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Apresentação 
 

O presente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) foi elaborado com o 

objetivo de subsidiar o Licenciamento ambiental das Usinas Fotovoltaicas 

Luzia II e III, com 60 MW de capacidade cada, localizada no município de 

Santa Luzia, Paraíba, Brasil. 

 
De acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA nº 1, de  23 de janeiro de 1986 

“Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação 

do órgão estadual competente, o licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente, tais como: 

 

Xl - Usinas de geração de eletricidade,  qualquer  que seja a fonte de 

energia primária, acima de 10MW; 

 
Deste modo, a organização e apresentação deste documento considera  a 

sequência  de informações solicitadas Art. Art. 6°, referente ao estudo de 

impacto ambiental deverá ter as seguintes atividades técnicas: 

 

- Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa 

descrição e  análise  dos  recursos ambientais e suas interações, tal 

como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, 
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antes da implantação do projeto, considerando: 

 o 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; 

 
 o meio biológico e os ecossistemas naturais - 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; 

 
 o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócioeconomia, destacando 

os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de 

dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e  a  potencial  utilização futura desses 

recursos. 

 
Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão da 

magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos 

positivos e negativos (benéfi cos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários 

e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus 

e benefícios sociais. 

 
Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas 

de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas. 

 
Elaboração do programa de acompanhamento e  monitoramento dos impactos positivos e negativos, 

indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.
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OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

A instalação e operação dos Parques de Energia Solar Luzia II e III tem como objetivo a produção de energia elétrica para fins comerciais, 

desta forma visa contribuir para a redução da emissão de poluentes na natureza diminuindo a necessidade de produção de energias 

provenientes de fontes fósseis. 

 

A energia solar é uma fonte de energia natural e renovável, que apresenta tempo de construção curto e o retorno dos investimentos mais 

rápido. No processo construtivo ocorre grande geração de recursos, por meio de impostos, oferecendo ganhos para apopulação da região. 

Além destes aspectos a instalação dos Parques de Energia Solar Luzia II e III estará em interação com políticas setoriais, Planos e Programas 

governamentais no nível Estadual e também Federal, em desenvolvimento na região. 
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LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

 

A localização e Caracteristicas dos Parques 
Fotovoltaicos: 
 

 Cidade/Município: Santa Luzia. 

 Região: Estado do Paraíba. 

 País: Brasil. 

 Latitude: -6.83º 

 Longitude: -36.93º 

 Altitude: 295 m.a.s.l. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Um projeto de produção de energia elétrica a partir da irradiação solar aumentando a 

disponibilidade de energia elétrica para o nosso país. O Empreendimento possuirá 

potência nominal de 120 mw e será composto por 216 mil módulos solares. 

 

O projeto compreende dois elementos principais: a planta solar fotovoltaica e a 

infraestrutura elétrica de  transmissão de interesse estrito, compreendida pela 

subestação e pela linha de transmissão até o ponto de conexão com a SE Luzia II-500kv no município de Santa Luzia. 

 

A irradiação solar pode ser utilizada para produção de energia elétrica impa e de qualidade, pois não existe emissão de poluentes e nem 

alteração dos padrões ambientais do ar e da água 
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ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

No estudo, chamado Estudo as Alternativas Tecnológicas 

e Locacionais que é de grande importância para que o 

projeto em questão esteja em sintonia com seus objetivos 

de gerar energia limpa com tecnologia de ponta alinhada 

à proposta do desenvolvimento sustentável. Para tanto, 

os nosso projetos renovaveis, os Parques Eólicos em 

Operação e Construção, estão em sintonia a planta do 

Parque Solar Luzia na região.  
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 

A definição das áreas de influência direta e indireta foi realizada de maneira 

específica para cada meio (socioeconômico, biótico e físico). 

 

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) Área 

composta pela área ocupada pelo módulos solares, 

subestações, linhas de transmissão e edificações. 
 

