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APRESENTAÇÃO 

 

A busca por fontes renováveis de geração de energia tem cada vez mais 

ganhado destaque no cenário nacional e internacional. Conforme 

apresenta o Atlas de energia elétrica do Brasil (ANEEL, 2002): 

 

“Com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais de 7 

mil quilômetros de litoral e condições edafo-climáticas 

extremamente favoráveis, o Brasil possui um dos maiores e 

melhores potenciais energéticos do mundo. Se, por um lado, as 

reservas de combustíveis fósseis são relativamente reduzidas, por 

outro, os potenciais hidráulicos, da irradiação solar, da biomassa e 

da força dos ventos são suficientemente abundantes para garantir 

a autossuficiência energética do país.” 

 

Tal condição vem sendo confirmada nos últimos anos através do 

incremento significativo de fontes alternativas na matriz energética 

nacional. Segundo o Balanço Energético Nacional 2016 (EPE, 2016), no 

ano de 2015 a geração de energia por fontes hidráulicas respondeu por 

64% da energia elétrica consumida no país, enquanto as fontes eólicas 

representaram 3,5%. Este percentual representa 21.625 GWh e também 

um crescimento na geração eólica de 77,11% em relação a 2014. 

 

Especificamente em relação às fontes eólicas, segundo dados da 

Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica, 2016), a capacidade 

instalada de empreedimentos eólicos no Brasil passou de pouco mais de 

27 MW em 2005 para mais 11.000 MW em 2016, com previsão de chegar 

a mais de 18.000 MW até 2020.  

 

Levando em consideração essa constante evolução do incremento das 

fontes renováveis na matriz energética nacional, a importância que as 

fontes eólicas representam e seu grande potencial ainda disponível, o 

projeto do Complexo Eólico Palmas II visa contribuir para suprimento das 
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demandas energéticas do país através do aproveitamento de um amplo 

potencial eólico existente no Estado do Paraná. Tal projeto prevê a 

utilização de tecnologias de geração voltadas ao máximo aproveitamento 

do potencial eólico disponível na região de Palmas-PR e, ao mesmo 

tempo, fomenta a utilização do potencial eólico disponível e ainda pouco 

explorado no Estado do Paraná. 

 

O presente documento constitui o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do 

Complexo Eólico Palmas II e linha de transmissão, situados no Município 

de Palmas, região Sudoeste do Estado do Paraná. Tal estudo é baseado 

em Termo de Referência emitido pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), 

em anexo ao Ofício nº 313/2015/IAP/GP de 28 de maio de 2015 

(apresentado junto ao anexo 11). A estrutura deste EIA segue também a 

sequência de itemização do respectivo Termo de Referência. Este 

documento, em conjunto com o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 

integra o processo de licenciamento ambiental prévio do empreendimento 

junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

3 

SUMÁRIO 

 

 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E EMPRESA 1.

CONSULTORA  37 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 37 

1.1.1. EMPRESAS PARCEIRAS NO PROJETO 38 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA 39 

1.3. DADOS DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO 

EIA  40 

1.4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – INFORMAÇÕES GERAIS 46 

1.4.1. PERSONALIDADE JURÍDICA E ESTRUTURA DA EMPRESA PROPONENTE 49 

1.4.2. TITULARIDADE DAS GLEBAS 50 

LINHA DE TRANSMISSÃO 55 

LINHA DE TRANSMISSÃO, JUNTO AO LIMITE DA PROPRIEDADE E FAIXA DE DOMÍNIO DA PR-280. 55 

LINHA DE TRANSMISSÃO JUNTO AO LIMITE DA PROPRIEDADE E FAIXA DE DOMÍNIO DA PR-280. 55 

1.4.3. HISTÓRICO 58 

1.4.4. VALORES DE INVESTIMENTO PREVISTOS POR FASE 60 

 REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 61 2.

2.1. DISPOSITIVOS LEGAIS 61 

2.1.1. SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 63 

2.1.2. QUESTÕES RELEVANTES 66 

2.1.3. LEGISLAÇÃO LOCAL 68 

2.2. PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 69 

2.3. NORMAS TÉCNICAS 73 

 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 75 3.

3.1. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 75 

3.1.1. OBJETIVOS 75 

3.1.2. JUSTIFICATIVAS 75 

3.2. HISTÓRICO DA ATIVIDADE 84 

3.3. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 86 

3.3.1. PLANTA DO ANTEPROJETO 87 

3.3.2. ÁREA ÚTIL E ÁREA CONSTRUÍDA 87 

3.3.3. PRINCIPAIS ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURA ASSOCIADA 88 

3.3.4. PLANTA PLANIALTIMÉTRICA DO EMPREENDIMENTO, EM ESCALA COMPATÍVEL 89 

3.3.5. REFERÊNCIA DE PRODUÇÃO ANUAL PREVISTA (GWH) 90 

3.3.6. FINALIDADE DO EMPREENDIMENTO E TIPO DE SISTEMA 90 

3.3.7. PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO, VIDA ÚTIL E CUSTOS 90 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

4 

3.3.8. ENQUADRAMENTO DO PROJETO NA POLÍTICA NACIONAL DE ENERGIA 91 

3.3.9. BENEFÍCIOS ESPERADOS COM A CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO 92 

3.3.10. CENÁRIO ESPERADO COM A NÃO REALIZAÇÃO DO PROJETO 92 

3.3.11. SERVIÇOS PRELIMINARES 92 

3.3.12. ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO 94 

3.3.12.1. Parques eólicos 94 

3.3.12.2. Linha de transmissão 95 

3.3.12.3. Subestação elevadora 97 

3.3.13. FLUXO VIÁRIO E DE PESSOAS 98 

3.3.14. TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS 100 

3.3.14.1. Aerogeradores 100 

3.3.14.2. Torres 101 

3.3.14.2.1. Torres treliçadas 102 

3.3.14.2.2. Torres metálicas tubulares 106 

3.3.14.2.3. Torres de concreto pré-moldado 110 

3.3.15. ESTIMATIVAS DE DESAPROPRIAÇÕES 114 

3.3.16. CRONOGRAMA DE OBRAS 115 

3.4. POTENCIAL EÓLICO 118 

3.4.1. POTENCIAL EÓLICO REGIONAL 119 

3.4.2. MEDIÇÕES LOCAIS 121 

3.4.3. CARACTERIZAÇÃO DO POTENCIAL EÓLICO 124 

3.5. ESPECIFICAÇÃO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 128 

3.5.1. TURBINAS EÓLICAS 129 

3.5.2. GERADORES – ESPECIFICAÇÕES 132 

3.5.3. ROTOR AERODINÂMICO 132 

3.5.4. TORRES – ESPECIFICAÇÃO 132 

3.5.4.1. Torre de concreto pré-moldado 133 

3.5.4.2. Torre metálica tubular 136 

3.5.4.3. Torre treliçada 139 

3.5.5. RUÍDO 141 

3.6. DEMAIS ESTRUTURAS ASSOCIADAS 141 

3.6.1. CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL 141 

3.6.2. BASE E PLATAFORMA DE MONTAGEM 141 

3.6.3. EDIFÍCIO DE COMANDO 141 

3.6.4. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO INTERNA E EXTERNA 142 

3.6.5. SUBESTAÇÃO 142 

3.6.6. SISTEMAS DE PROTEÇÃO 143 

3.6.6.1. Linha de transmissão e subestação 143 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

5 

3.6.6.2. Aerogeradores 143 

3.6.7. ACESSOS INTERNOS E EXTERNOS 144 

3.6.8. LINHA DE TRANSMISSÃO 145 

3.7. FASES DO EMPREENDIMENTO 149 

3.7.1. FASE DE PLANEJAMENTO 149 

3.7.1.1. Consulta a órgãos intervenientes 150 

3.7.2. FASE DE IMPLANTAÇÃO 154 

3.7.2.1. Canteiro de obras 156 

3.7.2.2. Base e plataforma de montagem e acessos 158 

3.7.2.3. Intervenções ambientais 161 

3.7.2.4. Equipamentos e técnicas construtivas 161 

3.7.2.5. Origem de materiais 162 

3.7.2.6. Fornecimento de água 163 

3.7.2.7. Horários e regime de funcionamento 164 

3.7.2.8. Número de empregados 164 

3.7.2.9. Layout da área de implantação 165 

3.7.2.10. Cronograma físico 167 

3.7.3. FASE DE OPERAÇÃO 167 

3.7.3.1. Sistema de iluminação 167 

3.7.3.2. Combustíveis auxiliares 167 

3.7.3.3. Consumo de água 167 

3.7.3.4. Sistema de aterramento elétrico 168 

3.7.3.5. Equipamentos meteorológicos 168 

3.7.3.5.1. Horários e regime de funcionamento 169 

3.7.3.5.2. Manutenção preventiva 169 

3.7.3.6. Número de empregados 169 

3.7.4. FASE DE DESATIVAÇÃO OU REPOTENCIALIZAÇÃO 170 

3.8. CARACTERIZAÇÃO 171 

3.8.1. FONTES DE DISTÚRBIOS 171 

3.8.1.1. Interferência eletromagnética 171 

3.8.1.2. Efeito de sombreamento (shadow flicker) 175 

3.8.1.3. Geração de ruídos 177 

3.8.2. EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS E SANITÁRIOS A SEREM GERADOS 179 

3.8.3. RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS 183 

3.9. ÓRGÃO FINANCIADOR E VALOR DA ATIVIDADE 186 

 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 187 4.

4.1. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO LOCACIONAL DAS ESTRUTURAS INTEGRANTES DO 

EMPREENDIMENTO 187 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

6 

4.1.1. TORRES E AEROGERADORES 188 

4.1.2. ACESSOS 189 

4.1.3. SUBESTAÇÃO E EDIFÍCIO DE COMANDO E CONTROLE 190 

4.1.4. LINHAS DE CONEXÃO INTERNA 190 

4.1.5. JUSTIFICATIVA DA LOCALIZAÇÃO ADOTADA PARA AS ESTRUTURAS 190 

4.2. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO LOCACIONAL DA LINHA DE TRANSMISSÃO 192 

4.2.1. MÉTODO DE SELEÇÃO DE ALTERNATIVA PARA A LINHA DE TRANSMISSÃO 195 

4.2.2. DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS AVALIADAS 205 

4.2.2.1. Alternativa 1: SE Palmas 207 

4.2.2.2. Alternativa 2: SE Palmas 207 

4.2.2.3. Alternativa 3: SE Areia 208 

4.2.3. SELEÇÃO DA ALTERNATIVA PARA LINHA DE TRANSMISSÃO 208 

4.3. ALTERNATIVA DE NÃO IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 211 

 ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 213 5.

