.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à geração de expectativa na população são: 

• Divulgação de informações qualificadas sobre as características, impactos 

ambientais e riscos associados ao empreendimento para as diferentes 

partes interessadas na esfera regional e local; 

• Criação de canais de comunicação, visando esclarecer dúvidas que venham 

eventualmente a surgir ao longo do ciclo de vida do empreendimento, 

especialmente na fase de obras; 

• Priorizar a contratação de mão de obra local. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva  

Fase do empreendimento  Planejamento, Instalação e 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; e 

Programa de Comunicação Social 
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4.6.6. Melhoria do Padrão de Vida 

Na etapa de planejamento observa-se a possibilidade de ocorrência de um 

impacto socioeconômico de natureza positiva. Esse impacto decorre principalmente 

em função da geração de emprego.  

A melhoria do padrão de vida pode ocorrer uma vez que a partir da criação de 

novos postos de trabalho, há uma diminuição do desemprego, ocasionando um 

aumento dos rendimentos e dos salários. Isso poderá refletir, por exemplo, na inclusão 

econômica dessa parcela da população por meio do emprego. Esses efeitos 

econômicos podem repercutir de forma positiva através do consumo de bens e 

serviços, gerando uma melhoria no padrão de vida da população. 

• Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 61 – Resumo da Avaliação da Melhoria do Padrão de Vida 

Ação Aspecto Significância 

Fase Planejamento 

Aquisição de materiais, mobilização e serviços 
especializados 

Geração de Emprego Baixa 

 

4.6.6.1. Medidas Potencializadoras 

A potencialização dos impactos relativos à melhoria do padrão de vida são: 

• Divulgação local das vagas abertas em decorrência da atividade; 

• Preferência a contratação de profissionais da localidade em que o 

empreendimento está inserido. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Planejamento 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

  
Programa de contratação de mão de obra e 

serviços 
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Programas ambientais relacionados   

 

4.6.7. Aumento na Arrecadação Tributária 

Entende-se por receita tributária toda fonte de renda que deriva da arrecadação 

estatal de tributos, tais como impostos, taxas, contribuições de melhoria e 

contribuições especiais. Em tese, as receitas tributárias possuem a finalidade de 

custear as despesas estatais e suas necessidades de investimento. Lima et al (2017) 

estabelece que a arrecadação tributária se constitui como uma forma de transferir 

recursos da sociedade para o Governo; influenciando dessa maneira no 

comportamento dos agentes econômicos.  

Nesse sentido, a arrecadação de tributos que se observa nas etapas de 

planejamento, implantação e operação do empreendimento do Complexo 

Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X decorre principalmente em função da 

mobilização de mão de obra. Entende-se que esse aspecto deverá resultar na geração 

de empregos, refletindo dessa maneira na arrecadação de tributos a partir da 

consolidação das relações empregatícias decorrentes do empreendimento.  

Além disso, todo o processo de regularização ambiental do empreendimento, 

que vai desde a solicitação da Licença de Prévia até a Licença de Operação, perpassa 

por processos administrativos junto ao Órgão Ambiental Estadual/Federal que geram 

custos financeiros contribuindo dessa forma para arrecadação. 

As relações empregatícias, acabam por se constituírem como um fator gerador 

de tributos, como imposto de renda, FGTS, portanto, a arrecadação de tributos 

configura-se como instrumento de geração de recursos para o Estado. 

Esse impacto, que ocorre em todas as fases do empreendimento, é avaliado 

como um impacto de natureza positiva e, predominantemente, classificado com média 

significância.  

• Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 62 – Resumo da Avaliação do Aumento na  Arrecadação Tributária 

Ação Aspecto Significância 

Fase Implantação 

Escavação, Terraplanagem e Movimento de solo Mobilização de mão de obra Média 
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Funcionamento do canteiro de obras 

Aumento da Demanda de Bens e 
Serviços e afluxo populacional 

Baixa 

Mobilização de mão de obra Baixa 

Abertura das vias de acesso 

Mobilização de mão de obra 

Média 

Cercamento da área do empreendimento Média 

Instalação dos paineis fotovoltaicos Média 

Fase Operação 

Manutenção do cercamento da área Mobilização de Mão de obra Média 

Manutenção das instalações Mobilização de Mão de obra Média 

Operação das UFV Geração de energia limpa Média 

 

4.6.7.1. Medidas Potencializadoras 

A potencialização dos impactos relativos ao aumento da arrecadação tributária 

são: 

• Criação de um canal de comunicação com o objetivo de esclarecer 

eventuais dúvidas referentes a mobilização de mão de obra; 

• Divulgação de informações acerca dos benefícios que o 

Empreendimento 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 

empreendimento; 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas potencializadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva e Monitoramento 

Fase do empreendimento  Implantação/ Operação 

Prazo de Permanência  Longo  

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

 

Programas ambientais relacionados  

 
Programa de contratação de mão de obra e 

serviços 

Plano de Comunicação social 
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4.6.8. Aumento na Ocorrência de Acidentes 

A Lei N°8.213/91 que dispõe sobre os Planos e Benefícios da Previdência 

Social, estabelece em seu artigo 19° que acidente de trabalho é o que ocorre pelo 

exercício do trabalho a serviço de uma empresa ou empregador doméstico, podendo 

provocar lesão corporal, redução da capacidade de trabalho, ou até mesmo a morte 

(BRASIL, 1991). 

Embora, o empreendimento adote e faça uso de medidas tanto no âmbito 

coletivo quanto individual de proteção e segurança da saúde do trabalhor, sabe-se 

que o risco de ocorrência de acidentes existe.  

No entanto, a significância desse impacto é classificada como baixa, uma vez 

que o empreendimento deverá cumprir todas as normas de saúde e segurança, de 

maneira que assegure a saúde do trabalhador. 

• Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 63 – Resumo da Avaliação do Aumento na ocorrência de acidentes 

Ação Aspecto Significância 

Fase Implantação 

Funcionamento do canteiro de obras 
Movimentação de maquinários, 
equipamentos e infra-estrutura 

Baixa 

Abertura das vias de acesso 
Circulação de Materiais, 

Equipamentos, Máquinas e 
Veículos 

Baixa 

Instalação dos paineis fotovoltaicos 
Circulação de Materiais, 

Equipamentos, Máquinas e 
Veículos 

Baixa 

Fase Operação 

Manutenção do cercamento da área Transporte de Insumos Baixa 

Fase de Desativação 

Desmobilização da UFV Descarte dos painéis fotovoltaicos Média 

 

4.6.8.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos ao aumento na ocorrência de acidentes são: 

• Instalação de redutores de velocidade e placas de sinalização; 

• Ações de educação ambiental junto aos trabalhadores do complexo; 

• Treinamento em melhoria visando a segurança dos colaboradores; 

• Treinamento para melhoria em segurança operacional dos processos; 

• Estabelecimento de procedimentos e instruções do trabalho; 
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• Capacitação dos colaboradores por meio de treinamentos. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva 

Fase do empreendimento  Implantação/ Operação/ Desativação 

Prazo de Permanência  Médio/ Longo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

 

Programas ambientais relacionados  

 
Programa de contratação de mão de obra e 

serviços 
Programa de gerenciamento de resíduos 

sólidos 
Plano de gerenciamento ambiental da obra 

 

4.6.9. Aumento das Doenças Respiratórias 

As emissões de material particulado e gases observada na etapa de 

implantação, decorrem principalmente do tráfego de veículos e máquinas utilizados 

nas vias de acesso e na instalação dos painéis fotovoltaicos. 

Os gases emitidos a partir da queima de combustíveis fósseis podem causar a 

inflamação e a constrição das vias aéreas e potencializar os problemas respiratórios 

em pessoas que já possuem algum tipo de doença respiratória, como asma ou 

bronquite. Os principais gases emitidos são monóxido de carbono (CO), óxidos de 

nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC), óxidos de enxofre (SOx), material particulado 

(MP). O material particulado, também conhecido como fuligem ou fumaça preta pode 

causar além da asma e bronquite, câncer de pulmão. 

• Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 64 – Resumo da Avaliação das doenças respiratórias 

Ação Aspecto Significância 

Fase Implantação 

Abertura das vias de acesso 
Emissão de gases e materiais 

particulados 
Média 

Instalação dos paineis fotovoltaicos 
Emissão de gases e materiais 

particulados 
Baixa 
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4.6.9.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos ao aumento das doenças respiratórias são: 

• Orientação aos proprietários/operadores de veículos automotores a óleo 

diesel orientando-os sobre a importância da correta manutenção do 

motor e regulagem dos respectivos dispositivos que influenciam a 

queima do combustível, para minimizar a emissão de fumaça preta; 

• Rapacitação técnica e desenvolvimento de rotinas de gestão ambiental 

e auto-fiscalização, envolvendo o segmento de transporte; 

• Execução de manutenção periódica dos veículos e equipamentos para 

minimizar e emissão de gases poluentes; 

• Umidificação de vias e acessos não pavimentos com objetivo de reduzir 

a geração de poeira em suspensão. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Implantação 

Prazo de Permanência  Longo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

 

Programas ambientais relacionados  

Programa de gerenciamento de emissões 
atmosféricas 

Plano de Gerenciamento Ambiental da Obra 

 

4.6.10. Capacitação da Força de Trabalho 

Nas fases de implantação e operação do empreendimento, onde se observa 

um aumento na mobilização de mão obra para atender as atividades inerentes a estas 

etapas, requer mão de obra qualificada. Nesse sentido, o aumento pela demanda de 

mão de obra especializada pode fazer com que haja um acréscimo em relação a 

qualificação profissional visando atender uma demanda gerada pela implantação e 

operação do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. 

• Resumo avaliação do impacto: 
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Tabela 65 – Resumo da Avaliação da Capacitação da Força de Trabalho 

Ação Aspecto Significância 

Fase Implantação 

Escavação, Terraplanagem e Movimento de solo 

Mobilização De Mão de Obra 

Baixa 

Funcionamento do canteiro de obras Média 

Abertura de Vias de Acesso Baixa 

Instalação dos paineis fotovoltaicos Baixa 

Fase Operação 

Execução dos programas ambientais Mobilização De Mão de Obra Média 

 

4.6.10.1. Medidas Potencializadoras 

A potencialização dos impactos relativos à capacitação da força de trabalho 

são: 

• Treinamento e capacitação e integração de mão de obra; 

• Divulgação local dos programas de capacitação que serão ofertados; 

•  Realização de parcerias com Sindicatos, ONG’s e Poder Público para 

qualificação técnica profissional. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas potencializadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Implantação/ Operação 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

 

Programas ambientais relacionados  

 
Programa de contratação de mão de obra e 

serviços 
 

 

4.6.11. Crescimento da População Flutuante 

A geração de novos postos de trabalho aliado ao aquecimento da economia 

pode gerar esse deslocamento da população de outras cidades em busca de melhores 

condições de vida.  
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A chegada de operários de outras localidades pode fazer com que haja uma 

dinamização da economia local, sendo possível observar reflexos no mercado de mão 

de obra, prestação de serviços, influência no mercado local. 

• Resumo avaliação do impacto: 

  Tabela 66 – Resumo da Avaliação do Crescimento da População Flutuante 

Ação Aspecto Significância 

Fase Implantação 

Funcionamento do canteiro de obras 
Aumento da Demanda de Bens e 

Serviços e afluxo populacional 
Baixa 

 

4.6.11.1. Medidas Potencializadoras 

A potencialização dos impactos relativos ao crescimento da população flutuante 

são: 

• Priorização de contratação de trabalhadores; 

• Divulgação de informações qualificadas sobre o empreendimento; 

• Preferência quanto ao uso de serviços, insumos, bens e produtos locais; 

• Abertura de canais de diálogo para a promoção de informações à 

população quanto ao perfil da mão de obra que deverá ser mobilizada; 

• Qualificar os trabalhadores contratados para a implantação de forma que 

estes possam atuar em conformidade com as políticas de saúde, 

segurança e meio ambiente do empreendedor. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas potencializadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Implantação 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  
Programa de contratação de mão de obra e 

serviços 
Plano de Gerenciamento Ambiental da Obra 
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4.6.12. Diminuição do Fluxo Econômico  

O efeito contrário da melhoria do padrão de vida também pode ser observado. 

Com a ocorrência da desmobilização de mão de obra, além dos efeitos financeiros 

observados de imediato, pela redução da renda financeira, destaca-se também os 

aspectos sociais inerentes a essa ação, uma vez que como consequência da 

diminuição supressão dos postos de trabalho, o trabalhador estará sujeito a mudanças 

econômicas que envolvem toda a família.  

Essa alteração econômica na receita do trabalhador poderá desencandear um 

efeito de reação em cadeia na economia local, uma vez que com o aumento do 

desemprego, o consumo de bens, produtos e serviços, deverá ser comprometido de 

forma significativa. 

Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 67 – Resumo da Avaliação da Diminuição do Fluxo Econômico 

Ação Aspecto Significância 

Fase Implantação 

Desmobilização de Mão de Obra 
Diminuição na quantidade de 

vagas de trabalho 
Média 

Fase de Desativação 

Desmobilização da Mão de Obra Supressão de postos de trabalho Média 

 

4.6.12.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à diminuição do fluxo econômico são: 

• Acompanhamento das ações de desmobilização e demissões; 

• Estabelecer planos que visem a reinserção dos trabalhadores no 

mercado; 

• 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 

e/ou garantir recursos para que os trabalhadore retornem ao seu local 

de origem após a finalização do contrato de trabalho. 

 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 
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CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Implantaçãoa/Desativação 

Prazo de Permanência  Médio/ Longo Prazo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

 

Programas ambientais relacionados  

 
Programa de contratação de mão de obra e 

serviços 
Programa de comunicação social 

 

 

4.6.13. Queda da Arrecadação Tributária 

Uma vez que a demanda por mobilização de mão de obra, pode gerar 

arrecadação de tributos em função das relações empregatícias estabelecidas, além 

da aquisição de equipamentos e serviços que contribuem para arrecadação de 

impostos, o inverso também poderá acontecer, nas etapas de implantação e 

desmobilização das estruturas do empreendimento. 

Ao término das atividades, em que não haverá mais a necessidade da 

aquisição de mão de obra para atender aquela demanda específica, observa-se a 

partir daí o fim das relações empregatícias, ocasionando, principalmente redução dos 

postos de trabalhos. Nesse sentido, com o fim de atividades que contribuem para 

arrecadação de impostos, o Estado terá redução dos tributos. 

• Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 68 – Resumo da Avaliação da Queda da Arrecadação Tributária 

Ação Aspecto Significância 

Fase de Implantação 

Desmobilização de mão-de-obra 
Diminuição na quantidade de 

vagas de trabalho 
Média 

Fase Desativação 

Desmobilização de mão-de-obra Supressão de postos de trabalho Média 

 

4.6.13.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à queda da arrecadação tributária são: 

• Elaboração e execução de um plano de desmobilização de mão de obra; 
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• Acompanhamento das ações de desmobilização e demissões; 

• Estabelecer planos que visem a reinserção dos trabalhadores em outras 

áreas; 

• Garantia de recursos aos trabalhadores para retorno ao seu local de 

origem ao final do seu período de trabalho; 

• Estabelecer um canal de comunicação com os trabalhadores com o 

objetivo de informar sobre as características da obra, levando em 

consideração a duração da obra, formas de contratação, e atividades a 

serem desenvolvidas pelos colaboradores. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Implantação/Desativação 

Prazo de Permanência  Médio Longo Prazo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

 

Programas ambientais relacionados  

 
Programa de contratação de mão de obra e 

serviços 
Programa de comunicação social 

 

 

4.6.14. Valorização Imobiliária 

A valorização imobiliária pode ser entendida como a avaliação de mercado de 

um imóvel em que lhe é atribuido um preço superior ao valor de sua aquisição.Essa 

valorização de determinadas áreas de imóveis pode ocorrer principalmente em virtude 

da presença de algum empreendimento que afete direta e indiretamente a área. 

Nesse caso, a implantação do empreendimento pode fazer com que haja uma 

especulação dos imóveis da região, sobretudo em função dos ganhos econômicos 

ocasionados pelo empreendimento, além das melhorias das infraestruturas básicas já 

existentes, como melhorias nas vias de acesso, nos sistemas de esgotamento 

sanitário, abastecimento de água e drenagem. 
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Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 69 – Resumo da Avaliação da Valorização Imobiliária 

Ação Aspecto Significância 

Fase de Implantação 

Funcionamento do Canteiro de Obras 
Aumento da Demanda de Bens e 

Serviços e afluxo populacional 
Baixa 

 

4.6.14.1. Medidas Potencializadoras 

A potencialização dos impactos relativos à valorização imobiliária são: 

• Conscientização da população quanto ao valor real de suas 

propriedades (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, 

comunicações, redes de drenagem, e melhorias ao acesso a internet; 

• Incentivo ao desenvolvimento da oferta de bens, serviços e produtos 

local. 

• Elabora e executar programas de apoio a infraestrutura local. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas potencializadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Implantação 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  
Programa de comunicação social 

Plano de Gerenciamento Ambiental da Obra 
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4.6.15. Desvalorização Imobiliária 

Com a desativação do empreendimento, ocorrerá uma desmobilização das 

estruturas ocasionando o descarte do material de funcionamento do Complexo 

Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. Esse descarte de material, se feito 

de maneira inadequada sem um correto plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

que englobe acondicionamento, tratamento e destinação desse material, poderá 

acarretar uma alteração da qualidade ambiental da área do entorno do 

empreendimento, comprometendo seus atributos ambientais e, consequentemente 

refletindo na desvalorização dos imóveis da região. 

Outro fator que poderá contribuir para essa desvalorização será a depreciação 

das estruturas de apoio do entorno da área do empreendimento, como as estruturas 

de lazer, transporte, comunicação e oferta de produtos e serviços. 

Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 70 – Resumo da Avaliação da Desvalorização Imobiliária 

Ação Aspecto Significância 

Fase Desmobilização 

Desmobilização da UFV Descarte dos painéis fotovoltaicos Baixa 

 

4.6.15.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à desvalorização imobiliária são: 

• Conscientização da população quanto ao valor real de suas 

propriedades (Habitações e terrenos); 

• Difusão de informações a cerca 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, 

comunicações, redes de drenagem, e melhorias ao acesso a internet; 

• Incentivo ao desenvolvimento da oferta de bens, serviços e produtos 

local; 

• Elaboração e executação dos programas de apoio a infraestrutura local; 

• Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
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A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas potencializadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Desativação 

Prazo de Permanência  Médio Longo Prazo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos 

Plano de comunicação social 
Plano de Gerenciamento Ambiental da Obra 

 

4.6.16. Geração de Conflitos e Insegurança 

 

A geração de conflitos também está ralacionada a etapa de desmobilização do 

empreendimento. Entende-se, que ao encerrar as atividades do Complexo 

Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, muitas das estruturas presentes no 

empreendimento não terão mais utilidade.  

O plano de gerenciamento de resíduos e o plano de desmobilização deverão 

prever a destinação e disposição final mais adequada desse material, seja 

disponibilizando-o para reciclagem ou até mesmo para aterro sanitário. 

No entanto, no Brasil o funcionamento de parques fotovoltaicos ainda se 

configura como uma atividade relativamente nova, não sendo possível observar o 

encerramento dessas atividades. 

Diante disso, a incerteza de como se dará essa desativação das atividades na 

prática, poderá acarretar insegurança a população do entorno quanto aos prejuízos 

ocasionados tanto nos meios físico, biótico e socioeconômico, em virtude do descarte 

inadequado dos resíduos eletroeletrônicos, construção civil e resíduos da 

desinstalação dos painéis. 

Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 71 – Resumo da Avaliação de Conflitos e Insegurança 

Ação Aspecto Significância 

Fase Desativação 
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Desmobilização da UFV 

Geração de resíduos sólidos de 
construção civil e eletrônicos Baixa 

Descarte dos painéis fotovoltaicos 

 

4.6.16.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à Geração de Conflitos e Insegurança são: 

• Criação de canais de comunicação para esclarecer dúvidas da 

população em relação ao funcionamento do empreendimento; 

• Divulgação de informação qualificada sobre o empreendimento; 

• Sensibilização de trabalhadores a fim de que não ocorra conflitos com a 

comunidade; 

• Priorização de contratação de mão de obra local, evitando a contratção 

de trabalhadores externos; 

• Planejamento e execução das atividades de forma que impactem e 

alterem o mínimo possível a rotina da população localizada na área 

próxima ao empreendimento; 

• Planejamento de rotas e horários dos transportes e quipamentos 

evitando os horários de maior fluxo de transporte local e horários 

noturnos. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

 

 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Desativação 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

 

Programas ambientais relacionados  

Programa de gerenciamento de resíduos 
sólidos 

Plano de comunicação social 
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4.6.17. Geração de Emprego e Renda 

A implantação de um empreendimento em determinada localidade, gera 

naturalmente a busca por mão de obra, uma vez que deverá ser criado postos de 

trabalho, com o objetivo de atender as demandas existentes das atividades inerentes 

ao funcionamento de uma UFV. 

Desse modo, a geração de emprego e renda é um dos fatores que serão 

observados com a chegada dessa atividade na região. A ocorrência desse impacto 

deverá aquecer a economia local movimentando a região e auxiliando no seu 

processo de desenvolvimento, podendo contribuir para o surgimento de diversas 

oportunidades de negócios. 

• Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 72 – Resumo da Avaliação de Geração de Emprego e Renda 

Ação Aspecto Significância 

Fase Operação 

Manutenção do cercamento da área 
Mobilização de Mão de Obra Média 

Manutenção das instalações 

 

4.6.17.1. Medidas Potencializadoras 

A potencialização dos impactos relativos à Geração de Emprego e Renda são: 

• Criação de canais de comunicação para esclarecer dúvidas da 

população em relação ao funcionamento do empreendimento; 

• Divulgação de informação qualificada sobre o empreendimento; 

• Priorização de contratação de mão de obra local; 

• Planejamento de transporte e dos materiais e quipamentos evitando os 

horários de maior fluxo de transporte local e horários noturnos; 

• Treinamento e capacitação da mão de obra local; 

• Priorizar compras locais para aquisição de insumos, maquinário e 

equipamentos; 

• Estabelecer parcerias com a prefeitura para que seja realizado um 

cadastro de trabalhadores disponível. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas potencializadoras de acordo com o quadro: 
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CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Operação 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados Programa de contratação de mão de obra e 
serviços 

 

 

4.6.18. Riscos para Saúde 

 

Com o fim do funcionamento das atividades, já foi visto que haverá a 

desativação e a desmobilização das estruturas do Complexo Fotovoltaico Coremas 

IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, que gerará não somente resíduos da construção civil como 

também resíduos eletrônicos. O descarte inadequado desse material no meio 

ambiente, além de causar prejuízos a saúde ambiental, poderá ocasionar também 

riscos para a saúde da população. 

Entende-se que o comprometimento da qualidade dos recursos ambientais 

como solo, água e ar, poderá refletir na saúde da comunidade, através de aumento 

de doenças respiratórias ocasionadas pela poluição do ar, aumento na incidência de 

doenças de veículação hídrica, em função da possível contaminação de corpos 

hídricos, além do comprometimento da segurança alimentar que poderá ser 

comprometida em razão da alteração da qualidade do solo. 

 

• Resumo avaliação do impacto: 

Tabela 73 – Resumo da Avaliação de Riscos à Saúde 

Ação Aspecto Significância 

Fase Desativação 

Desmobilização da UFV 

Geração de resíduos sólidos de 
construção civil e eletrônicos Média 

Descarte dos painéis fotovoltaicos  
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4.6.18.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à Riscos a saúde são: 

• Executar as medidas previstas no Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos; 

• Escolha adequada dos locais de bota-fora com as devidas medidas de 

reabilitação após a desativação; 

• Treinamento de educação ambiental para os colaboradores. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas potencializadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Desativação 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados 
Plano de Grenciamento de Resíduos Sólidos 
Plano de Gerenciamento Ambiental da Obra 

 

4.6.19. Supressão de Postos de trabalho 

Outro impacto que deverá ser observado com o fim do funcionamento das 

atividades do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X na região, 

será a queda nos postos de trabalho. Com o fim das atividades, a redução nos postos 

será uma consequência natural para a região, uma vez que não haverá mais a 

necessidade de contratação de mão de obra para atender os serviços de operação e 

manutenção do complexo havendo dessa maneira uma redução significativa dos 

postos de trabalho.  

Isso resultará em desemprego e comprometimento da integridade financeira 

podendo causar uma queda na economia local. Isso ocorre porque com o desemprego 

a renda do consumidor diminuirá levando uma escassez de demanda.  

Resumo avaliação do impacto: 
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Tabela 74 – Resumo da Avaliação de Supressão de Postos de Trabalho 

Ação Aspecto Significância 

Fase Desativação 

Desmobilização da UFV 
Descarte dos painéis 

fotovoltaicos  
Média 

 

4.6.19.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à Supressão dos Postos de trabalho são: 

• Criação de canais de comunicação para esclarecer dúvidas da 

população em relação ao funcionamento do empreendimento; 

• Divulgação de informação qualificada sobre o empreendimento; 

• Criação de um canal de comunicação com o objetivo de esclarecer 

eventuais dúvidas referentes a desmobilização de mão de obra; 

• Comunicação da população e gestores públicos para acompanhamento 

e monitoramento de eventuais impactos ocasionados pela desativação 

do empreendimento; 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas potencializadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva e Monitoramento 

Fase do empreendimento  Implantação/ Operação 

Prazo de Permanência  Longo  

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

 

Programas ambientais relacionados  

 
Programa de contratação de mão de obra e 

serviços 

Plano de Comunicação social 

4.7. Meio Físico e Socioeconômico (FS)   

Os impactos aqui colocados foram avaliados de maneira a interferir de forma 

simultânea no meio físico e no meio socioeconômico.  
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4.7.1. Aumento da Demanda às Estruturas de Disposição/destinação 
Adequada  

Considerando a questão que o Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, X aumentará a geração de resíduos, em especial, durante a fase de 

instalação, é essencial mensurar os impactos ambientais voltados ao aumento da 

demanda das estruturas de disposição/destinação adequada, uma vez que estas são 

a forma de disposição mais indicada por dispor de um sistema de impermeabilização, 

tratamento de percolado, monitoramento e outras medidas de mitigação dos impactos 

ambientais. 

Com o funcionamento do canteiro de obras e instalação dos painéis 

fotovoltaicos haverá tanto aumento da geração dos resíduos sólidos, resíduos de 

construção civil (materiais oriundos de terraplagem, movimento de solo, demolição, 

metais, papelão, papel, tintas, graxas óleos, materiais orgânicos, etc.), assim como de 

efluentes, intensificado pelo incremento de mão de obra, ainda que temporário. Os 

resíduos referentes à construção civil e das atividades da lavagem dos veículos e 

equipamentos poderão ser atenuados com a reutilização na própria obra. Ressalta-se 

que as empresas transportadoras e receptoras deverão, obrigatoriamente, possuir 

licenças dos órgãos ambientais. 

Este impacto quando negligenciado, além de apresentar riscos aos recursos 

naturais, significa alto risco à saúde pública, pois aumentará a chance de exposição 

da população aos resíduos e poluentes gerados. Como o complexo encontra próximo 

a vários corpos hídricos, a disposição e destinação incorreta dos resíduos poderá ser 

potencializada, uma vez que aumentará as chances de contaminação dos mananciais 

superficiais próximos devido às altas concentrações de matéria orgânica, amônia e 

sais.  

• Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 75 – Resumo da Avaliação do Impacto Aumento da Demanda às Estruturas de 
Disposição/destinação Adequada 

Ação Aspecto Significância  

Fase Instalação 

Funcionamento do canteiro de obras Geração de resíduos e efluentes Baixa 

Instalação dos paineis fotovoltaicos Geração de resíduos da construção civil Baixa 
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4.7.1.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos ao aumento da demanda às estruturas de 

disposição/destinação adequada são: 

• Otimização da utilização dos recursos dos sistemas de produção, 

contemplando a redução consideravelmente dos bens utilizados no 

desenvolvimento do empreendimento em seu sistema de produção; 

• Gerenciamento adequado dos resíduos produzidos, em especial, na fase 

de impantação e nas demais atividades instrutivas; 

• Implantação eficaz do programa de coleta seletiva; 

• Conscientização e implantação de práticas ambientais com os envoltos. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Todas 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos;  

Programa de Educação Ambiental; e 

Programa de Gerenciamento Ambiental da 
Obra 

 

4.7.2. Aumento do Tráfego nas Vias Locais 

Relacionado ao aumento do fluxo de veículos nas vias locais, e considerando 

além de fatores físicos, os fatores do meio socioeconômico, a infraestrutura viária é 

um dos fatores com maior fragilidade no cenário de implantação do empreendimento. 

O aumento no tráfego de veículos leves e pesados na região poderá provocar 

a deterioração das vias compartilhadas, além de aumentar o risco de acidentes na 

região, interferindo na rotina da população local. Além disso, durante a implantação 
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do empreendimento também poderá ocorrer interrupções de alguns acessos e vias, 

como comumente ocorre em obras desta magnitude, em função da passagem de 

equipamentos de grande porte. E, ainda que sejam eventos pontuais, podem causar 

transtornos à população. 

Além das interferências nos aspectos socioeconômicos, este impacto poderá 

ocasionar em diversos impactos negativos no meio biótico e físico, desde o aumento 

da poluição atmosférica e sonora, como interferências nas comunidades faunísticas e 

florísticas. 

• Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 76 – Resumo da Avaliação do Impacto Aumento do Tráfego nas Vias Locais 

Ação Aspecto Significância  

Fase Instalação 

Funcionamento do canteiro de 

obras 

Movimentação de maquinários, equipamentos e 

infra-estrutura 
Baixa 

Abertura das vias de acesso 
Circulação de Materiais, Equipamentos, 

Máquinas e Veículos 
Baixa 

Instalação dos paineis 

fotovoltaicos 
Emissão de gases e materiais particulados Baixa 

 

4.7.2.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos ao aumento do tráfego nas vias locais são: 

•  Planejamento adequado das atividades construtivas, com a definição das 

rotas de tráfegos e veículos, equipamentos e pessoas, assim como a 

sinalização apropriada para evitar maiores transtornos e interferências na 

vida da população local e do meio ambiente; 

• Implementação de medidas de redução/controle dos níveis de ruídos; 

• Manutenção e monitoramento de veículos e vias a fim de evitar os 

transtornos causados pelo aumento do fluxo de veículos;  

• Treinamentos específicos aos motoristas e funcionários envolvidos com a 

implantação do empreendimento para que pratiquem uma direção defensiva 

e com o menor impacto possível no local; 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 4 
Identificação, Avaliação dos Impactos Ambientais e 
Proposição de Medidas Mitigadoras 

Outubro 2020   

589 

• Orientação aos trabalhadores sobre os cuidados com a fauna e técnicas de 

construção e operação de equipamentos e direção de veículos que 

minimizem o risco de acidentes com a fauna;  

• Prever nos Programas Ambientais medidas para organizar o transporte de 

pessoas e materiais em toda a região durante o período de obras, a fim de 

minimizar os transtornos aos usuários da rede viária afetada, aos pedestres, 

moradores locais e meio ambiente; 

• Realização de afugentamento da fauna visando deslocar os indivíduos para 

áreas remanescentes.  

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Instalação 

Prazo de Permanência  Média 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Gerenciamento de Emissões 

Atmosféricas; 

Programa de Resgate e Relocação de 
Fauna; 

Programa de Contratação de Mão de Obra e 
Serviços; 

Programa de Educação Ambiental; 

Programa de Gerenciamento de Ruídos e 
Vibrações; 

Programa de Controle de Erosão; e 

Programa de Comunicação Social 

 

4.7.3. Poluição Sonora  

Durante a fase de instalação do empreendimento é previsto o aparecimento de 

novas fontes geradoras de ruídos no local onde serão realizadas as atividades 

construtivas e, principalmente, nos trajetos utilizados como acessos ao 

empreendimento, além de provocar incômodos à comunidade faunística.  
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É importante salientar que as imediações das áreas que abrangerão o 

complexo em estudo apresentam baixa densidade demográfica e com benfeitorias 

esparsas o que, por dedução, estabelece-se como um atenuador das condições de 

incidência deste impacto.  

Outro fator paliativo, é que o funcionamento dos painéis fotovoltaicos não gera 

ruídos de modo a ser caracterizado como poluição sonora. Assim, não irá reproduzir 

incômodos às populaçãoes lindeiras. Contudo, poderá haver mesmos em casos mais 

difusos e moderados, incômodos aos trabalhadores nos processos de manutenção 

dos desses painéis. 

• Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 77 – Resumo da Avaliação do Impacto Poluição Sonora 

Ação Aspecto Significância  

Fase Instalação 

Funcionamento do canteiro de obras Geração de Ruídos e Vibrações Baixa 

Abertura das vias de acesso Emissão de Ruídos Baixa 

Instalação dos paineis fotovoltaicos Emissão de Ruídos e Vibrações Baixa 

  

4.7.3.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à poluição sonora são: 

• Monitoramento dos níveis de ruídos com a realização de campanhas 

periódicas de monitoramento do nível de pressão sonora com fins de 

diagnosticar a condição desse impacto e subsidiar decisões de atenuação 

e de mitigação;  

• Executar a ações de comunicação com a população do entorno para 

informá-los acerca do calendário de obras, e horário das principais 

ocorrências de ruídos operacionais;  

• Realizar inspeções preventivas e monitoramentos periódicos nos veículos e 

maquinários visando diminuir a ocorrência de ruídos mecânicos destes 

equipamentos quando nos trajetos percorridos nos acessos e vias públicas. 

• Evitar trabalho noturno em locais próximos às aglomerações urbanas; 
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• 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 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Instalação 

Prazo de Permanência  Médio 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Contratação de Mão de Obra e 
Serviços; 

Programa de Gerenciamento de Ruídos e 
Vibrações; 

Programa de Gerenciamento Ambiental da 
Obra; 

Programa de Comunicação Social; e 

Programa de Educação Ambiental 

 

4.7.4. Perdas de Áreas Agricultáveis  

Para a construção do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X, em especial, para abertura das vias de acesso, são necessárias grandes áreas 

abertas para uma livre movimentação, implicando na perda de áreas utilizáveis para 

a agricultura. 