 

 
 

 AID AII 

FISICO Microbacia do Rio Chafariz 

BIOTICO 500m 
1km da Microbacia 

do Rio Chafariz 

SOCIAL 250m Todo o município 
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MEIO SOCIOECONÔMICO 

 
O estudo do meio socioeconômico abrangeu as áreas de influência direta e indireta do empreendimento de forma a demonstrar os efeitos 

sociais e econômicos advindos da implantação dos parques  e as inter-relações próprias do meio antrópico regional, passíveis de alterações 

relevantes pelos efeitos diretos e indiretos do projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Município de Santa Luzia 

 

O município de Santa Luzia está situado na mesorregião da Borborema e na 

microrregião do Seridó Ocidental do Estado da Paraíba. O município está inserido 

na bacia hidrográfica do Rio Piranhas. 

 

O município ocupa uma área territorial de aproximadamente 455,717 km² e sua 

população para o ano de 2020 foi estimada em 15.426 habitantes, limitando-se ao 

Norte com os municípios paraibanos de São José do Sabugi e Várzea  
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INFORMAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO 

Ano 2015 2016 

Ligações ativas de esgotos 1.700 1.700 

Extensão rede esgoto (Km) 40 40,8 

Volume esgoto coletado (1.000 m3/ano) 700 720 

Volume esgoto tratado (1.000 m3/ano) 500 520 

 

 
 

SAÚDE PÚBLICA E SANEAMENTO 
 

UNIDADES DE SAUDE BÁSICA  
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SISTEMA DE COLETA DE RESIDUOS-LIXO 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 

Vale ressaltar que o município não possui Secretaria de Meio Ambiente 
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EDUCAÇÃO 
 
Santa Luzia possui 10 escolas municipais (2018), sendo duas escolas na zona rural, sete escolas e uma creche na zona urbana. As escolas 

localizadas na zona rural ficam nas comunidades de Brandão e de Umbuzeiro Doce. Ainda segundo a Secretária, existem 11 ônibus escolares 

adquiridos através de recursos do Governos Federal (Projeto Caminho da Escola), bem como uma Van e uma Kombi terceirizada. 

 

O município ainda conta com quatro escolas estaduais na zona urbana, bem como um local cedido para o Instituto Federal da Paraíba – 

IFPB com duas turmas de informática, porém já está sendo construído um polo regional do IFPB. A sede de Santa Luzia também possui 

cursos técnicos em enfermagem e de Segurança do Trabalho e duas escolas particulares. 
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SEGURANÇA 
 

O município de Santa Luzia/PB possui um batalhão da polícia militar e cadeia pública, onde a mesma está sob regime fechado e de segurança 

semiaberto (albergue). A cidade dispõe de uma Delegacia com um delegado de carreira, um escrivão, uma companhia da polícia militar e 

dispõe ainda de três viaturas da SSP/PB. 
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PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL, LAZER E TURISMO 
 
 

 Eventos turísticos: São João, Festa da Padroeira, Festa de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos, Festa de Emancipação e Desfile Cívico. 

 

 Atrações Turísticas Naturais: Serra do Pilãozinho, 

Serra do Riacho do Fogo, Serra do Pinga, Serra da 

Borborema e Serra do Cabaço. 

 

 Patrimônio arquitetônico / cultural material: Igreja 

Matriz de Santa Luzia. 

 

 

COMUNIDADE QUILOMBOLA SERRA DO 
TALHADO URBANO E RURAL 
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MEIO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

O grupo Seridó, no qual está inserido parte do projeto, é 
tradicionalmente dividido em três formações 
denominadas Seridó, Equador e Jucurutu. Na área de 
trabalho ocorre apenas um integrante deste grupo: 
Formação Seridó. Além deste, ocorrem a Suíte Várzea 
Alegre. 
 
O grupo Seridó, no qual está inserido parte do projeto, é 
tradicionalmente dividido em três formações 
denominadas Seridó, Equador e Jucurutu. Na área de 
trabalho ocorre apenas um integrante deste grupo: 
Formação Seridó. Além deste, ocorrem a Suíte Várzea 
Alegre. 
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COBERTURA PEDOLÓGICA DA MICRO-REGIÃO DO SERIDÓ OCIDENTAL PARAIBANO 

 
 

 
 
  

Luvissolo Crômico Órtico Neossolo Litólico Eutrófico Neossolo Regolítico Eutrófico 
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RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, na sub-

bacia do rio Seridó; tem uma área de drenagem de 

43.681,5 km² sendo que 26.183 km² estão dentro do 

território paraibano; é considerado, portanto, uma 

bacia federal. 