5.1. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 213 

5.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 215 

5.2.1. MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 215 

5.2.2. MEIO SOCIOECONÔMICO 216 

5.3. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 220 

5.3.1. MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 220 

5.3.2. MEIO SOCIOECONÔMICO 221 

 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 224 6.

6.1. MEIO FÍSICO 229 

6.1.1. METODOLOGIA APLICADA 229 

6.1.2. CLIMATOLOGIA 229 

6.1.2.1. Metodologia 230 

6.1.2.1.1. Classificação climática de Koppen 230 

6.1.2.1.2. Caracterização do clima com dados de monitoramento 231 

6.1.2.2. Resultados 237 

6.1.2.2.1. Classificação climática de Köppen 237 

6.1.2.2.2. Caracterização do clima com dados de monitoramento 239 

6.1.2.2.3. Considerações finais 246 

6.1.3. QUALIDADE DO AR 249 

6.1.3.1. Metodologia 252 

6.1.3.2. Resultados e discussões 260 

6.1.3.3. Considerações finais 266 

6.1.4. RUÍDOS E VIBRAÇÃO 267 

6.1.4.1. Metodologia 268 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

7 

6.1.4.1.1. Requisitos metodológicos legais 268 

6.1.4.1.2. Condições de medição 270 

6.1.4.1.3. Pontos de medição 273 

6.1.4.1.4. Indicadores 277 

6.1.4.2. Resultados e discussões 277 

6.1.5. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E PEDOLOGIA 282 

6.1.5.1. Metodologia 282 

6.1.5.2. Geologia 282 

6.1.5.2.1. Formação Serra Geral 282 

6.1.5.3. Aspectos geomorfológicos 284 

6.1.5.3.1. Unidade morfoestrutural Bacia Sedimentar do Paraná 285 

6.1.5.4. Pedologia 286 

6.1.5.5. Aspectos locais 289 

6.1.5.6. Riscos geoambientais 297 

6.1.5.7. Direitos minerários e recursos minerais 299 

6.1.5.8. Cavidades naturais 300 

6.1.6. RECURSOS HÍDRICOS 301 

6.1.6.1. Metodologia 301 

6.1.6.2. Hidrologia superficial 303 

6.1.6.2.1. Rede de drenagem da AII e AID do empreendimento 307 

6.1.6.2.2. Rede de drenagem da ADA do empreendimento 312 

6.1.6.2.3. Regime fluviométrico 323 

6.1.6.2.4. Usos da água 329 

6.1.6.2.5. Qualidade da água e fontes de contaminação 344 

6.1.6.3. Hidrogeologia 351 

6.1.7. USOS DA ÁGUA 353 

6.2. MEIO BIÓTICO 353 

6.2.1. BIOTA TERRESTRE: FLORA 353 

6.2.1.1. Metodologia 357 

6.2.1.1.1. Enquadramento fitogeográfico e caracterização de habitats 357 

6.2.1.1.2. Levantamento da composição florística 359 

6.2.1.1.3. Fitossociologia e estimativas de supressão 361 

6.2.1.2. Resultados 378 

6.2.1.2.1. Enquadramento fitogeográfico 378 

6.2.1.2.2. Composição florística 387 

6.2.1.2.3. Fitossociologia 402 

6.2.1.2.4. Estimativas de supressão 423 

6.2.2. BIOTA TERRESTRE: FAUNA 427 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

8 

6.2.2.1. Metodologia 427 

6.2.2.1.1. Área de estudo 427 

6.2.2.1.2. Hymenoptera (abelhas) 438 

6.2.2.1.3. Herpetofauna 442 

6.2.2.1.4. Avifauna 446 

6.2.2.1.5. Mastofauna 450 

6.2.2.2. Resultados 455 

6.2.2.2.1. Hymenoptera (abelhas) 455 

6.2.2.2.2. Herpetofauna 474 

6.2.2.2.3. Avifauna 500 

6.2.2.2.4. Mastofauna 564 

6.2.2.3. Considerações finais 600 

6.2.3. BIOINDICADORES 601 

6.2.4. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 603 

6.2.5. ÁREAS COM POTENCIAL DE CONSERVAÇÃO 610 

6.2.5.1. Áreas prioritárias para conservação (APC) 610 

6.2.5.2. Áreas estratégicas para conservação e recuperação da biodiversidade do 

Estado do Paraná 613 

6.2.5.3. Áreas de preservação permanente e reserva legal 615 

6.2.6. ANÁLISE DE PAISAGEM 622 

6.2.6.1. Metodologia 623 

6.2.6.2. Resultados 624 

6.3. MEIO SOCIOECONÔMICO 629 

6.3.1. METODOLOGIA APLICADA 629 

6.3.2. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 635 

6.3.2.1. Processo histórico de ocupação do território 635 

6.3.2.2. Demografia 639 

6.3.2.3. Nível de renda 645 

6.3.2.4. Acesso aos serviços públicos 645 

6.3.2.4.1. Abastecimento de água 645 

6.3.2.4.2. Esgotamento sanitário 646 

6.3.2.4.3. Destinação de resíduos sólidos 648 

6.3.2.4.4. Rede de energia elétrica 649 

6.3.2.4.5. Transporte público 650 

6.3.3. ECONOMIA REGIONAL E LOCAL 651 

6.3.3.1. Atividades agropecuárias (setor primário) 655 

6.3.3.2. Atividades industriais (setor secundário) 662 

6.3.3.3. Comércio e serviços (setor terciário) 664 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

9 

6.3.3.3.1. Turismo 666 

6.3.3.4. Organização e capacidade das economias locais 670 

6.3.4. ESTRUTURA OCUPACIONAL NO ÂMBITO DAS ECONOMIAS LOCAIS 672 

6.3.5. FINANÇAS PÚBLICAS E MUNICIPAIS 677 

6.3.6. ATIVIDADES PRODUTIVAS 687 

6.3.7. CONDIÇÕES DE VIDA 691 

6.3.7.1. Renda 692 

6.3.7.2. Saúde 695 

6.3.7.3. Educação 698 

6.3.7.4. Desenvolvimento socioeconômico 704 

6.3.7.5. Religião 706 

6.3.8. ENTORNO DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 707 

6.3.9. ORGANIZAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E POLÍTICO-INSTITUCIONAL 714 

6.3.9.1. Organização e ações da sociedade civil 715 

6.3.9.2. Ações governamentais 727 

6.3.10. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO ENTORNO 728 

6.3.10.1. Uso e ocupação do solo da AID 730 

6.3.10.2. Macrozoneamento e zoneamento municipal na AID 737 

6.3.11. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL 741 

6.3.12. CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS E/OU QUILOMBOLAS E INDÍGENAS 743 

6.3.12.1. Comunidades quilombolas 743 

6.3.12.2. Comunidades indígenas 744 

 ANÁLISE INTEGRADA E PROGNÓSTICO AMBIENTAL 746 7.

7.1. ANÁLISE INTEGRADA 746 

7.2. PASSIVOS AMBIENTAIS 764 

7.3. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 766 

7.3.1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 767 

7.3.2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA IMPACTOS REAIS POSITIVOS E NEGATIVOS 774 

7.3.2.1. Avaliação de significância para impactos reais positivos e negativos 776 

7.3.3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA IMPACTOS POTENCIAIS 776 