No entanto, as áreas do empreendimento serão fracamente afetadas, tendo em 

vista que serão reaproveitadas as vias de acessos do complexo fotovoltaico Coremas 

I II e III. Ademais, ressalta-se que um fator atenuante será as áreas suprimidas para 

instalação das placas e sinalizações. 

• Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 78 – Resumo da Avaliação do Impacto Perda das Áreas Agricultáveis 

Ação Aspecto Significância  



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 4 
Identificação, Avaliação dos Impactos Ambientais e 
Proposição de Medidas Mitigadoras 

Outubro 2020   

592 

Fase Instalação 

Abertura das vias de acesso Mudança no Relevo Baixa 

Fase Desmobilização 

Desmobilização da UFV Descarte dos Painéis Fotovoltaicos Baixa 

 

4.7.4.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à perda das áreas agricultáveis são: 

• Realizar o monitoramento da qualidade do solo e a cobertura vegetal Área 

Diretamente Afetada (ADA) de acordo com os programas ambientais e de 

controle dos processos erosivos; 

• Recuperar as terras utilizadas como canteiros de obras, vias de acessos, 

alojamentos de trabalhadores, áreas de extração de recursos naturais, 

dentre outros; 

• Orientar os envoltos que perderem terras e queiram continuar na atividade 

agrícola, através da divulgação de informações sobre técnicas de manejo, 

conservação dos solos e outras formas de utilização das terras. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Instalação e Desmobilização 

Prazo de Permanência  Longa 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

Programas ambientais relacionados  

Programa de Educação Ambiental; 

Programa de Recuperação de Área 
Degradada; e 

Programa de Comunicação Social 
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4.7.5. Pressão sobre a Infraestrutura Viária 

A implantação do empreendimento está associada a um aumento no volume 

de veículos leves e pesados que circularão na região, em função da demanda de 

transporte de pessoas (colaboradores), materiais, equipamentos e insumos, 

resultando, assim, na pressão sobre a infraestrutura viária. O aumento do tráfego de 

veículos nas vias e acessos pode provocar a deterioração das vias compartilhadas, 

além de aumentar o risco de acidentes.  

Além das rodovias estaduais, haverá aumento no fluxo de veículos nas vicinais, 

que são vias não pavimentadas e sem sistema de drenagem. Estas vias vicinais 

merecem atenção especial, onde poderá ser registrado o aumento de deficiência na 

acessibilidade das localidades e bairros rurais, implicando em dificuldades ao 

desenvolvimento das atividades diárias e produtivas, particularmente grave, em casos 

de urgências médicas e policiais.  

Dentre as vias não pavimentadas, destaca-se a situação dos acessos principais 

das propriedades Fazenda Rio tinto e Sítio Escurinho. Durante a implantação do 

empreendimento também poderá ocorrer interrupções de alguns acessos e vias, como 

comumente ocorre em obras desta magnitude, em função da passagem de 

equipamentos de grande porte. E, ainda que sejam eventos pontuais, podem causar 

transtornos à população. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 79 – Resumo da Avaliação do Impacto Pressão sobre a Infraestrutura Viária 

Ação Aspecto Significância  

Fase de Instalação 

Escavação, Terraplanagem e 

Movimento de solo 

Movimentação de maquinários, 

equipamentos e infra-estrutura 
Média 

Funcionamento do canteiro de 

obras 

Movimentação de maquinários, 

equipamentos e infra-estrutura 
Média 

Abertura das vias de acesso 
Circulação de Materiais, Equipamentos, 

Máquinas e Veículos 
Média 

Fase Operação 

Manutenção do Cercamento da 

área 
Transporte e insumos  Baixa 
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4.7.5.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à pressão sobre a infraestrutura viária são: 

• Planejar os melhores horários de transporte de pessoas e equipamentos, 

para evitar a interferência no tráfego local.  

• Realizar a verificação prévia, durante e após as obras, da situação da 

manutenção nos principais trechos das vias compartilhadas.  

• Promover ajustes e adequações nas vias compartilhadas, incluindo 

sinalização viárianos trechos considerados críticos, em diálogo com o poder 

público local.  

• Realizar a manutenção mecânica preventiva dos veículos e máquinas. 

• Comunicar as partes interessadas acerca das previsões de ocorrências de 

eventos geradores de trânsito, interrupções e aumento do tráfego derivados 

das obras.  

• Sensibilizar funcionários, principalmente os motoristas de veículos, acerca 

da importância do respeito às leis de trânsito, bem como a implementação 

de treinamento em direção defensiva.  

• Manter ativos canais de comunicação para esclarecimento de dúvidas sobre 

o empreendimento. 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro: 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Corretiva e de Monitoramento 

Fase do empreendimento  Instalação e 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; 

Programa de Recuperação de Área 
Degradada; 

Programa de Gerenciamento Ambiental da 
Obra; 
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Programa de Controle de Erosão; e 

Programa de Comunicação Social 

 

4.8. Meio Físico e Biótico (FB)  

Os impactos ambientais que ocorrem no meio físico e biótico simultaneamente, 

são aquelas alterações ambientais que de alguma maneira modificam as relações 

entre solo, águas, ar e o clima, e os ecossistemas terrestres e aquáticos e todas as 

suas interações entre fauna e flora. 

 Observa-se, que a partir das reações de causa e efeito entre as ações e os 

aspectos ambientais identificados no empreendimento, foi possível a identificação de 

somente um potencial impacto ambiental. Que ocorreu uma vez durante a etapa de 

planejamento. 

4.8.1. Alteração da Demanda Hídrica 

A área em que o empreendimento está localizado não é contemplada por rede 

de abastecimento de água. Nessa atividade, há a necessidade de captação de água 

para atender todas as atividades relacionadas ao funcionamento e a manutenção do 

empreendimento, que engloba os seus mais diversos usos. 

Uma alternativa para atender essa demanda, pode ser a abertura de poços, 

utilização de reservatórios artificiais ou até mesmo captação de água de algum corpo 

hídrico próximo, desde que seja devidamente autorizado. 

No entanto, a captação dessa água, se feita de forma desordenada e sem 

planejamento, poderá ocasionar a variação da demanda hídrica, uma vez que a 

retirada do recurso pode comprometer a disponibilidade de água. Além disso, o 

comprometimento da demanda hídrica pode ser agravado em virtude das condições 

naturais da área, como baixo regime de chuvas. 

Resumo avaliação do impacto:  

Tabela 80 – Resumo da Avaliação do Impacto Alteração da Demanda Hídrica 

Ação Aspecto Significância 

Fase Operação  

Manutenção das instalações 
Consumo de água, atividades 

administrativas 
Média 
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4.8.1.1. Medidas Mitigadoras 

A mitigação dos impactos relativos à alteração da demanda hídrica são: 

• Sensibilização dos funcionários sobre uso racional da água; 

• Redução do uso da água em procedimentos de manutenção e operação; 

• Implementar tecnologias de reuso de água; 

A equipe técnica deste estudo considerou a avaliação dos parâmetros de 

análise destas medidas mitigadoras de acordo com o quadro 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

Natureza  Preventiva, Monitoramento 

Fase do empreendimento  Operação 

Prazo de Permanência  Médio Longo Prazo 

Responsabilidade  Empreendedor 

Exequibilidade  Sim 

 

Programas ambientais relacionados 

 
Plano de monitoramento dos corpos d’água 

Plano de monitoramento dos efluentes 
Programa de Gerenciamento Ambiental 

 

4.9. Meio Biótico e Socioeconômico (BS) 

Dentro da análise de impactos ambientais realizada pela equipe técnica deste 

estudo não foram enumerados impactos do meio Biótico e Socioeconômico. Contudo, 

é importante frisar que o contexto geral empoderou a interdisciplinaridade dos 

impactos aos demais meios compreendidos no estudo. 

4.10. Matrizes com a Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais 
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Quadro 71 – Matriz de Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais na Fase de Planejamento Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X 

Fase de Planejamento 

Ações Aspectos Impactos 
Mei

o 
Naturez

a 
Form

a 
Duraçã

o 
Probabilida

de 
Reversibilida

de 
Temporalida

de 
Magnitud

e 
Cumulativida

de 
Sinergi

a 
Abrangênci

a 
Significânci

a 
CLASSIFICAÇÃ

O 

Aquisição de materiais, 
mobilização e serviços 

especializados 

Aumento do 
fluxo de pessoas 

e veículos 

Diminuição 
dos recursos 

naturais 
F - DI 1 3 5 3 2 2 2 7 25 Média 

Interferências 
no Cotidiano 
da População 

SE - DI 1 3 1 1 1 1 2 3 13 Baixo 

Aumento da 
demanda de 

serviços 
públicos 

SE - DI 1 2 1 1 1 2 2 3 13 Baixo 

Dinamização 
da economia 

local 
SE + DI 1 3 1 1 1 1 2 3 13 Baixo 

Geração de 
resíduos 

Alteração da 
qualidade da 

água 
F - DI 1 3 1 1 2 2 2 3 15 Baixo 

Alteração da 
qualidade do 

solo 
F - DI 1 3 1 1 2 2 2 3 15 Baixo 

Geração de 
emprego 

Melhoria no 
padrão de 

vida 
SE + DI 1 2 1 1 1 1 2 3 12 Baixo 

Alteração da 
qualidade de 

vida 
SE + IN 1 3 1 1 1 2 2 3 14 Baixo 

Geração de 
expectativas 
na população 

SE + DI 1 3 1 1 1 2 1 3 13 Baixo 

Realização de 
Estudos/levantament

os (Viabilidades, 
Geotécnicos, 
Topográficos, 

Hidrogeológicos, 
Socioambientais, 
dentre outros) e 

monitoramento de 
recursos naturais da 

região 

Delimitação 
da(s) área(s) de 

interesse 
ambiental 

Interferência 
nas 

comunidades 
faunísticas 

B - DI 1 3 1 1 2 2 2 7 19 Média 

Tráfego de 
veículos 

Alteração da 
qualidade do 

solo 
F - DI 1 3 1 1 2 2 2 3 15 Baixo 

Alteração 
qualidade da 

água 
F - DI 1 3 1 1 2 2 2 3 15 Baixo 

Consumo de 
combustíveis 

Diminuição 
dos recursos 

naturais 
F - DI 1 3 5 3 2 2 2 7 25 Média 

Geração de 
ruídos e 

vibrações 

Interferências 
no Cotidiano 
da População 

SE - DI 1 3 1 1 1 1 1 3 12 Baixo 

Afugentamen
to da fauna 

B - DI 3 3 1 1 2 2 2 3 17 Média 

Emissão de 
gases poluentes 

/ material 
particulado 

Alteração da 
qualidade do 

ar 
F - DI 1 3 1 1 2 2 2 7 19 Média 

Diagnóstico dos 
riscos de 

acidentes/doenç
as 

Alteração da 
qualidade de 

vida 
SE + IN 5 2 1 7 1 1 2 3 22 Média 

Diagnóstico 
socioeconômico 

Aumento do 
conheciment

SE + DI 5 3 5 7 3 2 2 3 30 Alta 
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e ambiental da 
região 

o técnico 
científico 

Arrendamento e 
aquisição de terras 

Acomodação de 
áreas locais 

Dinamização 
da economia 

local 
SE + DI 1 3 1 1 1 1 2 3 13 Baixo 

Divulgação do 
empreendiment

o 

Geração de 
expectativas 
na população 

SE + DI 1 3 1 1 1 2 2 3 14 Baixo 



 

 

Quadro 72 – Matriz de Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais na Fase de Implantação Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X 

Fase de Implantação 

Ações Aspectos Impactos Meio Natureza Forma Duração Probabilidade Reversibilidade Temporalidade Magnitude Cumulatividade Sinergia Abrangência Significância Classificação 

Escavação, 
Terraplanagem e 

Movimento de 
solo 

Supressão Vegetal 

Interferência nas 
comunidades 

florísticas 
B - DI 5 3 5 7 2 2 2 1 27 Alta 

Interferência nas 
comunidades 

faunísticas 
B - DI 5 3 5 7 2 2 2 1 27 Alta 

Alteração da 
paisagem 

F - DI 5 3 1 7 1 2 2 1 22 Média 

Poluição visual F - DI 5 3 1 1 1 2 2 1 16 Baixo 

Alteração do 
microclima 

F - DI 5 3 1 1 1 2 2 1 16 Baixo 

Alteração dos 
processos erosivos 

F - DI 1 3 1 5 2 2 2 1 17 Média 

Alteração da 
estrutura do solo 

F - DI 5 3 1 3 2 2 2 1 19 Média 

Alteração da 
qualidade do solo 

F - DI 5 3 1 3 2 2 2 1 19 Média 

Formação de 
Áreas de 

Empréstimos 

Alteração da 
estrutura do solo 

F - DI 1 3 1 1 1 2 2 1 12 Baixo 

Alteração da 
qualidade do solo 

F - DI 1 3 1 1 1 2 2 1 12 Baixo 

Alteração dos 
processos erosivos 

F - DI 1 3 1 1 1 2 2 1 12 Baixo 

Alteração na dinâmica 
do escoamento 

superficial 
F - DI 1 3 1 3 1 2 2 1 14 Baixo 

Interferência nas 
comunidades 

faunísticas 
B - DI 1 3 1 3 2 2 2 1 15 Baixo 

Alteração da 
paisagem 

F - DI 1 3 1 3 1 2 2 1 14 Baixo 

Mudança no 
relevo 

Interferências no 
fluxo hidrológico 

F - DI 5 3 1 7 1 2 2 3 24 Média 

Alteração na dinâmica 
do escoamento 

superficial 
F - DI 5 3 1 7 1 2 2 1 22 Média 

Compactação do 
solo 

Alteração da 
estrutura do solo 

F - DI 5 3 1 5 2 2 2 1 21 Média 

Alteração da 
qualidade do solo 

F - DI 5 3 1 5 2 2 2 1 21 Média 

Alteração dos 
processos erosivos 

F - DI 5 3 1 5 2 2 2 1 21 Média 



 

 

Geração de ruídos 
e vibrações 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

SE - DI 1 3 1 1 1 1 2 3 13 Baixo 

Intervenção em 
Sítios 

Arqueológicos 

Aumento do 
conhecimento 

técnico-científico  
SE + DI 5 3 5 7 2 2 2 7 33 Alta 

Emissão de gases 
e partículas 

Aumento das doenças 
respiratórias 

SE - IN 1 2 1 1 1 2 2 1 11 Baixo 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

SE - DI 1 3 1 1 1 1 2 3 13 Baixo 

Interferência nas 
comunidades 

florísticas 
B - DI 1 3 1 1 2 2 2 1 13 Baixo 

Alteração da 
qualidade do ar 

F - DI 1 3 1 3 2 2 2 3 17 Média 

Mobilização de 
mão de obra 

Dinamização da 
economia local 

SE + DI 1 3 1 3 2 1 2 5 18 Média 

Capacitação da força 
de trabalho 

SE + IN 1 2 1 3 1 2 1 3 14 Baixo 

Aumento da 
arrecadação 

tributária 
SE + DI 1 3 1 1 2 2 2 5 17 Média 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

SE + DI 1 3 1 1 2 1 2 3 14 Baixo 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

SE - DI 1 3 1 1 2 1 2 3 14 Baixo 

Aumento da 
demanda de serviços 

públicos 
SE - DI 1 3 1 1 2 2 2 3 15 Baixo 

Geração de 
expectativas na 

população 
SE + DI 1 3 1 3 2 2 2 3 17 Média 

Movimentação de 
maquinários, 

equipamentos e 
infraestrutura 

Pressão sobre a 
infraestrutura viária 

FS - DI 1 3 1 1 2 2 2 5 17 Média 

Funcionamento 
do canteiro de 

obras 

Aumento da 
Demanda de Bens 
e Serviços e afluxo 

populacional 

Aumento da 
arrecadação 

tributária 
SE + DI 1 3 1 1 1 2 2 5 16 Baixo 

Dinamização da 
economia local 

SE + DI 1 3 1 3 2 1 2 5 18 Média 

Valorização 
imobiliária 

SE + DI 1 2 1 3 1 2 2 3 15 Baixo 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

SE + DI 1 2 1 1 2 1 2 3 13 Baixo 

Crescimento da 
população flutuante 

SE + DI 1 3 1 1 1 2 2 3 14 Baixo 

Mobilização de 
mão de obra 

Dinamização da 
economia local 

SE + DI 1 3 1 3 3 1 2 3 17 Média 

Capacitação da força 
de trabalho 

SE + IN 3 3 5 3 1 1 2 3 21 Média 

Aumento da 
arrecadação 

tributária 
SE + DI 1 3 1 1 2 1 2 5 16 Baixo 



 

 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

SE + DI 1 2 1 1 2 1 2 3 13 Baixo 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

SE - DI 1 2 1 1 2 1 2 3 13 Baixo 

Aumento da 
demanda de serviços 

públicos 
SE - DI 1 3 1 1 2 2 2 3 15 Baixo 

Geração de 
expectativas na 

população 
SE + DI 1 3 1 1 2 2 2 3 15 Baixo 

Geração de 
resíduos e 
efluentes 

Alteração da 
qualidade da água 

F - DI 1 3 1 1 2 2 2 1 13 Baixo 

Alteração da 
qualidade do solo 

F - DI 1 3 1 1 2 2 2 1 13 Baixo 

Alteração da 
qualidade do ar 

F - DI 1 3 1 1 1 2 2 1 12 Baixo 

Dinamização da 
economia local 

SE + DI 1 3 1 1 2 1 2 3 14 Baixo 

Aumento da 
demanda às 

estruturas de 
disposição/destinação 

adequada 

FS - DI 1 2 1 1 1 2 2 1 11 Baixo 

Impermeabilização 
de superfícies 

Alteração dos 
processos erosivos 

F - DI 5 3 1 1 2 2 2 1 17 Média 

Alteração na dinâmica 
do escoamento 

superficial 
F - DI 5 3 1 1 2 2 2 1 17 Média 

Diminuição da 
capacidade de 

infiltração nos solos 
F - DI 5 3 1 1 2 2 2 1 17 Média 

Emissão de gases 
e materiais 

particulados 

Aumento das doenças 
respiratórias 

SE - DI 1 3 1 3 1 1 2 3 15 Baixo 

Interferência nas 
comunidades 

faunísticas 
B - DI 5 3 1 1 1 2 2 1 16 Baixo 

Interferência nas 
comunidades 

florísticas 
B - DI 5 3 1 1 1 2 2 1 16 Baixo 

Alteração da 
qualidade do ar 

F - DI 1 3 1 1 1 2 2 1 12 Baixo 

Movimentação de 
maquinários, 

equipamentos e 
infraestrutura 

Aumento da 
ocorrência de 

acidentes 
SE - DI 1 2 1 1 1 2 2 1 11 Baixo 

Interferência nas 
comunidades 

faunísticas 
B - DI 5 3 1 1 1 2 2 3 18 Média 

Interferência nas 
comunidades 

florísticas 
B - DI 5 3 1 1 1 2 2 3 18 Média 

Aumento do tráfego 
nas vias locais 

FS - DI 1 3 1 1 1 2 2 3 14 Baixo 

Poluição visual F - DI 1 3 1 1 1 2 2 3 14 Baixo 

Pressão sobre a 
infraestrutura viária 

FS - DI 1 3 1 1 2 2 2 5 17 Média 



 

 

Consumo de 
recursos naturais 

Redução dos recursos 
naturais 

F - DI 5 2 5 3 1 2 2 3 23 Média 

Geração de ruídos 
e vibrações 

Poluição sonora FS - DI 1 3 1 1 1 2 2 1 12 Baixo 

Interferência nas 
comunidades 

faunísticas 
B - DI 5 2 1 1 1 2 2 3 17 Média 

Abertura das vias 
de acesso 

Mobilização de 
mão de obra 

Dinamização da 
economia local 

SE + DI 1 3 1 3 2 1 2 5 18 Média 

Capacitação da força 
de trabalho 

SE + IN 1 2 1 3 1 1 1 3 13 Baixo 

Aumento da 
arrecadação 

tributária 
SE + DI 1 3 1 1 2 2 2 5 17 Média 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

SE + DI 1 3 1 1 2 1 2 3 14 Baixo 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

SE - DI 1 3 1 1 2 1 2 3 14 Baixo 

Aumento da 
demanda de serviços 

públicos 
SE - DI 1 3 1 1 2 2 2 5 17 Média 

Geração de 
expectativas na 

população 
SE + DI 1 3 1 1 2 2 2 5 17 Média 

Supressão Vegetal 

Interferência nas 
comunidades 

florísticas 
B - DI 5 3 1 5 2 2 2 1 21 Média 

Interferência nas 
comunidades 

faunísticas 
B - DI 5 3 1 5 2 2 2 1 21 Média 

Alteração da 
paisagem 

F - DI 5 3 1 7 2 2 2 1 23 Média 

Poluição visual F - DI 5 3 1 1 1 2 2 1 16 Baixo 

Alteração do 
microclima 

F - DI 5 3 1 1 2 2 2 1 17 Média 

Alteração dos 
processos erosivos 

F - DI 5 3 1 5 2 2 2 1 21 Média 

Alteração da 
estrutura do solo 

F - DI 5 3 1 5 2 2 2 1 21 Média 

Alteração da 
qualidade do solo 

F - DI 5 3 1 5 2 2 2 1 21 Média 

Movimentação de 
terra 

Alteração da 
qualidade do solo 

F - DI 5 2 1 3 2 2 2 1 18 Média 

Alteração dos 
processos erosivos 

F - DI 5 3 1 3 2 2 2 1 19 Média 

Mudança no 
relevo 

Alteração no fluxo 
hidrológico 

F - DI 5 2 1 7 2 2 2 1 22 Média 

Perdas de áreas 
agricultáveis 

FS - DI 5 3 1 1 1 2 2 1 16 Baixo 



 

 

Alteração dos 
processos erosivos 

F - DI 5 3 1 3 1 2 2 1 18 Média 

Emissão de ruídos 

Poluição sonora FS - DI 1 3 1 1 1 2 2 1 12 Baixo 

Interferência nas 
comunidades 

faunísticas 
B - DI 1 3 1 1 2 2 2 1 13 Baixo 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

SE - DI 1 3 1 1 1 1 2 1 11 Baixo 

Emissão de gases 
e materiais 

particulados 

Aumento das doenças 
respiratórias 

SE - DI 5 2 1 3 2 2 1 3 19 Média 

Interferência nas 
comunidades 

faunísticas 
B - DI 1 3 1 1 3 2 2 1 14 Baixo 

Interferência nas 
comunidades 

florísticas 
B - DI 1 3 1 1 3 2 2 1 14 Baixo 

Alteração da 
qualidade do ar 

F - DI 1 3 1 3 2 2 2 3 17 Média 

Circulação de 
Materiais, 

Equipamentos, 
Máquinas e 

Veículos 

Aumento da 
ocorrência de 

acidentes 
SE - DI 1 2 1 1 1 2 2 3 13 Baixo 

Interferência nas 
comunidades 

faunísticas 
B - DI 5 3 1 1 3 2 2 5 22 Média 

Interferência nas 
comunidades 

florísticas 
B - DI 5 3 1 1 3 2 2 3 20 Média 

Aumento do tráfego 
nas vias locais 

FS - DI 1 3 1 1 1 2 2 1 12 Baixo 

Poluição visual F - DI 5 3 1 1 1 2 2 1 16 Baixo 

Pressão sobre a 
infraestrutura viária 

FS - DI 1 3 1 1 2 2 2 5 17 Média 

Cercamento da 
área do 

empreendimento 

Isolamento da 
área 

Interferência nas 
comunidades 

faunísticas 
B - DI 5 3 1 5 3 2 2 1 22 Média 

Mobilização de 
mão de obra 

Dinamização da 
economia local 

SE + DI 1 2 1 3 2 2 2 5 18 Média 

Aumento da 
arrecadação 

tributária 
SE + DI 1 3 1 1 2 2 2 5 17 Média 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

SE + DI 1 2 1 1 1 1 2 3 12 Baixo 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

SE - DI 1 2 1 1 1 1 2 3 12 Baixo 

Aumento da 
demanda de serviços 

públicos 
SE - DI 1 3 1 1 2 2 2 3 15 Baixo 

Instalação dos 
painéis 

fotovoltaicos 

Consumo de 
recursos naturais 

Diminuição dos 
recursos naturais 

F - DI 5 3 5 1 3 2 2 3 24 Média 

Poluição visual F - DI 1 3 1 1 1 2 2 1 12 Baixo 



 

 

Emissão de ruídos 
e vibrações 

Poluição sonora FS - DI 1 3 1 1 1 2 2 1 12 Baixo 

Interferência nas 
comunidades 

faunísticas 
B - DI 1 3 1 1 3 2 2 3 16 Baixo 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

B - DI 1 3 1 1 1 2 2 3 14 Baixo 

Emissão de gases 
e materiais 

particulados 

Aumento das doenças 
respiratórias 

SE - DI 1 2 1 3 2 2 2 3 16 Baixo 

Interferência nas 
comunidades 

florísticas  
B - DI 1 3 1 1 1 2 2 3 14 Baixo 

Interferência nas 
comunidades 

faunísticas 
B - DI 1 3 1 1 2 2 2 3 15 Baixo 

Alteração da 
qualidade do ar 

F - DI 1 3 1 1 2 2 2 3 15 Baixo 

Circulação de 
Materiais, 

Equipamentos, 
Máquinas e 

Veículos 

Aumento de 
acidentes 

SE - DI 1 2 1 1 3 2 2 1 13 Baixo 

Interferência nas 
comunidades 

faunísticas 
B - DI 1 3 1 1 3 2 2 3 16 Baixo 

Aumento do tráfego 
nas vias locais 

FS - DI 1 3 1 1 1 2 2 3 14 Baixo 

Poluição visual F - DI 1 3 1 1 1 2 2 1 12 Baixo 

Geração de 
Resíduos de 

Construção Civil 

Alteração da 
qualidade da água 

F - DI 1 3 1 1 3 2 2 3 16 Baixo 

Alteração da 
qualidade do solo 

F - DI 1 3 1 1 3 2 2 1 14 Baixo 

Alteração da 
qualidade do ar 

F - DI 1 3 1 1 2 2 2 1 13 Baixo 

Dinamização da 
economia local 

SE + IN 1 2 1 3 2 1 2 5 17 Média 

Aumento da 
demanda às 

estruturas de 
disposição/destinação 

adequada 

FS - DI 1 3 1 1 1 2 2 1 12 Baixo 

Montagem das 
estruturas 

(Instalação dos 
módulos, fixação 

das hastes, 
instalação dos 

painéis 
fotovoltaícos, 

concretagem para 
instalação dos 

transformadores 
dentre outros) 

Alteração da 
qualidade do solo 

F - DI 1 3 1 1 2 2 2 3 15 Baixo 

Alteração dos 
processos erosivos 

F - DI 1 3 1 3 2 2 2 1 15 Baixo 

Alteração da 
paisagem 

F - DI 1 3 1 7 2 2 2 3 21 Média 

Interferência nas 
comunidades 

faunísticas 
B - DI 1 3 1 3 2 2 2 1 15 Baixo 

Mobilização de 
mão de obra 

Dinamização da 
economia local 

SE + DI 1 2 1 3 3 1 2 5 18 Média 

Capacitação da força 
de trabalho 

SE + IN 1 2 1 3 2 2 1 3 15 Baixo 



 

 

Aumento da 
arrecadação 

tributária 
SE + DI 1 3 1 5 2 2 2 5 21 Média 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

SE + DI 1 2 1 1 2 1 2 5 15 Baixo 

Interferências no 
Cotidiano da 
População 

SE - DI 1 2 1 1 2 1 2 5 15 Baixo 

Aumento da 
demanda de serviços 

públicos 
SE - DI 1 3 1 1 2 2 2 1 13 Baixo 

Geração de 
expectativas na 

população 
SE + DI 1 3 1 3 2 2 2 3 17 Média 

Desmobilização 
de mão-de-obra 

Diminuição na 
quantidade de 

vagas de trabalho 

Queda na 
arrecadação 

tributária 
SE - DI 5 3 5 1 1 2 2 5 24 Média 

Diminuição do fluxo 
econômico local 

SE - DI 5 3 5 1 1 2 2 1 20 Média 

Alteração da 
qualidade de vida 

SE - DI 5 2 5 3 1 2 2 1 21 Média 

 

 

 



 

 

Quadro 73 – Matriz de Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais na Fase de Operação Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X 

OPERAÇÃO 

AÇÃO ASPECTOS 
IMPACTOS 

AMBIENTAIS 
Meio Natureza Forma Duração Probabilidade Reversibilidade Temporalidade Magnitude Cumulatividade Sinergia Abrangência Significância Classificação 

Manutenção 
do 

cercamento 
da área 

Mobilização de 
Mão de obra 

Dinamização 
da economia 

local 
SE + DI 1 3 1 5 3 1 2 5 21 Média 

Geração de 
emprego e 

renda 
SE + DI 1 3 1 5 3 2 2 5 22 Média 

Alteração da 
qualidade de 

vida 
SE + DI 1 2 1 5 1 2 2 5 19 Média 

Aumento da 
arrecadação 

tributária 
SE - DI 1 3 1 5 3 2 2 5 22 Média 

Aumento da 
demanda de 

serviços 
públicos 

SE - DI 1 3 1 1 2 2 2 1 13 Baixo 

Transporte de 
insumos 

Alteração da 
qualidade do 

ar 
F - DI 1 3 1 1 2 2 2 3 15 Baixo 

Compactação 
do solo 

F - DI 5 3 1 1 3 2 2 1 18 Média 

Atropelamento 
de Fauna 

B - DI 1 2 1 1 3 2 2 1 13 Baixo 

Interferências 
nas 

comunidades 
faunísticas 

B - DI 1 2 1 1 3 2 2 1 13 Baixo 

Interferências 
no Cotidiano 
da População 

SE - IN 1 3 1 1 3 1 2 5 17 Média 

Aumento de 
acidentes 

SE - DI 1 2 1 1 2 2 2 3 14 Baixo 

Pressão sobre 
a 

infraestrutura 
viária 

FS - DI 1 3 1 1 1 2 2 5 16 Baixo 

Diminuição 
dos recursos 

naturais 
F - DI 5 3 5 7 3 2 2 3 30 Alta 

Manutenção 
das 

instalações 

Mobilização de 
Mão de obra 

Dinamização 
da economia 

local 
SE + DI 1 3 1 5 3 1 2 5 21 Média 

Geração de 
emprego e 

renda 
SE + DI 1 3 1 5 3 2 2 5 22 Média 

Alteração da 
qualidade de 

vida 
SE + IN 1 2 1 5 2 2 2 5 20 Média 

Aumento da 
arrecadação 
de tributos 

SE + DI 1 3 1 5 3 2 2 5 22 Média 

Aumento da 
demanda de 

serviços 
públicos 

SE - DI 1 3 1 1 2 2 2 1 13 Baixo 



 

 

Geração de 
expectativas 
na população 

SE + DI 1 3 1 5 2 2 2 3 19 Média 

Consumo de 
água, lavagem 
de veículos e 

equipamentos 

Alteração dos 
processos 
erosivos 

F - DI 5 3 1 1 2 2 2 1 17 Média 

Alteração da 
qualidade do 

solo 
F - DI 5 3 1 3 2 2 2 1 19 Média 

Alteração da 
qualidade da 

água 
F - DI 5 3 1 3 2 2 2 1 19 Média 

Interferência 
nas 

comunidades 
faunísticas 

B - IN 5 2 1 5 3 2 2 3 23 Média 

Interferências 
no Cotidiano 
da População 

SE - DI 1 2 1 5 1 1 2 3 16 Baixo 

Consumo de 
água, 

atividades 
administrativas 

Alteração da 
demanda 

hídrica 
FB - DI 1 2 5 5 2 2 2 3 22 Média 

Alteração da 
qualidade da 

água 
F - IN 3 1 5 7 1 2 2 3 24 Média 

Geração de 
Resíduos e 
efluentes 

(administrativo) 

Alteração da 
estrutura do 

solo 
F - DI 1 3 1 5 2 2 2 3 19 Média 

Alteração da 
qualidade da 

água 
F - DI 1 3 1 5 2 2 2 3 19 Média 

Alteração da 
paisagem 

F - DI 1 3 1 7 1 2 2 1 18 Média 

Alteração da 
qualidade do 

solo 
F - DI 1 3 1 5 2 2 2 3 19 Média 

Operação 
das UFV 

Sombreamento 
do solo pelos 

painéis 

Alteração da 
paisagem 

F - DI 1 2 1 7 1 2 2 1 17 Média 

Geração de 
energia limpa 

Aumento da 
arrecadação 

tributária 
SE + DI 1 3 1 5 3 2 2 5 22 Média 

Geração de 
expectativas 
na população 

SE + IN 1 3 1 5 2 2 2 3 19 Média 

Alteração da 
paisagem 

Impacto visual F - DI 1 3 1 5 2 2 2 1 17 Média 

Execução 
dos 

programas 
ambientais 

Mobilização de 
Mão de obra 

Aumento da 
demanda de 

serviços 
públicos 

SE - DI 1 3 1 1 2 2 2 1 13 Baixo 

Capacitação da 
força de 
trabalho 

SE + IN 5 2 1 7 2 2 1 3 23 Média 

Aumento do 
conhecimento 

técnico 
científico 

SE + DI 5 3 1 7 3 2 2 5 28 Alta 

Alteração da 
qualidade do 

solo 
F + DI 1 3 1 5 1 2 2 3 18 Média 

Alteração da 
qualidade do 

ar 
F + DI 1 3 1 5 1 2 2 3 18 Média 



 

 

Alteração da 
qualidade da 

água 
F + DI 1 3 1 5 1 2 2 3 18 Média 

 

 

  



 

 

Quadro 74 – Matriz de Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais na Fase de Desativação Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X  

DESATIVAÇÃO 

AÇÃO ASPECTOS 
IMPACTOS 

AMBIENTAIS 
Meio Natureza Forma Duração Probabilidade Reversibilidade Temporalidade Magnitude Cumulatividade Sinergia Abrangência Significância Classificação 

Desmobilização 
da UFV 

Geração de 
resíduos 

sólidos de 
construção 

civil e 
eletrônicos 

Alteração da 
qualidade do 

solo 
F - DI 1 3 1 1 3 2 2 1 14 Baixo 

Alteração da 
qualidade da 

água 
F - DI 1 3 1 1 3 2 2 5 18 Média 

Alteração da 
paisagem 

F - DI 1 3 1 5 1 2 2 1 16 Baixo 

Alteração da 
qualidade de 

vida 
SE - IN 1 2 1 7 2 2 2 5 22 Média 

Geração de 
conflitos e 

insegurança 
SE - DI 1 2 1 1 1 2 1 5 14 Baixo 

Riscos para 
saúde 

SE - IN 1 3 1 7 3 2 1 5 23 Média 

Descarte dos 
painéis 

fotovoltaicos 

Alteração da 
paisagem 

F - DI 1 3 1 5 2 2 2 1 17 Média 

Contaminação 
do solo e 

ambiente com 
metais 

pesados 
(chumbo, 

cromo, comp. 
bromados) 

F - DI 1 2 1 7 3 2 2 3 21 Média 

Desvalorização 
Imobiliária 

SE - IN 1 2 1 1 2 2 2 5 16 Baixo 

Geração de 
conflitos e 

insegurança 
SE - DI 1 2 1 1 2 2 1 5 15 Baixo 

Aumento de 
acidentes 

SE - DI 1 2 1 3 3 2 2 3 17 Média 

Riscos para 
saúde 

SE - DI 1 3 1 7 3 2 1 5 23 Média 

Supressão de 
postos de 
trabalho 

SE - DI 1 3 5 1 2 2 2 5 21 Média 

Perdas de 
áreas 

agricultáveis 
FS - IN 1 2 1 1 2 2 2 1 12 Baixo 

Desmobilização 
da mão de 

obra 

Supressão 
de postos de 

trabalho 

Queda na 
arrecadação 

tributária 
SE - DI 1 3 1 3 3 2 2 5 20 Média 

Diminuição do 
fluxo 

econômico 
local 

SE - DI 5 3 1 3 2 2 2 5 23 Média 

Alteração da 
qualidade de 

vida 
SE - DI 1 2 1 1 2 2 2 5 16 Baixo 
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5.1. Introdução 

Este capítulo aborda uma análise integrada dos aspectos físicos, bióticos e 

antrópicos em função dos estudos de base do capítulo - Diagnóstico Ambiental 

conectada aos princípios e definições ambientais para elaboração do estudo com a 

concepção de planejamento, instalação, operação e desativação do Complexo 

Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. 