 

Inclusa no domínio da sub-bacia dos rios Barra e 

Saco, que fazem parte do sistema hidrográfico do 

Rio Piranhas-Açu, sub-bacia do rio Seridó. 

 

Todos os cursos d’água naturais têm o mesmo 

padrão de drenagem dendrítica e são de regime de 

escoamento intermitente ou temporários. 
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Os principais corpos hídricos da AID do 

empreendimento é o Riacho Chafariz (conhecido 

localmente como Quipauá) e o Riacho das 

Queimadas, ambos possuem regime fluviométrico 

intermitente e barramentos ao longo do seu curso. 

Estão assoreados, antropizados e suas matas ciliares 

são quase inexistente. 
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MEIO BIÓTICO 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

O local de interesse para a implantação dos Parques situa-se na zona rural 

do município de Santa Luzia – PB e está inserido no BIOMA CAATINGA, na 

Ecorregião denominada de Depressão Sertaneja Setentrional. 

 

As caatingas podem ser caracterizadas como florestas arbóreas ou 

arbustivas, compreendendo principalmente árvores e arbustos baixos 

muitos dos quais apresentam espinhos, microfilia e algumas características 

xerofíticas.  
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 Para levantamento de dados em campo foi considerada 

uma Área de Estudos Ambientais de aproximadamente 

1.720 ha. Dentro da qual ainda será definido o local de 

implantação do empreendimento (ADA). 

 

As principais paisagens vegetais estão diretamente 

relacionadas ao grau de interferência humana, onde 

podemos encontrar basicamente dois tipos de vegetação: 

ARBUSTIVA ARBÓREA com diferentes níveis de 

interferência/recuperação e áreas ocupadas por 

ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS. 

 

Quanto às espécies legalmente protegidas, foi registrada a 

ocorrência de Schinopsis brasiliensis (braúna) e 

Myracrodruon urundeuva (aroeira), protegidas pela 

Portaria do IBAMA N° 83-N, de 26 de setembro de 1991. 
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FAUNA 
 
Foram realizados estudos em dois periodos de 06 a 10 de dezembro de 2018 e 04 a 08 de janeiro de 2021, por Biólogos, analisando a 

mastofauna, herpetofauna e avifauna, em 17 pontos de estudos na poligonal dos Parques Luzia II e III. 
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MASTOFAUNA 
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HERPETOFAUNA 
 
Durante as atividades de campo relacionadas ao levantamento de fauna 
para a elaboração do EIA da Usina Fotovoltaica foram registrados 263 
indivíduos, distribuídos em 11 espécies, sendo os lagartos com maior 
riqueza (05 sp.), seguido dos anfíbios (04 sp.), serpentes e quelônios com 
uma espécie registrada. Em relação a abundância, os lagartos também 
apresentaram o maior número de espécimes registrados (n= 200), anfíbios 
(n= 57), quelônios (n= 5) e serpentes (n= 1). 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ao analisarmos esses resultados, 
podemos observar que as areas que 
apresentaram maior acúmulo de água 
favoreceu o maior registro de anfíbios, 
enquanto, ambientes abertos e 
semiáridos houve a ocorrência 
exclusivamente de répteis. 
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AVIFAUNA 
 
A respeito da riqueza de aves na Caatinga demonstram a ocorrência de 
548 espécies, o que representa 28,6% da diversidade brasileira 
(ARAÚJO & SILVA, 2017). 
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Os dados levantados em campo (dados primários) e por 
informações bibliográficas (dados secundários) 
possibilitaram a compilação de uma diversidade 
representada por 288 espécies de aves. Todas as 101 
espécies registradas através dos trabalhos de campo ao 
longo das duas campanhas de amostragem estão 
presentes também no levantamento de dados 
secundários. 
 
Essa riqueza obtida apenas por dados primários 
representa 25,5% das 395 espécies com ocorrência para 
Paraíba de acordo com Marinho (2014), 34,7% das 291 
espécies apontadas por Dantas (2015) para a Caatinga 
paraibana, e 18,4% da diversidade apontada por Araújo 
& Silva (2017) para toda a região da Caatinga. 
 