7.3.3.1. Avaliação de significância para impactos potenciais (P) 777 

7.3.4. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 778 

7.3.4.1. Alteração da qualidade do ar 778 

7.3.4.2. Redução de emissões atmosféricas associada ao uso de fonte alternativa de 

geração de energia 784 

7.3.4.3. Alteração da qualidade do solo, águas superficiais e subterrâneas 786 

7.3.4.4. Contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas 790 

7.3.4.5. Alteração da dinâmica hídrica superficial 793 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

10 

7.3.4.6. Aumento temporário no consumo de água 795 

7.3.4.7. Aceleração de processos erosivos e assoreamento 798 

7.3.4.8. Alteração das condições geotécnicas e da dinâmica hídrica subterrânea 801 

7.3.4.9. Alteração da dinâmica do relevo 802 

7.3.4.10. Interferência com poligonais de mineração 804 

7.3.4.11. Alteração do ambiente sonoro e vibracional 807 

7.3.4.12. Efeito de sombreamento (shadow flicker) 834 

7.3.4.13. Interferência eletromagnética 839 

7.3.4.14. Perda da cobertura vegetal nativa e alteração da paisagem 843 

7.3.4.15. Alteração da vegetação nativa do entorno 847 

7.3.4.16. Perda de habitats para a fauna 849 

7.3.4.17. Perturbação e afugentamento da fauna terrestre 850 

7.3.4.18. Atropelamento da fauna 853 

7.3.4.19. Intensificação da caça predatória 854 

7.3.4.20. Aumento da fauna sinantrópica e dispersão de vetores 856 

7.3.4.21. Colisão das aves e morcegos nos aerogeradores e linha de transmissão 857 

7.3.4.22. Riscos de acidentes com animais peçonhentos 861 

7.3.4.23. Alteração do cotidiano da população 863 

7.3.4.24. Geração de expectativas na população 865 

7.3.4.25. Geração de emprego e renda 868 

7.3.4.26. Geração de tributos diretos e indiretos 870 

7.3.4.27. Aumento na demanda por serviços urbanos e comunitários 871 

7.3.4.28. Aumento do potencial turístico 875 

7.3.4.29. Redução da área produtiva e alteração do uso do solo 877 

7.3.4.30. Geração de conflitos entre atividades produtivas 880 

7.3.4.31. Restrição a construções 883 

7.3.4.32. Alteração no valor dos imóveis 884 

7.3.4.33. Interferência nas condições de tráfego 887 

7.3.4.34. Acidentes de trânsito na rodovia PR-280 888 

7.3.4.35. Melhoria das estradas internas das propriedades rurais 890 

7.3.4.36. Deterioração das condições de pavimentação das vias de acesso 893 

7.3.4.37. Impacto visual 896 

7.3.4.38. Risco de acidentes com os trabalhadores 898 

7.3.4.39. Contribuição ao SIN, aumento da disponibilidade de energia e geração de 

energia sustentável 901 

7.3.4.40. Aumento do conhecimento científico 903 

7.3.4.41. Impactos identificados durante a fase de desativação ou repotenciação 905 

7.3.4.42. Impactos cumulativos e sinérgicos 906 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

11 

7.3.4.43. Matriz de impactos 909 

7.4. SÍNTESE CONCLUSIVA 923 

7.5. MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 925 

7.5.1. PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO 943 

7.5.1.1. Programa de gestão ambiental (PGA) 945 

7.5.1.1.1. Impactos relacionados 945 

7.5.1.1.2. Objetivos 945 

7.5.1.1.3. Escopo mínimo 946 

7.5.1.1.4. Equipe e recursos 947 

7.5.1.1.5. Cronograma 948 

7.5.1.1.6. Desempenho esperado 949 

7.5.1.1.7. Abrangência 949 

7.5.1.1.8. Responsabilidade 949 

7.5.1.1.9. Responsável pela elaboração 949 

7.5.1.2. Plano ambiental de construção (PAC) 950 

7.5.1.2.1. Impactos relacionados 950 

7.5.1.2.2. Objetivos 950 

7.5.1.2.3. Escopo mínimo 950 

7.5.1.2.4. Equipe e recursos 958 

7.5.1.2.5. Cronograma 959 

7.5.1.2.6. Desempenho esperado 959 

7.5.1.2.7. Abrangência 960 

7.5.1.2.8. Responsabilidade 960 

7.5.1.2.9. Responsável pela elaboração 960 

7.5.1.2.10. Subprogramas 960 

7.5.1.3. Programa de gerenciamento de riscos na fase de instalação do 

empreendimento 992 

7.5.1.3.1. Impactos relacionados 992 

7.5.1.3.2. Objetivos 992 

7.5.1.3.3. Escopo mínimo 993 

7.5.1.3.4. Equipe e recursos 994 

7.5.1.3.5. Cronograma 995 

7.5.1.3.6. Desempenho esperado 996 

7.5.1.3.7. Abrangência 996 

7.5.1.3.8. Responsabilidade 996 

7.5.1.3.9. Responsável pela elaboração 996 

7.5.1.4. Programa de gerenciamento de riscos na fase de operação do 

empreendimento 997 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

12 

7.5.1.4.1. Impactos relacionados 997 

7.5.1.4.2. Objetivos 997 

7.5.1.4.3. Escopo mínimo 998 

7.5.1.4.4. Equipe e recursos 999 

7.5.1.4.5. Cronograma 1000 

7.5.1.4.6. Desempenho esperado 1000 

7.5.1.4.7. Abrangência 1001 

7.5.1.4.8. Responsabilidade 1001 

7.5.1.4.9. Responsável pela elaboração 1001 

7.5.1.5. Programa de monitoramento de ruídos 1002 

7.5.1.5.1. Impactos relacionados 1002 

7.5.1.5.2. Objetivos 1002 

7.5.1.5.3. Escopo mínimo 1003 

7.5.1.5.4. Equipe e recursos 1005 

7.5.1.5.5. Cronograma 1006 

7.5.1.5.6. Desempenho esperado 1006 

7.5.1.5.7. Abrangência 1006 

7.5.1.5.8. Responsabilidade 1007 

7.5.1.5.9. Responsável pela elaboração 1007 

7.5.1.6. Programa de monitoramento da qualidade da água 1008 

7.5.1.6.1. Impactos relacionados 1008 

7.5.1.6.2. Objetivos 1008 

7.5.1.6.3. Escopo mínimo 1009 

7.5.1.6.4. Equipe e recursos 1011 

7.5.1.6.5. Cronograma 1012 

7.5.1.6.6. Desempenho esperado 1013 

7.5.1.6.7. Abrangência 1013 

7.5.1.6.8. Responsabilidade 1013 

7.5.1.6.9. Responsável pela elaboração 1013 

7.5.1.7. Programa de monitoramento e controle de processos erosivos 1014 

7.5.1.7.1. Impactos relacionados 1014 

7.5.1.7.2. Objetivos 1014 

7.5.1.7.3. Escopo mínimo 1014 

7.5.1.7.4. Equipe e recursos 1017 

7.5.1.7.5. Cronograma 1018 

7.5.1.7.6. Desempenho esperado 1018 

7.5.1.7.7. Abrangência 1018 

7.5.1.7.8. Responsabilidade 1019 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

13 

7.5.1.7.9. Responsável pela elaboração 1019 

7.5.1.8. Programa de comunicação social (PCS) 1019 

7.5.1.8.1. Impactos relacionados 1019 

7.5.1.8.2. Objetivos 1019 

7.5.1.8.3. Escopo mínimo 1020 

7.5.1.8.4. Equipe e recursos 1024 

7.5.1.8.5. Cronograma 1025 

7.5.1.8.6. Desempenho esperado 1025 

7.5.1.8.7. Abrangência 1026 

7.5.1.8.8. Responsabilidade 1026 

7.5.1.8.9. Responsável pela elaboração 1026 

7.5.1.9. Programa de educação ambiental (PEA) 1027 

7.5.1.9.1. Impactos relacionados 1027 

7.5.1.9.2. Objetivos 1027 

7.5.1.9.3. Escopo mínimo 1028 

7.5.1.9.4. Equipe e recursos 1029 

7.5.1.9.5. Cronograma 1031 

7.5.1.9.6. Desempenho esperado 1031 

7.5.1.9.7. Abrangência 1032 

7.5.1.9.8. Responsabilidade 1032 

7.5.1.9.9. Responsável pela elaboração 1032 

7.5.1.10. Programa de segurança viária e mitigação de interferências no sistema 

viário municipal 1033 

7.5.1.10.1. Impactos relacionados 1033 

7.5.1.10.2. Objetivos 1033 

7.5.1.10.3. Escopo mínimo 1034 

7.5.1.10.4. Equipe e recursos 1036 

7.5.1.10.5. Cronograma 1037 

7.5.1.10.6. Desempenho esperado 1038 

7.5.1.10.7. Abrangência 1038 

7.5.1.10.8. Responsabilidade 1038 

7.5.1.10.9. Responsável pela elaboração 1039 

7.5.1.11. Programa de acompanhamento das negociações, indenizações, contratos de 

arrendamento das áreas afetadas pelo empreendimento e regularização das propriedades 