A elaboração do prognóstico ambiental levou em consideração os dados gerais 

do empreendimento, assim como as características quanto à ocupação e usos do 

solo, fluxogramas de funcionamento, concepção dos sistemas de abastecimento de 

água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de limpeza e manejo de resíduos 

sólidos, sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais, sistemas de 

fornecimento e distribuição de energia elétrica e movimentação de terra. 

A elaboração do prognóstico ambiental levou em consideração os dados gerais 

do empreendimento, assim como as características quanto à ocupação e usos do 

solo. Sendo o levantamento de informações uma validação para o reconhecimento e 

identificação preliminar da área, pode-se deduzir que quanto mais amplo o 

conhecimento sobre um ambiente, maior é a capacidade de prever impactos e, 

portanto, de gerenciar o projeto de modo a prevenir e reduzir os impactos adversos 

(SÁNCHEZ, 2013). Suplementarmente, esses elementos condicionam no 

levantamento de indicadores, assim como na viabilidade de implantação, 

considerando massivamente os custos e a capacidade de monitoramento. 

5.1.1. Dados gerais do empreendimento 

A empresa Rio Alto arrendou um total de 454,2117 ha de terras para a 

instalação do empreendimento, conforme os contratos de arrendamento no ANEXO 

IV, sendo a maior parcela pertencente a fazenda Rio Tinto (254,2117 ha). 

A área construtiva possuirá uma área total de 329,11 ha (Figura 197), 

abrangendo as usinas fotovoltaicas Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, conforme 

descritas no capítulo 1 do presente estudo, Caracterização do Empreendimento.  
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O Complexo Fotovoltaico Coremas, será instalado no município de Coremas 

que dista 405 km da capital do Estado, João Pessoa. Os acessos podem ser 

realizados por vias asfaltadas em condições adequadas e seguras, sendo as 

principais estradas federais: BR 230, BR 408 e BR 426.  

O município de Coremas abrange comunidade/sítios situados ao longo da BR-

426. Já o município São José da Lagoa Tapada dispõe acesso pela rodovia estadual 

PB-366, sendo esta pavimentada e com boas condições para o fluxo de trânsito. 

Porém, grande parte das vias ou estradas apresentam difícil trafegabilidade, 

principalmente, no período chuvoso. 

A exemplo, 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, tem acesso pela rodovia estadual PB-366 e dista 3,12 km 

do empreendimento. Adicionalmente, o assentamento comunitário Sarapó localiza-se 

a 9,13 km do traçado do empreendimento. 

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 do município que atravessam as usinas fotovoltaicas já existentes e 

o complexo em estudo, não possuem pavimentação e/ou calçamento, com dificuldade 

de tráfego no período de chuvoso. 
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Figura 197 – Layout geral do Complexo Coremas IV, V, VI, VII e VIII.

 
Fonte: HELP (2020). 
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5.1.1.1. Funcionamento do empreendimento 

Compreender a visão sistêmica do funcionamento do complexo dentro da ótica 

teórica e técnica é essencial para garantir um levantamento base de informações 

idôneo. Este oferece subsídios para uma análise apurada, posto que compreende a 

viabilidade do empreendimento conectado a prevenção e mitigação dos impactos. 

O Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X tem toda sua 

configuração técnica descrita na técnica full wrap EPCM e seu escopo do suprimento 

descrito no capítulo 1 – Caracterização do Empreendimento.  

Estão incluídas ao Complexo as unidades de apoio definidas em consonância 

com o projeto executivo, sendo: uma guarita 15 m² de alvenaria, um galpão de O&M 

que contempla um escritório de 15 m2 e m centro de controle de 120 m². 

Previamente foram definidos o dimensionamento e os equipamentos, sendo os 

mesmos sujeitos a mudanças durante a engenharia básica e executiva, são: Módulos 

bifaciais Longi 530W; Trackers STI bifila 1Vx60; Inversores Huawei SUN2000-185KTL 

e Transformadores Huawei 6.660/3.150 kVa; 34,5/0,8-0,8kV, 60Hz. 

O projeto utilizará 295.200 módulos FV de silício bifaciais, sendo em total de 

133 MWac no ponto de interconexão conforme PVSyst apresentado, para a rede 

elétrica. Os módulos FV serão arranjados em fileiras seguindo uma direção Norte-Sul 

e com rastreamento de um eixo, rotacionando Leste-Oeste com aproximadamente 

33% de cobertura do solo para minimizar os efeitos de sombreamento e maximizar a 

captura de energia solar anualmente. Será implementado o sistema de backtracking 

para reduzir ainda mais as perdas.  

Vale frisar que durante a fase de planejamento, visando garantir a segurança 

técnica, operacional, ambiental e econômica, serão realizados diversos estudos 

(Testes geotécnicos, estudos hidrológicos e topográficos, análises de interferências, 

estudos solares e elétricos completos, dentre outros). Estes darão suporte aos 

projetos de terraplanagem, vias de acesso internas/externas e sistemas de drenagem. 

Adicionalmente, o complexo será contemplado com uma estação meteorológica 

completa por sina fotovoltaica. 

Os módulos FV serão agrupados em séries (strings) de 30 módulos. As strings 

serão conectadas em paralelo em uma caixa de junção secundária, sendo ambas com 
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proteção fusível. Considera-se a instalação de DC Bus para otimizar a proposta. Das 

caixas de junção os condutores serão conectados aos inversores. Os inversores são 

interconectados em paralelo com os equipamentos de manobra do pátio. 

Os cabos de conexão entre os módulos FV e as caixas de junção secundárias 

deverão ser cabos na cor preta constituídos por condutor singelo de cobre e devem 

ser listados e identificados como cabos FV de acordo com as normas técnicas 

aplicáveis. Os cabos conectando os módulos de uma string deverão ser instalados 

fora de radiação solar direta sempre que possível e deverão ser resistentes à radiação 

UV. 

Todos os eletrocentros serão interconectados por rede de cabos de fibra ótica 

que integrarão a comunicação de todas as partes da UFV com o servidor na central 

de O&M, segundo o esquema de comunicações. A escolha do cabo de fibra ótica 

prevenirá perturbações eletromagnéticas na rede de comunicação da UFV. O 

esquema de rede de comunicação por fibra óptica estará em anel. 

Os cabos de baixa tensão terão toda passagem, sob vias ou caminhos, através 

de eletrodutos para proteção do material e uma proteção subsequente de concreto. 

Já os cabos de corrente contínua e cabos MT serão enterrados diretamente. A 

superfície inferior da vala de cabos deverá ser plana e livre de pontas e pedras. 

Um sistema de aterramento único será instalado para conexão de todas as 

partes metálicas não condutoras do sistema a ser definido durante a execução do 

projeto. Uma malha de aterramento será instalada, consistindo em hastes de cobre 

nu adequadamente dimensionadas.  

Além de reduzir os riscos associados ao acúmulo de cargas estáticas, o 

sistema de aterramento, também permite que as proteções diferenciais detectem fuga 

de corrente, e facilita o escoamento de correntes de defeitos ou de descargas 

atmosféricas para terra. O sistema de aterramento da UFV será instalado com um 

condutor de terra contínuo, de cobre nu, enterrado diretamente e passando por valas 

de BT e MT com profundida mínima de 30 polegadas, envolvendo toda a área da UFV. 

Por fim, e não mesmo importante, salienta-se que o empreendimento será 

envolto com cerca para prevenir acesso à UFV e aos equipamentos elétricos. Assim 

como deverão ser instalados portões para acesso, de acordo com as normas vigentes. 
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5.1.1.2. Características gerais 

5.1.1.2.1. Fluxograma de atividades 

O fluxograma é uma importante ferramenta para desenvolvimento de uma 

atividade, obra, empreendimento etc. Para implantação do Complexo Coremas IV a 

X, foi elaborado um cronograma de atividades pela empresa Rio Alto, como pode ser 

observado na Figura 198 e no ANEXO X. 

Figura 198  - Fluxograma de atividades do Complexo Coremas IV a X.
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5.1.1.2.2. Uso e Ocupação Solo 

A compreensão dos tipos de solo e as características do relevo amplia o 

entendimento às condições de uso e ocupação do solo e viabiliza a implantação do 

empreendimento. Diante do contexto, ressalta-se que o município de Coremas ainda 

não apresenta Lei de Uso e Ocupação do Solo vigente. 

Conforme apresentado no diagnóstico do estudo, as características do subsolo 

da AID correspondem ao cristalino, o que dificulta a existência do lençol freático na 

maior parte da área. Sendo assim, em pequenas áreas, geralmente ao longo dos rios 

principais, há presença do nível freático em profundidades que podem atingir até no 

máximo 60 metros. 

Os solos Aluviais Eutróficos (ALe) foram encontrados em maior quantidade na 

AII, assim como há presença de inúmeros afloramentos rochosos, lajedos e 

Inselbergs. Na ADA e na AID foram diagnosticados predominância dos solos do tipo 

Luvissolo Crômico Órtico (TCo), além da presença do Neossolo Litótico Eutrófico 

(RLe) em uma pequena porção da AID.  

Suplementarmente, a partir das análises de campo, foram identificados solos 

com fases planas e arredondadas, não hidromórficos com revestimentos pedregosos, 

sendo pouco profundos. Foi apresentado uma profundidade máxima de 172 cm com 

diferenciação entre os horizontes.  

As áreas de influência do Complexo abrangem uma paisagem com um misto 

de uso e ocupação do solo. Tais processos são condicionados pelas características 

pedológicas naturais da área tornando a área altamente suscetível aos processos 

erosivos, e consequentemente, propensa a formação de sulcos, ravinas e pequenas 

voçorocas. Adicionalmente ao contexto, atividades antrópicas influenciam fortemente 

a ocorrência de processos erosivos na área do empreendimento. 

Na área de influência direta foram verificados diferentes usos do solo nas 

propriedades de grandes, médias e pequenas áreas, caracterizadas como sítios e 

fazendas, povoados rurais dispostos de forma difusa. A AID se constitui como uma 

área rural já antropizada e com diferentes usos. Enfatiza-se que a supressão vegetal 

foi um aspecto ambiental diagnosticado na área. 
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Parte das áreas de influência direta e indireta do empreendimento se 

sobrepõem à pequena parcela de áreas que constam como prioritárias para 

conservação da biodiversidade na Caatinga. Em reconhecimento à Portaria nº 

463/MMA de 2018, essas áreas sobrepostas são alvos de ações conservacionistas.  

Na AII há sobreposição com partes das Serras de Santa Clara, do Comissário 

e da Mina e na AID também há sobreposição com a Serra de Santa Catarina, que 

mesmo com menor área (1.643,1 ha), possui um intenso uso do solo.  

Essas partes recebem classificação como “Muito Alta” à “Extremamente Alta” 

para conservação e prioridade de ação, enaltecendo a importância de um olhar 

criterioso para o manejo contemplado nos planos e programas do estudo de forma a 

evitar e minimizar os possíveis impactos a serem gerados e sinérgicos com o meio.  

Apesar da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) 

afirmar a existência de 8 unidades de conservação no Estado da Paraíba, na área de 

inserção do empreendimento não existem unidades de conservação, conforme 

demonstrado na Figura 199. 

Figura 199– Localização das Unidades de Conservação próximas às áreas de influências do 
empreendimento. 

 
      Fonte: HELP (2020). 
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Quanto a presença de áreas Quilombolas foi identificado uma comunidade do 

referido gênero localizada na AII do empreendimento, aferida como comunidade 

Quilombola Cruz da Teresa. Esta sofre pouca ou nenhuma interferência quanto à 

instalação do complexo e dista 11,3 km em linha reta da Área Diretamente Afetada do 

empreendimento. 

Figura 200 – AID do empreendimento e Comunidade Quilombola Cruz da Teresa. 

 
Fonte: HELP (2020). 

5.1.1.2.3. Concepção dos Sistemas de Abastecimento de Água 

A análise integrada dos recursos hídricos diagnosticados dá embasamento a 

todo o sistema de abastecimento de água para a concepção do empreendimento. A 

Área de Influência Indireta (AII), a Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente 

Afetada (ADA) do complexo compreende a bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, 

sendo esta, a mais importante do estado da Paraíba (Figura 69). A bacia supracitada 

é de domínio da União e está totalmente inserida no semiárido nordestino, sendo 60% 

da área total correspondendo ao estado da Paraíba. A área restante da bacia pertence 

ao estado do Rio Grande do Norte (MOURA, 2007). 
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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 

Catolezinho em Pombal, e os açudes Jenipapeiro, Santa Rita, Poço dos Cavalos e 

Bananeiras 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 

Coremas/Mãe D'Água por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município, 

apresentando uma demanda urbana de 32 L/s.  

O rio Piancó possui um trecho perenizado pelo açude Estevam Marinho e 

apresenta um regime fluviométrico característico das regiões semiáridas, com 

descargas baixas (regularizadas) durante maior parte do ano. Estas descargas podem 

ser elevadas (ou muito elevadas) em alguns meses do ano (em geral nos meses de 

fevereiro a abril) (RIO ALTO, 2015). 

Figura 201 – Açude Estavam Marinho (Coremas). 

 

Fonte: Levantamento de campo (2020). 
Coordenadas UTM X, Y: 616226, 9223479. Fuso 24 S. 

 

Nos municípios de Coremas, São José da Lagoa Tapada e Pombal, que 

envolvem a AII do empreendimento, existem, de acordo com a ANA (2020), 107 
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reservatórios, sendo os reservatórios Estevam Marinho (Coremas) e o Mãe D’água 

como os de maior representatividade. O complexo hídrico Coremas-Mãe D’água é o 

maior e o mais importante do estado da Paraíba, com capacidade total de 

1.289.162.193 m3. 
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Figura 202 – Mapa hidrográfico da região que envolve a AII (folha A3).

 
                        Fonte:  HELP, (2020). 
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5.1.1.2.4. Concepção dos Sistemas de Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos 

Contextualizando os municípios inseridos nas áreas de influências do complexo 

– Coremas, Pombal e São José da Lagoa Tapada – as atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais dos sistemas de limpeza e manejo de resíduos sólidos 

apresentam-se ainda fragilizadas e com pontos de melhoria em sua gestão. 

Ainda com 85% dos RSU coletados pelos serviços de limpeza, o município de 

Coremas enfrenta passivos ambientais como a queima dos resíduos (13%) e o 

enterramento (2%). De forma adenda, comunidades situadas longe das margens da 

BR - 426 não são contempladas pela coleta, intensificando assim, os passivos citados. 

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2013) o 

município de São José da Lagoa Tapada ratifica 80,73% da população urbana tem 

coleta de RSU. Em Pombal e Coremas, esse percentual atinge quase sua totalidade, 

representando 96,40% e 96% de cobertura da área com coleta de RSU, 

respectivamente.  

Por se tratar de comunidade/sítios situados ao longo da BR-426, a coleta de 

lixo ocorre uma vez por semana e o lixo é levado para um lixão, onde é queimado. 

Apesar de haver o serviço de coleta, muitos moradores queimam o lixo em casa ou 

jogam na rua. 

5.1.1.2.5. Concepção dos Sistemas de Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais 

As áreas sujeitas a inundação que podem condicionar a concepção do 

empreendimento estão associadas aos fenômenos de enchentes e assoreamento dos 

rios principais, causando acúmulo e/ou extravasamento de água para as suas áreas 

marginais.  

Os trechos de áreas sujeitas a inundação foram identificados, mais 

especificamente, ao longo do curso do rio Piancó e suas proximidades, distando cerca 

de 4 km do empreendimento.  

Como os rios da área são totalmente intermitentes, a exceção do rio Piancó, 

que corresponde a zona mais rebaixada e mais aplainada da AID, os resultados 

obtidos na classificação dos níveis de elevação dentro da AID mostram que 8,4% da 

área está sujeita a inundação, caso haja uma subida de até 20 metros no nível da 

água do rio Piancó. Dentro da AID não há nenhuma outra área sujeita a inundação 
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caso haja um risco de inundação mais elevado. Dentro dessas circunstâncias, e a 

partir da análise dos dados de topografia da área, caso ocorra um evento extremo que 

eleve o grau de risco para o nível 3, a área inundada mais próxima está localizada até 

a 1 km do empreendimento. 

No entanto, existem dentro da AID pontos mais rebaixados e próximos a zonas 

de declividade ondulada, correspondendo a pequenos riachos temporários, que 

podem se elevar, proporcionando o acúmulo de água em alguns trechos, tornando-se 

instransponível durante os eventos. Por estar localizado na porção que compreende 

as áreas mais elevadas da AID, além de apresentar baixas declividades, o 

empreendimento será instalado em uma área de baixo risco de inundação. 

Figura 203 - Delimitação das áreas mais sujeitas a inundação dentro da AID.

 
Fonte: HELP (2020). 

Com relação as direções de encosta, foi possível identificar que 63% da área 

apresenta inclinação no sentido do rio Piancó (sudoeste, sul, sudeste, leste e 

nordeste) e 44% em sentido ao rio Piranhas e seus afluentes (oeste, noroeste e norte). 

Vale ressaltar que o tipo de solo atrelado as condições de uso e ocupação da terra e 

as características do relevo, faz com que a área seja altamente suscetível aos 
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processos erosivos, sendo propensa a formação de sulcos, ravinas e pequenas 

voçorocas. 

5.1.1.2.6. Concepção dos Sistemas de Fornecimento e Distribuição de Energia 
Elétrica  

O Plano Nacional de Energia aponta um cenário de crescimento de usinas solar 

nos próximos 30 anos (MME, 2007). O Brasil dispõe de grande atratividade para 

instalação de usinas fotovoltaicas e a região do semiárido nordestino, que envolve o 

Estado da Paraíba, onde está localizado o projeto em estudo, é um grande potencial 

para geração de energia solar (SOUSA, 2020). Como forma de incentivo à geração e 

aproveitamento da energia solar e eólica no Estado da Paraíba foi aprovada 

recentemente a Lei nº 10720, de 22 de junho de 2016.  

Conforme dados fornecidos pelo Sistema de Informações de Geração da 

ANEEL – SIGA (2020) o Estado da Paraíba possui 4 empreendimentos fotovoltaicos 

em operação gerando 108.400,00 kW de potência outorgada, com previsão de 

aumento para 524.670,00 kW na capacidade de geração estadual, considerando, 

também, o empreendimento que está em fase de construção e os outros 9 com 

construção ainda não iniciadas. 

O município de Coremas detém um dos maiores parques de geração de 

energia solar da América Latina, já em operação, correspondendo as usinas Coremas 

I, II, III em uma área de 320 hectares de placas solares instaladas para a captação 

(ANEEL, 2018). 

Além de empreendimentos do ramo pesqueiro, Coremas sedia uma subestação 

da Chesf, distribuindo energia para várias localidades do sertão. O que recentemente 

despertou o interesse de outros empreendimentos energéticos na região, como a 

implementação do Complexo de Usinas Fotovoltaicas Coremas I, II e III, do Grupo Rio 

Alto Energia e Infraestrutura e a proposta de implementação de mais sete usinas na 

região. 

Diante do contexto, compreende-se que o complexo em estudo terá subsídios 

da rede elétrica local para operar e garantir a transmissão de energia em escala mais 

ampla, agregando, dessa forma, no aumento da oferta de energia elétrica ao sistema 

integrado nacional, garantindo maior estabilidade ao sistema de distribuição. 
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5.1.1.2.7. Movimentação de Terra 

As possíveis áreas de empréstimo e bota-fora a serem utilizadas para 

instalação do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X serão áreas 

aproveitadas da instalação da Usina fotovoltaica Coremas III. Estas compreendem 

área de 16,0 ha (Figura 204) localizadas na Fazenda Rio Tinto em zona rural do 

município de Coremas, com uma área total de 70,0 ha.  

Figura 204 - Delimitação das possiveis áreas de empréstimos e bota-fora. 

 
Fonte: HELP (2020). 

As áreas destacadas em amarelo representam as possíveis áreas de 

empréstimos e bota-fora. E estas por apresentam alto grau de degradação causadas 

pelo empréstimo de solo para utilização no processo de terraplanagem deverão ser 

recuperadas de acordo com as diretrizes ambientais apresentadas no Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, inclusas áreas já abertas antes do 

empreendimento, que tenham sido utilizadas na execução das obras, canteiros de 

obra e acessos temporários.  
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5.1.2. Da não implantação do empreendimento 

5.1.2.1. Área de Influência Indireta (AII) 

A área de influência indireta do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, 

VII, VIII, IX e X abrange os municípios de Pombal, São José da Lagoa Tapada e 

Coremas, sendo o último o município previsto para implantação do empreendimento.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

população estimada para o município de Coremas – PB em 2020, foi de 

aproximadamente 15.440 habitantes, com densidade demográfica de, 39,92 hab./km².  

Entre 2000 e 2010, a população cresceu a uma taxa média anual de 0,01% (ATLAS 

BRASIL, 2013).  

A maior parte da população do município se concentra na zona urbana, 

contudo, o IBGE prevê que os resultados para o crescimento populacional seguem 

uma tendência constante, tendo em vista uma baixa taxa média anual para o 

crescimento da população entre 2010 (15.149 hab.) à 2020 (15.441 hab.). 

O município de Coremas está inserido no denominado “Polígono das Secas”, 

na região semiárida, e sua economia é movida pela agricultura, pecuária e o comércio, 

na qual está em 2º lugar no ranking do PIB da microrregião a qual está inserida. 

Convém destacar que em 2018, o salário médio mensal dos coremenses era 

de 1.8 salários mínimos, em que a proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 6.3%. Assim, o município de Coremas, comparado aos demais 

municípios do estado, ocupava a posições de 31º lugar no estado da Paraíba. 

Pombal foi conjecturado como dentro do estudo e tem sua população estimada 

pelo IBGE em 32.802 habitantes para 2020 e com densidade demográfica de, 

aproximadamente, 36,13 hab./km². Entre 2000 e 2010, a população de Pombal teve 

uma taxa média de crescimento anual de 0,05% (ATLAS BRASIL, 2013a), o que 

expressa maior crescimento populacional comparado ao município de Coremas.   

O município de Pombal também está inserido na paisagem típica do semiárido 

nordestino, na unidade geoambiental da depressão sertaneja com elevações residuais 

que testemunham os ciclos intensos de erosão. Sua economia é movida, em termos 

de participação no Produto Interno Bruto (PIB), pelo setor de serviços. Em sequência 
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se destaca o setor da indústria e, por fim, pelas atividades agropecuárias. Pombal está 

em 2º lugar no ranking do PIB da microrregião a qual está inserida. 

Vale frisar que em 2018, o salário médio mensal dos pombalenses era de 1.8 

salários mínimos, em que 10% da população total encontrava-se empregada. Assim, 

o município de Pombal, comparado aos demais municípios do estado, ocupou a 

posição de 31º lugar do estado da Paraíba. 

Por último, não menos importante, se apresenta o município de São José da 

Lagoa Tapada, caracterizando-se como o município de menor desenvoltura urbana. 

O município tem o menor índice demográfico comparado aos demais municípios 

supracitados, com população prevista para 2020 de 7.626 habitantes e com densidade 

demográfica de, aproximadamente, 22,13 hab./km².  

Quanto a sua dinamização da economia local, o salário médio mensal em 2018 

era de 1.6 salários mínimos, com 6.5% da população empregada. Diante dos dados, 

São José da Lagoa Tapada, quando comparado aos demais municípios do estado, 

ocupou a posição 117º lugar, mostrando-se como um município ainda aquém da 

realidade de distribuição de emprego e renda de Pombal e Coremas. 

Suplementarmente ao contexto abordado, o município representa o 17º lugar no 

ranking do PIB da microrregião a qual está inserida. 

Diante da contextualização dos municípios conjecturados para o 

desenvolvimento da AII, na hipótese da não implantação do Complexo Fotovoltaico 

Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X na área escolhida, presume-se perdas ao processo 

de desenvolvimento econômico e social da população do entorno, pelo fato de não 

haver um esperado crescimento dos municípios citados em direção a esta área. Além 

disso, não se observa expansão expressiva das localidades presentes na AII do 

empreendimento ao longo dos últimos anos. 

A dinamização da economia será afetada adversamente, em virtude da não 

contratação de mão de obra e capacitação da força de trabalho local, influenciando 

diretamente na melhoria da qualidade de vida das comunidades envoltas e, de modo 

adicional, não haverá incrementos na arrecadação tributária, podendo toda a área 

envolta ao empreendimento ter o desfrute de oportunidades que propulsionem as 

questões econômicas e socioambientais. 
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Outro aspecto relevante, é a não geração de energia de forma limpa e 

renovável, aumentando as emissões de carbono e os impactos ambientais, assim 

como, tornando o mercado de energias renováveis menos competitivo às energias 

convencionais e sem propulsão à diversificação da matriz energética. 

Além disso, conjectura-se, ainda que de forma lenta, a intensificação das 

ocupações e atividades agropecuárias e pesqueiras desordenadas, gerando uma 

série de desordens socioambientais como a degradação dos recursos naturais, 

proliferação de doenças, comprometimento paisagístico, entre outros. 

5.1.2.2. Área de Influência Direta (AID) 

A região que compreenderá a AID do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, 

VI, VII, VIII, IX e X, apresenta sua atual qualidade ambiental descrita no Diagnóstico 

Ambiental deste estudo, constando os aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, 

nos quais, em conjunto com a identificação e avaliação dos impactos ambientais, 

darão embasamento a este prognóstico. 

O complexo será implantado em propriedades particulares: Sítio Escurinho e 

Fazenda Rio Tinto, com área total de supressão vegetal de aproximadamente, 329,11 

hectares. Na área de influência direta foram verificados diferentes usos do solo nas 

propriedades de grandes, médias e pequenas áreas, caracterizadas como sítios e 

fazendas, povoados rurais dispostos de forma difusa. 

É importante destacar que a área do futuro empreendimento se encontra em 

área rural e já antropizada, uma vez que já está instalado o Complexo Fotovoltaico 

Coremas - Usinas I, II e III. Aditivamente, ressalta-se que nas áreas lindeiras, 

ocupadas por famílias ainda que de forma difusa, se destacam as atividades agrícolas 

e pesqueiras de subsistência, criação de galináceos e de gado. 

Quanto às interferências florísticas, apesar de muito embora a vegetação lá 

existente (bioma Caatinga) apresente distúrbios ambientais decorrentes das 

atividades antrópicas (desmatamento, corte seletivo, queimada, espécies invasoras, 

etc.), resultando num grau de degradação médio a alto, é previsto que estas serão 

diretamente impactadas, em especial, em virtude da vasta área de supressão vegetal.  

Assim, sem a implantação do complexo, a área seguiria seu estágio de regeneração, 

ainda que lentamente, pelos processos naturais de sucessão. 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 Capítulo 5 Prognóstico Ambiental 

Outubro 2020   

632 
 

Quanto a avifauna, não foi observado espécies migratórias e nem espécies 

ameaçadas de extinção. Foi registrado nove espécies consideradas endêmicas do 

Brasil, contudo, não foram observadas espécies consideradas endêmicas da 

Caatinga. Além disso, observou-se uma riqueza de espécies de aves similar às 

encontradas em outras áreas da depressão sertaneja, quantificadas em 140 espécies.  

Assim, de maneira geral, constatou-se que a avifauna da área, em sua maior 

parte, possui facilidade de adaptação às áreas antropizadas e abertas. A avaliação de 

riqueza, abundância relativa e composição das espécies de aves da área onde será 

implantado o empreendimento são similares às encontradas em outras áreas 

protegidas da região. Portanto, a avifauna da área avaliada não prejudicará a 

viabilidade do empreendimento. 

Quanto a mastofauna, foi observada uma riqueza intermediária de espécies 

amostradas, com maior abundância representadas pelo marsupial G. agilis e pelo 

roedor W. pyrrhorhinos. 

A comunidade de mamíferos inventariada, apesar de possuir ampla distribuição 

e não estar presente nas listas de espécies ameaçadas, é a comunidade esperada 

para áreas do empreendimento por sofrer maiores impacto antrópicos. De acordo com 

diagnóstico a espécie endêmica W. pyrrhorhinos deverá ser alvo de programa de 

monitoramento do empreendimento, em virtude da restrição do habitat. 

Adicionalmente, atividades antrópicas como a caça ou outros tipos de uso fragilizam 

essas populações e deverão ser contempladas nos devidos programas.  

Diante do exposto, às interferências faunísticas da área com a ausência do 

complexo não promoveria maiores modificações nas comunidades faunísticas, 

pressupondo-se que os fatores intrínsecos regularão as comunidades demográficas 

sem aumentos significativos. 

Apesar de não ter sido encontrada na AID áreas de interesse conservacionista, 

ressalta-se que parte das áreas do empreendimento se sobrepõem à pequena parcela 

de áreas que constam como prioritárias para conservação da biodiversidade na 

Caatinga. Assim, em caso da não implantação do complexo, não haverá repartição 

dos benefícios à biodiversidade brasileira pertencente ao bioma Caatinga, e 
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consequentemente, o apoio às unidades de conservação do bioma e recuperação das 

áreas degradadas.  

Na hipótese da não implantação do empreendimento, o cenário ambiental 

prosseguiria em suas atuais tendências evolutivas com restabelecimento por meio de 

regeneração natural de acordo com a realidade regional. Adicionalmente, os impactos 

ambientais positivos deixariam de existir, uma vez que a região permaneceria sem o 

escoamento da energia gerada pelas usinas solares lá instaladas e sem a melhoria 

na disponibilidade de energia elétrica na rede básica, tornando o sistema mais 

dependente da geração de energias não renováveis, e consequentemente, mais 

vulneráveis às condições climáticas. 

Presume-se que o ambiente continuará a ser impactado negativamente pela 

continuidade das atividades industriais voltadas ao Complexo Fotovoltaico Coremas - 

Usinas I, II e III e ainda que de médio a longo prazo, impactado pelo aumento 

populacional na região, gerando sinergicamente impactos ao meio ambiente. 

5.1.3. Com a implantação do empreendimento 

5.1.3.1. Área de influência indireta (AII) 

A consolidação do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e 

X, deverá ocasionar diversas alterações ambientais positivas nas áreas de influência 

indireta do empreendimento, que abrange os municípios de Pombal, São José da 

Lagoa Tapada e Coremas. 

 De acordo com o a Avaliação de Impactos Ambientais realizada nesse estudo, 

foram identificados ao todo quarenta e três (43) potenciais impactos ambientais a 

serem causados pela implantação das UFV’s. Dentre esses, quatorze (14) impactos 

foram avaliados como impactos positivos, o equivalente a 32% dos impactos 

ambientais identificados. 

Os 14 impactos avaliados como positivos que deverão ocorrer a partir da 

implantação do empreendimento, serão observados em sua maioria no meio 

socioeconômico e que em função da relação de causa e efeito entre as ações e os 

aspectos ambientais, ocorrem cinquenta e seis vezes (56) ao longo das etapas de 

planejamento, implantação, operação e desmobilização.  
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Os principais impactos observados foram a dinamização da economia local, o 

aumento da arrecadação tributária, capacitação da força de trabalho, geração de 

expectativas na população e interferências no cotidiano da população. 

Esses impactos estão relacionados ao fortalecimento da economia local, ao 

acréscimo na demanda por bens, produtos e serviços e que deverão impulsionar a 

economia direta e indiretamente dos municípios que integram a AII.  

Além disso, como a implantação do empreendimento deverá gerar um aumento 

na demanda de mão de obra qualificada, espera-se que também ocorra o surgimento 

de aplicações de capacitações destinadas a qualificação de mão de obra local, como 

forma de atender essa demanda e que não haja ou pelo menos reduza a necessidade 

de exportar mão de obra externa. 

Considerando que os três municípios que compõe a AII do empreendimento, 

são considerados como pequenos, uma vez que possuem população abaixo de 50 mil 

habitantes, e que a econômica é movida basicamente pelas atividades de agricultura, 

pecuária, comércio, setor de serviços e indústria e que a média salarial dos municípios 

gira em torno de 1,7 salários mínimos, fica evidente que o cenário de implantação do 

empreendimento deverá impactar de forma consideravelmente positiva as atividades 

socioeconômicas dos municípios que integram a AII do complexo. 