O total de espécies obtido por dados primários e 
secundários está distribuída 24 ordens com 
representantes de 57 famílias, desses, 20 ordens e 41 
famílias forma registrada durante as atividades de campo 
,4% da diversidade apontada por Araújo & Silva (2017) 
para toda a região da Caatinga. 
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Das 288 espécies catalogadas no presente estudo 

através de dados primários e secundários, 20 

delas apresentam algum nível de endemismo, 

sendo quatro (04) delas endêmicas da região 

Nordeste e 16 são endêmicas do bioma Caatinga. 

Todavia, desse total, 12 delas foram registradas 

durante as campanhas de campo na área do 

empreendimento, onde as espécies Cyanocorax 

cyanopogon (gralha-cancã) e Compsothraupis 

loricata (tiê-caburé) são endêmicas do Nordeste e 

as endêmicas da Caatinga são o Agelaioides fringillarius (asa-de-telha-pálido), Eupsittula cactorum (periquito-da-caatinga), Icterus jamacaii 

(corrupião), Nyctidromus hirundinaceus  (bacurauzinho-da-caatinga), Paroaria dominicana (cardeal-do-nordeste), Picumnus limae 

(picapauzinho-da-caatinga), Pseudoseisura cristata (casaca-de-couro), Sporophila albogularis (golinho), Stigmatura napensis (papa-moscas-

do-sertão) e Synallaxis hellmayri (joão-chique-chique). 
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IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
 

 
 
 
 
 
 

Impacto ambiental é a alteração da qualidade ambiental que 

resulta da modificação de processos naturais ou sociais 

provocada por ação humana. Assim, o impacto ambiental é uma 

consequência de ações humanas (causa), intermediado por 

aspectos ambientais (aspecto/efeitos ambientais. As ações são 

as causas, os impactos são as consequências, os aspectos 

ambientais são os mecanismos ou os processos pelos quais 

ocorrem as consequências. 

 

Para os Parques Luzia II e III foi realizada uma Avaliação dos Impactos 

Ambientais de cada fase do empreendimento, e foram identificadas 

as medidas necessárias para prevenir, corrigir ou compensar os 

impactos negativos e potencializar os impactos positivos. 
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A maior incidência de impactos foi detectada para 

a fase de Implantação, com 61% do total dos 

impactos identificados. Já as fase de Planejamento 

e Operação apresentaram percentuais bem 

inferiores, de 19% e 20% respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Para a Fase de Planejamento a grande maioria dos 

impactos foi considerados de Baixa Severidade (33%), 

seguido do Baixa-Média Severidade (22%) e da Média 

Severidade com 19%. Os considerados de Severidade 

mais pronuciada somaram 22%. 

 

Para a fase de Implantação, foram identificados 85 

impactos, sendo que 49% destes de Baixa Severidade 

Os considerados de Severidade mais pronuciada 

somaram 29%. 
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Medidas de controle para os impactos ambientais identificados. Legenda: Meios [Físico (F); Biótico (B); Socioeconômico (S)]; Natureza 
[Positivo (P); Negativo (N)]; Caráter [Preventivo (PV); Compensatório (CP); Mitigador (MG); Potencializador (PT)]; Prazo [Curto (C); Médio 
(M); Longo (L)]. 

N IMPACTOS AMBIENTAIS MEIOS NATUREZA MEDIDA DE CONTROLE CARÁTER PRAZO 

1 Afluxo de população migrante S N 
Priorizar a contratação de mão-de-
obra local e capacitá-la para as 
demandas. 

PV C 

2 Afugentamento da fauna silvestre B N 
Priorizar o uso de vias de acessos 
em áreas mais urbanizadas. 

PV C 

3 Alteração da paisagem B / S N 

Recuperar todas as áreas 
degradadas e inutilizadas após a 
implantação do empreendimento 
e monitorá-las. 

CP C 

4 Alteração da topografia local F N 

Recuperar todas as áreas 
degradadas e inutilizadas após a 
implantação do empreendimento 
e monitorá-las. 