junto ao Cadastro Ambiental Rural (Reserva Legal) 1040 

7.5.1.11.1. Impactos relacionados 1040 

7.5.1.11.2. Objetivos 1040 

7.5.1.11.3. Escopo mínimo 1041 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

14 

7.5.1.11.4. Equipe e recursos 1044 

7.5.1.11.5. Cronograma 1045 

7.5.1.11.6. Desempenho esperado 1046 

7.5.1.11.7. Abrangência 1046 

7.5.1.11.8. Responsabilidade 1046 

7.5.1.11.9. Responsável pela elaboração 1046 

7.5.1.12. Programa de afugentamento, resgate, salvamento e monitoramento da 

fauna realocada 1047 

7.5.1.12.1. Impactos relacionados 1047 

7.5.1.12.2. Objetivos 1047 

7.5.1.12.3. Escopo mínimo 1048 

7.5.1.12.4. Equipe e recursos 1049 

7.5.1.12.5. Cronograma 1050 

7.5.1.12.6. Desempenho esperado 1050 

7.5.1.12.7. Abrangência 1051 

7.5.1.12.8. Responsabilidade 1051 

7.5.1.12.9. Responsáveis pela elaboração 1051 

7.5.1.13. Programa de monitoramento de bioindicadores 1052 

7.5.1.13.1. Impactos relacionados 1052 

7.5.1.13.2. Objetivos 1052 

7.5.1.13.3. Escopo mínimo 1052 

7.5.1.13.4. Equipe e recursos 1053 

7.5.1.13.5. Cronograma 1054 

7.5.1.13.6. Desempenho esperado 1055 

7.5.1.13.7. Abrangência 1055 

7.5.1.13.8. Responsabilidade 1055 

7.5.1.13.9. Responsáveis pela elaboração 1056 

7.5.1.14. Programa de monitoramento e mitigação de atropelamentos de fauna 1057 

7.5.1.14.1. Impactos relacionados 1057 

7.5.1.14.2. Objetivos 1057 

7.5.1.14.3. Escopo mínimo 1057 

7.5.1.14.4. Equipe e recursos 1058 

7.5.1.14.5. Cronograma 1060 

7.5.1.14.6. Desempenho esperado 1060 

7.5.1.14.7. Abrangência 1060 

7.5.1.14.8. Responsabilidade 1060 

7.5.1.14.9. Responsáveis pela elaboração 1061 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

15 

7.5.1.15. Programa de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) na fase de operação 

  1062 

7.5.1.15.1. Impactos relacionados 1062 

7.5.1.15.2. Objetivos 1062 

7.5.1.15.3. Escopo mínimo 1062 

7.5.1.15.4. Equipe e recursos 1064 

7.5.1.15.5. Cronograma 1066 

7.5.1.15.6. Desempenho esperado 1066 

7.5.1.15.7. Abrangência 1066 

7.5.1.15.8. Responsabilidade 1066 

7.5.1.15.9. Responsável pela elaboração 1067 

7.5.1.16. Programa de gerenciamento de efluentes na fase de operação 1067 

7.5.1.16.1. Impactos relacionados 1067 

7.5.1.16.2. Objetivos 1067 

7.5.1.16.3. Escopo mínimo 1067 

7.5.1.16.4. Equipe e recursos 1069 

7.5.1.16.5. Cronograma 1070 

7.5.1.16.6. Desempenho esperado 1070 

7.5.1.16.7. Abrangência 1071 

7.5.1.16.8. Responsabilidade 1071 

7.5.1.16.9. Responsável pela elaboração 1071 

7.5.1.17. Programa de resgate de flora e acompanhamento da supressão da 

vegetação  1071 

7.5.1.17.1. Impactos relacionados 1071 

7.5.1.17.2. Objetivos 1071 

7.5.1.17.3. Escopo mínimo 1072 

7.5.1.17.4. Equipe e recursos 1076 

7.5.1.17.5. Cronograma 1077 

7.5.1.17.6. Desempenho esperado 1078 

7.5.1.17.7. Abrangência 1078 

7.5.1.17.8. Responsabilidade 1078 

7.5.1.17.9. Responsável pela elaboração 1078 

7.5.1.18. Programa de compensação ambiental por supressão de vegetação e 

intervenção em APP 1079 

7.5.1.18.1. Impactos relacionados 1079 

7.5.1.18.2. Objetivos 1079 

7.5.1.18.3. Escopo mínimo 1079 

7.5.1.18.4. Equipe e recursos 1082 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

16 

7.5.1.18.5. Cronograma 1083 

7.5.1.18.6. Desempenho esperado 1083 

7.5.1.18.7. Abrangência 1083 

7.5.1.18.8. Responsabilidade 1083 

7.5.1.18.9. Responsável pela elaboração 1084 

7.5.1.19. Programa de compensação ambiental 1084 

7.5.1.19.1. Impactos relacionados 1084 

7.5.1.19.2. Objetivos 1084 

7.5.1.19.3. Escopo mínimo 1085 

7.5.1.19.4. Equipe e recursos 1085 

7.5.1.19.5. Cronograma 1086 

7.5.1.19.6. Desempenho esperado 1086 

7.5.1.19.7. Abrangência 1086 

7.5.1.19.8. Responsabilidade 1086 

7.5.1.19.9. Responsável pela elaboração 1086 

7.5.1.20. Programa de recuperação de áreas degradadas (PRAD) 1087 

7.5.1.20.1. Impactos relacionados 1087 

7.5.1.20.2. Objetivos 1087 

7.5.1.20.3. Escopo mínimo 1087 

7.5.1.20.4. Equipe e recursos 1090 

7.5.1.20.5. Cronograma 1091 

7.5.1.20.6. Desempenho esperado 1091 

7.5.1.20.7. Abrangência 1092 

7.5.1.20.8. Responsabilidade 1092 

7.5.1.20.9. Responsável pela elaboração 1092 

7.5.1.21. Programa de monitoramento de interferências: efeito de sombreamento 

(shadow flicker) e campo eletromagnético 1093 

7.5.1.21.1. Impactos relacionados 1093 

7.5.1.21.2. Objetivos 1093 

7.5.1.21.3. Escopo mínimo 1094 

7.5.1.21.4. Equipe e recursos 1096 

7.5.1.21.5. Cronograma 1096 

7.5.1.21.6. Desempenho esperado 1098 

7.5.1.21.7. Abrangência 1098 

7.5.1.21.8. Responsabilidade 1098 

7.5.1.21.9. Responsável pela elaboração 1098 

 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 1099 8.

8.1. METODOLOGIA DE CÁLCULO 1099 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

17 

8.2. ATRIBUTOS PARA O CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 1101 

8.3. AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS PARA O CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 1104 

8.4. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 1106 

 CONCLUSÕES 1108 9.

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1112 10.

 ANEXOS  1159 11.

 GLOSSÁRIO 1160 12.



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

18 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DO COMPLEXO EÓLICO PALMAS II E LINHA DE TRANSMISSÃO. 48 

FIGURA 2 – INDICAÇÃO DAS PROPRIEDADES OCUPADAS PELO COMPLEXO EÓLICO PALMAS II E LINHA DE 

TRANSMISSÃO. 57 

FIGURA 3 – EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE FONTE NO PLANO DECENAL DE 

EXPANSÃO DE ENERGIA – PDE 2024. 77 

FIGURA 4 – POTÊNCIA OUTORGADA PARA GERAÇÃO EÓLICA ENTRE 1998 E 2015. 78 

FIGURA 5 – POTÊNCIA OUTORGADA EM MW POR TIPO DE GERAÇÃO: EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO.

 79 

FIGURA 6 – POTÊNCIA OUTORGADA EM MW POR TIPO DE GERAÇÃO: EMPREENDIMENTOS COM 

CONSTRUÇÃO NÃO INICIADA. 79 

FIGURA 7 – PARTICIPAÇÃO NAS FONTES DE PRODUÇÃO AO FINAL DE 2018 E 2024, SEGUNDO O PDE 

2024. 82 

FIGURA 8 – COMPARAÇÃO DAS DIMENSÕES TÍPICAS DE AEROGERADORES EXISTENTES NO MERCADO. 100 

FIGURA 9 – COMPARAÇÃO DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DE TORRES CONVENCIONAIS E TRELIÇADAS EM 

RELAÇÃO À ALTURA DOS AEROGERADORES. 103 

FIGURA 10 – EXEMPLO DE FUNDAÇÃO DE UMA TORRE TRELIÇADA. 104 

FIGURA 11 – EXEMPLO DE FUNDAÇÃO DE TORRES CONVENCIONAIS. 104 

FIGURA 12 – PERSPECTIVA DOS AEROGERADORES COM UTILIZAÇÃO DE TORRES TRELIÇADAS. 105 

FIGURA 13 – COMPARAÇÃO ENTRE TORRE CONVENCIONAL E TORRE TRELIÇADA. 106 

FIGURA 14 - CONFORMAÇÃO DO ANEL A PARTIR DA CHAPA, FLANGES E SUA LIGAÇÕES COM PARAFUSOS

 107 

FIGURA 15 - ETAPAS DE FABRICAÇÃO TORRES DE AÇO TIPO TUBULARES 108 

FIGURA 16 - COMPARAÇÃO DE CUSTOS DE TORRES CONVENCIONAIS (STEEL TOWER) E DE CONCRETO 

(HYBRID TOWER) EM RELAÇÃO À ALTURA DOS AEROGERADORES. 111 

FIGURA 17 – ESQUEMA DE MONTAGEM DE UNIDADE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA UMA TORRE DE 

100 M DE ALTURA. 112 

FIGURA 18 – EXEMPLO DE SEÇÕES PRÉ-MOLDADAS PRODUZINDAS IN LOCO E ARMAZENADAS NA ÁREA DO 

PRÓPRIO PARQUE EÓLICO. 113 

FIGURA 19 – EXEMPLO DE TRANSPORTE DE COMPONENTES PRÉ-MOLDADOS. 114 

FIGURA 20 – VELOCIDADE MÉDIA ANUAL DOS VENTOS A 100 METROS DE ALTURA NO ESTADO DO 

PARANÁ. 120 

FIGURA 21 – POTENCIAL EÓLICO SAZONAL A 100 METROS DE ALTURA NO ESTADO DO PARANÁ: REGIÃO 

DE PALMAS DESTACADA EM ROXO. 121 

FIGURA 22 – LOCALIZAÇÃO DOS ANEMÔMETROS INSTALADOS PARA MEDIÇÃO DE VENTOS NA REGIÃO DO 

EMPREENDIMENTO. 123 

FIGURA 23 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA GERAÇÃO DE MAPA DE POTENCIAL EÓLICO. 124 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

19 

FIGURA 24 – MAPA DO POTENCIAL EÓLICO DA REGIÃO DO EMPREENDIMENTO GERADO A PARTIR DOS 

DADOS DAS TORRES ANEMOMÉTRICAS. 127 

FIGURA 25 – PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM AEROGERADOR. 129 

FIGURA 26 – DETALHES DA MONTAGEM DE UMA TORRE EÓLICA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. 134 

FIGURA 27 – EXEMPLO DE ANEL ESTRUTURAL PRÉ-MOLDADO (IMAGEM À ESQUERDA) E GEOMETRIA DE 

TORRE DE CONCRETO COM 120 M DE ALTURA (IMAGEM À DIREITA). 135 

FIGURA 28 – EXEMPLO DE TRANSPORTE DE PEÇAS METÁLICAS INTEGRANTES DE UMA TORRE EÓLICA. 136 

FIGURA 29 – EXEMPLO MONTAGEM DE TORRE EÓLICA EM AÇO ATRAVÉS DO IÇAMENTO DE PEÇAS POR 

GUINDASTE 137 

FIGURA 30 – REPRESENTAÇÃO DE SEGMENTOS DE UMA TORRE METÁLICA COM 90 METROS DE ALTURA.

 138 

FIGURA 31 – PROCESSO DE MONTAGEM DAS TORRES TRELIÇADAS E COMPONENTES DA ESTRUTURA 

(ACESSO COM ELEVADOR, GUIA DE CABOS E SISTEMA DE EMENDAS). 140 

FIGURA 32 – MODELO DE ESTRUTURA TRELIÇADA E DISTÂNCIAS UTILIZADAS NO CÁLCULO DE FAIXA DE 

SEGURANÇA SEGUNDO A NBR 5422/1985. 148 

FIGURA 33 – REUNIÃO PRÉVIA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DO EIA/RIMA PARA OS 

PROPRIETÁRIOS DAS ÁREAS EM SETEMBRO/2015. 150 

FIGURA 34 – LOCALIZAÇÃO GERAL DAS ESTRUTURAS PREVISTAS PARA O EMPREENDIMENTO. 166 

FIGURA 35 – EXEMPLO DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA CAUSADA PELA PRESENÇA DE TURBINAS 

EÓLICAS. 173 

FIGURA 36 – DIMENSÕES DE AEROGERADORES E SUAS CAPACIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA. 178 

FIGURA 37 – LOCALIZAÇÃO DAS ALTERNATIVAS AVALIADAS PARA A LINHA DE TRANSMISSÃO. 206 

FIGURA 38 – ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) DO EMPREENDIMENTO. 214 

FIGURA 39 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) DOS MEIOS FÍSICO E BIÓTICO. 218 

FIGURA 40 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) DO MEIO SOCIOECONÔMICO. 219 

FIGURA 41 – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) DOS MEIOS FÍSICO E BIÓTICO. 222 

FIGURA 42 – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) DO MEIO SOCIOECONÔMICO. 223 

FIGURA 43 – LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS UTILIZADAS NO DIAGNÓSTICO DE CLIMA.