Cabe destacar ainda nesse cenário, que através da implantação do 

empreendimento, o impacto relacionado ao ganho de conhecimento técnico científico, 

deverá alterar de forma significativamente alta as áreas de influências do 

empreendimento.  

Isso se deve, principalmente, em função de todos os estudos que deverão ser 

elaborados como condicionantes para a avaliação e possível aprovação do 

empreendimento. Esses estudos, deverão conter informações detalhadas de toda a 

área do complexo, contendo dados que compõem o meio físico, biótico e 

socioeconômico. Portanto, uma caracterização completa das áreas deverá ser 

elaborada gerando conhecimento científico. 
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5.1.3.2. Área de Influência Direta (AID) 

Conforme já mencionado anteriormente, a área de influência direta do 

empreendimento está inserida no município de Coremas, com a fazenda Rio Tinto 

(Coremas IV, V, VI E VII) e o Sítio Escurinho (Coremas VII, IX e X). 

As alterações ambientais que poderão ocorrer em função da implantação do 

Empreendimento, são em decorrência das seguintes atividades:  

• Aquisição de materiais, mobilização e serviços especializados; 

• Arrendamento e aquisição de terras; 

• Realização de Estudos/levantamentos; 

• Abertura das vias de acesso; 

• Cercamento da área do empreendimento; 

• Cercamento da área do empreendimento; 

• Escavação, Terraplanagem e Movimento de solo; 

• Funcionamento do canteiro de obras; 

• Funcionamento do canteiro de obras; 

• Desmobilização de mão de obra; 

• Desmobilização da UFV; 

• Execução de programas ambientais; 

• Manutenção das instalações; 

• Manutenção do cercamento da área; e 

• Operação da UFV. 

As quinze (15) atividades listadas anteriormente, são responsáveis pela 

possível geração de impactos ambientais que serão distribuídos entre os meios Físico 

(F), Biótico (B), Socioeconômico (SE), Físico e Socioeconômico (FS), Físico e Biótico 

(FB) e Biótico e Socioeconômico (BS).  

As principais modificações ambientais observadas no meio físico decorrem 

sobretudo das etapas de implantação e operação da UFV. Destaca-se, que na etapa 

de implantação, a maior ocorrência dos impactos foi a alteração da qualidade do solo 

e alteração dos processos erosivos, enquanto na etapa de operação, os principais 
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impactos ambientais foram alteração da qualidade da água e alteração da qualidade 

do solo. 

No entanto, de acordo com AIA realizada nesse estudo, esses impactos 

ambientais foram majoritariamente de média significância, isso quer dizer que a 

implantação do empreendimento não deverá impactar o meio físico de forma a 

prejudicar os seus atributos ambientais, uma vez que a AID se constitui como uma 

área rural já antropizada e com diferentes usos.  Outro fator importante é que a 

supressão vegetal é um aspecto ambiental que influenciará diretamente nesses 

impactos ambientais, deverá ser minimizada através das medidas mitigadoras e pela 

execução dos projetos ambientais. Tais como, programa de recomposição de áreas 

de empréstimo e bota-fora, programa de recuperação de área degradada, programa 

de controle de erosão e programa de monitoramento da qualidade dos corpos d'água 

superficiais e subterrâneos.  

Em relação ao meio biótico, a maior distribuição dos impactos ambientais 

deverá acontecer na etapa de implantação do empreendimento, observadas a partir 

das interferências nas comunidades faunísticas e interferência nas comunidades 

florísticas.  

Embora nessa etapa, os impactos tenham sido avaliados em sua maioria como 

significativamente baixos e médios, a atividade de escavação, terraplanagem e 

movimento de solo que ocasionará a supressão vegetal, deverá alterar o ambiente de 

forma consideravelmente alta, afetando tanto a fauna como flora.  

Essa alteração será potencializada, caso não ocorra medidas que considerem 

o manejo da fauna, através do levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e 

destinação dessas espécies nas áreas de influência do empreendimento, bem como 

a não elaboração de um inventário florestal e de um programa de supressão vegetal. 

Para as etapas de planejamento e operação, além do impacto de interferência 

na comunidade faunística, o empreendimento também deverá promover o 

afugentamento e o atropelamento de fauna, respectivamente. Tais impactos decorrem 

da geração de ruídos e do transporte de insumos e deverá ser evitado/minimizado a 

partir da adoção das medidas que assegurem a inexistência dessas alterações 

ambientais. 
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A consolidação do empreendimento também poderá promover alterações no 

meio socioeconômico observadas na AID. A principal alteração que deverá acontecer, 

será a interferência no cotidiano da população e será observada com maior frequência 

na etapa de implantação do empreendimento.  

Essa alteração está relacionada as atividades construtivas demandadas para 

implantar as instalações das UFV. Tais atividades, como abertura das vias de acesso, 

funcionamento do canteiro de obras, mobilização de máquinas e a instalação dos 

painéis fotovoltaicos poderão causar incômodos a população residente do entorno. 

Além disso, a mobilização de mão de obra também poderá causar desconfiança na 

comunidade local, caso essa mobilização priorize a contratação de operários de 

outras localidades ou regiões.  

Esses incômodos poderão variar desde a desconfiança quanto a percepção da 

redução de trabalho local, quanto ao desrespeito aos costumes e desvio de condutas 

em geral. No entanto, essas alterações poderão ser evitadas caso haja um plano de 

comunicação com o objetivo de informar e esclarecer eventuais dúvidas que venham 

a ocorrer. Além de um programa de gerenciamento ambiental da obra, que vise reduzir 

e evitar qualquer desconforto causado a população proveniente das ações 

construtivas do empreendimento. 

Em relação ao meio Físico/Socioeconômico, as principais alterações 

ambientais foram o aumento do tráfego nas vias locais e a pressão sobre a 

infraestrutura viária. Essas alterações estão relacionadas aos aspectos de 

movimentação de maquinários, equipamentos e infraestrutura e circulação de 

materiais, equipamentos, máquinas e veículos.  No entanto, essas modificações serão 

atenuadas quando as medidas mitigadoras/preventivas abordadas pelos Programas 

Ambientais forem executadas. 

Para finalizar, a alteração da demanda hídrica será o único impacto ambiental 

que deverá ocorrer no meio Físico/Biótico. Essa alteração acontecerá em virtude da 

manutenção das instalações durante a etapa de operação, e é ocasionada 

principalmente em função do consumo de água nas atividades administrativas.  

Diante deste cenário, é importante salientar que essa atividade não deverá 

comprometer a disponibilidade hídrica, uma vez que há um manancial localizado em 
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parte da área afetada, onde verificou-se a existência de outorga para fins industriais, 

operando com vazão de 9 m³/h e volume anual de 18.720 m³. 

Outra importante alteração identificada a partir da consolidação do 

empreendimento, deverá ser observada com a execução dos programas ambientais 

elaborados, executados e monitorados sob a responsabilidade do empreendedor. 

Por ser uma área com suas características ambientais alteradas já por 

atividades que antecedem ao complexo fotovoltaico, os programas ambientais 

deverão além de mitigar as alterações já existentes, poderão também prevenir as 

alterações que deverão acontecer, além de potencializar as modificações ambientais 

positivas ocasionadas pelo empreendimento. 

Por fim, é importante destacar que ao considerar o cenário de implantação do 

complexo, deve-se considerar que este cenário deverá ser responsável pela geração 

de energia limpa. Portanto, contribuindo para a sustentabilidade da matriz energética 

brasileira, uma vez que o modelo de geração de energia solar é considerado como 

limpo e que provém de um recurso renovável. 

A seguir seque quadro com o levantamento das principais vantagens e 

desvantagens da implementação do Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, 

VIII, IX e X. 

Quadro 1 – Vantagens e Desvantagens para a implantação do Complexo Fotovoltaico Coremas 

IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. 
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I) Geração de emprego e renda;

II) Contratação de mão de obra;

III) Capacitação da força de trabalho 
local;

IV) Dinamização da economia local;

V) Aumento na Arrecadação;

VI) Ganho do conhecimento técnico 
científico;

VII) Geração de energia de fonte 
renovável;

VIII) Contribuição para a 
sustentabilidade da matriz energética 
brasileira.

I) Decréscimo na dinamização da 
economia;

II) Perdas na melhoria da qualidade 
de vida das comunidades envoltas;

III) Perdas na arrecadação tributária;

IV) Não geração de energia de forma 
limpa e renovável;

V) Intensificação das ocupações e 
atividades agropecuárias e 
pesqueiras desordenadas para os 
cenários futuros.
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6.1. Diretrizes da Compensação Ambiental 

O presente capítulo consiste na apresentação da compensação ambiental 

estabelecida pelo art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC), que diz:  

Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, 
com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - 
EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção 
de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o 
disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.  

§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 
finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos 
para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão 
ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado 
pelo empreendimento.   

§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de 
conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas 
no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada 
a criação de novas unidades de conservação. 

§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou 
sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste 
artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável 
por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao 
Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da 
compensação definida neste artigo. 

§ 4º  A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, em virtude do 
interesse público, ser cumprida em unidades de conservação de posse e 
domínio públicos do grupo de Uso Sustentável, especialmente as localizadas 
na Amazônia Legal.     

 

A criação da referida lei surgiu através da demanda e novo olhar da sociedade 

sobre as questões ambientais, principalmente em relação as Unidades de 

Conservação (UC) que se encontravam em estado vulnerável. Todavia, a 

compensação funciona como uma ferramenta que não pode ser usada para 

viabilidade ambiental de quaisquer empreendimentos.  

Alguns dos artigos do SNUC são regulamentados pelo Decreto Federal de nº 

4.340, de 22 de agosto de 2002, na qual foi alterado e acrescentado dispositivos 

através do Decreto nº 6.848/2009, dentre eles o art 36: 

Art. 31. 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 - 
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EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos 
ambientais negativos sobre o meio ambiente.  

§ 1º O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo.   

§ 2º O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo 
empreendimento e das características do ambiente a ser impactado.  

§ 3º Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os 
investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no 
procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos, bem 
como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 
empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices 
e prêmios de seguros pessoais e reais.   

§ 4º A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles 
empreendimentos em que for emitida a licença de instalação por trecho. 

 

O Art. 33 trata da ordem de prioridade dos recursos da compensação 

ambiental: 

Art. 33. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o 
art. 36 da Lei nº 9.985, de 2000, nas unidades de conservação, existentes ou 
a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade: 

I - regularização fundiária e demarcação das terras; 

II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 

III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 
monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de 
amortecimento; 

IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 
conservação; e 

V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 
conservação e área de amortecimento. 

Parágrafo único. Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, 
Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse 
Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não 
sejam do Poder Público, os recursos da compensação somente poderão ser 
aplicados para custear as seguintes atividades: 

I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; 

II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo 
vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes; 

III - implantação de programas de educação ambiental; e 

IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável 
dos recursos naturais da unidade afetada. 

 

Em complemento, foi criado, em 2006, a Resolução CONAMA nº 371, que diz: 

Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, 
aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de 
compensação ambiental, conforme a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, 
que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-
SNUC e dá outras providências. 
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No Ministério do Meio Ambiente (MMA), foi criado a Câmara Federal de 

Compensação Ambiental – CFCA através da Portaria do MMA 416 de 2010: 

Considerando as disposições do art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza-SNUC, e dá outras providências; 

Considerando o Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, alterado pelo 
Decreto nº 6.848, de 14 de maio de 2009, que regulamenta a Lei nº 9.985, de 
18 de julho de 2000; e 

Considerando a necessidade de assegurar a melhor aplicação dos recursos 
oriundos da compensação ambiental federal, mediante consulta e a 
participação de todos os atores interessados, 

 

Em 2011 foi emitida uma portaria conjunta entre o ICMBio/IBAMA/MMA 225/11, 

cujo Art. 1º diz: Criar, no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, o Comitê de Compensação Ambiental Federal 

–CCAF, integrado por representantes, titular e suplente, dos seguintes órgãos e 

entidades. 

6.2. Metodologia para Cálculo do Valor da Compensação Ambiental 

 De acordo com o Decreto nº 4.340/02, alterado pelo Decreto nº 6.848/09, o 

Valor da Compensação Ambiental é cálculo pelo produto do Grau de Impacto – GI 

com o Valor de Referência – VR, o texto que segue é ipsis litteris ao descrito no 

decreto. 

CA = VR x GI 

Na qual:  

CA = Valor da Compensação Ambiental; 

VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do 

empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos 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 empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os 

custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais; 
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GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. 

O GI será obtido conforme metodologia que segue. 

• Cálculo do Grau de Impacto (GI) 

O Grau de Impacto é dado pela seguinte fórmula: 

GI = ISB x CAP x IUC 

Na qual: 

ISB = Impacto sobre a Biodiversidade; 

CAP = Comprometimento de Área Prioritária; e 

IUC = Influência em Unidades de Conservação. 

• Para cálculo do ISB: Impacto sobre a Biodiversidade é utilizada a seguinte 

equação: 

ISB = IM x IB (IA x IT)/140 

Em que: 

IM = Índice Magnitude; 

IB = Índice Biodiversidade; 

IA = Índice Abrangência; e 

IT = Índice Temporalidade. 

O ISB terá seu valor variando entre 0 e 0,25%. 

O ISB tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento 

diretamente sobre a biodiversidade na sua área de influência direta e indireta. Os 

impactos diretos sobre a biodiversidade que não se propagarem para além da área 

de influência direta e indireta não serão contabilizados para as áreas prioritárias. 

• CAP: Comprometimento de Área Prioritária: 

CAP = (IM x ICAP x IT)/70 

Em que: 

IM = Índice Magnitude; 
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ICAP = Índice Comprometimento de Área Prioritária; e 

IT = Índice Temporalidade. 

O CAP terá seu valor variando entre 0 e 0,25%. 

O CAP tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a área 

prioritária em que se insere. Isto é observado fazendo a relação entre a significância 

dos impactos frente às áreas prioritárias afetadas. Empreendimentos que tenham 

impactos insignificantes para a biodiversidade local podem, no entanto, ter suas 

intervenções mudando a dinâmica de processos ecológicos, afetando ou 

comprometendo as áreas prioritárias. 

• IUC: Influência em Unidade de Conservação 

O IUC varia de 0 a 0,15%, avaliando a influência do empreendimento sobre as 

unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, sendo que os valores 

podem ser considerados cumulativamente até o valor máximo de 0,15%. Este 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 e municipal), reserva biológica, estação 

ecológica, refúgio de vida silvestre e monumento natural = 0,15%; 

G2:florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,10%; 

G3:reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 0,10%; 

G4:área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e 

reservas particulares do patrimônio natural = 0,10%; e 

G5:zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05% 

• Índices 

• Índice Magnitude (IM) 

O IM varia de 0 a 3, avaliando a existência e a relevância dos impactos 

ambientais concomitantemente significativos negativos sobre os diversos aspectos 

ambientais associados ao empreendimento, analisados de forma integrada. 

Quadro 75 – Valor e atributos do IM. 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 Capítulo 5 Prognóstico Ambiental 

Outubro 2020   

646 
 

Valor Atributo 

0 ausência de impacto ambiental significativo negativo 

1 
pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 

comprometimento dos recursos ambientais 

2 
média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 

comprometimento dos recursos ambientais 

3 alta magnitude do impacto ambiental negativo 

 

• Índice Biodiversidade (IB) 

O IB varia de 0 a 3, avaliando o estado da biodiversidade previamente à 

implantação do empreendimento. 

Quadro 76 – Valor e atributos do IB. 

Valor Atributo 

0 Biodiversidade se encontra muito comprometida 

1 Biodiversidade se encontra medianamente comprometida 

2 Biodiversidade se encontra pouco comprometida 

3 
Área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou 

ameaçadas de extinção 

 

• Índice Abrangência (IA) 

O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensão espacial de impactos negativos sobre 

os recursos ambientais. Em casos de empreendimentos lineares, o IA será avaliado 

em cada microbacia separadamente, ainda que o trecho submetido ao processo de 

licenciamento ultrapasse os limites de cada microbacia. 

Nota: para empreendimentos lineares deverão ser considerados 

compartimentos homogêneos da paisagem para que os impactos sejam mensurados 

adequadamente em termos de abrangência, não devendo ser considerados de forma 

cumulativa. O resultado final da abrangência será considerado de forma proporcional 

ao tamanho deste compartimento em relação ao total de compartimentos. 
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Quadro 77 – Valor e atributos do IA. 

Valor 

Atributos para 
empreendimentos 

terrestres, fluviais e 
lacustres 

Atributos para 
empreendimentos 

marítimos ou 
localizados 

concomitantemente 
nas faixas terrestre 
e marítima da Zona 

Costeira 

Atributos para 
empreendimentos 

marítimos 
(profundidade em 
relação à lâmina 

d’água) 

0 
Impactos limitados à área de 

uma microbacia 
Impactos limitados a 

um raio de 5km 

Profundidade 
maior ou igual a 

200 metros 

1 
Impactos limitados à área de 

uma microbacia 
Impactos limitados a 

um raio de 5km 

Profundidade 
maior ou igual a 

200 metros 

2 

Impactos que ultrapassem a 
área de uma microbacia 

limitados à área de uma bacia 
de 3ª ordem 

Impactos limitados a 
um raio de 10km 

Profundidade 
inferior a 200 e 
superior a 100 

metros 

3 

Impactos que ultrapassem a 
área de uma bacia de 3ª 

ordem e limitados à área de 
uma bacia de 1ª ordem 

Impactos limitados a 
um raio de 50km 

Profundidade igual 
ou inferior a 100 e 

superior a 50 
metros 

4 
Impactos que ultrapassem a 

área de uma bacia de 1ª 
ordem 

Impactos que 
ultrapassem o raio 

de 50km 

Profundidade 
inferior ou igual a 

50 metros 

 

• Índice Temporalidade (IT) 

O IT varia de 1 a 4 e se refere à resiliência do ambiente ou bioma em que se 

insere o empreendimento. Avalia a persistência dos impactos negativos do 

empreendimento. 

Quadro 78 – Valor e atributos do IT. 

Valor Atributo 

1 imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento; 

2 curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento; 

3 média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento; 

4 longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento. 
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• Índice Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP) 

O ICAP varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de 

fração significativa da área prioritária impactada pela implantação do 

empreendimento, conforme mapeamento oficial de áreas prioritárias aprovado 

mediante ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente. 

Nota: para empreendimentos lineares deverão ser considerados 

compartimentos homogêneos da paisagem para que os impactos sejam mensurados 

adequadamente em termos de comprometimento de área prioritária, não devendo ser 

considerados de forma cumulativa. O resultado final do ICAP será considerado de 

forma proporcional ao tamanho deste compartimento em relação ao total de 

compartimentos.  Impactos em Unidades de Conservação serão computados 

exclusivamente no IUC. 

Quadro 79 – Valor e atributos do ICAP. 

Valor Atributo 

0 
inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas 

prioritárias totalmente sobrepostas a unidades de conservação. 

1 impactos que afetem áreas de importância biológica alta 

2 impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta 

3 
impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta 

ou classificadas como insuficientemente conhecidas 

6.3. Responsabilidade na Aplicação dos Valores da CA 

O parágrafo 2º do Artigo 36 do SNUC, diz: “compete ao órgão ambiental 

licenciador definir as Ucs a serem beneficiadas, considerando as propostas 

apresentadas no EIA/RIMA, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas 

Ucs.” 

Desse modo, se enfatiza que o presente estudo faz sugestões das Unidades 

de Conservação a serem destinados os repasses financeiros proveniente da 

compensação ambiental do Complexo Fotovoltaico Coremas IV à X. Será considerada 

a proximidade das Ucs da área de influência do empreendimento, podendo, como 
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explicito na legislação, ser realizada a criação de outras Ucs. Entretanto, ressalta-se 

que esta definição é de competência do órgão ambiental licenciador, conforme 

estabelecido.  

 

6.4. Proposição das Ucs a Serem Contempladas com a CA 

De acordo com a Lei nº 9.985 de 2000, entende-se por unidade de 

conservação:  

“espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção.” 

A referida lei ainda categoriza as Unidades de Conservação em dois grupos, 

Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 

O capítulo III da SNUC diz: 

§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a 
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, 
com exceção dos casos previstos nesta Lei. 

§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 
recursos naturais. 

Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas 
seguintes categorias de unidade de conservação: 

I – Estação Ecológica; 

II – Reserva Biológica; 

III – Parque Nacional; 

IV – Monumento Natural; 

V – Refúgio de Vida Silvestre. 

Art. 9o A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e 
a realização de pesquisas científicas. 

§ 1o A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com 
o que dispõe a lei. 

§ 2o É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, 
de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento 
específico. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 
restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 
regulamento. 
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§ 4o Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos 
ecossistemas no caso de: 

I – medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 

II – manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 

III – coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

IV – pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que 
aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de 
componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo 
três por cento da extensão total da unidade e até o limite de um mil e 
quinhentos hectares. 

Art. 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da 
biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência 
humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de 
recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo 
necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade 
biológica e os processos ecológicos naturais. 

§ 1o A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com 
o que dispõe a lei. 

§ 2o É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, 
de acordo com regulamento específico. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 
restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 
regulamento. 

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 
com a natureza e de turismo ecológico. 

§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com 
o que dispõe a lei. 

§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 
restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 
regulamento. 

§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, 
serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural 
Municipal. 

Art. 12. O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios 
naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. 

§ 1o O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde 
que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da 
terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. 

§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades 
privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições 
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propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a 
coexistência do Monumento Natural com o uso da propriedade, a área deve 
ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 3o A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas 
no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração e àquelas previstas em regulamento. 

Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes 
naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de 
espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 

§ 1o O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, 
desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a 
utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. 

§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades 
privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições 
propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a 
coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, a área 
deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 3o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 4o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 
restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 
regulamento. 

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes 
categorias de unidade de conservação: 

I – Área de Proteção Ambiental; 

II – Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III – Floresta Nacional; 

IV – Reserva Extrativista; 

V – Reserva de Fauna; 

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

VII – Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um 
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e 
o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger 
a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  

§ 1o A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou 
privadas. 

§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas 
e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma 
Área de Proteção Ambiental. 

§ 3o As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública 
nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da 
unidade. 
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§ 4o Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as 
condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências 
e restrições legais. 

§ 5o A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo 
órgão responsável por sua administração e constituído por representantes 
dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população 
residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei. 

Art. 16. A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de 
pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com 
características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da 
biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de 
importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de 
modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. 

§ 1o A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída por terras públicas 
ou privadas. 

§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas 
e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma 
Área de Relevante Interesse Ecológico. 

Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies 
predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo 
sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em 
métodos para exploração sustentável de florestas nativas.  

§ 1o A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo 
com o que dispõe a lei. 

§ 2o Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações 
tradicionais que a habitam quando de sua criação, em conformidade com o 
disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 

§ 3o A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas 
para o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração. 

§ 4o A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização 
do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e 
restrições por este estabelecidas e àquelas previstas em regulamento. 

§ 5o A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo 
órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de 
órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das 
populações tradicionais residentes. 

§ 6o A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será 
denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal. 

Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações 
extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, 
complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais 
de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e 
a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 
naturais da unidade.  

§ 1o A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às 
populações extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei 
e em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas 
em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a 
lei. 
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§ 2o A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, 
presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por 
representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das 
populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em 
regulamento e no ato de criação da unidade. 

§ 3o A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses 
locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área. 

§ 4o A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia 
autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às 
condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em 
regulamento. 

§ 5o O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho 
Deliberativo. 

§ 6o São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística 
ou profissional. 

§ 7o A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em 
bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais 
atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o disposto em 
regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 

Art. 19. A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de 
espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, 
adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico 
sustentável de recursos faunísticos. 

§ 1o A Reserva de Fauna é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo 
com o que dispõe a lei. 

§ 2o A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o 
manejo da unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração. 

§ 3o É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional. 

§ 4o A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das 
pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre fauna e regulamentos. 

Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que 
abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas 
sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de 
gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham 
um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da 
diversidade biológica.  

§ 1o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico 
preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios 
necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de 
vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem 
como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de 
manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações. 

§ 2o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo 
que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando 
necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 3o O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado 
de acordo com o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação 
específica. 
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§ 4o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um 
Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua 
administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de 
organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na 
área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. 

§ 5o As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável obedecerão às seguintes condições: 

I – é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com 
os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área; 

II – é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da 
natureza, à melhor relação das populações residentes com seu meio e à 
educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão 
responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por 
este estabelecidas e às normas previstas em regulamento; 

III – deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da 
população e a conservação; e 

IV – é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em 
regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por 
espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais 
e ao Plano de Manejo da área. 

§ 6o O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá 
as zonas de proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e 
corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da 
unidade. 

Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, 
gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade 
biológica.  

§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso 
assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse 
público, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de 
Imóveis. 

§ 2o Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, 
conforme se dispuser em regulamento: 

I – a pesquisa científica; 

II – a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais; 

 

6.4.1. Ucs próximas ao Empreendimento 

Uma pesquisa foi realizada em fontes oficiais, por exemplo, no site do IBAMA 

e SUDEMA, para identificação das Ucs. Desse modo, não foram encontradas 

unidades de conservação nas áreas de influência direta e indireta do 

empreendimento.  

A UC mais próxima da área é o Monumento Natural Vale dos Dinossauros, cuja 

distância em linha reta, em relação ao Complexo Coremas IV à X, é igual a 39,5 km. 
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Trata-se de uma UC de Proteção Integral criada pelo governo do estado da Paraíba, 

regulamentada pelo Decreto nº 14.833. O Monumento está localizado no município de 

Sousa e possui área igual a 40 hectares.  

A segunda UC mais próxima ao empreendimento é o Parque Estadual Vale do 

Jabre, na qual a distância entre o Complexo e a UC, em linha reta, é igual a 75,1 Km. 

A UC possui área igual a 500 hectares e é regulamentada pelo Decreto nº 14.834, 

está localizada no município de Matureia e Mãe D’água e inserida no bioma mata 

atlântica. A Figura 205 apresenta a localização das Ucs em relação ao Complexo 

Coremas IV a X.
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Figura 205 – Distância das Unidades de Conservação em relação ao Complexo Fotovoltaico Coremas IV a X. 

 
Fonte: HELP, 2020. 
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6.4.2.  Valor da Compensação Ambiental 

De acordo com a empresa Rio Alto, o preço global da usina Coremas I a VIII é 

igual a R$ 74.908.421,84 por usina, o que se repete para as usinas Coremas IX e X. 

O Cronograma Físico-Financeiro das Usinas Coremas está no ANEXO III do presente 

estudo. No total, serão investidos um valor de R$ 524.358.952,88 no Complexo.  

O valor da compensação ambiental, identificado através do cálculo orientado 

e apresentado preteritamente, é igual a R$ 234.453,63.
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Apresentação  

O documento ora apresentado constitui o Projeto Básico Ambiental – PBA 

sugerido no Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA do empreendimento de 329,11 há 

das empresas SPE LTDA e RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, denominado de COMPLEXO DE USINA SOLAR 

FOTOVOLTAICA – COREMAS/PB, que visa a implantação de um Complexo 

Fotovoltaico com capacidade total de 156 MW, constituído pelos empreendimentos 

Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX E X, 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 Nacional 

do Meio Ambiente e demais legislações vigentes em níveis municipal, estadual e federal. 

Ressalta-se que este estudo segue rigorosamente as diretrizes impostas pela 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA), seguindo as 

diretrizes estabelecidas no Termo de Referência , onde contém todas as informações e 

contém as diretrizes para elaboração e apresentação dos planos de monitoramento e 

controle da atividade e das alternativas mitigadoras e compensatórias correspondentes 

à gerência e recuperação do dano ambiental provocado pelo empreendimento como um 

todo. 

Os Programas Ambientais apresentados contemplam todas as medidas propostas 

no EIA/RIMA para as etapas de planejamento, construção e operação do 

empreendimento, bem como outras incorporadas no detalhamento dos programas. 

O conteúdo do presente documento baseia-se no projeto técnico do 

empreendimento e no diagnóstico ambiental da área, abordando os principais impactos 

ambientais potenciais para cada atividade a ser desenvolvida e, enfim, propondo os 

Planos e Programas de monitoramento ambiental para estes.  
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Objetivos 

No Brasil, as energias renováveis, são responsáveis pela maior parte do 

abastecimento elétrico. Porém, a principal fonte de energia é a água, através das 

hidroelétricas, devido à disponibilidade hídrica existente no país. No entanto, a 

distribuição da água não é homogênea, estando o nordeste brasileiro dentro do polígono 

das secas, cuja uma das características da área são precipitações variáveis no tempo e 

no espaço. 

Diante desse cenário surge a potencialidade da energia solar que toma 

importância à medida que sua utilização se torna cada vez mais acessível através de 

incentivos governamentais e avanços tecnológicos. Apesar da energia solar ser uma 

fonte de energia limpa e renovável, existem alguns impactos decorrentes da sua 

implantação e operação, para mitigar esses impactos isso, apresentamos o 

levantamento da Legislação aplicável ao empreendimento das competências atribuídas 

pela Constituição Federal à União, ao Estado da Paraíba e ao Município de interesse, 

bem como os cuidados necessários que devem ser adotados pelos gestores do 

empreendimento. 

No Brasil, as energias renováveis, são responsáveis pela maior parte do 

abastecimento elétrico. Porém, a principal fonte de energia é a água, através das 

hidroelétricas, devido à disponibilidade hídrica existente no país. No entanto, a 

distribuição da água não é homogênea, estando o nordeste brasileiro dentro do polígono 

das secas, cuja uma das características da área são precipitações variáveis no tempo e 

no espaço. 

Diante desse cenário surge a potencialidade da energia solar que toma 

importância a medida que sua utilização se torna cada vez mais acessível através de 

incentivos governamentais e avanços tecnológicos. Apesar da energia solar ser uma 

fonte de energia limpa e renovável, existem alguns impactos decorrentes da sua 

implantação e operação, para mitigar esses impactos isso, apresentamos o 

levantamento da Legislação aplicável ao empreendimento das competências atribuídas 

pela Constituição Federal à União, ao Estado da Paraíba e ao Município de interesse, 

bem como os cuidados necessários que devem ser adotados pelos gestores do 

empreendimento.  
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7.1. Planos e Programas Ambientais  

7.1.1. Estrutura dos Programas Ambientais  

Os planos de controle e monitoramento ambiental objetivam propor soluções para 

atenuar e/ou controlar os impactos ambientais adversos gerados e/ou previsíveis ao 

sistema ambiental pelas ações do projeto de implantação e operação do Complexo de 

Usina Solar Fotovoltaica – Coremas/PB. Desse modo, constitui-se em um elemento 

básico de planejamento e de monitoramento ambiental à implantação do projeto, bem 

como de gerenciamento ambiental durante a fase de operação do empreendimento. 

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 diversos 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 responsáveis 

pela construção e operação do Complexo de Usina Solar Fotovoltaica – Coremas/PB. 

Em conjunto, os Programas Ambientais Integrantes do PBA 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 a capacidade de monitoramento da evolução das condições 

ambientais da área de influência e dos fatores que a influenciam; 

• Potencializar a capacidade de previsão de impactos; 

• 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 

empreendimento e com a sociedade civil em geral. 

7.1.2. Programas que compõem o PBA 

Os Planos/Programas apresentados são elaborados de acordo com as 

características e prognóstico da área. Os Planos de Controle e Monitoramento Ambiental 

propostos são: 

● 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 

subterrâneas) (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) 

● Programa de Monitoramento das Alterações Microclimáticas (PMAM) 

Estes Planos e Programas Ambientais serão detalhados ao longo dos próximos capítulos. 

7.2. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

7.2.1. 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 

comunidade, de origem: industrial, doméstica, de serviços de saúde, comercial, agrícola, 
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de serviços e de varrição. Ficam incluídos nessa definição os lodos provenientes de 

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 disponível. 

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 semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 

exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da 

melhor tecnologia disponível. 

A problemática do tratamento e destinação dos resíduos sólidos merece atenção 

especial, pois o gerenciamento inadequado desses resíduos, além de gerar desperdício, 

pode desencadear vários outros problemas como o agravamento da degradação 

ambiental, impacto sobre as atividades econômicas e aumento das desigualdades 

sociais, ameaça à saúde pública, dentre outros.  

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ou PGRS como é conhecido, 

caracteriza-se como um instrumento de implementação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal 12.305/10, que detalha diretrizes, metas e 

medidas instrumentais, tornando-se o documento que aponta e descreve ações relativas 

ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características no âmbito do fator 

gerador, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, 

bem como a proteção à saúde 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 impacto 

à saúde e ao meio ambiente sejam conhecidos. Essa etapa é fundamental para a 

estruturação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) adequado, 
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definindo as etapas de coleta, armazenagem, transporte, manipulação e destinação final, 

de acordo com cada tipo de resíduo gerado. 

Os tipos de resíduos gerados durante a implantação das Usinas Fotovoltaicas 

podem ser classificados como resíduos sólidos da construção civil. Nesse sentido, as 

diretrizes desse programa compreendem ações e atividades referentes à execução de 

um Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). 

7.2.2. Justificativa 

Pode-se dizer que as preocupações com a coleta, o 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 prever 

atividades de redução na fonte, que consiste na implementação de técnicas e 

procedimentos que visem reduzir a geração ou minimizar a presença dos principais 

contaminantes 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 Usinas Fotovoltaicas por suas próprias características 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 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 preservação à saúde 

pública, a proteção dos trabalhadores, a proteção ao meio ambiente e a manutenção da 

qualidade de vida da população. 

Além disso, o programa consiste ainda em um instrumento que visa, 

primordialmente, 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 qualidade ambiental da área e do seu entorno imediato. 
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7.2.3. Objetivos 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) tem como objetivo 

geral disciplinar o fluxo e destinação de resíduos gerados durante a implantação 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 específicos do programa são: 

• Quantificar e qualificar os resíduos gerados na obra; 

• Buscar minimizar a geração de resíduos na fonte, e o incentivo a coleta 

seletiva; 

• Assegurar o correto manuseio, armazenamento e disposição destes resíduos; 

• 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 empreendimento; 

• Estar em conformidade com a legislação vigente. 