CP C 

5 
Alteração das propriedades físicas e 
biológicas do solo 

F / B N 

Recuperar todas as áreas 
degradadas e inutilizadas após a 
implantação do empreendimento 
e monitorá-las. 

CP C 

6 Alteração do uso e ocupação do solo F N 

Recuperar todas as áreas 
degradadas e inutilizadas após a 
implantação do empreendimento 
e monitorá-las. 

CP C 
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N IMPACTOS AMBIENTAIS MEIOS NATUREZA MEDIDA DE CONTROLE CARÁTER PRAZO 

7 Aumento da demanda de bens e serviços S P 

Priorizar a aquisição de bens e 
serviços oferecidos no município 
onde o empreendimento será 
implantado. 

PT C 

8 Aumento da oferta de emprego S P 
Priorizar a contratação de mão-de-
obra local e capacitá-la para as 
demandas. 

PT C 

9 
Aumento da qualidade de vida das 
pessoas 

S P 
Priorizar a contratação de mão-de-
obra local e capacitá-la para as 
demandas. 

PT C 

10 Aumento do consumo de água F / S / B N 
Implantar sistema de economia e 
reutilização de água, além de 
captação de água pluvial. 

CP C 

11 
Aumento do risco de abate de espécimes 
silvestres 

B N 
Promover ações de educação 
ambiental junto aos colaboradores 
do empreendimento. 

PV C 

12 
Aumento do risco de acidentes com 
terceiros 

S N 
Implantar plano de sinalização da 
obra, vias de acessos, etc. 

PV C 

13 
Aumento do risco de acidentes das 
pessoas com animais silvestres 

S N 
Promover ações de educação 
ambiental junto aos colaboradores 
do empreendimento. 

PV C 

14 
Aumento do risco de atropelamento da 
fauna 

B N 

Implantar mecanismos de controle 
de velocidade (lombadas, etc.) e 
informativos (placas) ao longo das 
vias de acessos. 

PV C 

15 
Aumento do risco de contaminação do 
solo e recursos hídricos por vazamento 
de óleos e combustíveis 

F / B / S N 
Monitorar a manutenção 
preventiva de veículos/máquinas; 
Reforçar a proteção dos 

PV C 
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N IMPACTOS AMBIENTAIS MEIOS NATUREZA MEDIDA DE CONTROLE CARÁTER PRAZO 

componentes dos 
veículos/máquinas armazenadores 
de óleos e combustíveis (ex.: 
placas de aço); Elaborar e 
implantar um plano de ação para o 
eventual impacto. 

16 
Aumento do risco de doenças 
pulmonares em pessoas pela suspensão 
de material particulado 

S N 

Promover ações/campanhas 
educativas; Promover o 
monitoramento da qualidade do 
ar. 

CP C 

17 Aumento do risco de explosão e incêndio B / S N 
Elaborar e implantar plano de ação 
para o eventual impacto. 

PV C 

18 
Aumento do risco de transmissão de 
doenças 

S N 

Promover ações/campanhas 
educativas; Implantar plano de 
monitoramento de doenças em 
colaboradores. 

PV C 

19 Aumento dos níveis de ruídos F / B / S N 
Promover o monitoramento de 
ruído. 

CP C 

20 Barreira física para algumas espécies  B N 
Promover o monitoramento da 
fauna 

PV L 

21 Capacitação da mão-de-obra-local S P 
Promover a contratação e 
capacitação da mão-de-obra local. 

PT C 

22 Consumo de minerais S P Priorizar o comércio local. PT C 

23 
Criação de expectativa da população 
sobre o empreendimento 

S N 
Implantar um programa de 
comunicação social. 

CP C 
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24 
Criação de microhabitats para a fauna 
silvestre 

B N 

Promover ações de educação 
ambiental junto aos colaboradores 
do empreendimento; Monitorar as 
comunidades faunísticas. 

CP C 

25 Desenvolvimento de processos erosivos F / B N 

Recuperar todas as áreas 
degradadas e inutilizadas após a 
implantação do empreendimento 
e monitorá-las. 

CP M 

26 
Dificuldades à regeneração natural das 
espécies vegetais  

B N 
Recuperar as possíveis áreas 
degradadas 

MG M 

27 Disposição de material em bota-fora B N 

Promover ações de educação 
ambiental junto aos colaboradores 
do empreendimento; Monitorar as 
comunidades faunísticas; Priorizar 
o uso de áreas abertas. 