 232 

FIGURA 44– CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE KOPPEN DA AID DO COMPLEXO EÓLICO PALMAS II. 238 

FIGURA 45- NORMAIS CLIMATOLÓGICAS DA ESTAÇÃO PALMAS DO INMET (OMM 83860) 

CORRESPONDENTES À VARIÁVEL TEMPERATURA. 243 

FIGURA 46 - MÉDIAS HISTÓRICAS DA ESTAÇÃO PALMAS DO IAPAR (SNIRH 02651043) 

CORRESPONDENTES À VARIÁVEL TEMPERATURA. 243 

FIGURA 47 - NORMAIS CLIMATOLÓGICAS DA ESTAÇÃO PALMAS (OMM 83860) CORRESPONDENTES À 

VARIÁVEL PRECIPITAÇÃO. 244 

FIGURA 48 - MÉDIAS HISTÓRICAS DA ESTAÇÃO PALMAS (SNIRH 02651043) CORRESPONDENTES À 

VARIÁVEL PRECIPITAÇÃO. 244 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

20 

FIGURA 49 - NORMAIS CLIMATOLÓGICAS DA ESTAÇÃO PALMAS (OMM 83860) CORRESPONDENTES A 

PERÍODOS DE DIAS CONSECUTIVOS SEM PRECIPITAÇÃO. 244 

FIGURA 50 - DEMAIS NORMAIS CLIMATOLÓGICAS DA ESTAÇÃO PALMAS (OMM 83860). 245 

FIGURA 51 - DEMAIS MÉDIAS HISTÓRICAS DA ESTAÇÃO PALMAS (SNIRH 02651043). 245 

FIGURA 52 - MÉDIAS HISTÓRICAS DA INTENSIDADE DOS VENTOS DA ESTAÇÃO DE CLEVELÂNDIA 

(1973/2012). 246 

FIGURA 53 – MAPA DO POTENCIAL EÓLICO DO ESTADO DO PANARÁ, COM REGIÃO DE PALMAS EM 

DESTAQUE (CIRCULO ROXO). 248 

FIGURA 54 – COMPARAÇÃO ENTRE AS CONCENTRAÇÕES DE CO (PPB) OBTIDAS DURANTE OS VOOS PARA A 

LBA (A LINHA PRETA REPRESENTA A MÉDIA E A ZONA CINZA O DESVIO PADRÃO) E OS RESULTADOS DO 

MODELO (LINHA VERMELHA). 255 

FIGURA 55 – COMPARAÇÃO ENTRE A MÉDIA DA CONCENTRAÇÃO DE CO (PPB) OBTIDA DURANTE OS VOOS 

PARA A LBA (A LINHA PRETA REPRESENTA A MÉDIA E A ZONA CINZA O DESVIO PADRÃO) E A MÉDIA DOS 

RESULTADOS DO MODELO (LINHA VERMELHA). 256 

FIGURA 56 - EXEMPLO DA INTERFACE INTERATIVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RESULTADOS DO MODELO 

CCATT-BRAMS. 257 

FIGURA 57 - LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE OBTENÇÃO DOS RESULTADOS MODELADOS DE QUALIDADE DO 

AR. 258 

FIGURA 58 - REGISTROS DA CONCENTRAÇÃO SIMULADA DO PARÂMETRO MONÓXIDO DE CARBONO (EM 

PPB) PARA O PERÍODO ENTRE 02/04/2016 E 13/04/2016. 260 

FIGURA 59 - REGISTROS DA CONCENTRAÇÃO SIMULADA DO PARÂMETRO “ÓXIDOS DE NITROGÊNIO” (EM 

PPB) PARA O PERÍODO ENTRE 02/04/2016 E 13/04/2016. 261 

FIGURA 60 - REGISTROS DA CONCENTRAÇÃO SIMULADA DO PARÂMETRO OZÔNIO (EM PPB) PARA O 

PERÍODO ENTRE 02/04/2016 E 13/04/2016. 263 

FIGURA 61 - REGISTROS DA CONCENTRAÇÃO SIMULADA DO PARÂMETRO MATERIAL PARTICULADO (Ø<2,5 

µM) PARA O PERÍODO ENTRE 02/04/2016 E 13/04/2016. 265 

FIGURA 62 - MEDIDOR INTEGRADOR DE NÍVEL SONORO (MINS) E CALIBRADOR ACÚSTICO UTILIZADOS.

 272 

FIGURA 63 - MEDIDOR DE VIBRAÇÃO UTILIZADO, CALIBRADO POR LABORATÓRIO DO INPE. 273 

FIGURA 64 – LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTE E VIBRAÇÕES. 276 

FIGURA 65 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA MEDIÇÃO NO PONTO LT1, EVIDENCIANDO A PROXIMIDADE 

COM A RODOVIA. 281 

FIGURA 66 – AFLORAMENTO DE ROCHAS BÁSICAS IDENTIFICADOS NA REGIÃO. 283 

FIGURA 67 – ROCHA BÁSICA FRATURADA COM AVALIAÇÃO DA DIREÇÃO E SENTIDO PRINCIPAL. 284 

FIGURA 68- REGISTRO FOTOGRÁFICO OBTIDO NA AID DO EMPREENDIMENTO. OBSERVAR A BAIXA 

DECLIVIDADE E TOPOS APLAINADOS. 286 

FIGURA 69- LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS INSPECIONADOS EM CAMPO. 296 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

21 

FIGURA 70 - AFLORAMENTOS ROCHOSOS COM PORÇÕES DE BLOCOS COLAPSÍVEIS E DEPÓSITO DE TÁLUS 

NA AID DO EMPREENDIMENTO. 298 

FIGURA 71 – LOCAIS SUJEITOS A INUNDAÇÕES PERIÓDICAS. À ESQUERDA, REGISTRO FOTOGRÁFICO DO 

DALE E À DIREITA, PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DE CORPO HÍDRICO DA AID. 299 

FIGURA 72 - DIVISÃO DAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO PARANÁ. 304 

FIGURA 73 - LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO REFERENTE À UNIDADE HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES 

DO BAIXO IGUAÇU. 306 

FIGURA 74 – NASCENTES INSERIDAS NA AID. 311 

FIGURA 75 – LOCALIZAÇÃO DO TRAJETO PREVISTO PARA A LINHA DE TRANSMISSÃO EM RELAÇÃO A BACIA 

DO RIO CALDEIRAS. 314 

FIGURA 76 – LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE INTERESSE VERIFICADOS NA ADA E AID DO 

EMPREENDIMENTO. 322 

FIGURA 77 – LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA UTILIZADA PARA ESTUDO DO REGIME 

HIDROLÓGICO. 324 

FIGURA 78 – REGIME ANUAL DE VAZÕES PARA A ESTAÇÃO SALTO CLAUDELINO (RIO CHOPIM). 326 

FIGURA 79 – RELAÇÃO ENTRE AS VAZÕES MÉDIAS ANUAIS E A MLT DA ESTAÇÃO SALTO CLAUDELINO 

(RIO CHOPIM). 327 

FIGURA 80 – CURVA DE PERMANÊNCIA DAS VAZÕES MÉDIAS MENSAIS PARA A ESTAÇÃO SALTO 

CLAUDELINO. 328 

FIGURA 81 – PROPORÇÃO DAS VAZÕES DE RETIRADA E CONSUMO TOTAL POR TIPO DE USO. 333 

FIGURA 82 – PROPORÇÃO DAS VAZÕES DE RETIRADA E CONSUMO TOTAL POR TIPO DE USO. 334 

FIGURA 83 – LOCALIZAÇÃO DAS OUTORGAS IDENTIFICADAS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO 

EMPREENDIMENTO. 337 

FIGURA 84 – COMPARATIVO ENTRE A VAZÃO DISPONÍVEL (Q95%) E AS VAZÕES DE RETIRADA E 

OUTORGADA. 340 

FIGURA 85 – CROQUI DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE 

PALMAS. 343 

FIGURA 86 – CROQUIS DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA EXISTENTES E FUTUROS NO 

MUNICÍPIO DE PALMAS. 344 

FIGURA 87 – EXEMPLOS DE FONTES DIFUSAS DE POLUIÇÃO NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO 

EMPREENDIMENTO. 349 

FIGURA 88 – JUNTAS E FRATURAS IDENTIFICADAS NA ROCHA DA FORMAÇÃO SERRA GERAL. 352 

FIGURA 89 – LOCALIZAÇÃO DOS CAMPOS NATURAIS NO PARANÁ COM DETALHE PARA A ÁREA DE 

INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. 356 

FIGURA 90 – CROQUI DA PARCELA COM ESQUEMA DE INSTALAÇÃO E CAMINHAMENTO PARA A MENSURAÇÃO 

E COLETA DE DADOS BRUTOS. 365 

FIGURA 91 - MÉTODO DE COLETA DOS DADOS BRUTOS E DEMARCAÇÃO DAS UNIDADES AMOSTRAIS EM 

CAMPO. 367 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

22 

FIGURA 92 – LOCALIZAÇÃO DAS PARCELAS AMOSTRAIS DE VEGETAÇÃO ARBÓREA. 369 

FIGURA 93 – GABARITO DE MADEIRA COM MALHA DE 10X10 CM UTILIZADO PARA AMOSTRAGEM DE 

VEGETAÇÃO HERBÁCEA. 372 

FIGURA 94 – LOCALIZAÇÃO DAS PARCELAS AMOSTRAIS DE VEGETAÇÃO HERBÁCEA. 374 

FIGURA 95 - FITOFISIONOMIAS EXISTENTES NA AII DO EMPREENDIMENTO. 379 

FIGURA 96 – PERFIL ESQUEMÁTICO DA ESTEPE. 381 

FIGURA 97 – BLOCOS-DIAGRAMAS DAS FISIONOMIAS ECOLÓGICAS DA ESTEPE. 382 

FIGURA 98 - PANORAMA GERAL DA COMPOSIÇÃO VEGETAL DA ÁREA DE ESTUDO. 383 

FIGURA 99 - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA AID DO EMPREENDIMENTO. 384 