7.2.4. 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 

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 obra; 

• 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; 
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• 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 

relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos no prazo estipulado. 

Para o acompanhamento da eficácia do Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, propõem-se ações de monitoramento contínuo por meio do uso de ferramentas 

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 geração, 

separação, manuseio, transporte e destinação dos resíduos sólidos durante a 

etapa de construção; 

• 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 

atividades. 

• Quantidade de Manifestos de Transportes de Resíduos (MTRs) emitidos; 

• Quantidade de relatórios de automonitoramento elaborados. 

7.2.5. Público-alvo 

Esse programa se aplica a todas as frentes de obra. Fazem parte do público alvo 

todas as equipes, trabalhadores contratados, terceirizados pelo empreendedor e por 

empresas prestadoras de serviços, responsáveis pela implementação das ações 

propostas por este programa, em todas as fases do empreendimento. 

7.2.6. 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 Interministerial 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 

Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências; 
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● Lei Estadual Nº 9.293/2010 – Institui o Programa de Beneficiamento de 

Associações 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 gerenciados 

adequadamente 

● Resolução CONAMA Nº 307/2002: Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

● Resolução CONAMA Nº 401/2008: Estabelece critérios e padrões para o 

gerenciamento 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; 

● 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, 

movimentação 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. 

7.2.7. Aspectos Metodológicos 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tem conteúdo mínimo 

estabelecido em Lei, apontando e descrevendo as ações relativas ao manejo, 

segregação, acondicionamento, identificação, coleta e transporte interno e externo, 

armazenamento, tratamento, destinação e disposição final. 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 Capítulo 7 Plano Básico Ambiental (PBA) 

Outubro 2020   

668 
 

Dessa forma, para uma melhor caracterização dos resíduos e para que os 

objetivos 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 na obra; 

• 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 manejo 

dos resíduos gerados envolvendo a segregação dos resíduos, coleta seletiva, 

destinação e disposição final de acordo com a especificidade dos resíduos, 

compostagem, entre outros; 

● 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.  

7.2.8. Principais Ações e Procedimentos 

7.2.8.1. Diagnóstico dos resíduos gerados no empreendimento 

A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo 

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, principalmente, 

por restos de materiais adquiridos e danificados ao longo do processo produtivo, tais 
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como restos de concreto e argamassa produzidos e não utilizados, pedaços de tijolos, 

blocos cerâmicos, solos, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 

gesso, talhas, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, sacos de cimento, sacos de 

argamassa, caixas de papelão, etc. 

Quadro 80 – Resíduos provenientes das obras de implantação das Usinas Fotovoltaicas Coremas 

IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. 

Fonte de geração Fase da obra Tio de resíduos 

Limpeza do terreno Pré-construtiva 
Restos de vegetação/serrapilheira 

(limpeza da área de instalação 
das placas e acessos) 

Limpeza do terreno Pré-construtiva Solos 

Canteiro de obras Instalação Madeiras 

Canteiro de 
obras/Frentes de 

Serviço 
Instalação 

Entulho misto (resto de obras 
como concreto, tijolo, gesso) 

Canteiro de obras  Instalação 
Sucata de ferro, formas plásticas, 

papel e papelão. 

Canteiro de obras Instalação 
Materiais contaminados com óleo 

e graxas 

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 
administrativas 

Instalação/ Operação 
Papel, papelão, plástico, pneus e 

sucatas 
Fonte: PGRS de Implantação da Usina Coremas III, 2019. 

 Estes deverão ser manejados conforme estabelecido na Resolução CONAMA nº 

307/2002, dessa forma, os resíduos gerados deverão ser classificados pelas seguintes 

classes A, B, C e D conforme apresentadas no Quadro 2. 
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Quadro 81 – Classificação e tipificação dos resíduos segundo CONAMA nº 307/2002. 

Classificação Tipificação 

Classe A 
Característicos de construção civil, 

como: alvenaria, concreto 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 
Sólidos – Classificação  

Fonte: Resolução CONAMA nº 307/2002. 

7.2.8.2. Segregação e acondicionamento 

A segregação e/ou coleta seletiva é a coleta feita de forma separada dos resíduos 

tomando como base as suas classificações (recicláveis e não recicláveis, perigosos 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 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 diferenciado 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 interior 

de recipientes apropriados, revestidos, que garantam sua estanqueidade, em regulares 

condições de higiene, visando a sua posterior estocagem ou coleta. A responsabilidade 

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 
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acondicionamento adequado dos resíduos sólidos proporciona como principais 

benefícios: 

• 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 

empreendimento ficam sugeridos os seguintes acondicionamentos (Quadro 3). 

Quadro 82 – Acondicionamento inicial dos resíduos gerados no empreendimento. 

Tipo de resíduo Acondicionamento inicial Armazenamento final 

Blocos de concreto, 
blocos cerâmicos, 

argamassas, outros 
componentes cerâmicos, 

concreto, tijolos e 
assemelhados. 

Em pilhas formadas 
próximas aos locais de 

geração. 

Preferencialmente em 
caçambas ou 
containers.  

Madeira 

Em bombonas sinalizadas 
e revestidas internamente 

por sacos de ráfia 
(pequenas peças) ou em 

pilhas formadas nas 
proximidades da própria 

bombona e dos 
dispositivos para 

transporte vertical (grandes 
peças). 

Preferencialmente em 
caçambas ou 

containers 

Papelão (sacos e caixas 
de embalagens dos 
insumos utilizados 

durante a obra) e papéis 
(escritório) 

Em bombonas sinalizadas 
e revestidas internamente 
por sacos de ráfia, para 

pequenos volumes. Como 
alternativa para grandes 
volumes bags ou fardos. 

Em baias sinalizadas 
ou em fardos, sempre 

em área coberta 
 

Metal (ferro, aço, fiação 
revestida, arames, 

clipes, etc.) 

Em bombonas sinalizadas 
e revestidas internamente 

por sacos de ráfia ou 
fardos. 

Em baias sinalizadas 
 

Serragem 
Em sacos de ráfia 

próximos aos locais de 
geração. 

Em sacos podendo 
estes ser acumulados 

nas baias. 
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Solos 

Em pilhas e, 
preferencialmente, para 

imediata remoção 
(carregamento dos 

caminhões ou caçambas 
estacionárias logo após a 
remoção dos resíduos de 

seu local de origem). 

Em caçambas, 
preferencialmente 

separados dos 
resíduos de alvenaria 

e concreto. 

Materiais contaminados 
com óleo e graxas 

Manuseio com os cuidados 
observados pelo fabricante 

do insumo na ficha de 
segurança da embalagem 

ou do elemento 
contaminante do 

instrumento de trabalho. 
Imediato transporte pelo 
usuário para o local de 
arnmazenamento final 

Em baias devidamente 
sinalizadas e para uso 
restrito das pessoas 
que, durante suas 

tarefas, manuseiam 
estes resíduos. 

Lixo comum não 
reciclável, não perigoso 
gerado nos banheiros 

Coletores e lixeiras 
revestidas de sacos 

plasticos convencionais 

Baias sinalizadas para 
resíduos comuns. 

Restos de alimentos e 
suas embalagens, copos 
plásticos, papéis sujos 

Coletores e lixeiras 
revestidas de sacos 

plasticos convencionais 

Baias sinalizadas para 
resíduos comuns. 

Resíduos de ambulatório 
Acondicionamento 
conforme normas 

específicas 

Local definido 
conforme normas 

específicas 
Fonte: Adaptado de SINDUSCON- SP, 2005. 

7.2.8.3. Identificação dos resíduos gerados 

A fim de facilitar e padronizar a segregação dos resíduos, a Resolução CONAMA 

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 
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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 83 – 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 reciclado ou misturado, 
contaminado não passível de 

separação. 
Cinza 

Fonte: Resolução CONAMA n°275/2001. 

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. 

7.2.8.4. Coleta e transporte interno de resíduos  

A coleta e a segregação, assim como o acondicionamento, dos resíduos, facilitam 

a caracterização dos resíduos gerados e a gestão a ser desenvolvida. Os serviços de 

limpeza, higienização, desinfecção e conservação dos bens das usinas, poderá ser 

terceirizado, mantendo as áreas do empreendimento sempre limpas e organizadas. Caso 

ocorram demandas extras, mais funcionários serão deslocados para realizarem 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 
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dentre outros. Havendo necessidade de grandes bota-foras, serão utilizados caminhões-

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 essencial 

que o colaborador siga as devidas normas de segurança e proteção. O fornecimento de 

equipamentos de proteção é dever da empresa, enquanto o colaborador deve se 

comprometer a utilizar os dispositivos protetores corretamente e sempre manusear 

resíduos com cuidado e responsabilidade.  

O resíduo deve ser coletado e depositado em locais adequados (armazenamento 

final) conforme uma rotina operacional pré-estabelecida. Dessa forma, o 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, recomenda-se o uso correto dos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s. Os equipamentos de proteção individual 

dos funcionários responsáveis pela limpeza são botas, 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 

profissionais envolvidos com o desempenho da atividade de manuseio de resíduos. 

7.2.8.5. 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 

armazenamento 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 resíduos 
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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 

vedação, entre outros) poderá possuir uma dimensão maior devido a uma elevada 

geração 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 localizações das 

baias é a facilitação do processo de coleta externa. 

7.2.8.6. Coleta e transporte externo de resíduos 

A coleta externa corresponde à remoção dos resíduos sólidos do local de 

armazenamento externo até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se 

de técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a 

integridade 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 padrões 

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 
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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 empreendimento 

será através do Manifesto de Transporte de Resíduo (MTR), o mesmo consiste em um 

documento que contém informações sobre o gerador, transportador e destinatário, 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 documento.  

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. 

7.2.8.7. 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 

resíduos gerados nas atividades do empreendimento.  

Quadro 84 – 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 

agregados, ou na disposição 
final em aterros 

licenciados 

Classe B 

Resíduos comuns não 
recicláveis e recicláveis: 

madeira, plástico, papelão, 
metais, vidros e papel 

Reutilização, reciclagem ou 
Aterro sanitário (resíduos não 

recicláveis) 
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Classe C 
Produtos sem tecnologia 

disponível para recuperação 
(gesso, por exemplo) 

Conforme norma técnica 
específica 

Classe D 

Resíduos perigosos (tinta, 
combustível, óleo, solventes, 

lâmpadas, etc.), conforme NBR 
10004:2004 – Resíduos Sólidos 

– Classificação 

De forma geral esses 
resíduos serão destinados 

para cooprocessamento e/ou 
reciclagem. 

Fonte: Resolução CONAMA nº 307/2002. 

7.2.9. Recursos Necessários 

Dentre os recursos humanos para a implementação do programa será necessária 

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 

planejamento 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. 

7.2.10. 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; 

7.2.11. Responsabilidade de Execução 

A responsabilidade pela execução das medidas apresentadas é das construtoras 

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 circulação 

das revisões que tenham se mostrado necessárias aos procedimentos referentes aos 

resíduos.  
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Nessas revisões, serão incorporados procedimentos adicionais e/ou 

complementares 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. 

7.2.12. Cronograma 

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 85 – Cronograma de Execução PGRS 

 TRI 
3/2020 

TRI 
4/2020 

TRI 
1/2021 

TRI 
2/2021 

TRI 
3/2021 

Atividades 
Previstas J

U
L

 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 

J
A

N
 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

Inventário dos resíduos 
sólidos do 

empreendimento 

               

Contratação de 
Empresa de Coleta de 

Resíduos 

               

Monitoramento de MTR                

Construção e/ou 

adequação do abrigo de 
resíduos sólidos 

               

Treinamento dos 

funcionários e 
envolvidos 

               

Relatório Trimestral 

Automonitoramento 

               

Acompanhamento da 
correção das não 

conformidades 

               

Revisões e 
complementações do 

PGRS 
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7.2.13. Inter-relação com Outros Programas 

O PGRS relaciona-se com todos os outros programas ambientais (Pas) propostos 

neste PBA, 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 feita de forma direta e 

os cuidados e ações ambientais previstos devem seguir orientação específica, de acordo 

com o material de descarte e sua classificação, em cada frente da construção e 

montagem das usinas fotovoltaicas. 

7.3. Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas (PGEA)  

7.3.1. Introdução  

 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 atmosférico 

qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo ou outras 

características, que tornem ou possam tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde, 

inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial 

à segurança, ao uso e gozo da propriedade ou às atividades normais da comunidade. 

As alterações na qualidade do ar ocorrerão na fase de implantação do 

empreendimento. As ações que acarretam impactos na qualidade do ar 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; 

● A instalação e operação dos canteiros gerarão emissões a partir de equipamentos 

com motor a explosão e do uso de caminhões; 

● O remanejamento de terra que poderá provocar suspensão de material particulado 

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; 
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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 o excesso de 

poeira em suspensão. 

7.3.2. 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 respiratórias 

(bronquites, asma e enfisema pulmonar) são originados de processos de alteração da 

qualidade das condições atmosféricas. 

No que tange às emissões atmosféricas, acessos não pavimentados serão 

intensamente utilizados por caminhões, maquinários e veículos leves durante as obras 

da usina. Em períodos de estiagem, a poeira em suspensão poderá prejudicar a 

segurança 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. 

7.3.3. Objetivos  

 O Programa tem como objetivo geral a manutenção da qualidade do ar no que se 

refere às emissões atmosféricas, principalmente por meio do controle e minimização das 

fontes de poluição 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; 

● Acompanhar as tendências e mudanças na qualidade do ar decorrentes das 

alterações nas emissões dos poluentes devido às atividades da obra; e 

● Fornecer dados para ativar as ações de emergência, particularmente quando e se 

os níveis de poluentes medidos atingirem níveis prejudiciais à saúde. 
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● Gerar laudos e relatórios que atestem a eficiência das medidas de controle 

adotadas no programa.  

7.3.4. 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 especial 

nas Áreas de Influência Direta, em atendimento às legislações vigentes. 

● Garantir que 100% das amostras analisadas estejam dentro do padrão 

estabelecido pela CONAMA nº 491/18. 

7.3.5. Público-Alvo 

O público-alvo deste Plano são todos aqueles responsáveis pela implantação das 

ações propostas, bem como as construtoras e demais prestadoras de serviço contratadas 

para execução das obras, incluídos seus colaboradores, a população residente na ADA 

e AID, possivelmente afetada pelas obras do complexo fotovoltaico e o órgão de controle 

ambiental. 

7.3.6. Atendimento aos Requisitos Legais 

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, a lista a seguir apresenta os requisitos 

normativos que intervém no Gerenciamento de Efluentes e direcionam as atividades 

previstas no referido Programa. 

● Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional 

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 

Ambientais. 

● Resolução CONAMA nº 05, de 15 de junho de 1989 – Dispõe sobre o Programa 

Nacional de Controle da Poluição do Ar (PRONAR). Complementada pelas 

Resoluções 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 491, de 19 de novembro de 2018 – Dispõe sobre os 

padrões de qualidade do ar. 
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● Lei Estadual nº 4.335, de 1981 – Cria o Conselho de Proteção Ambiental – COPAM 

e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição ambiental, estabelece 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. 

7.3.7. Aspectos Metodológicos 

7.3.7.1. 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 suspensão 

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 permanentemente 

úmidas. 

São previstas as seguintes ações para o controle da poeira: 

● Seleção de locais adequados para instalação de acampamentos e canteiros de 

obras, assim como de outras estruturas físicas, conforme o previsto na legislação 

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 geração 

de poeira e elevada movimentação de terra; 

● Instalação e utilização de equipamentos em conformidade com a legislação 

vigente e com operação dentro dos limites aceitáveis de emissão de poluentes; 
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● 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 legislação 

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; 

7.3.7.2. 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 

caminhões durante o transporte de cargas e que possam lançar materiais 

particulados 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. 

7.3.7.3. Monitoramento da Qualidade do Ar 

Será também monitorada a qualidade do ar em relação aos parâmetros PTS 

(partículas totais em suspensão). 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 7 a seguir: 

Quadro 86 – Padrão estabelecido pela CONAMA nº 491/2018.: 

Poluente 

Atmosférico 

Período de 

Referência  

PF  

(mg/m³) 
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PTS 24 horas 240 

PTS Anual¹ 80 

Fonte: EIA 
¹Média Geométrica Anual 

 

Além do monitoramento, alguns cuidados gerais de caráter preventivo deverão ser 

tomados para a correta aplicação deste programa: 

● Orientação para adequada localização dos canteiros de obra e outras estruturas 

de apoio; 

● Acompanhamento do controle do teor de umidade do solo, com aspersões 

periódicas, inclusive nos acessos às obras; 

● Fiscalização da utilização de equipamentos de segurança, como máscaras, botas, 

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 caçambas de 

caminhões de transporte de terra serão protegidas com lonas, evitando-se a 

emissão de poeira em suspensão. 

7.3.8. Recursos Necessários 

Os profissionais envolvidos no Plano devem compor um quadro técnico mínimo 

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 

medidas propostas neste plano. 

7.3.9. 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. 
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Como produto, o presente programa visa estabelecer: 

● Laudos de inspeções técnicas com documentação fotográfica; 

● Relatórios técnicos trimestrais, com 1 relatório anual de consolidação. 

7.3.10. Responsabilidade da Execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor, podendo ser celebrado por convênio e/ou 

contratação de serviços, à critério da empresa. Independente da subcontratação, o 

empreendedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades. 

7.3.11. Cronograma  

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 87 – Cronograma de Execução PGEA. 

 TRI 
3/2020 

TRI 
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1/2021 
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Identificação das 
fontes emissoras 

               

Monitoramento das 

emissões 
atmosféricas 

               

Relatórios Trimestrais                 

Relatório anual de 

consolidação 
               

7.3.12. 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 

subterrâneas) (PMQA); 

● Programa de Monitoramento do Nível de Ruídos e Vibrações (PMNRV);  

● Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 
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● 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) 

7.4. Programa de Monitoramento, Resgate e Relocação de Fauna (PMRRF)  

7.4.1. Introdução 

A instalação e operação de determinados empreendimentos podem causar 

perturbações e alterações no ambiente. Tais transtornos ocorrem de forma pontual ou ao 

longo de um determinado período ou espaço. 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 Resgate de Fauna a fim reduzir os danos aos 

animais. 

O Programa por sua vez, será executado durante a fase de instalação do 

empreendimento, serão contempladas as áreas que serão suprimidas, como a área de 

instalação das placas, abertura de vias de acesso, canteiro de obras, etc. Dessa maneira, 

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. 

7.4.2. 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 negativa sobre 

os animais 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 efeitos 

negativos sobre os animais.  
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7.4.3. Objetivos 

7.4.3.1. Objetivos gerais 

Realizar operações de resgate e/ou afugentamento da Fauna de forma a minimizar 

os impactos ambientais sobre os animais silvestres durante a execução da supressão 

vegetal. 

7.4.3.2. Objetivos específicos 

• Acompanhar as equipes de desmatamento antes e durante a supressão vegetal 

visando atuar oportunamente no salvamento da fauna encontrada; 

• Realizar inventário, registrar e catalogar todos os espécimes identificados de aves, 

répteis, anfíbios e mamíferos, assim como seus dados biológicos e seu destino 

final; 

• Realizar avaliação clínica dos animais feridos ou com mobilidade comprometida; 

• Enviar os indivíduos mortos ou de valor científico para instituições de ensino, se 

possível. 

7.4.4. 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. 

7.4.5. Público-Alvo  

• Órgãos públicos, responsáveis pelo licenciamento; 

• Instituições receptoras dos animais, sejam ONGs ou Universidades; 
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• Funcionários do empreendimento, prestadores de serviços ou terceirizados; 

• Proprietários das áreas arrendadas. 

7.4.6. 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 aplicação 

da Instrução Normativa nº 146, de 10 de janeiro de 2007, fica restrita ao 

licenciamento de empreendimentos de aproveitamento hidrelétrico e dá outras 

providências. 

7.4.7. Aspectos Metodológicos  

• Resgate e Salvamento da Fauna 

As atividades de Resgate e Salvamento da fauna, além do consequente 

afugentamento, deverão acontecer, impreterivelmente, concomitante com as atividades 

de supressão vegetal. Os profissionais presentes em campo irão nortear o sentido de 

supressão do maquinário, assim como, caso haja necessidade, a interrupção temporária 

em casos extraordinários, como presença de ninhos ativos de aves ou presença de 

animais com baixa mobilidade ou mobilidade reduzida, para o devido manejo e 

realocação. 

O afugentamento deverá ser priorizado no sentido da área mais antropizada para 

a área com menos impacto, permitindo, assim que os animais afugentados e realocados 
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não entrem em contato com as comunidades próximas ou adentre em áreas de atividades 

do empreendimento. 

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 desejada de 

árvores; 

• O material cortado deverá ser removido pela área de intervenção autorizada e não 

através da vegetação remanescente; 

• A galhada resultante do corte das árvores deve ser removida da área de 

intervenção e de suas proximidades, visando prevenir a ocorrência de fogo no 

material seco; 

• O material acumulado deve ser retirado de áreas vegetadas próximas, evitando 

que o local sirva de abrigo para a fauna. 

• 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 e encaminhados ao centro de triagem para investigação médica-veterinária 

de eventuais traumas quando constatada prováveis debilidades no indivíduo, seja ele 

causado pelas atividades ou não.  

Havendo a possibilidade de soltura, os animais capturados poderão ser liberados 

na área de mata adjacente, ou 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 animais que forem levados para avaliação veterinária serão soltos nas áreas 

verdes no sentido final da supressão vegetal, evitando assim maior estresse aos 

mesmos. Aqueles que não apresentarem condições de voltar imediatamente a natureza 

serão encaminhados para instituições governamentais ou não-governamentais. Os 

animais capturados ou sob manejo não serão marcados, uma vez que a presente 

atividade não desenvolve um trabalho que justifique a marcação dos animais. 
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• 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 procura ativa consiste em observar 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. 

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. 

• 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 

características 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 externo, 

conferindo condições de penumbra. Nessas condições as respostas do animal aos 

agentes estressantes, como sons e odores vindos do meio externo, ficam atenuadas. 

Animais muito estressados podem ser tranquilizados ou sedados pelo médico veterinário. 

• Centro de Atendimento 

Considerando que as atividades de resgate e salvamento da fauna serão 

realizadas em uma área pequena e com acentuada atividade antrópica ao redor, não 

haverá necessidade de instalação de posto provisório para reabilitação da fauna, 

podendo essa atividade ser transferida para clínicas veterinárias próximas ao 

empreendimento. 

• Traumas Durante a Execução das Atividades 
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De maneira geral, em salvamentos de fauna os traumas físicos são os maiores 

responsáveis pelos óbitos dos animais, e estão relacionados com fraturas e hemorragias 

ocorridas durante o processo de fuga dos animais. Acidentes com veículos 

(atropelamentos), 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 prever em qual 

espécie da área inventariada correrá cada tipo de acidente. 

• Preparação do Material Biológico 

Nos casos em que os animais forem encontrados feridos, sem condição de 

recuperação ou mortos, além do atendimento médico veterinário, serão eutanasiados 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 fixação 

sua indicação e preparação do material. 

7.4.8. 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; 

• Caixas para animais de diferentes tamanho e grupos; 

• Sacos de aniagem; 
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• Recipientes de polietileno para água; 

• Ração; 

• Estojos de primeiros socorros; 

• Potes de vidros de tamanhos variados; 

• álcool e formol; 

• Seringas; 

• Etiquetas; 

• Botas de segurança, perneiras e demais EPI´s necessários; 

• Câmeras fotográficas digital; 

• Paquímetro; 

• Pesola; 

• GPS. 

7.4.9. Produtos  

Os principais produtos de avaliação e monitoramento a serem elaborados durante 

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.  

7.4.10. Responsabilidade da Execução 

Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, havendo possibilidade 

de contratação de terceiros ou firmar parcerias/convênios com empresas ou instituições 

aptas para executá-lo, além do monitoramento por parte dos órgãos ambientais vigentes 

e participação da população adjacente. 

7.4.11. Cronograma  

O cronograma de execução será realizado em conjunto com as atividades de 

supressão vegetal, Plano de Supressão Vegetal se encontra no ANEXO V. A elaboração 
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do relatório de resultado será subsequente aos términos das atividades, sendo 

protocolado junto ao SPU do Processo de Solicitação da Autorização de Manejo e 

Resgate de Fauna.  

7.4.12. 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 Supressão Vegetal; 

• Programa de Monitoramento de Processos Erosivos. 

7.5. Programa de Manejo de Flora (PMF)  

7.5.1. Introdução 

De acordo com a legislação ambiental vigente no Brasil o processo de construção 

de usina de geração de energia solar fotovoltaica é considerada 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 competente 

pela condução do processo e das características do ambiente e do sistema proposto. 

Oportuno destacar que uma das intervenções que acarreta na previsão de impacto 

ambiental é a necessidade de se realizar a supressão da vegetação nativa nas fases de 

implantação. 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 ambiente. 

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. Para tanto, é imprescindível 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. 
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7.5.1.1. 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. 

• Picada: é uma faixa estreita, comumente não superior a 1m 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 na 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, aproximadamente, 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 

pedaços dos galhos não comerciais das copas das arvores derrubadas, distribuindo o 

material foliar no ambiente, preferencialmente ao longo das faixas, com o objetivo de 

facilitar a decomposição e não entulhar as faixas, facilitando 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. 

7.5.2. 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. 
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7.5.3. Objetivos 

O presente programa tem o objetivo de estabelecer diretrizes para supressão da 

vegetação arbórea presente na área escolhida para construção das USINAS DE 

GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COREMAS IV-VIII, para atender aos 

processos construtivos sob responsabilidade da Elecnor do Brasil e, no mesmo sentido, 

minimizar as interferências geradas com a implantação do empreendimento sobre a biota 

existente nas áreas de intervenção e no seu entorno. Tais procedimentos deverão ser 

atendidos pelas equipes próprias da Elecnor do Brasil, assim como as demais 

contratadas em consonância com as diretrizes contidas no Projeto Ambiental aprovado 

no processo de licenciamento ambiental. 

7.5.4. Metas e Indicadores  

• Implementação de dados complementares após layout final do 

empreendimento; 

• 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. 

7.5.5. 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 do 

empreendimento. 

7.5.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

O Projeto Ambiental disporá das peculiaridades do projeto em atendimento à 

Legislação Ambiental assim como das áreas mais sensíveis que mereçam atenção, como 
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por exemplo o mapeamento das matas ciliares e demais Áreas de Preservação 

Permanente (APPs onde o corte raso deverá ser obrigatoriamente reduzido). 

As atividades de supressão vegetal iniciarão depois de obtida a ASV. Atendimento 

a Requisitos Legais: 

• Código Florestal (12.651/12); 

• 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 

agropastoris 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 

transmissão. 

• 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, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente; 

• Resolução CONAMA nº 369/06, de 28/03/2006 – casos excepcionais, de 

utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 

possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em APP; 

7.5.7. Aspectos Relativos a Saúde, Meio Ambiente, Segurança e  
Conforto dos Trabalhadores 

As equipes de supressão deverão tomar algumas precauções durante a 

mobilização 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. 
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Lixo: lixo, dejetos, restos de comida e resíduos industriais devem ser depositados 

em recipientes apropriados, com tampas, mantendo permanentemente limpas essas 

áreas. Não será permitida a queima de lixo nas frentes de abertura de picadas para 

atividades de topografia. Todos os resíduos produzidos deverão ser destinados para as 

baias de armazenamento. Nos casos da utilização e consequente substituição de 

baterias e pilhas no campo, 697ecebe697iona-las nos veículos até destinação final 

através de locais específicos para coleta das mesmas. Conforme resolução CONAMA 

257/99, está proibido qualquer 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 697ecebe-las e 

repassar aos fabricantes ou importadores. 

Procedimentos básicos de segurança: Evitar a proximidade entre colaboradores 

munidos com facão ou foice; Pré-avaliar o corte/poda de cipós; Atenção com animais 

peçonhentos; Possuir telefones de contatos emergenciais na região (hospitais que 

disponham do soro antiofídico). 

Afugentamento da fauna silvestre: quando do acesso da equipe de supressão na 

vegetação para execução da limpeza de faixa, sugere-se a emissão frequente de algum 

tipo de ruído (barulho das motosserras por exemplo) a fim de afugentar possíveis animais 

silvestres que possam se localizar no entorno. Não é permitido qualquer contato, captura 

ou moléstia com qualquer animal silvestre encontrado durante a execução da referida 

atividade. 

7.5.8. Aspectos Metodológicos  

7.5.8.1. Avaliação do projeto 

O engenheiro agrônomo responsável pela atividade, assim como o encarregado 

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 

empreendimento 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 servirão 
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como base para que se execute o corte em atendimento as alturas de segurança 

estipuladas em norma (NBR5422/85). 

Com os dados citados no projeto, o planejamento para a execução da atividade se 

fará mais consistente e com menor probabilidade que ocorram cortes desnecessários. 

7.5.8.2. Mobilização e treinamento dos trabalhadores 

Caracterizada como uma atividade de mobilização dos profissionais envolvidos na 

fase de supressão, onde a equipe mobilizada será treinada por um técnico especializado 

para os objetivos especificados. Nesta etapa os funcionários serão apresentados às 

diretrizes básicas e as boas práticas ambientais, bem como os aspectos de segurança 

dos trabalhadores. 

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. 

7.5.8.3. Execução 

7.5.8.3.1. 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 balizamento 

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. 

7.5.8.3.2. 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. 
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• Tora 98 (seccionada em 6 seções): 

-Numerações a serem plaqueteadas em cada seção: 98ª, 98B, 98C, 98D,98E e 

98F. 

7.5.8.3.3. 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 avaliação 

reside na mitigação dos impactos decorrentes das atividades de remoção da cobertura 

arbórea sobre as áreas limítrofes do empreendimento. 

7.5.8.3.4. Corte de cipós 

Os cipós ou lianas são plantas trepadeiras que se desenvolvem sobre os troncos 

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 sofrer 

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 destacam os 

danos às árvores do entorno da faixa de servidão e o risco eminente de acidentes 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 técnicas 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 206 – Riscos de acidentes com os trabalhadores da atividade. 

 
 

Figura 207 - Danos causados na mata devido à falta de direcionamento de queda e corte de cipós. 

 
 

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. 

7.5.8.3.5. 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 

organização 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 

impactos 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 suprimida. Para 

isso, orienta-se o uso de equipamentos e ferramentas, como o tirfor, sempre 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 Equipamentos; 

• Treinamento de todos os operadores e auxiliares no manuseio do 

equipamento e dos resíduos deles provenientes, de acordo com legislação de segurança 

vigente no país; 

• Certificar-se de que todos os equipamentos principais e auxiliares (incluindo 

Equipamentos de Proteção Individual – EPIs), bem como materiais e ferramental, estão 

disponibilizados em bom estado de conservação para cada frente de trabalho e de 

conhecimento do encarregado de cada equipe; 
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• 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 relação à avaliação do 

direcionamento preferencial de queda das árvores, são ilustradas abaixo situações 

hipotéticas; 

 

7.5.8.3.6. 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 presença 

de insetos himenópteros, como vespas, abelhas e formigas na área, assim como 

para serpentes, pois podem provocar acidentes de natureza grave. Esta etapa 

deve estar em consonância com o Programa de Prevenção de Acidentes e 

Afugentamento da Fauna; 

Figura 208 – Ilustração dos principais EPI’s a serem 
utilizados pelo operador da motosserra. 
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• 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; 

 

 
 

• A queda das árvores deverá ser sempre orientada na direção da área já 

desmatada 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 209 - Indicação dos caminhos de fuga. 
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• Outras técnicas, classificadas como “cortes especiais”, são utilizadas para as 

árvores que apresentam pelo menos uma das seguintes características: diâmetro 

grande, inclinação excessiva, tendência à rachadura, existência de ocos grandes 

e direção de queda desfavorável. 

7.5.8.3.7. 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 situações 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, principalmente 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 211 – Operações para supressão vegetal utilizado a cunha. 

Figura 210 - Esquema da técnica de padrão de corte 
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Figura 212 – Ilustração da técnica da ancoragem. 
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Figura 214 – 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 

minimizado pela adoção de uma sequência de cortes, ilustrada na figura abaixo. 

Figura 213 – Sequência de operações para o direcionamento da 
queda de espécies cujo tronco está sujeto à rachadura da madeira. 
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7.5.8.4. 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 ilustrados na alguns 

procedimentos relativos à solução. 

 

Figura 215 – Etapas para o corte de árvores com inclinação 
acentuada. 
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7.5.8.5. Segurança dos trabalhadores 

Para esse fim os trabalhadores operadores e auxiliares deverão possuir 

treinamento 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 

decorrentes do uso de equipamentos cortantes usuais à atividade de supressão. 

Para esse fim, deverão ser disponibilizadas viaturas tipo ambulância nas 

proximidades dos trechos com a atividade, de forma a atender prontamente um possível 

acidente. Da mesma forma, o treinamento da equipe em primeiros socorros é 

imprescindível para resguardar a vida do trabalhador no caso de ferimentos ocorridos 

principalmente por lâminas e máquinas cortantes. 

 

7.5.8.6. Procedimentos para remoção local e armazenagem do material 
vegetal 
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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. 

A escolha dos locais destinatários deverá obedecer a critérios técnico-ambientais, 

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 ergonômicos 

adequados à operação. 

Figura 216 – Transporte de peças de menores tamanhos. 
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Figura 217 – Utilização de carrinho de arraste. 

 

 

7.5.8.7. Operação mecanizada 

Ao término das atividades de corte das árvores com diâmetro acima de 10 

centímetros, seu traçamento e remoção para local indicado, serão efetuados a remoção 

do expurgo e da biomassa restante através da utilização de tratores de esteira equipados 

com lâmina. Esta operação removerá a vegetação remanescente e executará o 

destocamento e a remoção do expurgo da camada superficial, cujo material resultante 

será armazenado em leiras contínuas, para depois serem transportadas em caminhões 

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. 

 

7.5.8.7.1.    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 (Rio Alto 

Energia empreendimentos e participações ltda). 
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7.5.8.8. Recomendações para o Controle do Volume Suprimido 

7.5.8.8.1. 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, 

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, 

contabilizar 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 atividade. 