PV C 

28 
Disposição inadequada de resíduos 
sólidos e/ou líquidos 

F / B / S N 

Promover ações de educação 
ambiental junto aos colaboradores 
do empreendimento; Implantar 
programa de coleta e 
gerenciamento de resíduos. 

PV C 

29 
Estabelecimento de espécies vegetais 
exóticas 

B N 

Recuperar todas as áreas 
degradadas e inutilizadas após a 
implantação do empreendimento 
e monitorá-las; Utilizar plantas 
nativas nos projetos paisagísticos. 

PV M 
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30 Fragmentação do habitat B N 

Recuperar todas as áreas 
degradadas e inutilizadas após a 
implantação do empreendimento 
e monitorá-las; Monitorar as 
comunidades faunísticas.  

CP M 

31 Geração de empregos indiretos S P 

Priorizar a aquisição de bens e 
serviços oferecidos nos municípios 
onde o empreendimento será 
implantado. 

PT C 

32 Geração de impostos e contribuições S P 

Priorizar a aquisição de bens e 
serviços oferecidos nos municípios 
onde o empreendimento será 
implantado. 

? ? 

33 
Incremento e dinamização da economia 
local 

S P 

Priorizar a aquisição de bens e 
serviços oferecidos no município 
onde o empreendimento será 
implantado. 

PT C 

34 Injúria física a animais fossoriais B N 

Promover ações de educação 
ambiental junto aos colaboradores 
do empreendimento; Monitorar as 
comunidades faunísticas. 

PV C 

35 Interferência no coditiano das pessoas S N 
Implantar um programa de 
comunicação social 

CP C 

36 
Mortalidade vegetal através do 
encobrimento por material particulado 

B N 
Monitorar as comunidades 
vegetais. 

CP C 

37 
Otimização do suprimento de energia 
através de fonte renovável 

S P 
Realizar a manutenção regular do 
empreendimento para evitar 
acidentes e manter a oferta de 

PV M 
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energia. 

38 Perda de cobertura vegetal B N 

Monitorar as comunidades 
vegetais; Recuperar todas as áreas 
degradadas e inutilizadas após a 
implantação do empreendimento 
e monitorá-las. 

CP C 

39 
Perda de microhabitat para a fauna 
silvestre 

B N 

Recuperar todas as áreas 
degradadas e inutilizadas após a 
implantação do empreendimento 
e monitorá-las; Monitorar as 
comunidades faunísticas.  

CP M 

40 Redução da cobertura vegetal nativa B N 

Monitorar as comunidades 
vegetais; Recuperar todas as áreas 
degradadas e inutilizadas após a 
implantação do empreendimento 
e monitorá-las. 

CP C 

41 
Redução da disponibilidade de habitat 
para a fauna 

B N 

Recuperar todas as áreas 
degradadas e inutilizadas após a 
implantação do empreendimento 
e monitorá-las; Monitorar as 
comunidades faunísticas.  

CP M 

42 Redução da oferta de emprego S N 

Priorizar a aquisição de bens e 
serviços oferecidos no município 
onde o empreendimento será 
implantado; Promover a 
contratação e capacitação da mão-

CP C 
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de-obra local. 

43 Redução da qualidade do ar F / B / S N 
Promover o monitoramento da 
qualidade do ar durante a 
implantação. 

CP C 

44 
Redução do risco de acidentes com 
terceiros 

S P 
Implantar plano de sinalização da 
obra, vias de acessos, etc. 

PT C 

45 
Redução dos riscos de atropelamento da 
fauna 

B P 

Implantar mecanismos de controle 
de velocidade (lombadas, etc.) e 
informativos (placas) ao longo das 
vias de acessos. 

PT C 

46 Risco de acidente de trabalho S N 
Educação Ambiental e de 
Segurança do Trabalho para os 
trabalhadores 

PV C 

47 Valorização/ desvalorização imobiliária S P 
Implantar melhorias de 
infraestrutura próximo ao 
empreendimento. 

PT L 

 
 

 
 
 
 



 

 

Internal Use 

PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 
Apresenta-se a seguir os principais planos e programas ambientais que devem ser elaborados e implantados pelo empreendimento, visando 
gerar indicadores de acompanhamento às medidas de controle. 
 