FIGURA 100 - A - ESTEPE GRAMÍNEO-LENHOSA; B - CAPÃO DOMINADO POR PINHEIRO-DO-PARANÁ; C E 

D - TAPETE HERBÁCEO EM CAMPO ÚMIDO. 385 

FIGURA 101 - A - MATA CILIAR; B - INTERIOR DE CAPÃO DE VEGETAÇÃO ARBÓREA; C - REMANESCENTE 

DE VEGETAÇÃO ENTREMEADO POR AGRICULTURA; D - CAPÃO DE VEGETAÇÃO CERCADO POR ESTEPE. 386 

FIGURA 102 - CAMPO NATURAL UTILIZADO COMO PASTAGEM NA AID DO EMPREENDIMENTO. 387 

FIGURA 103 – A – CHAPTALIA EXSCAPA; B - CUNILA GALIOIDES; C – PTERIDIUM ARACNOIDEUM; D – 

CALEA TRIANTHA. 395 

FIGURA 104 – A - ERIOSEMA CRINITUM VAR. DISCOLOR; B – BACHARIS TRIMERA; C – ANDROPOGON 

BICORNIS; D - JUNCUS EFFUSUS 396 

FIGURA 105 – A – VITEX MEGAPOTAMICA; B – VITTARIA LINEATA; C – TRIFOLIUM SP.; D – 

ZANTHOXYLUM RHOIFOLIUM. 397 

FIGURA 106 – A – TRADESCANTIA CERINTHOIDES; B – IPOMOEA PURPUREA; C – ERYNGIUM HORRIDUM; 

D – VERNONANTHURA DISCOLOR. 398 

FIGURA 107 – A - RHIPSALIS ELLIPTICA; B – CASCA DE MYRSINE CORIACEA; C – SENECIO 

BRASILIENSIS; D – CHROMOALAENA SP. 399 

FIGURA 108 – A - HYPTIS SP.; B - POLYTRICHUM JUNIPERINUM; C – BACHARIS SP.; D – CUPANIA 

VERNALIS. 400 

FIGURA 109 - CAMPO ÚMIDO DOMINADO POR JUNCUS EFFUSUS. 404 

FIGURA 110 - ESTIMATIVA DE RIQUEZA PARA A AMOSTRAGEM EM CAMPOS NATURAIS. 405 

FIGURA 111 - CAMPOS ENTREMEADOS POR CAPÕES EM RELEVO SUAVE ONDULADO. 407 

FIGURA 112 - CONTATO ENTRE CAMPO NATURAL E CAPÃO DE VEGETAÇÃO EM FUNDO DE VALE. 408 

FIGURA 113 - INVASÃO DE REMANESCENTE DE CAMPO NATURAL POR PINUS SP. NA AID DO 

EMPREENDIMENTO. 409 

FIGURA 114 - ESTRUTURA DIAMÉTRICA DOS CAPÕES DE VEGETAÇÃO ARBOREA. 412 

FIGURA 115 - SINAIS DE ABATE SELETIVO, PRINCIPALMENTE OCOTEA POROSA, NO INTERIOR DOS 

CAPÕES. 413 

FIGURA 116 - CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE NO PARÂMETRO ÁREA BASAL. 414 

FIGURA 117 - ESTIMATIVA DE RIQUEZA PARA A AMOSTRAGEM NA VEGETAÇÃO ARBÓREA NATURAL. 415 

FIGURA 118 - REMANESCENTE DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NA AII DO EMPREENDIMENTO. 417 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

23 

FIGURA 119 - AGRUPAMENTO DE DICKSONIA SELLOWIANA EM MATA CILIAR. 418 

FIGURA 120 – LOCALIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO PASSÍVEL DE SUPRESSÃO NA ADA DO EMPREENDIMENTO.

 425 

FIGURA 121 – VISTA GERAL DOS MÓDULOS AMOSTRAIS: A) CAMPO ALEGRE; B) TRADIÇÃO; C) SANTA 

MARIA; D) LINHA DE TRANSMISSÃO; E E F) CONTROLE. 430 

FIGURA 122 – LOCALIZAÇÃO GERAL DOS MÓDULOS AMOSTRAIS DE FAUNA. 431 

FIGURA 123 – LOCALIZAÇÃO DO MÓDULO CAMPO ALEGRE. 432 

FIGURA 124 – LOCALIZAÇÃO DO MÓDULO TRADIÇÃO. 433 

FIGURA 125 – LOCALIZAÇÃO DO MÓDULO SANTA MARIA. 434 

FIGURA 126 – LOCALIZAÇÃO DO MÓDULO LINHA DE TRANSMISSÃO. 435 

FIGURA 127 – LOCALIZAÇÃO DO MÓDULO CONTROLE. 436 

FIGURA 128 – ESQUEMA DE AMOSTRAGEM DE CADA MÓDULO AMOSTRAL. 437 

FIGURA 129 – DESENHO ESQUEMÁTICO DA DISPOSIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE PITFALL, COM A 

DISPOSIÇÃO DOS BALDES E AS LONAS GUIAS. 443 

FIGURA 130 – PORCENTAGEM DE REPRESENTAÇÃO DAS ESPÉCIES POR TRIBOS, PARA O TOTAL DO 

LEVANTAMENTO. 456 

FIGURA 131 – PROPORÇÃO DO NÚMERO DE ESPÉCIES POR SUBFAMÍLIA, , PARA O TOTAL DO 

LEVANTAMENTO. 457 

FIGURA 132 – PROPORÇÃO DO NÚMERO DE ESPÉCIES POR FAMÍLIA , PARA O TOTAL DO LEVANTAMENTO.

 457 

FIGURA 133 – CURVA DE ESTIMATIVA DE ESPÉCIES POR ESFORÇO AMOSTRAL DE MICHAELIS-MENTEN.

 460 

FIGURA 134 – TAXA DE INCREMENTO DE ESPÉCIES POR ESFORÇO AMOSTRAL DE MICHAELIS-MENTEN. 460 

FIGURA 135 – CURVA DE RAREFAÇÃO COMPARANDO A RIQUEZA OBSERVADA ENTRE AS ÁREAS ESTUDADAS.

 461 

FIGURA 136 – ABUNDÂNCIA RELATIVA DAS ESPÉCIES DE ABELHAS, REGISTRADAS DURANTE O 

LEVANTAMENTO. 464 

FIGURA 137 – ANÁLISE DE AGRUPAMENTO PARA A SIMILARIDADE ENTRE AS ASSEMBLEIAS DE AVES 

ANALISADAS. 465 

FIGURA 138 – PERFIL DE DIVERSIDADE GERADO PARA COMPARAR A DIVERSIDADE ENTRE AS ÁREAS 

ANALISADAS. H’ – CORRESPONDE O MÁXIMO DO INTERVALO DO ÍNDICE DE DIVERSIDADE DE SHANON (0 A 

1); 1/D – CORRESPONDE AO ÍNDICE DE SIMPSON (2) 466 

FIGURA 139 – USO DE HABITAT PELAS ABELHAS NAS ÁREAS ESTUDADAS. 467 

FIGURA 140 – REGISTROS OBTIDOS DURANTE O LEVANTAMENTO. A) AUGOCHLOROPSIS IRIS; B) 

TRIGONA SPINIPES; C) PLEBEIA EMERINA; D) APIÁRIOS TEMPORÁRIOS PARA O PERÍODO DE FLORADA DAS 

MONOCULTURAS DE MAÇÃ; E E F) ARMADILHAS  COLORIDAS DE ÁGUA (ARCA OU PANTRAPS). 470 

FIGURA 141 – OS NÚMEROS DE ESPÉCIES DA HERPETOFAUNA DISTRIBUÍDOS DE ACORDO COM AS 

FAMÍLIAS REPRESENTANTES. 476 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

24 

FIGURA 142 – OS NÚMEROS DE INDIVÍDUOS REGISTRADOS POR ESPÉCIES DURANTE O LEVANTAMENTO DA 

HERPETOFAUNA. 476 

FIGURA 143 – CURVAS DE RAREFAÇÃO COMPARATIVA ENTRE AS FASES DE CAMPO I E II. 479 

FIGURA 144 – CURVAS DE RAREFAÇÃO COMPARATIVAS ENTRE OS MÓDULOS AMOSTRAIS. 480 

FIGURA 145 – RAREFAÇÃO DE ESPÉCIE POR DIA DE AMOSTRAGEM COMPARANDO A RIQUEZA OBSERVADA E 

A ESTIMADA POR BOOTSTRAP. 481 

FIGURA 146 – ESTIMATIVA DE RIQUEZA PELA DISTRIBUIÇÃO DE MICHAELIS-MENTEN. 481 

FIGURA 147 – ABUNDÂNCIA ABSOLUTA REGISTRADAS NAS UNIDADES AMOSTRAIS. 482 

FIGURA 148 – RELAÇÃO DOS REGISTROS POR METODOLOGIA EMPREGADA PARA OBTENÇÃO DE DADOS DA 

HERPETOFAUNA, CONSIDERANDO O NÚMERO DE ESPÉCIES. 484 

FIGURA 149 - DENDROGRAMA DE SIMILARIDADE DE MORISITA DA COMPOSIÇÃO DA HERPETOFAUNA. 486 

FIGURA 150 – DENDROGRAMA DE SIMILARIDADE DE JACCARD DA COMPOSIÇÃO DA HERPETOFAUNA. 486 

FIGURA 151 – PERFIS DE DIVERSIDADE, CONSIDERANDO OS MÓDULOS AMOSTRAIS. 487 

FIGURA 152 – ESPÉCIES DA HERPETOFAUNA REGISTRADAS DURANTE O LEVANTAMENTO DE CAMPO – (A) 

APLASTODISCUS PERVIRIDIS (PERERECA); (B) LEPTODACTYLUS LATRANS (RÃ-MANTEIGA); (C E D) 