 

7.5.8.8.2. 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). 
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Figura 218 – Exemplo de medição dos diâmetros e comprimentos em campo. 

 

 

Tais valores são inseridos nas Fichas de Cubagem de Campo, com letras legíveis 

e, posteriormente, digitadas nos laudos de cubagem digitais, quando então é aplicada 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 
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7.5.8.9. 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 elaborado, 

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 gerais 

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 possam ser identificados 

como importantes pelo responsável técnico que elaborará os mesmos. 

É obrigatória a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica pelo 

Supervisor Ambiental responsável pela atividade em campo. 

Figura 219 – Modelo de elaboração de Laudo. 

 

 

 

 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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7.5.9. Recursos Necessários  

• Motosserra; 

• Equipamentos de Proteção Individuais - EPI’s; 

• Cunha; 

• Dobradiça; 

• Tirfor; 

• Cabos. 

7.5.10. Produtos  

As áreas onde serão destinadas o material lenhoso suprimido (lenha, toras 

maciças e galhadas) deverão ser definidas pelo cliente (Rio Alto Energia 

Empreendimentos e Participações LTDA) do empreendimento com aprovação do órgão 

licenciador . 

Posteriormente a atividade de supressão, a área deve ser georreferenciadas. 

7.5.11. 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 critério da 

empresa. Independente da subcontratação, o empreendedor deverá acompanhar o 

desenvolvimento e execução das atividades e que estejam de acordo com o estudo. 

7.5.12. Cronograma  

Quadro 88 - Cronograma de Execução PMF. 
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7.5.13. 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) 

7.6. Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS) 

7.6.1. Introdução 

O Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS) faz parte do 

Plano Básico Ambiental (PBA) da Usina Fotovoltaica Coremas (IV, V, VI, VII, VIII, IX e 

X), dentro do bloco de Programas Vinculados Diretamente às Obras. 

Este programa foi proposto no Estudo de Impacto Ambiental - EIA da Usina como 

prevenção e mitigação dos seguintes impactos: 

• Geração de empregos; 

• Redução da demanda por bens e serviços. 

A oferta de empregos diretos e as oportunidades de geração de renda que serão 

proporcionadas pela implantação da Usina deverão ser preferencialmente direcionadas 

para beneficiar a população regional. É de grande importância que o máximo possível de 

empregos diretos e indiretos seja destinado à população regional. 

7.6.2. Justificativa 

Os empregos gerados na fase de instalação do empreendimento serão 

temporários 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. 
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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 

trabalhadores 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. 

7.6.3. Objetivos 

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 cursos 

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. 
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7.6.4. 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 

Comunicação Social), garantindo assim que a população seja adequadamente 

informada sobre o empreendimento e tenha acesso ao treinamento; 

• Estabelecer parceria com instituições de ensino que atuam na região do 

empreendimento; 

• 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 município 

de Coremas, e as localidades de Boa Esperança, Brejo, Riacho Grande, Barro e 

Quatiba, 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 

divulgados na mídia local. 

7.6.5. 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 empregos 

disponibilizadas para implantação e operação do empreendimento. 
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7.6.6. Atendimento aos Requisitos Legais 

O Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços foi criado em atendimento 

ao Termo de Referência emitido pela SUDEMA, pela Comissão de Análise de Estudo de 

Impacto Ambiental – CAEIA, em agosto de 2020, referente à implantação do Complexo 

de Usina Solar Fotovoltaica – Coremas/PB - (COREMAS IV, V, VI, VII, VII, IX e X).  

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, Programa 

de Educação Ambiental, Programa de Comunicação Social, Programa de Compensação 

Ambiental e outros.   

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 Trabalho 

(“CLT”), aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.454, de 1º de maio de 1943; 

• Diretrizes do Banco Mundial/IFC aplicáveis, mais especificamente aos requisitos 

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 discriminação 

e a igualdade de oportunidades dos trabalhadores. 

7.6.7. Aspectos Metodológicos 

Considerando as perspectivas de vagas para as fases de implantação e operação, 

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 
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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. 

7.6.8. 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 

capacitação 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; 

• 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 

Currículos; 

• Seleção e Recrutamento de trabalhadores locais e regionais; 

• Treinamentos periódicos para os trabalhadores contratados. 

7.6.9. 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 outras 

ações propostas. Dessa forma, ficam previstas as seguintes ações: 

7.6.9.1. 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 demanda 

de trabalhadores e profissionais, bem como as qualificações e exigências técnicas 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 à potencializar a contratação local. 

7.6.9.2. Articulação com o poder público local, SINE, Sistema “S” e demais 
instituições que atuem na capacitação e qualificação de 
trabalhadores 

Ainda durante a fase de planejamento, deverá ser realizado o contato institucional 

e articulação junto às prefeituras municipais da área de influência, o Sistema “S” e demais 
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instituições que atuem na região com foco na capacitação técnica visando apresentar a 

demanda prevista de trabalhadores na fase de obras do empreendimento, 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. 

7.6.9.3. Divulgação permanente das vagas de trabalho e atualização do 
Banco de Currículos 

Todas as ações indicadas por este PCMOS, tais como articulações locais, 

divulgação de vagas, Banco de Currículos e canal de contato para recebimento de 

currículos 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 objetivos 

propostos nesse Programa. A transparência da informação quanto às vagas oferecidas 

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 população 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 

Programa 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 referência 

para a empresa, contratadas e subcontratadas na seleção de mão de obra. 

Os canais de contato e recebimento de currículos deverão ser amplamente 

divulgados 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 candidato 
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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. 

Em uma ação mais proativa na busca de trabalhadores para ocuparem os postos 

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 promoção 

de geração de emprego e renda local, buscando que tais entidades contribuam no 

encaminhamento de trabalhadores em busca de oportunidades de trabalho inscritos em 

seu cadastro, bem como recebam periodicamente informações atualizadas sobre as 

vagas em aberto. 

7.6.9.4. Seleção e Recrutamento de trabalhadores locais e regionais 

Ao longo de toda a fase de implantação das Usinas Fotovoltaicas Coremas IV, V, 

VI, VII, VIII, IX e X deverão ter prioridade para a participação em processos 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 cadastramento; 

• 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 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 Capítulo 7 Plano Básico Ambiental (PBA) 

Outubro 2020   

722 
 

junto à população da área de influência, evitando falsas expectativas quanto à quantidade 

de empregos a serem ofertados. 

• Aproveitamento de Trabalhadores da Fase de Implantação 

Com a conclusão das obras das Usinas Fotovoltaicas Coremas (fase de 

implantação) e início da fase de operação, inevitavelmente ocorrerá a desmobilização 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 identificados 

os trabalhadores e profissionais locais com potencial aproveitamento para as funções da 

operação do empreendimento, disponibilizando cursos e treinamentos técnicos 

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 

aproveitamento para a fase de operação, bem como os treinamentos e cursos técnicos 

necessários para potencializar esse aproveitamento serão identificados posteriormente 

em momento oportuno e com antecedência mínima necessária para viabilizar sua efetiva 

capacitação e aproveitamento. 

7.6.9.5. 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 treinamentos 

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 

empreendimento, 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 funções que irão desenvolver na obra, quanto aos métodos definidos 

para o empreendimento, critérios, uso de materiais e equipamento e descarte de 

materiais. 
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Os treinamentos específicos para cada função serão realizados antes do início das 

atividades do colaborador, e tais cursos serão ministrados de acordo com a demanda 

sinalizada pelo setor de recursos humanos, quando da contratação. 

Palestras de orientação serão estendidas durante toda a execução das obras, em 

função da necessidade que for identificada pelas equipes de engenharia de segurança 

do trabalho e da gestão ambiental do empreendimento, outros treinamentos relativos à 

produção e produtividade, bem como treinamento de reciclagem para colaboradores 

reincidentes em desvios.  

A comunicação deve ser diária entre os trabalhadores e o encarregado 

responsável 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 

cursos correlativos as suas atividades ou às atividades da empresa como forma de 

reciclagem do contratado para o melhor desempenho das suas atividades. 

7.6.9.6. 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 projeto. 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 

trabalhadores selecionados, dentre aqueles contratados, capacitação visando direcionar 

o mesmo para exercer funções que demandam maior qualificação. 
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7.6.9.7. 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 

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 Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, 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 

entidades da organização civil local, tais como associações comerciais, de 

indústrias e de lojistas; cooperativas do setor agropecuário e do setor industrial, 

associações de bairros e moradores, e outros setores existentes, a fim de 

identificar 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, 

deverão ser reincorporados ao Banco de Currículos, bem como deverá ser 

disponibilizado a todos o registro documental comprovando as atividades 

desenvolvidas, capacitações adquiridas e tempo de experiência; 

• O Banco de currículos atualizado, incorporando o efetivo desmobilizado, deverá 

ser amplamente divulgado junto à outras empresas que atuem localmente ou 

regionalmente facilitando a potencial contratação dos trabalhadores 

desmobilizados 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, associações, 

etc.), por meio de materiais impressos colocados em murais situados em locais de 

grande circulação. 
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• Medidas de apoio e facilitação do retorno do trabalhador ao local de origem, 

incluindo a disponibilização de passagens e/ou outros meios de transporte. 

7.6.10. Recursos Necessários 

Para desenvolvimento das ações do PCMOS é necessária a contratação de 

equipe técnica especializada, bem como de estrutura física e material, conforme 

detalhado a seguir. 

I. Recursos Humanos 

A equipe deverá ser composta por um coordenador, uma secretária e um auxiliar, 

que serão responsáveis pelo estabelecimento de parcerias, convênios, organização de 

palestras, planejamento dos cursos, emissão de certificados e outras atividades 

necessárias. Os profissionais poderão fazer parte do próprio quadro de funcionários 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, monitor, 

• Datashow, equipamentos de som; 

• Material gráfico/didático; 

• Meio de transporte disponível para locomoção da equipe. 

7.6.11. 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 

ambiental, bem como para controle do empreendedor. O registro deve ser feito através 

de fotografias ou vídeos, devendo ser guardadas cópias de todo material didático 

utilizado. A equipe deverá reunir em clipping, matérias veiculadas pela imprensa relativas 

ao empreendimento. 

➢ Relatórios Bimestrais: 
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Deverá conter o detalhamento das ações realizadas para potencializar o 

percentual de contratações locais (resultados da articulação local, divulgação das 

oportunidades de trabalho, cursos de capacitação técnica e profissional realizados...), 

percentuais 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 Consolidado 

contendo o balanço de todas as atividades desenvolvidas durante as obras. Deverá ainda 

indicar as evidências dos treinamentos realizados para aproveitamento da mão de obra 

desmobilizada, percentual de aproveitamento dos trabalhadores advindos 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. 

7.6.12. Responsabilidade de Execução 

A responsabilidade pela implementação do Programa caberá ao empreendedor, 

que poderá optar por contratar diretamente os profissionais necessários ou empresa 

terceirizada especializada no assunto para desenvolvimento das ações e atividades 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. 

7.6.13. Cronograma 

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 89 – Cronograma de Execução PCMOS. 

 TRI 
3/2020 

TRI 
4/2020 

TRI 
1/2021 

TRI 
2/2021 

TRI 
3/2021 
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Identificação do 

quadro técnico e 
perfil das vagas de 

trabalho 

previstas para a fase 
de implantação 

               

Levantamento inicial 
e estabelecimento de 

parcerias 

               

Criação e 
consolidação de 

canal de recebimento 
de currículos e 

estrutura do  Banco 
de Currículos 

               

Ampla divulgação das 

oportunidades de 
trabalho junto a 
população local 

               

Gestão do canal de 
comunicação 

(recebimento de 
currículos e 

esclarecimento de 
dúvidas) 

               

Realização de cursos 

de capacitação 
técnica e profissional 
de forma articulada 
com as prefeituras, 

SENAI e organizações 

locais/regionais 

               

Seleção e 

recrutamento de 
trabalhadores com 

priorização de 

contratações locais e 
regionais 

               

Relatórios bimestrais                

Relatório Final 

Consolidado 
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7.6.14. 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. 

7.7. Programa de Educação Ambiental (PEA) 

7.7.1. Introdução 

Há muito que a humanidade tem interferido constantemente nos ecossistemas e 

estabelecido uma relação depredatória com o meio ambiente. Dessa forma, a Educação 

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 

propostas 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 

fundamentalmente 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 instrução dinâmico, 
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permanente e participativo, com o objetivo de formar agentes multiplicadores e 

transformadores que participem ativamente na busca de alternativas para a redução de 

impactos ambientais e da preservação dos recursos naturais. 

 

7.7.2. 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 das Usinas Fotovoltaicas Coremas III, Coremas IV, Coremas V, 

Coremas VI e Coremas VII poderá causar impactos socioambientais de diferentes 

magnitudes e aspectos na sua área de influência, 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 conhecimento 

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. 

7.7.3. Objetivos 

O Programa de Educação Ambiental (PEA) tem como objetivo geral promover um 

processo de conscientização participativo com todos os atores sociais envolvidos com o 

empreendimento, desde os trabalhadores até a comunidade do entorno, a fim de 

incentivar 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: 
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• Contribuir para a minimização das interferências ambientais negativas, 

especialmente durante a fase de instalação do empreendimento; 

• Informar os trabalhadores da obra sobre os impactos da implantação do 

empreendimento sobre a região e conscientizá-los a respeito da responsabilidade 

quanto ao desempenho correto de suas atividades para a manutenção da 

qualidade ambiental, orientando-os quanto às posturas de comportamento perante 

a comunidade local; 

• Controlar e mitigar possíveis danos ao meio ambiente nas frentes de obra 

decorrentes de atitudes e hábitos dos trabalhadores envolvidos no 

empreendimento; 

• Buscar a valorização dos recursos naturais regionais, trabalhando a importância 

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 

conservação 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; 

7.7.4. 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 

inseridos. 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) atingidas 

pela instalação da usina fotovoltaica; 
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• Realizar campanhas de Educação Ambiental de forma articulada com as escolas 

locais; 

• Realizar minicursos sobre a conservação da natureza e cultura voltada à 

formação 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 

ambientais, 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, 

seminários 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  

7.7.5. Público-alvo 

Para o Programa de Educação Ambiental (PEA) foram identificadas duas 

categorias: 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 

atingida pela instalação e operação do empreendimento, que são aquelas inseridas 

dentro da Área de Influência Direta (AID), conforme considerado no Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA). 
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7.7.6. 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. 

7.7.7. Aspectos Metodológicos 

O Programa de Educação Ambiental será desenvolvido por meio de uma 

metodologia 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 

conhecimento 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 externo, 

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 instrução 

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 externo (população 

da AID). 

Ações preliminares junto ao público interno (trabalhadores) também estão 

previstas 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 

trabalhadores. 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 distribuição 

do material educativo ocorrerá no início das atividades e sempre que necessário.  

Todo o material utilizado como ferramenta no processo de capacitação deverá 

estar adequado as características de cada público-alvo, de modo a facilitar a 

compreensão e possibilitar o atingimento das metas e objetivos estabelecidos neste 

programa. 

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 

empreendimento, como também do Código de Conduta do Trabalhador, visando 

fortalecer a preocupação ambiental e o nível de conscientização para o desempenho das 

atividades durante a implantação do empreendimento. 

7.7.8. 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 diferenciadas em cada 

uma das fases.  

A execução do programa será dividida nas seguintes etapas: 
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• 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 construtiva;  

• A terceira e última etapa será a coleta e análise de dados das ações executadas 

nas etapas anteriores, a fim de avaliar a efetividade das atividades desenvolvidas 

no programa. 

7.7.9. 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 outras 

ações propostas, promovendo a Educação Ambiental de forma transversal e 

multidisciplinar. Dessa forma, ficam previstas as seguintes ações: 

7.7.9.1. Ações de Educação Ambiental na fase pré-construtiva 

I. Diagnóstico e mapeamento 

Nessa fase do programa deverá ser realizado o levantamento de todos os 

trabalhadores incluindo terceirizados e subcontratados, da população local, líderes 

comunitários. 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 minicursos 

de educação ambiental.  Para essa etapa se faz necessário estabelecer contato com a 

Prefeitura e Secretaria de Educação, bem como, realizar visitas in loco. 

Ao final dessa etapa deverá ser elaborado o Relatório de Diagnóstico e 

Mapeamento. As informações levantadas durante o diagnóstico subsidiarão a seleção 

dos temas a serem abordados nas oficinas, palestras e minicursos, assim como a 

produção dos materiais educativos que serão confeccionados e distribuídos entre os 

participantes 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: cartilhas, 

cartazes, folders ou informativos contendo o tema ambiental escolhido para o evento 

proposto, respeitando sempre as características do local.  
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Os materiais produzidos serão utilizados como ferramenta de capacitação de 

moradores da comunidade local, trabalhadores, alunos e professores. Cartazes e 

informativos 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 

trabalhadores 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; 

• Apresentação dos Programas Ambientais; 

• Importância da fauna e flora local e sua preservação. 

Essa campanha ambiental deve ser realizada no mês que antecede as atividades 

de instalação do empreendimento. 

7.7.9.2. Ações de Educação Ambiental nas fases construtiva e de operação 

I. Campanhas de Educação Ambiental 

As campanhas de educação ambiental nessas fases serão voltadas para 

trabalhadores 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. 
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Nessas campanhas, serão ministradas palestras, oficinas participativas e 

promovidos 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 dinâmicas 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 programas 

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; 

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. 
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7.7.9.3. Avaliação das ações educativas 

Deverá ocorrer o monitoramento contínuo das atividades de educação ambiental 

executadas e ao final de cada campanha será realizada a avaliação de desempenho, 

podendo ser realizadas, quando necessário, ações corretivas e/ou preventivas visando o 

alcance dos objetivos propostos. 

7.7.10. Recursos Necessários 

Dentre os recursos humanos para a implementação do programa será necessária 

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 minicursos. Com 

relação aos recursos materiais serão necessários: material gráfico impresso como 

cartilhas e cartazes, computador ou notebook, projetor, impressora, e um veículo de 

apoio logístico para a equipe profissional. 

7.7.11. Produtos 

Relatórios de Atividade de cada Campanha de Educação Ambiental deverão ser 

elaborados trimestralmente contendo a descrição das atividades, metas alcançadas, 

seus registros fotográficos e atas de participação. 

Ao final das ações da fase pré-construtiva que marca a primeira etapa de execução 

deste programa, deverá ser elaborado o Relatório de Diagnóstico e Mapeamento 

contendo o diagnóstico de órgãos e instituições envolvidos com questões ambientais, 

escolas localizadas na área de influência do empreendimento, a escolha das escolas que 

irão ocorrer os treinamentos e palestras, número previsto de participantes, 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 execução 

do PEA. Todos os relatórios deverão ser protocolados junto à SUDEMA na forma de 

automonitoramento. 
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7.7.12. 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 

subcontratação, o empreendedor não fica isento da responsabilidade de acompanhar o 

desenvolvimento e execução das atividades e prestar todo o apoio necessário. 

7.7.13. Cronograma 

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa de Educação Ambiental, 

contendo as principais atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 90 – Cronograma de Execução PEA. 
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7.7.14. Inter-relação com Outros Programas 

O Programa de Educação Ambiental 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) 

 

O PEA ainda possui relação direta com o Programa de Comunicação Social por 

meio das oficinas e produzindo elementos para material informativo. 

7.8. Programa de Comunicação Social (PCS) 

7.8.1. Introdução 

O Programa de Comunicação Social (PCS) tem por finalidade divulgar para as 

comunidades atingidas pela implantação do empreendimento, a amplitude e andamento 

dos trabalhos, a importância dessa implantação para a região, impactos ambientais, 

sociais e culturais, além de promover uma relação de diálogo dessas comunidades 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 

ambientais sugeridos neste PBA, o que se justifica tanto pelo fornecimento de 

informações a respeito da ocorrência dos impactos por meio da divulgação dos planos, 

como também da necessidade de um relacionamento transparente e harmonioso entre 

empreendedores 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 
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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. 

7.8.2. Justificativa 

A implantação das Usinas Fotovoltaicas Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, 

Coremas VII, Coremas VIII, Coremas IX e Coremas X poderá causar impactos 

socioambientais de diferentes magnitudes e aspectos na sua área de influência, 

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. 

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 atuações 

diferenciadas entre as equipes responsáveis pela execução dos outros programas 

ambientais constantes no PBA e empresas contratadas para as obras e serviços, em 

especial, na relação com a população local. 

7.8.3. 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 envolvidos, 

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 

envolvidas; 

• Divulgar a importância do empreendimento como instrumento de desenvolvimento 

local e regional; 

• Garantir o acesso às informações e características do empreendimento, seus 

possíveis impactos e programas ambientais associados como medidas de controle 

e mitigação; 
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• 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. 

7.8.4. Metas e Indicadores 

O Programa de Comunicação Social visa promover um fluxo contínuo de 

comunicação, de modo a informar e orientar a população inseridas nas Áreas de 

Influência 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: 

• Criar mecanismos e ferramentas de comunicação (spots em rádios locais, 

endereços 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 compensação 

ambiental relacionadas ao empreendimento; 

• Reduzir ao mínimo os conflitos e problemas relacionados à implantação do 

empreendimento, respondendo ao máximo as solicitações de informações e de 

questionamentos enviados ao empreendedor pelos instrumentos de comunicação 

criados. 

Para o acompanhamento da eficácia do Programa de Comunicação Social, 

propõem-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 possíveis 

ajustes e alinhamentos. Sugere-se também o acompanhamento da cobertura da mídia 
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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. 

7.8.5. Público-alvo 

Para o Programa de Comunicação Social (PCS) foram identificadas duas 

categorias: 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 

Ambiental (EIA), especialmente as residentes próximas a poligonal das usinas. Nesse 

público estão incluídas comunidades escolares, líderes comunitários, ONG’s e 

associações locais. 

7.8.6. 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 

licenciamento ambiental está consoante com o princípio do direito à informação, 

preconizado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, como um direito de cidadania.  

Além disso, o direito à informação ambiental também está prevista 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 
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informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade 

de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico” (BRASIL, 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 informações. 

7.8.7. Aspectos Metodológicos 

O Programa de Comunicação Social demanda o estabelecimento de uma 

metodologia 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 

conhecimento dos meios de comunicação mais utilizados na área de influência direta do 

empreendimento, assim como o alcance dos mesmos. Essa etapa é de extrema 

importância para a definição do planejamento das atividades  

Ao longo de sua concepção e implantação, e após definido o público-alvo externo, 

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 

empreendimento e o início da operação da usina fotovoltaica, apresentando atividades 

diferenciadas em cada um dos três momentos. 

7.8.8. 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 monitoramento e 

avaliação da efetividade do programa. 

As ações de comunicação consistem na participação nas reuniões comunitárias, 

reuniões internas, reuniões institucionais, realização de palestras em escolas, postos de 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 Capítulo 7 Plano Básico Ambiental (PBA) 

Outubro 2020   

744 
 

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 os mesmos 

para definir o planejamento dessas ações. 

As práticas de informação e divulgação de notícias ao público em geral abrangem 

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. 

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 limitações 

de compreensão. As reuniões comunitárias devem ser realizadas em pequenos 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. 

7.8.9. 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 outras 

ações propostas. Dessa forma, ficam previstas as seguintes ações: 

7.8.9.1. 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 habilitados 

para tais fins, como assistentes sociais e jornalistas, preferencialmente com experiência 
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prévia na área de implementação de programas de comunicação voltados para o 

licenciamento ambiental. 

Após a contratação dos profissionais, os mesmos realizarão 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 

principais líderes comunitários locais e quaisquer outros grupos de interesse, de maneira 

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, destacando-se: 

• Spots para rádios locais: com informações sistemáticas sobre os assuntos 

relevantes relacionados ao empreendimento e divulgação das formas de contato 

com o empreendedor; 

• Cartilhas: objetivos mais específicos de informar a população, esclarecer dúvidas, 

minimizando anseios e apontando os cuidados necessários; 

• Código de Conduta dos Trabalhadores: publicação contendo o conjunto de 

normas, regras e posturas que os trabalhadores vinculados ao empreendimento 

devem seguir; 

• Boletim Informativo: visa informar o andamento do Projeto; manter os 

representantes dos poderes públicos e formadores de opinião a par do 

empreendimento; divulgar os resultados de reuniões com a população ou 

institucionais (com entrevistas); 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. 
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IV. Capacitação do público interno na fase inicial 

Tem como objetivo articular as ações voltadas ao público interno (trabalhadores) 

para que se desempenhe as ações para a implantação e operação do empreendimento 

de forma integrada e adequada, sempre respeitando a necessidade de cumprir 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 palestras. 

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: 

• Normas de Conduta; 

• Segurança; 

• Meio Ambiente, e; 

• Saúde. 

7.8.9.2. 2a Etapa – Implantação do Empreendimento 

I.  Criação e estabelecimento das bases de Ouvidoria 

As bases de Ouvidoria (balcão de sugestões e reclamações) deverão ser 

instaladas 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 comunicação 

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 a Usina Fotovoltaica na mídia local 

Um assessor de imprensa deve ser o elo entre a Usina e os meios de comunicação 

social, necessários para noticiar, debater e esclarecer dúvidas ao longo da execução do 

empreendimento, bem como será responsável pela produção de spots para rádios e 

demais eventos relacionados às mídias locais e regionais. 
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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 da 

usina fotovoltaica.  

• Realização, sempre que necessário, de reuniões e fóruns (todas as reuniões ou 

fóruns devem ser registrados em atas e documentos fotográficos).  

•  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.  

7.8.9.3. 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, sugestões, etc. 

relacionadas ao empreendimento. 

7.8.9.4. 4a Etapa – Finalização das Atividades. 

I. Divulgação da etapa de operação do empreendimento 

Informar sobre o início da operação do empreendimento, dar todos os 

esclarecimentos necessários à população, contribuir com desmobilização das diferentes 

frentes que envolvem a obra e divulgar as atividades futuras. 

II. Elaboração do Relatório Final 
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Consolidação de todas as informações constantes nos relatórios parciais, 

apontando estratégias para um acompanhamento social durante a operação do 

empreendimento. 

7.8.9.5. Recursos Necessários 

Dentre os recursos humanos para a implementação do programa será necessária 

a contratação de uma equipe técnica mínima composta por 03 profissionais sendo 01 da 

área de Ciências Sociais ou Recursos Humanos com experiência profissional 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 

planejamento 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 

comunicação; 

• Caixas de comunicação; 

• Livro de ocorrência para demandas e reclamações; 

• Data show e notebook; e 

• Meio de transporte disponível para locomoção da equipe. 

7.8.10. Produtos 

Relatórios Parciais de cada etapa do plano deverão ser elaborados 

trimestralmente contendo a descrição das atividades, metas alcançadas, seus registros 

fotográficos 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 execução 

do PCS. Todos os relatórios deverão ser protocolados junto à SUDEMA na forma de 

automonitoramento. 
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7.8.11. 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 também 

se responsabiliza por uma capacitação prévia da equipe de Comunicação Social 

contratada referente às especificidades do empreendimento e seus impactos 

socioambientais. 

7.8.12. Cronograma 

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 91 – Cronograma de Execução PCS. 

 TRI 
3/2020 

TRI 
4/2020 

TRI 
1/2021 

TRI 
2/2021 

TRI 
3/2021 

Atividades 
Previstas J
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O
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D
E
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J
A
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E
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M
A

R
 

A
B
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M
A
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J
U
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J
U
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A
G

O
 

S
E
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Definição da equipe 
de trabalho 

               

Comunicação com a 

população e  
campanha para 

divulgação 

               

Estruturação da lista 
de contatos 

               

Produção do material 

para comunicação 
               

Capacitação do 
público interno na 

fase inicial 

               

Criação e 
estabelecimento das 
bases de Ouvidoria 

               

Divulgação de 
notícias sobre a Usina 
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Fotovoltaica na mídia 
local 

Contato permanente 

com a população da 
Área de Influência 

Direta (AID) 

               

Elaboração de 
relatórios parciais 

               

Divulgação da etapa 

de operação do 
empreendimento 

               

Relatório Final 

Consolidado 
               

 

7.8.13. 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 relação 

com o Programa de Educação Ambiental realizando ações conjuntas. 

7.9. Programa de Gerenciamento de Ruídos e Vibrações (PGRV)   

7.9.1. Introdução  

Na instalação e a operação da usina fotovoltaica serão desenvolvidas atividades 

de limpeza de terreno, instalação do canteiro de obras, utilização de equipamentos de 

grande porte, tráfego de veículos, aumento da circulação de pessoas na localidade, 

terraplanagem, montagem das estruturas de suporte das placas e associado a estas 

atividades temos a geração de ruídos e vibrações que podem causa incômodos nas 

esferas ambiental, social e econômica. 

O ruído é uma forma de energia sonora que pode causar desconforto e/ou 

prejudicar 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 temporários 

ou permanentes dependendo da variação de aspectos como, a intensidade, o tempo de 

exposição e a susceptibilidade individual. 
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Como decorrência direta das atividades construtivas deverão ocorrer vibrações, 

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 responsável 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. 

7.9.2. Justificativa  

O Plano de Monitoramento do Nível de Ruídos e Vibrações (PMNRV) se faz 

necessário para controlar, garantir e manter qualidade acústica das populações 

diretamente 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 magnitude 

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 necessária 

para o funcionamento adequado do ecossistema, minimizando ao máximo os impactos 

gerados pelo empreendimento, bem como garantir o conforto dos trabalhadores que 

fazem parte da obra.  

Essa qualidade deverá ser mantida em todas as etapas da implantação e 

operação do complexo, com o monitoramento da evolução da emissão de ruídos e das 

vibrações nas áreas do entorno do empreendimento, em dispositivos específicos 
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(maquinário, acampamento, oficinas, entre outros) e implementação de medidas de 

controle desses agentes.  

7.9.3. Objetivos  

O objetivo deste programa é gerenciar, através de análises periódicas, a emissão 

de ruídos e vibrações nas atividades de implantação da usina, processos e atividades 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 socioeconômicos.  

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;  

● A identificação das fontes de emissoras de ruídos e vibrações; 

● A avaliação e monitoramento do nível de ruídos e vibrações na etapa de instalação 

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 

conformidades. 

7.9.4. 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 adoção 

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 tolerância 

para ruído contínuo ou intermitente e VIII (Vibrações). 
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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 a operação do mesmo.  

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 

necessidade 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 compatíveis 

com a legislação aplicada;  

● Número de medidas mitigadoras dos impactos da pressão sonora nas imediações 

dos locais mais críticos;  

● Porcentagem de pontos monitorados que apresentam níveis de ruídos aceitáveis;  

● Quantidade de reclamações da comunidade por período de avaliação;  

● Número de inconformidades quanto ao uso de equipamentos de proteção coletiva 

e individual. 

7.9.5. Público-Alvo  

O público-alvo deste programa são todos aqueles responsáveis pela implantação 

das ações propostas, bem como as construtoras e demais prestadoras de serviço 

contratadas para execução das obras, incluídos seus colaboradores, a população 

residente na AII e AID, possivelmente afetada pelas obras do complexo fotovoltaico e o 

órgão de controle ambiental. 

7.9.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, a lista a seguir apresenta os requisitos 

normativos que intervém no processo de controle de emissões de ruídos e vibrações e 

direcionam as atividades previstas no referido programa. 
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● Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional 

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 

Ambientais. 

● 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. 

● 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 emissão 

de poluentes para os motores destinados a veículos pesados novos, nacionais e 

importados" (Estabelece a compatibilização dos cronogramas de implantação 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 novos, 

nacionais e importados. 

● Resolução 237/97 – Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental 

estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. 
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● 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 Limites 

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 – COPAM 

e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição ambiental, estabelece normas 

disciplinadoras da espécie e dá outras providências. Esta lei foi regulamentada 

pelo Decreto Estadual nº 13.798/00.  

● Decreto Estadual no 15.357, de 1993: Estabelece padrões de emissões de ruídos 

e vibrações bem como outros condicionantes ambientais e dá outras providências. 

● 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. 

7.9.7. 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 – Procedimento). 

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. 
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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 equipamentos 

utilizados, tais como medidor de nível de pressão sonora (NPS), calibrador acústico, 

estação meteorológica compacta e GPS. Os equipamentos de medição utilizados devem 

apresentar certificado de calibração acústica expedida pela RBC – Rede Brasileira de 

Calibração ou pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização Qualidade 

Industrial. 

A análise dos níveis de pressão sonora e das condições meteorológicas vigentes 

deverão ser consideradas, pois embora estas não interfiram diretamente no resultado 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.  

7.9.7.1. Monitoramento das emissões de ruído 

O monitoramento de ruídos será executado junto aos limites externos dos 

canteiros 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 

reclamações 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 

estabelecimento da jornada diária de trabalho e de operação das instalações em função 

das obras, principalmente em áreas próximas a aglomerações residenciais, urbanizadas 

ou não, deverão ser atendidos os critérios e padrões de emissão de ruídos estabelecidos 

pela Resolução CONAMA nº 01/90, que considera como aceitáveis os níveis 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 
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realizado um acompanhamento da reação da comunidade através do registro de 

reclamações junto à equipe do Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental. 

Todas as máquinas, equipamentos e veículos deverão ser submetidos 

periodicamente a inspeções e manutenção de acordo com as normas técnicas vigentes 

e cronograma de manutenções. 

7.9.7.2. 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 indicar 

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, servindo 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 92 – Nível de Critério de Avaliação NCA para ambientes externos, em dB (A). 

TIPOS DE ÁREAS DIURNO NOTURNO 

Área de sítios e fazendas. 40 35 
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Área estritamente residencial urbana ou de 
hospitais ou de escolas. 

50 45 

Área mista, predominantemente residencial. 55 50 

Área mista, com vocação comercial e 
administrativa. 

60 55 

Área mista, com vocação recreacional. 65 55 

Área predominantemente industrial. 70 60 
Fonte: NBR 10151 – Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas. 
 

Na fase de implantação os pontos de aferição de ruídos terão seu monitoramento 

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 relacionados 

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.  

7.9.8. 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. 
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7.9.9. 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 emissão 

de ruídos, com relatório anual de consolidação. 

7.9.10. Responsabilidade da Execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor, podendo ser celebrado por convênio e/ou 

contratação de serviços, à critério da empresa. Independente da subcontratação, o 

empreendedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades. 