IMPLANTAÇÃO Objetivo 

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
Garantam a execução e o controle das ações propostas nos programas de controle e 

monitoramento ambiental e a correta condução ambiental das obras 

PROGRAMA AMBIENTAL PARA A 

CONSTRUÇÃO 

Garantir que a implantação do empreendimento seja feita em ótimas condições de 

segurança, evitando danos ambientais às áreas de trabalho e suas adjacências 

PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

Desenvolver uma série de ações voltadas à temática de segurança e saúde para as fases de 

implantação e operação do empreendimento, de forma a garantir que todos os 

trabalhadores das frentes de serviço sejam capacitados e sensibilizados 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 

RUIDO 

Esse plano tem por objetivo garantir, através de medições in situ, em diversos momentos, 

que os efeitos dos ruídos percebidos pela população residente em regiões próximas ao 

projeto não ultrapassarão os valores de Nível de Pressão Sonora (NPS) estipulados pelas 

normas e leis pertinentes ao assunto 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 

MICROCLIMA 

Analisar o fluxo de energia induzida pela operação dos 03 parques solares que compõem o 

licenciamento no sentido de identificar a existência ou não de efeito de ilha de calor pela 

variação de temperatura entre o local de geração de energia 

PROGRAMA DE CONTROLE E objetivo caracterizar e estabelecer ações preventivas e corretivas para controle de 
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MONITORAMENTO DE PROCESSOS 

EROSIVOS 

processos erosivos decorrentes das obras de implantação e posterior operação do 

empreendimento.  

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Estabelecer as diretrizes e procedimentos técnicos para recuperar as áreas degradadas pela 

implantação do empreendimento, considerando as legislações pertinentes e vigentes no 

país, visando propiciar o desenvolvimento natural dos processos e serviços ambientais. 

 

PLANO DE DESMATAMENTO E 

SALVAMENTO DA FLORA 

Orientar as atividades e procedimentos para a supressão vegetal e salvamento da flora, 

prevendo minimizar os impactos significativos sobre a flora, fauna e comunidade 

circunvizinha.  

 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA 

FAUNA SILVESTRE 

Levantar informações a respeito dos grupos de aves, répteis, anfíbios e mamíferos (não 

voadores), para que seja possível subsidiar a avaliação dos efeitos da implantação e 

operação do empreendimento sobre à comunidade faunística. 

 

PLANO DE AFUGENTAMENTO E RESGATE 

DA FAUNA 

Estabelecer as diretrizes para a execução do salvamento (afugentamento e resgate) da 

fauna silvestre ocorrente nas áreas de influência das atividades de implantação do 

empreendimento, a fim de reduzir os impactos ambientais sobre a fauna silvestre. 

PROGRAMA DE PROTEÇÃO E 

MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Acompanhar as possíveis alterações na qualidade das águas superficiais que possam 

ocorrer durante a implantação do empreendimento, e subsidiar a adoção de medidas de 

controle, caso sejam identificados problemas na qualidade da água. 
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PROGRAMA DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

DE MÃO DE OBRA LOCAL 

Apresentar as diretrizes, metodologias e ações que deverão integrar as estratégias de ação 

do processo de seleção e contratação da mão de obra para o empreendimento, de modo a 

assegurar condições para a maior absorção possível da mão de obra local nas suas obras e 

nas atividades econômicas estimuladas pelo empreendimento. 

 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Criação de um instrumento de suporte às atividades do empreendimento, de forma a 

oferecer informação concreta sobre todas as ações desenvolvidas durante as fases do 

mesmo, proporcionando um canal de comunicação aberto para as partes interessadas. 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Partilhar com as comunidades da Área de Influência Direta (AID) do empreendimento e com 

os trabalhadores da obra a importância das medidas de proteção ambiental, a prevenção e 

minimização dos impactos socioambientais, práticas necessárias à preservação do 

equilíbrio ambiental em atendimento à legislação ambiental, garantindo assim a melhoria 

da qualidade de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A produção de energia elétrica por meio da irradiação solar representa benefícios econômicos, sociais e ambientais relevantes, objetivando 

a geração de energia renovável e limpa, menos poluentes ao meio ambiente, suprindo a demanda para alavancar o desenvolvimento 

sustentável do país. 