APLASTODISCUS SP.; (E E F) SCINAX PERERECA (PERERECA). 490 

FIGURA 153 – PORCENTAGEM DE REPRESENTAÇÃO DAS ESPÉCIES POR FAMÍLIA, CONSIDERANDO TODAS AS 

ORDENS REGISTRADAS DURANTE O ESTUDO. 501 

FIGURA 154 – PROPORÇÃO DO NÚMERO DE ESPÉCIES PARA A ORDEM PASSERIFORME E PARA AS DEMAIS 

DA AVIFAUNA. 502 

FIGURA 155 – PROPORÇÃO DO NÚMERO DE ESPÉCIES POR FAMÍLIA PARA A ORDEM PASSERIFORMES. 503 

FIGURA 156 – PROPORÇÃO DO NÚMERO DE ESPÉCIES POR FAMÍLIA, OUTRAS ORDENS. 504 

FIGURA 157 – PROPORÇÃO DO NÚMERO DE ESPÉCIES POR FAMÍLIA DA ORDEM PASSERIFORMES, EM CADA 

FASE. 505 

FIGURA 158 – PROPORÇÃO DO NÚMERO DE ESPÉCIES POR FAMÍLIA PARA AS OUTRAS ORDENS. 506 

FIGURA 159 – CURVA POR EXTRAPOLAÇÃO DE MICHAELIS-MENTEN PARA DETERMINAÇÃO E SUFICIÊNCIA 

AMOSTRAL. 516 

FIGURA 160 – NÚMERO DE ESPÉCIES ADICIONADAS PELO AUMENTO DO ESFORÇO AMOSTRAL. 517 

FIGURA 161 – MÉDIA DO NÚMERO DE ESPÉCIES ADICIONADAS A CADA 10 DIAS DE AMOSTRAGEM. 517 

FIGURA 162 – ESTIMATIVA DO NÚMERO DE ESPÉCIES, A PARTIR DOS DADOS COLETADOS EM CINCO 

MÓDULOS AMOSTRAIS. 518 

FIGURA 163 – CURVA DE RAREFAÇÃO COMPARANDO AS RIQUEZAS OBSERVADAS PARA OS MÓDULOS 

AMOSTRAIS PROPOSTOS. 519 

FIGURA 164 – CURVA DE RAREFAÇÃO COMPARANDO AS RIQUEZAS OBSERVADAS ENTRE AS 

FITOFISIONOMIAS DAS ÁREAS AMOSTRADAS. 520 

FIGURA 165 – CURVA DE RAREFAÇÃO COMPARANDO AS RIQUEZAS OBSERVADAS ENTRE OS ESTRATOS DA 

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA. 521 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

25 

FIGURA 166 – CURVA DE RAREFAÇÃO COMPARANDO AS RIQUEZAS OBSERVADAS ENTRE OS HÁBITOS DOS 

CAMPOS NATURAIS. 521 

FIGURA 167 – CURVA DE RAREFAÇÃO COMPARANDO AS RIQUEZAS ENTRE OS MÉTODOS EMPREGADOS EM 

DIFERENTES FASES. CT:CENSO POR TRANSECÇÃO; PE: PONTOS DE ESCUTA. 522 

FIGURA 168 – ÍNDICE PONTUAL DE ABUNDÂNCIA DAS ESPÉCIES DE AVES PARA O TOTAL DO 

LEVANTAMENTO. PE: PONTO DE ESCUTA 526 

FIGURA 169 – ÍNDICE PONTUAL DE ABUNDÂNCIA DAS ESPÉCIES DE AVES DURANTE A PRIMEIRA FASE DO 

LEVANTAMENTO. PE: PONTO DE ESCUTA 527 

FIGURA 170 – ÍNDICE PONTUAL DE ABUNDÂNCIA DAS ESPÉCIES DE AVES DURANTE A SEGUNDA FASE DO 

LEVANTAMENTO. PE: PONTO DE ESCUTA 528 

FIGURA 171 – ANÁLISE DE AGRUPAMENTO PARA A SIMILARIDADE ENTRE AS ASSEMBLÉIAS DE AVES 

ANALISADAS. 529 

FIGURA 172 – PERFIL DE DIVERSIDADE GERADO PARA COMPARAR A DIVERSIDADE ENTRE AS FASES DO 

LEVANTAMENTO. H’ – CORRESPONDE AO MÁXIMO DO INTERVALO DO ÍNDICE DE DIVERSIDADE DE SHANON 

(0 A 1); 1/D – CORRESPONDE AO ÍNDICE DE SIMPSON (2) 530 

FIGURA 173 – PERFIL DE DIVERSIDADE GERADO PARA COMPARAR A DIVERSIDADE ENTRE AS ÁREAS 

ANALISADAS. H’ – CORRESPONDE AO MÁXIMO DO INTERVALO DO ÍNDICE DE DIVERSIDADE DE SHANON (0 

A 1); 1/D – CORRESPONDE AO ÍNDICE DE SIMPSON (2) 531 

FIGURA 174 – PERFIL DE DIVERSIDADE GERADO PARA COMPARAR A DIVERSIDADE ENTRE AS ÁREAS 

ANALISADAS, EXCLUINDO-SE AS ÁREAS TAPINHA E SANTA MARIA. H’ – CORRESPONDE O MÁXIMO DO 

INTERVALO DO ÍNDICE DE DIVERSIDADE DE SHANON (0 A 1); 1/D – CORRESPONDE AO ÍNDICE DE 

SIMPSON (2) 532 

FIGURA 175 – GUILDAS ALIMENTARES DAS ESPÉCIES LEVANTADAS NO ESTUDO. 533 

FIGURA 176 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS OBTIDOS DURANTE A PRIMEIRA CAMPANHA. A) ACCIPITER 

STRIATUS (GAVIÃO-MIÚDO); B) ATHENE CUNICULARIA (CORUJA-BURAQUEIRA); C) COLAPTES 

CAMPESTRIS (PICA-PAU-DO-CAMPO); D) EMBERNAGRA PLATENSIS (SABIÁ-DO-BANHADO); E) 

HELIOBLETUS CONTAMINATUS (TREPADORZINHO); F) LEPTOTILA VERREAUXI (JURITI-PUPU). 544 

FIGURA 177 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS OBTIDOS DURANTE A PRIMEIRA CAMPANHA. A) LEUCOCHLORIS 

ALBICOLLIS (BEIJA-FLOR-DE-PAPO-BRANCO); B) PHILYDOR RUFUM (LIMPA-FOLHA-DE-TESTA-BAIA); C) 

POOSPIZA CABANISI (TICO-TICO-DA-TAQUARA); SERPOPHAGA SUBCRISTATA (ALEGRINHO); E) 

SPOROPHILA CAERULESCENS (COLEIRINHO) - MACHO); F) SPOROPHILA CAERULESCENS (COLEIRINHO) - 

FÊMEA. 545 

FIGURA 178 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS OBTIDOS DURANTE A PRIMEIRA CAMPANHA. A) SYRIGMA 

SIBILATRIX (MARIA-FACEIRA); B) THERISTICUS CAUDATUS (CURICACA); C) EMBERIZOIDES HERBÍCOLA 

(CANÁRIO-DO-CAMPO); D) ANHINGA ANHINGA (BIGUATINGA); E) XOLMIS VELATUS (NOIVINHA-

BRANCA); F) TROGLODYTES MUSCULUS (CURUIRA). 546 

FIGURA 179 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS OBTIDOS DURANTE A SEGUNDA CAMPANHA. A) ELANUS 

LEUCURUS (GAVIÃO-PENEIRA); B) ATHENE CUNICULARIA (CORUJA-BURAQUEIRA); C) ZONOTRICHIA 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

26 

CAPENSIS (TICO-TICO-DO-CAMPO); D) HIMANTOPUS MELANURUS (PERNILONGO-DE-COSTAS-BRANCAS); 

E) COLONIA COLONUS (VIUVINHA); F) HYDROPSALIS TORQUATA (BACURAU-TESOURA). 547 

FIGURA 180 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS OBTIDOS DURANTE A SEGUNDA CAMPANHA. A) GNORIMOPSAR 

CHOPI (GRAÚNA); B) CORAGYPS ATRATUS (URUBU-DE-CABEÇA-PRETA); C) XOLMIS CINEREUS 

(NOIVINHA-BRANCA); D) FALCO SPARVERIUS (QUIRIQUIRI); E) PSEUDOLEISTES GUIRAHURO (CHOPIM-

DO-BREJO); F) CARACARA PLANCUS (CARACARÁ). 548 

FIGURA 181 – DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE ACORDO COM AS DIVISÕES POR PORTE DOS MAMÍFEROS.

 565 

FIGURA 182 – NÚMERO DE ESPÉCIES DISTRIBUÍDAS DE ACORDO COM AS FAMÍLIAS REPRESENTANTES. 566 

FIGURA 183 – NÚMERO DE ESPÉCIES DISTRIBUÍDAS DE ACORDO COM AS ORDENS REPRESENTANTES. 566 

FIGURA 184 – CURVAS DE RAREFAÇÃO COMPARATIVA ENTRE AS FASES DE CAMPO I E II PARA A 

MASTOFAUNA. 570 

FIGURA 185 – CURVAS DE RAREFAÇÃO COMPARATIVAS ENTRE AS ÁREAS AMOSTRAIS. 571 

FIGURA 186 – RAREFAÇÃO DE ESPÉCIE POR DIA DE AMOSTRAGEM COMPARANDO A RIQUEZA OBSERVADA E 

A ESTIMADA POR BOOTSTRAP. 572 

FIGURA 187 – ESTIMATIVA DE RIQUEZA PELA DISTRIBUIÇÃO DE MICHAELIS-MENTEN. 572 

FIGURA 188 – ABUNDÂNCIA ABSOLUTA REGISTRADAS NAS UNIDADES AMOSTRAIS. 573 

FIGURA 189 – RELAÇÃO DE REGISTROS POR METODOLOGIA EMPREGADA PARA OBTENÇÃO DE DADOS DA 

MASTOFAUNA, CONSIDERANDO O NÚMERO DE INDIVÍDUOS. 576 

FIGURA 190 - RELAÇÃO DE REGISTROS POR METODOLOGIA EMPREGADA PARA OBTENÇÃO DE DADOS DA 

MASTOFAUNA, CONSIDERANDO O NÚMERO DE ESPÉCIES. 577 

FIGURA 191 – DENDROGRAMA DE SIMILARIDADE DE MORISITA DA COMPOSIÇÃO DA MASTOFAUNA. 578 

FIGURA 192 – DENDROGRAMA DE SIMILARIDADE DE JACCARD DA COMPOSIÇÃO DA MASTOFAUNA. 579 

FIGURA 193 – PERFIS DE DIVERSIDADE, CONSIDERANDO AS ÁREAS AMOSTRAIS. 580 

FIGURA 194 – DIETA ALIMENTAR CONSIDERANDO O NÚMERO DE ESPÉCIES DA MASTOFAUNA REGISTRADAS 

DURANTE O LEVANTAMENTO. 581 

FIGURA 195 – HÁBITO DA MASTOFAUNA, CONSIDERANDO O NÚMERO DE ESPÉCIES. 582 

FIGURA 196 – ESPÉCIES DE MAMÍFEROS REGISTRADAS DURANTE O LEVANTAMENTO DE CAMPO – (A) 