7.9.11. Cronograma  

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 93 – Cronograma de Execução PMNRV. 
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ruídos e vibrações  

               

Realização das 
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encontrados nas 

medições 

               

Elaboração dos 
Relatórios trimestrais 

               

Relatório Final 

Consolidado 
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7.9.12. 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); 

7.10. Plano de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 

Subterrâneas (PMQA) 

7.10.1. Introdução  

O empreendimento produz energia de forma limpa e renovável, porém algumas 

atividades realizadas nas etapas de implantação e operação podem gerar impactos 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, que é uma bacia estratégica para região pois nela temos 

o sistema de reservatórios Curema-Mãe D’Água, com capacidade de armazenamento de 

1,350 bilhões de m³ que garante o abastecimento urbano e rural e pereniza o rio Piancó, 

possibilitando o desenvolvimento agrícola da região.  

O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (Superficiais e 

Subterrâneos) foi elaborado com o objetivo subsidiar ações de prevenção e recuperação 

ambiental destinadas a beneficiar e proteger o meio ambiente, de forma a garantir a 

continuidade dos recursos naturais. 

7.10.2. Justificativa  

A qualidade da água é de extrema importância em mananciais superficiais, 

sobretudo quando a finalidade primeira é o abastecimento doméstico pelas comunidades 
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existentes no município onde se encontra a usina, bem como manutenção da fauna e 

flora da região.  

O monitoramento dos recursos hídricos é essencial, tendo em vista a prevenção 

da transmissão de doenças hídricas e de assoreamento dos cursos de água por 

sedimentos advindos das obras para implantação da usina. O acompanhamento 

periódico, através da análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos, poderá indicar 

a presença de impactos negativos nas águas superficiais e sugerir medidas mitigadoras 

urgentes, no sentido de minimizar esses impactos, antes de se tornar um problema grave 

para as comunidades aquáticas e para as comunidades que utilizam destes mananciais 

para atividades domésticas. 

7.10.3. Objetivos  

O PQMA objetiva acompanhar as possíveis alterações nos parâmetros de 

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 dos corpos d’água. 

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 

instrumentos 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 e AII. 

● Com base nas observações realizadas e dados analisados, sugerir medidas 

eficazes de controle ambiental, visando à minimização dos impactos decorrentes 

das atividades sobre a qualidade da água. 

7.10.4. Metas e Indicadores 

A meta do PQMA é monitorar os recursos hídricos inseridos na AID e AII do 

empreendimento, qualitativa e quantitativamente, analisando os padrões previstos na 

resolução CONAMA nº 357/2005. 
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Com esse programa de monitoramento pretende-se identificar e acompanhar: 

● Alterações na qualidade física das drenagens decorrentes de processos erosivos 

durante a implementação da usina; 

● Alterações na qualidade físico-química decorrente de contaminação dos cursos 

d’água por óleos e graxas ou outros produtos utilizados nos processos subsidiários 

à construção do empreendimento; 

● Analisar a qualidade atual dos cursos d’água nas AID e AII; 

● Monitorar a evolução do ambiente aquático; 

● Dar subsídios a outros programas ambientais; 

● Registrar 100% dos cursos d’água nas 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 Estadual 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 

CONAMA 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 por ventura possam acontecer. 

● Levantar a quantidade de corpos hídricos, presentes na 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 

indicadores:  

● Número de corpos hídricos existentes na 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; 
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● 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. 

7.10.5. Público-Alvo  

O público-alvo deste Plano são todos aqueles responsáveis pela implantação das 

ações propostas, bem como as construtoras e demais prestadoras de serviço contratadas 

para execução das obras, incluídos seus colaboradores, a população residente na AID e 

AII, possivelmente afetada pelas obras do complexo fotovoltaico e o órgão de controle 

ambiental. 

7.10.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, a lista a seguir apresenta os requisitos 

normativos que subsidiam o PQMA e direcionam as atividades previstas no referido 

programa. 

● Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional 

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 

Ambientais. 
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● 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 

classificação 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 

providências; 

● 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 – COPAM 

e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição ambiental, estabelece normas 

disciplinadoras da espécie e dá outras providências. Esta lei foi regulamentada 

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. 

7.10.7. Aspectos Metodológicos 

A metodologia de ação do programa pode ser dividida em 3 fases: 

● Medidas preventivas com o objetivo de preservar a qualidade da água de corpos 

hídricos na fase implantação da usina;  

● Ações de monitoramento e avaliação dos corpos hídricos; e  

● Ações de correção de possíveis impactos causados pelas obras que possam 

interferir na qualidade da água dos rios.  

Neste tópico, serão apresentadas as metodologias de cada uma dessas ações. 
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7.10.7.1. 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 nas AID e AII no Cadastro 

Nacional de Recursos Hídricos e na AESA. 

● 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. 

7.10.7.2. Atividades de monitoramento 

O monitoramento da qualidade da água tem a finalidade de verificar se estão 

ocorrendo mudanças significativas na qualidade desse recurso, no que se refere aos 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos. 

A contaminação dos ambientes aquáticos pode ocorrer por via 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 análises, 

cujos pontos de coleta serão definidos, levando-se em consideração a AID do complexo 

fotovoltaico, visto que existirá movimentação de terra e de efluentes 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: 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 Capítulo 7 Plano Básico Ambiental (PBA) 

Outubro 2020   

766 
 

●    1° Campanha: Antes do início das obras de implantação da usina. 

●    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 

qualidade 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 implantação e 

início da fase de operação.  

Após o primeiro semestre de operação, as campanhas devem ocorrer anualmente 

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. 

Em relação a água subterrânea o município de Coremas não apresenta potencial 

digno de nota, em termos hidrogeológicos, uma vez que seu subsolo é formado 

basicamente por litologias de baixa porosidade e permeabilidade. Assim seu potencial 

aquífero fica restrito às áreas de fraturas e falhas que afetaram esses maciços 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. 

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. 
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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 

importante nos parâmetros analisados, a supervisão ambiental do empreendimento será 

imediatamente alertada e deverão ser tomadas as providências cabíveis. 

7.10.7.3. Medidas de Controle 

 As obras para construção da usina são compostas por atividades de 

movimentação 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 caráter 

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 AID e AII. Entre essas recomendações, destacam-se: 

● Localização adequada das instalações da obra (canteiros, alojamentos), 

obedecendo 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 cursos d’água); 

● Implantação de sistemas coletores para efluentes industriais (óleos e graxas, 

combustíveis), tais como: caixas separadoras de água e óleo/combustíveis, 

canaletas de condução etc.; 

● Disposição adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras, de modo a evitar 

a contaminação dos corpos hídricos;  

● Controle de erosão e das atividades de terraplenagem e possível adequação do 

cronograma 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 oxigênio dissolvido, de 

partículas sólidas dissolvidas na água, e a turbidez, fatores que alteram a qualidade 

ambiental e a vida neste ecossistema.  



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 Capítulo 7 Plano Básico Ambiental (PBA) 

Outubro 2020   

768 
 

Desta forma, cabe à supervisão ambiental acompanhar as atividades para verificar 

se não está havendo nenhum tipo de carreamento de material para os corpos hídricos. 

Verificada a ocorrência, a supervisão ambiental atuará para solicitar a correção do 

problema, autuando a construtora responsável pela obra de acordo com a metodologia 

de ação estabelecida, sugerindo ações corretivas e indicando o prazo máximo 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 discussão 

deve se basear na análise integrada entre todos os fatores trabalhados na execução 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 possíveis 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. 

7.10.7.4. 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. 

7.10.7.4.1. Parâmetros físico-químicos 

Os parâmetros foram selecionados com o objetivo de indicar uma representação 

das condições atuais dos recursos hídricos sendo que seu acompanhamento demonstra 

se ocorreram alterações significativas na qualidade da água. 

Como parâmetros relevantes para a compreensão do funcionamento do sistema e 

para o acompanhamento das variações na qualidade da água, foram selecionados: 
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○ Condutividade Elétrica: A condutividade elétrica da água indica a sua 

capacidade 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 esgotos 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 fundamental na velocidade das reações químicas, nas atividades 

metabólicas dos organismos e na solubilidade de substâncias. Em relação 

às águas para consumo humano, temperaturas elevadas aumentam as 

perspectivas de rejeição ao uso. Os ambientes aquáticos brasileiros 

apresentam, em geral, temperaturas 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 

material 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 ativos, 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 características 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 

antropogênica (lançamento de lixo e esgotos). Os sólidos afetam 
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diretamente a qualidade dos processos de tratamento de água e a 

qualidade organoléptica da água. 

○ 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 manutenção da vida aquática aeróbica são 

necessários teores mínimos de oxigênio dissolvido 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 carbônico. 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 oxigênio 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 
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matéria orgânica mineralizada por atividade dos micro-organismos, a DQO 

engloba, também, 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 poluição orgânica, em geral 

decorrente do recebimento de esgotos domésticos ou de criatórios de 

animais. 

7.10.7.4.2. 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 transmitida 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 

7.10.7.5. 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 da usina.  

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. 
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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 

frascos de vidro/plástico e mantida resfriada até o envio para o laboratório. As amostras 

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 

deverão compreender as descritas no “STANDARD METHODS FOR THE 

EXAMINATION 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 avaliadas. Para 

isso, deverão ser feitas análises estatísticas descritivas, como média/mediana e desvio 

padrão, e análises de tendências (multivariadas), quando cabível. 

Vale ressaltar que alguns parâmetros podem vir a ser eliminados ou 

acrescentados ao monitoramento ao longo das campanhas, caso seja notado à possível 

interferência, 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 incrementos substanciais nas atividades desempenhadas nas bacias 

inventariadas e monitoradas neste PMQA. 

7.10.7.6. 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 georreferenciadas; 
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● Apresentação dos resultados por parâmetro e a metodologia de análise utilizada; 

● 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 estabelecidos 

pela Resolução CONAMA nº 357/05, conforme a classe do corpo d’água;  

● Informar os pontos cujos resultados estão em desconformidade com a legislação 

acima citada;  

● Identificação e assinatura do responsável técnico pela análise realizada. 

7.10.8. Recursos necessários 

Para a execução deste plano propõe-se uma equipe formada pelos seguintes 

profissionais: 

● RECURSOS HUMANOS: 

o 01 Profissional habilitado para execução da coleta de água – para a 

coordenação dos trabalhos e realização das campanhas de amostragem; 

o 01 Técnico/Auxiliar – para auxílio na coleta de dados em campo e trabalhos 

de gabinete, caso haja necessidade. 

Além do suporte da equipe técnica serão necessários serviços de um laboratório 

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 para armazenamento da água 

○ caixas térmicas para manutenção das amostras até a chegada no 

laboratório 

○ EPI’s. 
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7.10.9. Produtos 

O monitoramento das águas deverá ser efetuado trimestralmente, sendo a 

primeira campanha desenvolvida antes do início das obras de implantação do 

empreendimento e a última campanha no final do último semestre após a implantação da 

usina, objetivando parâmetros comparativos da qualidade da água dos recursos hídricos 

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 adequado 

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. 

7.10.10. Responsabilidade da Execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor, podendo ser celebrado por convênio e/ou 

contratação de serviços, à critério da empresa. Independente da subcontratação, o 

empreendedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades. 

7.10.11. Cronograma  

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 94 – Cronograma de Execução PMQA. 
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Identificar todos os 
recursos hídricos 

(RH) na AII e AID do 
empreendimento 

               

Verificar o 

enquadramento do 
RH 

               

Seleção dos pontos 

de coleta das 
amostras 

               

Elaboração de mapa 

ilustrativo com os 
pontos de coleta 

georreferenciados 

               

Verificar a 
estabilidade dos 

taludes próximos as 
RH 

               

Realização da 1ª 

Campanha 
               

Realização das 
demais campanhas 

               

Realização da última 

campanha 
               

Elaboração de 
relatórios parciais 

               

Relatório Final 

Consolidado 
               

7.10.12. Inter-relação com outros programas  

O Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas possui inter-relação 

com os seguintes programas: 

● Programa de Educação Ambiental (PEA); 

● Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS); 

● Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

● Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes (PMQE); 

● Programa de Monitoramento de Processos Erosivos (PMPE); 
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● Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra (PGAO) 

7.11. Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes (PMQE) 

7.11.1. Introdução 

O lançamento ou disposição inadequada dos resíduos pode ocasionar impactos 

ambientais negativos imensuráveis, acometendo, de acordo com à Resolução N° 001/86 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, a saúde, a segurança e o bem-

estar da população; as atividades econômicas; a biota; as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente e a qualidades dos recursos ambientais. 

Dentro desta ótica, o plano de monitoramento da qualidade dos efluentes 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 plano; os recursos materiais e humanos; o diagnóstico e o prognóstico dos 

efluentes. 

7.11.2. Justificativa 

 O presente programa tem caráter de monitoramento e gerenciamento, com 

proposições de ações que visam monitorar e controlar os potenciais impactos 

decorrentes do lançamento dos efluentes gerados durante a etapa de implantação e 

operação da usina fotovoltaica.  

A coleta e o tratamento adequado dos efluentes líquidos gerados durante a etapa 

de implantação, que compreendem as atividades pretendidas pelo projeto, evitarão a 

contaminação do ambiente, além de prevenir riscos à saúde dos trabalhadores fixos e 

terceirizados, e eventuais danos aos residentes na Área Diretamente Afetada (ADA) e 

Área de Influência Direta (AID).  

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 as águas, conforme determinam as normas técnicas 

vigentes e atendendo aos padrões de emissão estabelecidos nas Resoluções CONAMA 

nº 357/2005 e nº 430/2011. 
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7.11.3. Objetivo 

Este programa tem como objetivo garantir a destinação correta do efluente final, 

gerado na etapa de implantação da usina, e a qualidade do corpo receptor (águas 

superficiais nas imediações dos pontos de captação e de lançamento), visando identificar 

eventuais alterações na qualidade da água. 

É importante para o cumprimento dos objetivos desse programa que os conceitos 

de monitoramento de efluentes estejam claros para os gestores responsáveis pela 

operacionalização do mesmo, e possam ser facilmente compreendidos por todos os 

colaboradores do empreendimento. Além destes, 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. 

7.11.4. 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 operação 

da usina tenham destinação ambientalmente adequada. 

● Todos os efluentes devem atender as condições e padrões de lançamento 

definidos na Resolução CONAMA nº 430/2011. 

7.11.5. Público-Alvo 

O público-alvo deste Plano são todos aqueles responsáveis pela implantação das 

ações propostas, bem como as construtoras e demais prestadoras de serviço contratadas 

para execução das obras, incluídos seus colaboradores, a população residente na ADA 

e AID, possivelmente afetada pelas obras do complexo fotovoltaico, e o órgão de controle 

ambiental. 
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7.11.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, a lista a seguir apresenta os requisitos 

normativos que intervém no Gerenciamento de Efluentes e direcionam as atividades 

previstas no referido Programa. 

• 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 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 

(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 ambiental, 

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 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 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 Saneamento 

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. 
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7.11.7. Aspectos Metodológicos 

7.11.7.1. Caracterização dos Efluentes 

Durante a fase de implantação do empreendimento, a geração de efluentes está 

relacionada apenas às atividades do canteiro de obras. Nas instalações do canteiro, 

durante a execução das obras, serão gerados efluentes líquidos (esgotos sanitários e de 

águas servidas) que, embora devam ser tratados ou recolhidos para uma destinação 

específica, apresentam risco potencial de contaminação dos recursos hídricos.  

No canteiro de obras serão necessárias estruturas para abastecimento de veículos 

e máquinas, bem como oficinas e pátios para serviços de manutenção, lubrificação e 

lavagem de veículos e equipamentos. Eventuais acidentes com derramamento de óleos, 

graxas e combustíveis nestas áreas podem contaminar os solos e os mananciais hídricos 

subterrâneos. 

Na fase de operação, em contrapartida, a geração de efluentes é devida a lavagem 

das placas, e serão realizadas duas vezes por ano, ou quantas vezes forem necessárias, 

de acordo com o cronograma de operação da usina. 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.  

7.11.7.2. Etapas do Monitoramento 

 Para cada 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, sendo que o tratamento obedecerá às seguintes 

diretrizes:  

• 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 implantadas Estações de Tratamento 

de Esgotos (ETE) compactas ou banheiros químicos. 
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• Para o caso de instalação de ETE Compacta, antes dos efluentes serem 

encaminhados para a mesma, passarão por pré-tratamento adequado. 

• Os efluentes da cozinha passarão por uma caixa de gordura específica, que será 

limpa periodicamente. 

• O material da caixa de gordura e o resíduo da ETE só poderá ser transportado por 

empresa devidamente licenciada. 

• Serão realizadas manutenções periódicas das 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 seguintes 

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, conforme 

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 sucção 

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 

recolhimento/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; 
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● Recolher e acondicionar diariamente os resíduos líquidos gerados no 

empreendimento. Esta atividade deverá ser desenvolvida por funcionários 

preparados para essa função; 

● Os efluentes líquidos gerados nos canteiros (efluentes sanitários, efluentes 

domésticos, efluentes industriais das instalações de manutenção) deverão ser 

coletados 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 local 

e restrições ambientais da área de destino; 

● Não será permitido o uso de valas a céu aberto ou de caixas sem tampas 

adequadas para destinação dos efluentes domésticos, podendo ser utilizadas 

fossas 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 proibida; 

7.11.7.3. 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 manuseio 

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 

manutenções deverão ser realizadas nos canteiros de obras, utilizando de 

barreiras de contenção, atendendo às condições apropriadas para evitar 

contaminação do solo e/ou das águas; 

● O abastecimento por meio de combustível autotransportado, só poderá ser 

realizado por empresa devidamente capacitada, em pontos fixos, observados os 

seguintes procedimentos e critérios: 
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○ Serão construídos de modo a evitar a contaminação de solos e lençóis 

freáticos; 

○ 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 capacitado 

para seu uso;  

○ Devem ser dotados de tanques aéreos de óleo diesel e gasolina, expostos 

sobre berços e mureta de proteção e contenção de possíveis vazamentos, 

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 devem 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. 

7.11.8. Recursos Necessários  

Os profissionais envolvidos no Plano devem compor um quadro técnico mínimo 

que atenda as demandas nas etapas de implantação e operação da usina.  

Os recursos físicos 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 fiscalização da coleta adequada e destinação dos efluentes. 

● Veículo 

● Laboratório para análise dos efluentes  

● Máquina fotográfica 
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7.11.9. 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 

confrontados com os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

430/2011.  

● Relatório final de consolidação 

7.11.10. Responsabilidade da Execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor, podendo ser celebrado por convênio e/ou 

contratação de serviços, à critério da empresa. Independente da subcontratação, o 

empreendedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades. 

7.11.11. Cronograma 

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 95 – Cronograma de Execução PMQE. 
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Relatório Final 
Consolidado 

               

7.11.12. Inter-relação com outros programas  

O Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes possui inter-relação 

com os seguintes programas: 

● Plano de Monitoramento da Qualidade da Água (Águas Superficiais e 

subterrâneas) (PMQA); 

● Plano de Monitoramento do Nível de Ruídos e Vibrações (PMNRV);  

● Plano 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) 

7.12. Programa de Monitoramento de Processos Erosivos (PMPE) 

7.12.1. Introdução  

Os processos erosivos são acelerados em solos que sofreram alterações diretas 

nas suas camadas e perfis, como a retirada da vegetação, as alterações no relevo, 

aliadas às características morfológicas e geológicas das áreas impactadas, resultam em 

alterações substanciais nos processos do meio físico. 

Dessa forma, é de fundamental importância que na execução das obras de 

instalação do Complexo de Usina Solar Fotovoltaica - PB sejam estabelecidos 

mecanismos de controle dos processos erosivos, além de considerar o fato de que o 

empreendimento está inserido em um bioma de extrema sensibilidade a processos deste 

tipo, a Caatinga.  

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 responsáveis por 

processos de assoreamento dos corpos d’água, sistemas naturais e artificiais de coleta 

e adução de águas pluviais e pelo carreamento de sedimentos. 
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O Programa de Monitoramento de Processos Erosivos (PMPE) irá identificar e 

caracterizar os ambientes suscetíveis à erosão, em decorrência das atividades de 

implantação da usina. Além disso, serão exibidas medidas compatíveis à estabilização 

de áreas fragilizadas, bem como à prevenção do surgimento de novas áreas, objetivando 

o controle dos processos erosivos. 

Quando implementadas, estas medidas deverão ser monitoradas, considerando 

que os ambientes impactados continuem exercendo suas funções, e observando o 

contexto natural da paisagem, contribuindo para o incremento da biodiversidade, 

seguindo as práticas preconizadas no referido programa.  

7.12.2. Justificativa  

As atividades referentes à implantação da usina 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 erosivos e 

carreamento de material superficial para rede de drenagem, o que provocaria a perda de 

material de solo superficial e o assoreamento dos recursos hídricos. 

Diante disso, esse programa deve manter um sistema de monitoramento e 

controle 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 fundamental 

que sejam respeitadas e cumpridas as medidas definidas nas atividades de supressão 

da vegetação, pois a remoção vegetal é o primeiro fator causal da desestabilização dos 

solos. 

7.12.3. Objetivo  

O objetivo geral do PMPE é identificar as áreas que possuem maior suscetibilidade 

à erosão dentro da Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, e minimizar os 
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impactos erosivos na etapa construtiva da usina através de medidas de controle 

adequadas.  

Os objetivos específicos são: 

● Implantar medidas preventivas que evitem assoreamento da rede de drenagem 

por processos erosivos; 

● A promoção da revegetação em áreas que tenham sofrido intervenção, procurando 

reduzir ao máximo o tempo em que o solo se encontra exposto; 

● Usar técnicas de engenharia e práticas conservacionistas de manejo dos solos 

para evitar ou 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; 

7.12.4. Metas e Indicadores 

As metas tem como objetivo garantir o cumprimento de todos os objetivos 

estabelecidos nesse programa, são descritas a seguir:  

● Evitar 100% da exposição do solo a 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 

indicadores:  

● 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.  
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● 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. 

7.12.5. Público-Alvo  

O público-alvo deste Plano são todos aqueles responsáveis pela implantação das 

ações propostas, bem como as construtoras e demais prestadoras de serviço contratadas 

para execução das obras, incluídos seus colaboradores e o órgão de controle ambiental. 

7.12.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, a lista a seguir apresenta os requisitos 

normativos que intervém no PMPE e direcionam as atividades previstas no referido 

programa. 

● Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional 

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 

Ambientais. 

● 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; 
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● 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 – COPAM 

e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição ambiental, estabelece normas 

disciplinadoras da espécie e dá outras providências. Esta lei foi regulamentada 

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. 

7.12.7. Aspectos Metodológicos 

Para a atuação no controle dos processos erosivos é importante que se conheça 

quais são os elementos naturais responsáveis pelo seu desencadeamento e como este 

se comporta dentro do processo. 

Os processos erosivos tem 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, 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 processos 

ativos de ravinamento e voçorocamento de maneira extremamente rápida, criando, 

muitas vezes, situações emergenciais. 

● Relevo 

As características do relevo têm relação direta com a intensidade dos processos 

erosivos. Relevos com maior declividade e mais acidentados como morros, apresentam 

processos erosivos mais severos, do que em relevos suaves, como colinas amplas, pois 
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declividades mais acentuadas favorecem a concentração e maiores velocidades de 

escoamento das águas superficiais, aumentando sua capacidade erosiva.  

Associativamente, os serviços de terraplenagem nesses terrenos, com retirada ou 

acúmulo de materiais, modificando as condições topográficas, a geometria e o estado de 

tensões originais, seja pelo alívio de cargas ou carregamento, podem dar origem a 

processos do meio físico ao desestruturar solos e expor seus horizontes mais sensíveis, 

levando à erosão laminar mais intensa, sulcos, ravinas e, inclusive, voçorocas.  

● Solo 

A natureza dos solos constitui um dos principais fatores indicativos da 

suscetibilidade dos terrenos à erosão. Quando o solo já sofreu processos de erosão, 

transporte, deposição e sedimentação em encostas, sua composição e granulometria se 

torna bastante heterogênea e a presença de materiais originários de matrizes argilosas 

e arenosas.  

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, comparativamente aos 

solos argilosos. Esses processos apresentam-se fundamentalmente associados 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 sistemas 

radiculares profundos. O manejo inadequado do solo e também as deficiências na 

drenagem de áreas agrícolas são causas frequentes da instalação de processos 

erosivos. 
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7.12.7.1. 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. A 

supressão da vegetação nativa por práticas de desmatamento intensifica o processo 

erosivo podendo tornar a taxa de perda de solos superior à taxa de formação (Curi et al, 

1993). Sob esse ponto de vista, solos de baixa susceptibilidade à erosão podem tornar-

se altamente susceptíveis à medida que que o uso e o manejo se efetivam de forma 

inadequada. Deve ser elaborado um mapa com a delimitação dessas áreas para ser 

utilizado no processo de inspeção em campo 

Cerca um mês antes do início das atividades de supressão da vegetação e início 

das obras de instalação do empreendimento, deverão ser feitas novas avaliações 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. 

7.12.7.2. Inspeções de campo 

A equipe responsável pela gestão ambiental do empreendimento deverá definir 

uma rota de vistoria, baseada nas ultimas atividades de instalação do empreendimento, 

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 feições 

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 propostas as 

medidas mitigadoras para sua contenção, observando-se os critérios ambientais 

adotados no Plano 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 empreendimento, 
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bem como o acompanhamento dos pontos previamente identificados e avaliação 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. 

7.12.7.3. 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 

metodológicos empregados para sua detecção, de maneira a verificar sua evolução 

(recuperação ou agravamento).  

Deste modo, deverá se discutir todos os pontos de erosão individualmente, 

demonstrando 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 descrição 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 informados 

trimestralmente ao empreendedor por meio de relatórios contemplando a efetividade 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 assoreamento.  
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Para cada ponto serão especificadas as medidas corretivas adotadas, a 

justificativa para as medidas ainda não aplicadas (incluindo a previsão para o início da 

recuperação) ou a comprovação de que as medidas adotadas foram suficientes. Nenhum 

ponto de monitoramento poderá ser excluído do programa, sem a comprovação prévia 

de sua completa recuperação.  

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 dúvidas 

quanto a localização do ponto e efetiva recuperação do mesmo. 

7.12.7.4. Classificação dos processos de degradação 

O PMPE apresenta ações de identificação, monitoramento, controle e prevenção 

dos processos de degradação que podem ocorrer durante a execução das atividades de 

implementação e operação do Complexo de Usina Solar Fotovoltaica- Coremas/PB 

Para subsidiar essas ações deverão ser identificados e classificados os possíveis 

processos erosivos, fazendo o uso de fichas de reconhecimento padronizadas para cada 

ponto com potencial degradador, com o intuito de prever e planejar as medidas 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 

associados a climas áridos. As declividades são muito baixas, não constituindo fator 

significativo 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. 

7.12.7.5. Plano de ação 

O Plano de Ação é uma metodologia de gestão utilizada para fins de planejamento 

e acompanhamento das atividades necessárias para execução do programa, o qual 

facilita o cumprimento dos objetivos e metas definidos, de forma mais efetiva. 

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 
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de possibilitar a identificação dos processos erosivos preexistentes, a fim de definir 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 processos 

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 controle 

e prevenção dos processos erosivos, juntamente com a periodicidade de monitoramento 

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;  

● Execução de drenagem eficiente na área de implantação da usina com a finalidade 

de assegurar o bom escoamento das águas. Deverá ser executado, também, um 

sistema de drenagem minimizando as erosões nas áreas terraplanadas. 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 

realizadas, verificando as deficiências que possam ocorrer no sistema de 

drenagem, vegetação plantada, entre outras, evitando a sensibilização de novas 

áreas e, ao mesmo tempo, contribuindo para a manutenção dos sistemas 

instalados; 

● 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 
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A implantação e operação do Complexo de Usina Solar Fotovoltaica - Coremas/PB 

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 

ocupadas 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 

recuperação de áreas degradadas; 

● Adotar práticas de engenharia visando evitar qualquer foco erosivo e carreamento 

de sedimentos para os cursos d’água e/ou talvegues receptores. 

II - Abertura de acessos 

A fim de evitar processos erosivos nos acessos e caminhos de serviço, as 

seguintes medidas preventivas e práticas conservacionistas deverão ser adotadas 

durante as obras: 

● Remover, somente a vegetação prevista no programa que trata da sua supressão 

e, sempre que possível, utilizar-se de traçados já existentes. No caso de abertura 

de um novo acesso, deverão ser levados em consideração a topografia e o tipo de 

solo; 

● Utilizar-se, sempre que necessário, de artifícios construtivos para desvio e 

dispersão de águas pluviais das vias, de forma a se evitar a concentração e 

escoamento superficial que acarretem danos às vias ou às áreas lindeiras ao 

empreendimento; 

● Não obstruir a rede de drenagem com qualquer tipo de material. Nos casos 

inevitáveis de construção de acesso sobre essas áreas, mesmo naqueles 

provisórios, fica obrigatório a utilização de algum artifício construtivo aprovado pela 
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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 Preservação 

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 entradas 

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; 

● Todos os acessos devem contar com dispositivos de drenagem provisória; 

● Promover, sempre que possível, a abertura de acessos com taludes pouco 

expressivos. 

● As pistas das vias de acesso deverão ser mantidas em boas condições de 

trafegabilidade para os equipamentos e veículos de construção, montagem e 

fiscalização, 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 pelas 

obras. Para tal, as seguintes medidas deverão ser adotadas: 

● Retirar a vegetação seguindo as diretrizes adequadas para supressão da 

vegetação; 
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● Remover e armazenar a camada fértil do solo (aproximadamente 20 cm de 

espessura). 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 

especificadas 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 

implantação das obras da usina e seus acessos. 

● Manter a execução do corte estritamente no limite definido no projeto de execução; 

● Caso seja necessário, a remoção da madeira oriunda do corte só poderá ser 

transportada com a respectiva ATPF (Autorização para o Transporte de Produtos 

Florestais) a ser obtida no órgão florestal licenciador; 

● 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 

deverão ser implantados dispositivos que impeçam o carreamento de sedimentos. 

V - Drenagem 

Tem como objetivo a condução das águas pluviais, de modo a evitar o 

desencadeamento de processos erosivos, bem como assoreamento de corpos d’água, 

preservando 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;  
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● 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 processos 

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 corretivas.  

De forma conjugada com a construção dos dispositivos de drenagem superficial, 

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 erosivos 

e diminuindo o escoamento superficial de água no mesmo. 

V - Cuidados Gerais 

● 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 de usina, a abertura de trilhas, caminhos 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 pluviais 

para se evitar ou corrigir processos erosivos ou o carreamento de material 

particulado para os cursos hídricos, deverão ser construídos sistemas de 

captação, drenagem ou acumulação. 

7.12.7.6. Monitoramento 

O monitoramento consiste em inspeções de campo, para verificação da adequada 

execução do programa e sua conformidade ambiental, referente ao cumprimento dos 
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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 

objetivos 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.  

Para auxiliar na sistematização das informações, sugere-se a utilização de 

ferramentas 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) 

7.12.7.7. 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 esses 

recursos e como isso pode afetar a paisagem; 

● Adequar as etapas de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas ao 

desenvolvimento de projetos paisagísticos;  
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● Reintegrar à paisagem local nos locais de canteiros e alojamentos, com os 

mínimos 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. 

7.12.8. Recursos necessários 

Para a execução deste programa propõe-se uma equipe formada pelos seguintes 

profissionais: 

● Gestor Ambiental do empreendedor; 

● Auxiliar de campo. 

● RECURSOS FÍSICOS 

o Automóvel; 

o Câmera fotográfica; 

o GPS; 

o Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

7.12.9. Produtos 

Deverá ser elaborado relatório trimestral para acompanhamento e avaliação do 

andamento da execução do PMPE, durante toda a fase de instalação do empreendimento 

e um Relatório final de consolidação no final do processo de instalação. 

 Já na fase de operação do Complexo Fotovoltaico, deve-se realizar campanhas 

trimestrais de monitoramento deste Programa até a fase de renovação da Licença de 

Operação do empreendimento, ficando a periodicidade de execução 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 
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implantação e operação do empreendimento, avaliação dos resultados obtidos no 

Programa. 

7.12.10. Responsabilidade da Execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor, podendo ser celebrado por convênio e/ou 

contratação de serviços, à critério da empresa. Independente da subcontratação, o 

empreendedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades. 

7.12.11. Cronograma  

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 96 – Cronograma de Execução PMPE. 
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7.12.12. 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 Gerenciamento Ambiental da Obra (PGAO). 

7.13. Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra (PGAO) 

7.13.1. Introdução  

A implantação do Complexo de Usina Solar Fotovoltaica - Coremas/PB requer uma 

estrutura 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 fornecer 

ao empreendimento, na fase de implantação, instrumentos eficientes que garantam a 

execução e o controle das ações planejadas nos planos e programas ambientais e a 

adequada condução das obras, principalmente no que se refere aos procedimentos que 

impliquem em cuidado com o meio ambiente e com a população residente na área de 

influência do empreendimento. 

O PGAO deverá contar com uma equipe de profissionais de nível superior, médio 

e estagiários capacitados a coordenar e supervisionar o desenvolvimento dos projetos 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 programas ambientais 

não vinculados diretamente às obras.  
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Dessa forma, haverá uma integração maior entre os diferentes agentes, empresas 

contratadas e subcontratadas, consultorias e instituições públicas e privadas, garantindo 

o cumprimento das normas ambientais vigentes. 

7.13.2. Justificativa  

A implantação do Complexo de Usina Solar Fotovoltaica - Coremas/PB e seus 

acessos é composta por uma série de atividades causadoras de impactos ambientais. A 

movimentação do solo para terraplanagem altera as suas características e favorece a 

incidência de processos erosivos.  

Alguns impactos o aumento das emissões de gases e particulados para a 

atmosfera, devido ao aumento no trânsito de veículos e máquinas pesadas, acumulação 

de resíduos (potencializando impactos nos solos e mananciais hídricos), supressão de 

vegetação (reduzindo a biodiversidade), entre outros.  

A supervisão desses impactos deve ser constante e feita por uma equipe 

multidisciplinar, com o intuito de garantir a implantação das medidas mitigadoras e 

compensatórias aos impactos levantados na fase de diagnóstico e prognóstico do 

empreendimento, minimizando os impactos negativos e otimizando os positivos, bem 

como prevendo e planejando ações articuladas que evitem o atraso e/ou paralisação das 

obras. 

O Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra - PGAO irá acompanhar a 

implementação dos demais programas constantes neste PBA e consolidar dados e 

registros das mais variadas ocorrências no campo e das ações ambientais, as quais 

serão devidamente registradas e cadastradas, constituindo relatórios periódicos sobre a 

eficiência da implementação da gestão ambiental do empreendimento. 

7.13.3. Objetivo  

O PGAO tem como objetivo geral acompanhar e subsidiar a implementação dos 

demais programas constantes neste PBA e proporcionar ao empreendimento os 

mecanismos necessário para que ocorra uma gestão eficiente, garantindo a execução de 
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todas as ações planejadas para controlar, monitorar e compensar os impactos gerados, 

de forma a manter um elevado padrão de qualidade ambiental na implantação e operação 

do empreendimento.  

O programa garantirá que as técnicas de proteção, manejo e recuperação 

ambientais indicadas para cada situação da obra sejam aplicadas, além de criar 

condições operacionais para a implantação e o acompanhamento dos Programas 

Ambientais de Controle e/ou de Compensação.  

O PGAO tem os seguintes objetivos específicos: 

● Colaborar com a gestão de todos os programas e planos presentes neste PBA. 

● Acompanhar a execução dos programas/planos presentes neste PBA.  

● Adotar medidas eficientes de execução dos programas/planos e mitigadoras dos 

impactos gerados. 

● Verificar se os demais programas apresentam dificuldade de execução e auxiliar 

nesses processos. 

● Definir e destacar as formas para atingir padrão de qualidade ambiental na 

implantação e operação do empreendimento. 

● Dar apoio técnico ao empreendedor e promover a integração entre as empresas 

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 legislação 

aplicável ao empreendimento. 

7.13.4. Metas e Indicadores 

As metas tem como objetivo garantir o cumprimento de todos os objetivos 

estabelecidos nesse programa, são descritas a seguir:  

● Adotar uma metodologia de análise de execução de cada programa afim de 

garantir a sua efetiva execução. 

● Coordenar ações que garantam, no mínimo 90% da efetiva aplicação e execução 

dos programas propostos buscando diminuir os impactos gerados. 

● Analisar possíveis divergências entre o escopo dos programas e a sua execução 

e corrigi-las. 
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● 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 estejam 

licenciadas. 

● Cumprir 100% da legislação ambiental vigente e atendimento a todas as 

condicionantes 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 

indicadores:  

● Gráficos de análise de desempenho das atividades em todos os programas 

propostos neste PBA. 

● Número de programas em dia com suas atividades 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 plano já foram 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. 

7.13.5. Público-Alvo  

O público-alvo deste programa são todos aqueles responsáveis pela implantação 

das ações propostas, bem como as construtoras e demais prestadoras de serviço 

contratadas para execução das obras, incluídos seus colaboradores e o órgão de controle 

ambiental. 
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7.13.6. 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.  

7.13.7. 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. 

 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, que será composta de acordo com a 

necessidade de cada programa.  

● Os programas ambientais devem possuir uma metodologia de registro e controle 

para que seja possível a realização da análise da sua efetividade. Deve ser criado 

uma memória de atividades, onde serão organizadas essas informações 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 efetividade 

dos programas.  

● Elaboração de relatórios trimestrais: em função das vistorias e dos relatórios 

elaborados pelos responsáveis - técnicos por cada programa durante a construção 

da usina, esses relatórios tem o objetivo de avaliar e monitorar o andamento 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. 
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7.13.7.1. 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 

ambientais, inventariando e avaliando, periodicamente seus efeitos, resultados. 

●  Acompanhar se os prazos contratuais e os recursos alocados estão de acordo 

com o andamento dos serviços; 

● Realizar inspeções mensais nas dependências das obras, supervisionando o 

andamento dos programas ambientais quanto ao cumprimento dos cronogramas, 

a evolução da execução dos serviços com avaliação qualitativa e quantitativa, 

assim como a observância das respectivas especificações técnicas pertinentes. 

7.13.8. Recursos necessários 

Para efetiva execução do programa é necessária a contratação de uma equipe 

técnica que deverá atender as demandas da obra, dos responsáveis técnicos pelos 

demais programas e dos órgãos fiscalizadores. 

É necessária a manutenção de uma estrutura física para execução dos trabalhos 

proposto neste PGAO, uma vez que em sua implementação serão gerados documentos 

que necessitam de arquivamento. Além disso, toda a documentação necessária ao início 

e à execução das atividades deverá estar disponível para que os técnicos possam fazer 

as consultas necessárias.  

Devem ser adquiridos materiais de escritório para o apoio à confecção de 

documentos, preenchimento de fichas de fiscalização e demais atividades. Esta estrutura 

física fornecerá o suporte necessário a todos os demais programas propostos neste PBA. 
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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 programas.  

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 impressora multifuncional; 

● Internet banda larga; 

● 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 abastecer a equipe técnica de informações 

suficientes para que se possam proceder as atividades programadas na metodologia. 

Para tanto lista-se a documentação 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 organizam 

a informação e disponibilizam todos os dados de forma sistemática para fornecer aos 

técnicos mais agilidade nas decisões. 
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7.13.9. Produtos 

Considerando a inter-relação do PGAO com todos os outros programas previstos 

neste PBA para uma efetiva gestão ambiental do empreendimento, pode-se afirmar que 

os produtos a serem gerados neste programa serão relatórios de consolidação 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 produtos: 

● Relatórios de avaliação de desempenho ambiental dos demais programas e 

atividades, identificando pontos de conformidade, não conformidades e 

oportunidades de melhoria e situações que necessitem correção imediata; 

● Relatório de consolidação dos indicadores analisados e conclusão sobre a 

eficiência de implementação do programa.  

● Relatórios final sobre todas as medidas implementadas pelos PBAs, metas 

atingidas e resultados alcançados. 

7.13.10. Responsabilidade da execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor, podendo ser celebrado por convênio e/ou 

contratação de serviços, à critério da empresa. Independente da subcontratação, o 

empreendedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades. 

7.13.11. Cronograma 

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 97 – Cronograma de Execução PGAO. 
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Reuniões de 
avaliação e 
alinhamento 

               

Registro de 
atividades realizadas 

               

Registro de não 

conformidades 
               

Elaboração de 
relatório com a 

evolução da 
implantação do PBA 

               

Relatório final de 

consolidação 
               

7.13.12. Inter-relação com outros programas  

O PGAO tem a função de coordenar e gerenciar o andamento de cada programa 

ambiental inserido neste PBA, mediante a esta premissa, considera-se que sua inter-

relação compreende a todos os demais programas. 
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7.14. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

7.14.1. Introdução  

O Complexo de Usina Solar Fotovoltaica - Coremas/PB previsto para ser 

instalado no município de Coremas, consistirá de 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 

potencialidades socioambientais locais. 

As intervenções causadas pela instalação da usina ocasionam a alteração da 

topografia local, da estrutura do solo e de regimes de equilíbrio dinâmico dos 

ecossistemas facilitando a degradação, deixando o solo com as características 

físicas, químicas e biológicas completamente modificadas. Esses efeitos negativos 

podem ser restaurados através da elaboração e implementação 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 

restauração ecológica. Restauração ecológica é o processo que contribui com o 

restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Um 

ecossistema é considerado recuperado – 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).  
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A recomposição e recuperação de áreas degradadas por processos 

construtivos da usina fotovoltaica é obrigatória e necessária. O principal objetivo é 

evitar o agravamento de processos erosivos e o comprometimento da qualidade do 

solo, assim como possibilitar a manutenção da qualidade das áreas onde serão 

instaladas as placas solares para usos posteriores à desativação da usina. 

Nas áreas com necessidade de recuperação serão adotadas técnicas de 

nucleação voltadas a regeneração natural para a recomposição da vegetação nativa. 

Essas técnicas têm como objetivo recriar núcleos dentro da área, de forma que 

colonizam as áreas com o fluxo gênico de espécies vegetais e animais, propiciando 

a regeneração e recomposição das áreas degradadas. As técnicas utilizadas serão: 

a transposição de galharia; poleiros artificiais; introdução de mudas e por fim haverá 

o enriquecimento 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 

implantação das medidas mitigadoras implantadas durante a implantação e operação 

do empreendimento, 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 a usina 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 instalação das 

obras do projeto. 

O acompanhamento, a fiscalização e a avaliação dos resultados da 

implantação de medidas de recuperação ambiental deverão ser implementados de 

modo sistemático. 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, 

restaurar as áreas degradadas, decorrentes da instalação e operação do 

empreendimento, para que se recomponha, permanentemente, a cobertura vegetal, 

tornando a área uma faixa de equilíbrio com a paisagem. 
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7.14.2. Justificativa  

A construção da usina e seus acessos, sejam quais forem suas dimensões, 

traz consigo uma série de interferências para o meio ambiente - biótico, 

socioeconômico ou físico. A construção de alojamentos, refeitórios, escritórios, etc., 

a abertura de clareiras, alteração nos perfis de solo, são alguns exemplos de 

atividades geradoras de impactos que ocorrem com a implantação deste tipo de 

empreendimento. 

Justifica-se, portanto, um programa destinado à recuperação de áreas 

degradadas, pois o desenvolvimento 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 da usina, muito embora se saiba que esse empreendimento trará 

desenvolvimento econômico para região.  

A implantação desse programa destina-se, portanto, a proporcionar a 

associação entre o desenvolvimento da região e a preservação ambiental do meio 

ambiente local. 

7.14.3. Objetivo  

Este PRAD tem como objetivo a recuperação de áreas degradadas, que serão 

diretamente ou indiretamente afetadas durante a implantação e operação do 

empreendimento. A meta principal do plano é estabelecer estratégias que visem 

restabelecer os aspectos bióticos do meio, possibilitando o controle dos processos 

erosivos, 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 

atuantes 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 

hidrológicos, considerando como unidade básica a microbacia hidrológica; 
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● Recompor cobertura vegetal nativa através da associação de técnicas de 

recuperação de áreas degradadas como isolamento da área, nucleação, 

retirada dos fatores de degradação, condução da regeneração natural e plantio 

de mudas 

● Reduzir os processos erosivos e incorporar matéria orgânica ao solo; 

● 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 

restauração ambiental utilizados; 

● Reorganizar a rede de drenagem e reduzir a velocidade do escoamento 

superficial da água, causado pelo desnudamento do solo; 

● Melhorar as condições paisagísticas da área degradada; 

●  Evitar o processo de desertificação. 

7.14.4. Metas e Indicadores  

O programa tem as apresentadas a seguir:  

● 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 

empreendimento atualizados sobre as áreas degradadas existentes através de 

relatórios 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.  

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.  
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● Percentual de áreas recompostas/áreas que ainda estão desestabilizadas. 

● 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.  

7.14.5. Público-Alvo  

O público-alvo deste Plano são todos aqueles responsáveis pela implantação 

das ações propostas, bem como as construtoras e demais prestadoras de serviço 

contratadas para execução das obras, incluídos seus colaboradores, a população 

residente na ADA e AID, possivelmente afetada pelas obras do complexo fotovoltaico 

e o órgão de controle ambiental. 

7.14.6. Atendimento aos Requisitos Legais  

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, a lista a seguir apresenta os 

requisitos 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 

Nacional 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 

Ambientais. 

● 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 

Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento 
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de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o 

controle e prevenção dos incêndios florestais, além de prever instrumentos 

econômicos 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 

formas 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 

ambiental. 

● 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 

ambiental, cultural e social decorrentes desses projetos e obras  executadas  

total  ou  parcialmente  com  recursos federais. Este decreto pode ser aplicado 

em qualquer fase do licenciamento. 

● Lei Estadual nº 4.335, de 1981 - Cria o Conselho de Proteção Ambiental – 

COPAM e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição ambiental, 

estabelece normas disciplinadoras da espécie e dá outras providências. Esta 

lei foi regulamentada 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. 

● Decreto Estadual nº 24.416, de 2003 - Dispõe sobre a Reposição Florestal 

obrigatória no Estado da Paraíba e dá outras providências. 
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● 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. 

7.14.7. Aspectos Metodológicos 

7.14.7.1. Identificação das áreas a serem restauradas 

As áreas a serem recuperadas deverão ser identificadas através de planta de 

localização da área, com poligonais georreferenciadas de seus limites, e das Áreas 

de Preservação Permanente e Reserva Legal, caso existam, que estejam dentro da 

área a ser recuperada, 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.  

7.14.7.2. Isolamento da área  

 O isolamento da área proporciona o processo de regeneração natural do 

ambiente, 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/revegetação da área por esse método ocorre em médio prazo (5 a 10 

anos), sem a necessidade 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. 

7.14.7.3. 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: 

● apresentar estabilidade em todos os seus níveis; 

● auxiliar no controle dos processos erosivos; 
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● 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 

descompactação do solo poderá ser executada por meio de implemento escarificador, 

em processos de compactação superficiais, ou por meio de subsoladores, quando a 

camada compactada for mais profunda. Em seguida ocorrerá o lançamento do solo 

húmico, favorecendo a aeração, permeabilidade e características físicas necessárias 

ao desenvolvimento da vegetação arbórea e arbustiva a serem empregadas na 

revegetação da área. 

Em relação ao paisagismo algumas medidas podem ser tomadas para o 

sucesso das ações:  

● procurar se aproximar de características pré-existentes da paisagem nas obras 

da usina; 

● 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 

modificações que não façam parte da paisagem com uma cortina de plantas; 

Sabemos que deixar a vegetação e a paisagem exatamente como era antes é 

praticamente impossível, entretanto a recuperação paisagística pode restaurar a 

exuberância vegetal existente no local antes da atividade e até deixá-la mais atraente 

e vistosa do que a original. 

7.14.7.4. Retorno da camada de solo fértil 

O retorno da camada fértil do solo após todos os serviços de explotação e 

terraplenagem, tem a finalidade de recompor parte do horizonte biológico do solo, 

incluindo nutrientes, sementes e outros propágulos vegetativos que auxiliarão no 
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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 

recomenda, 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 

galinha, húmus de minhoca, composto de lixo e o lodo de esgoto. A retenção 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 máquinas 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 

controlados 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, 

de maneira que facilite a revegetação. Essas análises devem abranger as 

características físico-químicas para que o técnico responsável possa avaliar e definir 
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os níveis de correção da fertilização necessária (micronutrientes, macronutriente, pH, 

matéria orgânica e a capacidade de troca de cátions) para o plantio. 

7.14.7.5. Correção do solo 

A remoção ou perda por erosão da camada fértil do solo causa sérios 

problemas físico-químicos e biológicos 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 

processos ecológicos, como os fluxos de energia e a ciclagem de nutrientes. Como é 

amplamente divulgado na literatura, as plantas leguminosas consistem em uma boa 

alternativa para a recuperação da cobertura vegetal. Além disso, recomenda-se a 

realização de análises físico-químicas do solo, para ter conhecimento dos déficits 

nutricionais, a fim de se utilizar medidas corretivas nas proporções adequadas. 

7.14.7.6. 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 

original, 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. 

Preferencialmente serão adotadas técnicas voltadas a regeneração natural 

para a recomposição da vegetação nativa. Essas ações envolvem geralmente a 

capina seletiva da vegetação rasteira para favorecer o desenvolvimento de espécies 
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arbóreas, o coroamento de plantas arbóreas jovens, adubação da área, isolamento 

da área e retirada de fatores de degradação. 

7.14.7.7. Processos de revegetação 

Para a implantação de espécies vegetais nativas o primeiro passo é a 

preparação do solo. Deverá ser feita a avaliação do solo para o planejamento dessa 

preparação, haja vista que dependendo das condições do solo será necessário fazer 

a correção dos atributos químicos de modo que seja mitigada deficiência de alguns 

nutrientes, 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 possuem 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 espécies com papel de aumentar a biodiversidade da área.  

O êxito nesse processo do plantio, são as combinações de espécies em 

módulos 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, compõem-se unidades sucessoras que resultam em uma gradual substituição 

de espécies dos diferentes grupos ecológicos no tempo, caracterizando o processo 

de sucessão (ATTANASIO,2008). 

7.14.7.7.1. Introdução de Mudas 

Essa estratégia é a mais indicada quando a área a ser recuperada não 

apresenta capacidade de se recuperar por processos naturais em médio prazo. São 

áreas onde o solo apresenta-se quase na sua totalidade desprovido de vegetação ou 

a vegetação predominante é de apenas poucas espécies gramíneas e /ou outras 

herbáceas de pequeno porte.  

Nessas áreas, portanto é recomendado o plantio de mudas de plantas 

arbóreas com a aplicação de solo superficial (camada em torno de 5 cm de espessura) 
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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 

necessário todo preparo das mudas.  

7.14.7.7.2. Transposição de galharia  

A galharia recolhida de áreas do entorno, além de seu efeito nucleador, 

contribuiu 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 macro fauna/flora do solo (microrganismos 

decompositores, 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. 

e hídricas da região, possuindo variabilidade genética capaz de formar uma 

população mínima, de modo que posteriormente os indivíduos sobreviventes possam 

propagar a espécie no ambiente. 

18.7.7.4 Enriquecimento 

Esta estratégia esta pode ser utilizada em áreas maiores e com menor 

disponibilidade 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 de poucas espécies e a área está estagnada nos primeiros 

estágios da sucessão ecológica.  
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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 aplicação de solo superficial, oriundo da abertura de novas locações em áreas 

próximas originalmente contendo vegetação nativa. Com ele, é possível trazer o 

banco de sementes existente no solo, com o objetivo de acelerar o processo de 

sucessão ecológica.  

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. 

Segundo Lima (2004), O enriquecimento da vegetação (reflorestamento) pode 

ser feito através do semeio direto (plantio realizado diretamente na área) ou pela 

introdução de mudas produzidas 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 

pastejo e pisoteio pelo gado, a melhoria das condições do substrato pelo manejo 

adequado 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 

impacto negativo no processo de regeneração natural, pois essas espécies podem 

causar 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. 

7.14.7.8. Plantio nas áreas degradadas  

7.14.7.8.1. Limpeza 

Deverá ser realizada a limpeza do local a onde serão plantadas as mudas, 

retirando todos os matérias que impeçam o desenvolvimento delas. Essa limpeza 
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consiste na roçagem, destoca e capina, onde essa operação deverá ser realizada a 

cada 3 meses e no período chuvoso, quinzenalmente. 

7.14.7.8.2. Combate à formiga 

A presença de formigas cortadeiras pode causar um grande problema nos 

processos 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 

controladas, ainda podem causar prejuízos. Constituem, portanto, sério problema, 

que merece atenção especial e constante contra o ataque de formigas cortadeiras. 

7.14.7.8.3. 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 das águas. Assim, pode-se concentrar toda a equipe nas atividades de 

plantio durante o período das chuvas. Ao longo do período das águas, os dias com 

temperaturas mais elevadas devem ser utilizados para atividades de preparo da área 

e coveamento, enquanto o plantio propriamente 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; 

● 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. 
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● Covas de maior volume e com maiores concentrações de nutrientes 

proporcionam 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 

período chuvoso, para aproveitar todo o período chuvoso da região. 

7.14.7.8.4. 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 

cuidados para não causar ferimentos no caule das mudas. 

7.14.7.8.5. 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 

realizado 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 

formação devem ser descartadas. Além do aspecto visual, a relação raiz / parte aérea 

também é uma boa referência para determinação da qualidade das mudas. A 

proporção próxima de 1:1, normalmente é a ideal.  

Recomenda-se que o plantio de mudas na área seja feito com um 

espaçamento, 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 
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densidade uma vez que elas são capazes de se adaptar a diversas situações e em 

consórcio 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 81 – Espécies recomendadas para o plantio 

Nome     

Científico 

Nome        

Popular 

Estágio 

Sucessional 

Densidade 

Recomendada* 

Commiphora 

leptopholeos 

Imburana-de- 

cambão 
Secundária Baixa 

Cochlospermum 

regium 
Algodão-Bravo Secundária Baixa 

Ziziphus joazeiro Juazeiro Secundária Baixa 

Mimosa 

tenuiflora 
Jurema Pioneira Alta 

Poincianela 

pyramidalis 
Catingueira Secundária Baixa 

Aspidospema 

pyrifolium 
Pereiro 

Pioneira e 

Secundária inicial 
Baixa 

Piptadenia 

stipulacea 
Jurema Branca 

Pioneira e 

Secundária 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. 

 



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 7 Plano Básico Ambiental (PBA) 

Outubro 2020   
 

Para dar embasamento às escolhas efetuadas, concomitantemente serão 

buscadas 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 

leguminosas fixadoras de nitrogênio atmosférico e pelo menos 85% de espécies do 

grupo ecológico pioneiras. Os 15% restantes serão de espécies secundárias iniciais 

e tardias. 

7.14.7.8.6. Replantio 

A reposição das mudas que por ventura não vingarem, deverá ser realizada 

seguindo 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. 

7.14.7.8.7. 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, 3 a 4 meses após o plantio, 

e 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 

manutenção e a qualidade da muda plantada em campo. 

7.14.7.8.8. Irrigação 

Em caso de déficit hídrico, 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. 

7.14.8. Subprograma de paisagismo 

7.14.8.1. Justificativa 

A vegetação em um determinado ambiente apresenta diversas funções, 

possuindo valores estéticos, de sinalização e proteção, bem como de conservação 

dos ecossistemas. A recomposição da paisagem de obras como da usina solar é 

fundamental para a recuperação de áreas degradadas, servindo também como 

medida compensatória à supressão de vegetação e impactos relacionados não 

mitigáveis.  

A área de influência direta da usina 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 

descaracterizadas. 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 

manutenção das condições originais, com elementos vegetais totalmente integrados 

às fisionomias vegetais, propicia à comunidade da região a percepção de que se trata 
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de uma região com características diferenciadas, na qual se deve atentar para a 

conservação 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 

típica da região. O paisagismo da área será empregado como forma de efetuar a 

reposição florestal obrigatória atrelada à supressão de vegetação para implantação 

do empreendimento. Assim, esse plantio compensatório será realizado em áreas de 

vegetação suprimidas, observando princípios da sucessão secundária, para obtenção 

de maiores resultados.  

7.14.8.2. Objetivo 

Este subprograma tem como objetivo principal realizar o plantio de mudas de 

espécies nativas, nas áreas degradadas que foram selecionadas na etapa de 

identificação, para recompor a vegetação local que foi suprimida na instalação do 

empreendimento. 

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 

da usina, 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 

devido a drenagem superficial evitando processos erosivos. 

7.14.8.3. 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 

mínimos danos ao meio ambiente ou às comunidades adjacentes, em 

atendimento às especificações ambientais pertinentes; 

● Implementação de ações de Educação Ambiental consonantes com as 

especificidades locais; 

● Monitorar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, e do solo, 

analisando 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 

assoreamento dos recursos hídricos.  

7.14.8.4. Aspectos Metodológicos 

A metodologia para este subprograma segue em consonância com 

implementação dos outros planos 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 tradicional.  

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 

aproximação de animais;   

● Realização de projeto executivo com locação, especificação e quantificação 

das espécies vegetais a serem implantadas; especificações de plantio, 

correção do solo, cuidados de manutenção.   

● Dispor no projeto de padrões paisagísticos que apresentem seus objetivos 

específicos de controle da erosão, sinalização viva, proteção ambiental.  

No processo de revegetação é de fundamental importância o conceito de 

heterogeneidade 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 

representativas dos diversos estágios temporais e estruturais dos diferentes 

ecossistemas presentes da área em questão.  

Além disso, a seleção de espécies estará direcionada para sua 

autossustentação. 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 sucessão 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 

consequente manutenção, e reduzida exigência quanto às condições do solo. 

O monitoramento do plano deverá ser feito por uma equipe técnica qualificada 

e seguir 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 

importância da área e manutenção das espécies. 

● Definição do cronograma  

● Apresentação dos resultados 
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7.14.8.5. Produtos 

Deverá ser elaborado relatório trimestral para acompanhamento e avaliação 

do andamento da execução do Plano de Conservação Paisagística durante toda a 

fase de instalação do empreendimento. 

 Já na fase de operação do Complexo Eólico, deve-se realizar campanhas 

semestrais de monitoramento deste Plano até a fase de renovação da Licença de 

Operação 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 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 plano. 

7.14.9. Subprograma de recuperação de áreas de empréstimo e bota-
fora 

7.14.9.1. Justificativa 

Todas as áreas alteradas pelas atividades relacionadas à implantação do 

empreendimento deverão ser recuperadas de acordo com as diretrizes ambientais 

apresentadas 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.  

7.14.9.2. Objetivo 

 Este subprograma tem como objetivos: 

● Identificar as áreas caracterizadas como áreas de empréstimo e bota-fora  

● 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 

possíveis, do seu estado original. 

7.14.9.3. Aspectos Metodológicos 

● Áreas de empréstimo 
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Todas as áreas de empréstimo necessárias para a implantação do 

empreendimento foram previamente selecionadas e indicadas no Projeto Básico de 

Engenharia. A utilização de materiais de empréstimo deve ser realizada de forma que 

facilite e crie condições de recomposição das áreas atingidas por meio de soluções 

que tragam 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 

revegetação nos taludes, após a conclusão dos serviços, conforme recomendações 

contidas neste programa.  

Após o encerramento do uso das áreas de empréstimo, deve-se buscar a 

reconstituição da sua forma topográfica, considerando a sua condição prévia ao início 

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 

A exemplo dos procedimentos usados para escolha das áreas de empréstimo, 

a delimitação e a forma de utilização das áreas de bota-fora são indicadas no Projeto 

Básico de Engenharia elaborado pela construtora responsável, em cumprimento às 

normas pertinentes.  
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Para a deposição do material nas áreas de bota-fora deve-se proceder no 

espalhamento 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 

caminhões 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.  

O tratamento para recuperação deve ser semelhante ao descrito para áreas 

de empréstimo, incluindo a configuração do terreno, procurando-se recompor suas 

condições 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 

contemplar, simultaneamente, as exigências das obras e as necessidades de 

conservação 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 próximas, minimizando a área a ser desmatada e os processos 

de erosão e assoreamento. 

● Planejamento de corte e exploração das áreas de empréstimo 

A execução de cortes em vertentes e em áreas de empréstimos deverá 

compatibilizar a extração do volume de material necessário com a manutenção da 

fisionomia 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 
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Áreas de aterros e bota-fora deverão ser executados em conformidade com a 

topografia original da área circundante, de forma a preservar a continuidade 

paisagística. 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 máximo possível, da configuração original do relevo.  

Nascentes e olhos de água, bem como as margens de pequenos cursos 

d'água, são áreas de preservação permanente, devendo ser evitados ao máximo sua 

perturbação. Caso seja inevitável, deverão ser tomados cuidados para evitar a 

obstrução de tais áreas ou corpos d’água, bem como interceptar o sistema de 

drenagem, o que poderá causar a desestabilização de aterros e problemas de 

drenagem de áreas a montante. 

7.14.10. Recursos Necessários  

Os profissionais envolvidos no programa devem compor um quadro técnico 

mínimo que atenda as demandas na etapa de implantação da usina. Os recursos 

físicos serão utilizados 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 

medidas 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 plano 

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; 

● Câmera fotográfica; 

● Equipamentos para plantio;  
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7.14.11. Produtos 

As áreas diretamente afetadas, onde forem executados os trabalhos de 

reordenamento do terreno e recuperação da vegetação, deverão ser monitoradas 

pelo período de 2 (dois) anos, após a conclusão das atividades. Neste período deve 

ocorrer, ao menos, uma estação chuvosa, após a conclusão das atividades de 

recuperação das áreas impactadas. 

Durante todo o período de acompanhamento, deve-se proceder com a 

manutenção 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 invasoras, 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 de 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 

intervenções adicionais para estabilizar a área e assegurar a consolidação da 

cobertura vegetal. 

Deverão ser elaborados relatórios para acompanhamento e avaliação do 

andamento da execução deste PRAD. O mesmo deverá apresentar: registros 

fotográficos, informações sobre as ações propriamente ditas de recuperação das 

áreas degradadas pela implantação e operação do empreendimento, avaliação dos 

resultados obtidos no plano, a recuperação das áreas afetadas pelo empreendimento 

e resultados das metas e objetivos estabelecidos neste plano.  

Deve ser elaborado um relatório final de consolidação apresentando todo o 

resumo das atividades realizadas e os resultados obtidos, bem como a evolução da 

área durante a implantação do empreendimento.  

7.14.12. Responsabilidade da Execução 

O planejamento, a programação e a implementação deste programa são de 

responsabilidade do empreendedor, podendo ser celebrado por convênio e/ou 
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contratação de serviços, à critério da empresa. Independente da subcontratação, o 

empreendedor deverá acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades. 

7.14.13. Cronograma  

Apresenta-se a seguir o cronograma físico do Programa, contendo as principais 

atividades e etapas de implantação das ações previstas: 

Quadro 98 – Cronograma de Execução PRAD. 

 TRI 
3/2020 

TRI 
4/2020 

TRI 
1/2021 

TRI 
2/2021 

TRI 
3/2021 

Atividade 
Previstas J

U
L

 

A
G O
 

S
E

T
 

O
U T
 

N
O V
 

D
E

Z
 

J
A

N
 

F
E

V
 

M
A R
 

A
B R
 

M
A

I 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G O
 

S
E

T
 

Identificação, 
localização e 

caracterização das 
áreas degradadas 

               

Isolamentos das 

áreas para 
recuperação 

               

Atividades de 

recuperação 
               

Monitoramento e 
avaliação 

               

Supressão vegetal                

Construção de 
acessos 

               

Terraplanagem                

Construção de 
acessos internos  

               

Instalação de 

canteiros  
               

Construção de valas 
de passagem  

               

Elaboração de 

relatórios de 
monitoramento  

               

Relatório Final 

Consolidado 
               



 
 

 

Complexo Fotovoltaico de Coremas 
Estudo de Impacto Ambiental 

 Capítulo 7 Plano Básico Ambiental (PBA) 

Outubro 2020   
 

7.14.14. 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 

subterrâneas) (PMQA); 

● 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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A crescente busca no aproveitamento da energia solar fotovoltaica para a 

geração de energia elétrica vem sendo aperfeiçoada nos mais diversos locais do 

mundo, sobretudo no nordeste brasileiro. A região é altamente beneficiada para a 

produção de energia solar em decorrência da sua localização, farta mão de obra e ao 

alto potencial de radiação solar diário e mensal. 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) objetivou a avaliação ambiental do 

Complexo Fotovoltaico Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X requeridos pela empresa 

RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, no 

município de Coremas. Disporá de uma área construtiva de 329,11 ha previstos em 

contratos de arrendamento, conformes dispostos na caracterização do 

empreendimento deste estudo. Com uma potência outorgada de 189.000 kW, o 

Complexo será a maior parcela pertencente a fazenda Rio Tinto, diante disso, as 

questões fundiárias não serão um empecilho. 

O presente estudo verificou os impactos das etapas de planejamento, 

instalação e operação do Complexo para com os recursos naturais disponíveis e com 

a comunidade, tendo como premissa o cumprimento à Constituição Federal que, em 

seu art. 225, inciso IV, determina que para as atividades ou obras potencialmente 

causadoras de significativa degradação ambiental é exigível um estudo prévio de 

impacto. A fundamentação legal também teve como orientação normativas municipais 

e estaduais.  

O diagnóstico ambiental para a implantação do Complexo teve como 

caracterização as principais variáveis dos meios físico, biótico, socioeconômico da 

área de influência direta e indireta do empreendimento. No que diz respeito ao meio 

físico, foram levantados dados do clima e das condições meteorológicas, geologia, 

geomorfologia, solo e dos recursos hídricos. Dentre os estudos realizados, 

caracterizaram o da qualidade das águas dos reservatórios da área de influência.  

Quanto aos aspectos socioeconômicos, é de suma importância ressaltar o 

impacto positivo no setor terciário da economia (comércio, prestação de serviços, 

entidades etc.) e do alto crescimento de vagas de emprego diretos e indiretos, 

desencadeando uma intensificação na economia regional. Foram levados em 

consideração aspectos demográficos, econômicos, composição urbana e 
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características da rede de saneamento básico nas áreas de influência direta e 

indireta. 

Nos estudos do meio biótico, no qual abrangem fauna e flora local, os impactos 

causados serão pequenos em comparativo às proporções do projeto, havendo 

necessidade de uma pequena parcela do terreno do Complexo para supressão 

vegetal.  

As Análises dos Impactos Ambientais, expõe as possibilidades de um cenário 

futuro de operação do Complexo e seus impactos mediante as ações socioambientais 

do empreendimento. Desse modo, a avaliação de impactos descrita no estudo, 

identificou um total de 214 impactos nas três fases: planejamento (20), implantação 

(137) e operação (40) do Complexo, a saber, 55 são impactos positivos ao 

empreendimento e 159 são impactos negativos ao mesmo. Porém, vale ressaltar que 

o tocante da energia fotovoltaica está, principalmente, na não emissão de qualquer 

poluente ao meio ambiente, durante a operação.  

Um outro aspecto a ser considerado foram os programas definidos para a 

mitigação dos impactos previstos. Ou seja, todos os impactos desfavoráveis, estão 

contemplados pelo Programa Básico Ambiental – PBA. Foram definidos, 13 

programas que irão minimizar e/ou conter os impactos com suas medidas propostas. 

Conforme o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) descrito, o Complexo 

apresenta-se apto em relação aos aspectos socioambientais. Um ponto primordial a 

ser levantado é que um dos impactos de maior dano é passível de mitigação, portanto, 

é importante que os programas definidos sejam rigorosamente seguidos, avaliados e 

auditados. 

O projeto do Complexo demonstra em sua análise a viabilidade econômica e 

ambiental, atendendo as normativas existentes e os condicionantes legais para sua 

operação na respectiva área. Por fim, a equipe técnica responsável pela condução 

desse estudo, considera apto o empreendimento e recomenda: 

I. Efetivar o projeto do Complexo conforme está apresentado 

integralmente no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e no Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA); 

II. Notificar e buscar adequação sobre qualquer mudança do projeto 

original do Complexo; 
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III. Executar rigorosamente as medidas mitigadoras, compensatórias e os 

planos ambientais e de monitoramento definidos no estudo aos quais serão 

primordiais para as sucessivas fases do processo de licenciamento ambiental. 
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