 

Portanto, a partir da análise dos resultados através do 

conhecimento e compreensão sistêmica do ambiente e suas 

características foi possível compreender a área que será 

implantada a Usina Fotovoltaica Luzia, localizada na zona rural 

do município de Santa Luzia, Paraíba. 

 

De modo geral, a implantação UFV não vai interferir na 

mudança de rotinas habituais, bem como não haverá pressão 

sob as infraestruturas públicas do município de Santa Luzia. Os impactos socioeconômicos deverão ser mitigados e/ou maximizados levando 

em consideração sua relevância, através dos planos e programas aqui propostos. A construção da UFV está relacionada diretamente a 

geração de empregos, sendo este impacto considerado um dos mais importantes, pois mesmo que este tipo de obra seja temporário, irá 

incrementar a renda da região, devendo-se optar pela mão de obra local, quando possível.   
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Equipe Técnica 
 

Biocore 
 
COORDENAÇÃO TÉCNICA 
 

João Vitor Lino Mota 
Biólogo, M. Sc., CRBio nº 67.555/08 
CTF/IBAMA: 1601494 
joao@biocoreambiental.com.br 
Currículo (Plataforma Lattes – CNPq): 
http://lattes.cnpq.br/6302335363285915 
 

Hugo E. de Almeida Coelho 
Biólogo, M.Sc., CRBio nº 67.261/08 
CTF/IBAMA: 4947661 
hugo@biocoreambiental.com.br 
Currículo (Plataforma Lattes – CNPq): 
http://lattes.cnpq.br/8706236270442254 
 

 
 
COLABORADORES TÉCNICOS 
 

Leonídia Maria Serretti Cruz 
Bióloga, M. Sc., CRBio nº 92.153/08 
CTF/IBAMA: 5474047 
Currículo (Plataforma Lattes – CNPq): 
http://lattes.cnpq.br/3905762943059756 

Ramille Daniele Pinto Raimundo 
Geóloga, CREA-BA: 63492 
CTF/IBAMA: 5735213 
 
 
 

Danilo Couto Ferreira 
Setor Administrativo 
danilo@biocoreambiental.com.br 
 

Pablo Crescencio 
Engenheiro de Meio Ambiente, CREA-BA 56658 
 
 

Rômeo Valadão 
Biólogo, CRBio: 67.658/08-D 
 

André Kaufer Leite 

Biólogo, M. Sc - CRBio 105.088/08 
 
 

 

http://lattes.cnpq.br/6302335363285915
http://lattes.cnpq.br/8706236270442254
http://lattes.cnpq.br/3905762943059756
mailto:danilo@biocoreambiental.com.br
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PLANOAMBIENTAL 
 
 
 

Geraldo Magela Cabral de Souza 
Geólogo - CREA: 210177683-9 
Especialista em Mineralogia – 
GIA – Santa Monica – 
California/USA 
Especialista em Recuperação de 
Áreas Degradadas – 
Universidade de Tottori – 
Tottori/Japão 
Especialista em Dinâmica de 
Dunas – Universidade de Tottori 
– Tottori/Japão 
 

Rodrigo Ferreira Domingues 
Engº. Mecânico – CREA: 
211036980-9 
Tecn. em Saneamento 
Ambiental – IFRN 
Bacharel em Ciências e 
Tecnologia – UFRN 
Auditor Ambiental Interno – 
Série ISO 14000 
 

Bruna Guedes Lobato 

Bióloga – CRBio 114.567/05-D 

Mestre em Ciências Biológicas 

 

Dr. Sérgio Ricardo de Oliveira 
Biólogo – Dr. em Ecologia - 
CRBio: 19.187/5-D  
 
 

Bruno Rodrigo de 

Albuquerque França 

Biólogo – CRBio 036252/05-D 

Mestre em Ciências Biológicas 

 

Jhonnatas Matheus 

Saldanha Bezerra 

Biólogo – CRBio 114.564/05-D 
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