MONODELPHIS SCALOPS (CATITA); (B) EPTESICUS TADDEII (MORCEGO); (C) EPTESICUS FURINALIS 

(MORCEGO); (D) GRACILINANUS MICROTARSUS (CUÍCA); (E) MAZAMA GOUAZOUBIRA (VEADO-

CATINGUEIRO); (F) CERDOCYON THOUS (CACHORRO-DO-MATO). 590 

FIGURA 197 - ESPÉCIES DE MAMÍFEROS REGISTRADAS DURANTE O LEVANTAMENTO DE CAMPO – (A) 

LYCALOPEX GYMNOCERCUS (GRAXAIM); (B) PECARI TAJACU (CATETO); (C) DASYPROCTA AZARAE 

(CUTIA); (D) LEOPARDUS WIEDII (GATO-MARACAJÁ); (E) PECARI TAJACU (CATETO); STURNIRA LILIUM 

(MORCEGO). 591 

FIGURA 198 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EXISTENTES NA REGIÃO DO EMPREENDIMENTO. 609 

FIGURA 199 – ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO NA REGIÃO DO EMPREENDIMENTO. 612 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

27 

FIGURA 200 – ÁREAS ESTRATÉGICAS ÁREA A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA 

REGIÃO DE ESTUDO. 614 

FIGURA 201 - PEQUENO RIACHO NA AID DO EMPREENDIMENTO, EM MEIO A CAMPO NATURAL. 616 

FIGURA 202 - CLASSIFICAÇÃO DO USO DO SOLO NA AID DO EMPREENDIMENTO. 626 

FIGURA 203 – SETORES CENSITÁRIOS QUE CONTEMPLAM A ADA. 634 

FIGURA 204 – ARTICULAÇÃO URBANA AMPLIADA, INTERMEDIARIA E IMEDIATA. 638 

FIGURA 205 - EVOLUÇÃO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS ENTRE OS ANOS DE 1940 E 2010.

 640 

FIGURA 206 – DESENVOLVIMENTO POPULACIONAL DE PALMAS. 641 

FIGURA 207 – PIRÂMIDE ETÁRIA DE PALMAS PARA OS ANOS DE 2000 E 2010, SEGUNDO SEXO. 642 

FIGURA 208 TAXAS BRUTAS DE NATALIDADE E MORTALIDADE EM PALMAS ENTRE OS ANOS DE 2006 E 

2015. 643 

FIGURA 209 – DIVISÃO POPULACIONAL SEGUNDO SEXO NO MUNICÍPIO DE PALMAS E NO ESTADO DO 

PARANÁ EM 2010. 644 

FIGURA 210 – FORMA DE ABASTECIMENTO DOMICILIAR DE ÁGUA NA AID, SETORES CENSITÁRIOS E 

MUNICÍPIO DE PALMAS, DE ACORDO COM O CENSO DEMOGRÁFICO (2010). 646 

FIGURA 211 - FORMA DE DESTINAÇÃO DOMICILIAR DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA AID, SETORES 

CENSITÁRIOS E PALMAS, DE ACORDO COM O CENSO DEMOGRÁFICO 2010. 648 

FIGURA 212 - FORMA DE DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA AID, SETORES CENSITÁRIOS E 

PALMAS, DE ACORDO COM O CENSO DEMOGRÁFICO 2010. 649 

FIGURA 213 – EVOLUÇÃO E VARIAÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DE PALMAS ENTRE 2003 E 

2012, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO DEFLATOR IMPLÍCITO DO PIB, COM ANO BASE DE 2012. 652 

FIGURA 214 – COMPOSIÇÃO SETORIAL DO PIB DE PALMAS ENTRE 2003 E 2012 653 

FIGURA 215 – SALDO DA BALANÇA COMERCIAL DE PALMAS NOS ANOS DE 2003 A 2012. 655 

FIGURA 216 – PRINCIPAIS PRODUÇÕES AGRÍCOLAS DE PALMAS – 2005 A 2014. 658 

FIGURA 217 – PRINCIPAIS PRODUÇÕES AGRÍCOLAS DE PALMAS E O TOTAL DA PRODUÇÃO – 2005 A 

2014. 659 

FIGURA 218 – SILVICULTURA EM PALMAS DE 2005 A 2014. 660 

FIGURA 219 – EFETIVO DA PECUÁRIA DE PALMAS, POR QUANTIDADE DE ANIMAIS – 2005 A 2014. 662 

FIGURA 220 – A CASA DO TURISTA (ESTABELECIMENTO COMERCIAL). 668 

FIGURA 221 – LOCALIZAÇÃO DA CASA DO TURISTA EM RELAÇÃO AO EMPREENDIMENTO. 669 

FIGURA 222 - COOPERATIVA LOCALIZADA NA AID, COM DESTAQUE PARA LINHA DE TRANSMISSÃO 

EXISTENTE AO FUNDO. 688 

FIGURA 223- EXTRAÇÃO DE MADEIRA NA AID. 689 

FIGURA 224 – INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E RESIDÊNCIAS NAS PROXIMIDADES DA SUBESTAÇÃO PALMAS

 690 

FIGURA 225 – RENDIMENTO DOMICILIAR PER CAPITA NOS SETORES CENSITÁRIOS, NA AID E NO 

MUNICÍPIO DE PALMAS– 2010. 694 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

28 

FIGURA 226 – DADOS DE MORTALIDADE E MORBIDADE PARA O MUNICÍPIO DE PALMAS NO PERÍODO DE 

2011 A 2013, SEGUNDO O CAPÍTULO CID-10. 698 

FIGURA 227 - DÉFICIT DE VAGAS EM CRECHE NO ANO DE 2014. 699 

FIGURA 228 - DADOS DO IDEB ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A NÍVEL FEDERAL, ESTADUAL E 

MUNICIPAL ENTRE 2005 E 2013. 702 

FIGURA 229 - TAXA DE ANALFABETISMO NO MUNICÍPIO DE PALMA E NO ESTADO DO PARANÁ ENTRE OS 

ANOS DE 1996 E 2010. 703 

FIGURA 230 - TAXA DE ANALFABETISMO POR FAIXA ETÁRIA NO MUNICÍPIO DE PALMA NO ANO DE 2010.

 703 

FIGURA 231 – ÍNDICES DO IDHM NO MUNICÍPIO DE PALMAS NOS ANOS DE 1991, 2000 E 2010. 705 

FIGURA 232 – MAPEAMENTO DE BENFEITORIAS INSERIDAS PRÓXIMAS A ADA. 709 

FIGURA 233 – ASPECTOS DAS RESIDÊNCIAS E INSTALAÇÕES NAS PROPRIEDADES RURAIS DO ENTORNO DA 

ADA. 710 

FIGURA 234 - CASAS NO TRANSCURSO DA LINHA DE TRANSMISSÃO EXISTENTE. 714 

FIGURA 235 – VISTA DA ÁREA URBANA DE PALMAS EM 2016. 728 

FIGURA 236 – USO MISTO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE PALMAS EM 2016. 729 

FIGURA 237 – PASTAGEM ARTIFICIAL E CAMPOS NATURAIS EM PALMAS, 2016. 730 

FIGURA 238 – COBERTURA FLORESTAL EM PALMAS, 2016. 730 

FIGURA 239 – ÁREAS DE REFLORESTAMENTO – PRODUÇÃO DE SILVICULTURA, PALMAS 2016. 731 

FIGURA 240 – AGRICULTURA PERMANENTE À ESQUERDA (MAÇÃ), AGRICULTURA TEMPORÁRIA À DIREITA 

(AVEIA – FORRAGEM DE INVERNO), PALMAS 2016. 731 

FIGURA 241 – PRODUÇÃO PECUÁRIA DE BOVINOS E EQUINOS, PALMAS 2016. 732 

FIGURA 242 – VIAS DE ACESSO A ÁREA DO EMPREENDIMENTO, PALMAS 2016. 733 

FIGURA 243 – ESTRUTURAS DO EMPREENDIMENTO EM RELAÇÃO AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATUAL DA 

AID. 735 

FIGURA 244 – EXEMPLO DE COMPATIBILIZAÇÃO DE GERAÇÃO EÓLICA COM SILVICULTURA EM PARQUE 

VIZINHO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE-SC. 737 

FIGURA 245 – ZONEAMENTO URBANO NA AID. 740 

FIGURA 246 - FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS. 773 

FIGURA 247 - CERTIFICADO DE LICENÇA DO SOFTWARE/MODELO ALEMÃO DE PROPAGAÇÃO ACÚSTICA 

CADNA-A. 809 

FIGURA 248 - ILUSTRAÇÃO TRIDIMENSIONAL DE PARTE DO CENÁRIO PARAMETRIZADO PARA MODELAGEM 

DE RUÍDOS NO ENTORNO DO COMPLEXO EÓLICO PALMAS II. 811 

FIGURA 249 – MAPA DE ISOLINHAS DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA NA AID DO EMPREENDIMENTO. 814 

FIGURA 250 – LOCALIZAÇÃO DOS AEROGERADORES COM MAIOR CONTRIBUIÇÃO NO NÍVEL DE RUÍDO 

JUNTO DOS RECEPTORES MAIS CRÍTICOS. 818 

FIGURA 251 – IMPLANTAÇÃO DE “SERRILHAS” JUNTO ÀS PÁS PARA DIMINUIÇÃO DO EFEITO 

AERODINÂMICO E REDUÇÃO DO RUÍDO. 819 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

29 

FIGURA 252 – ESPECTRO MÉDIO DE RUÍDO GERADO PELAS LÂMINAS, POR FAIXA DE FREQUÊNCIA. 820 

FIGURA 253 – REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO EM PÁS SERRILHADAS E COM AERODINÂMICA MODIFICADA 

(SIROCCO) EM RELAÇÃO A VELOCIDADE DO VENTO. 821 

FIGURA 254 - LOCALIZAÇÃO DOS AEROGERADORES COM APLICAÇÃO DE SERRILHAS E DOS CONSIDERADOS 

COMO NÃO IMPLANTADOS NO COMPLEXO EÓLICO PALMAS II. 825 

FIGURA 255 - MAPA DE ISOLINHAS DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA NA AID DO EMPREENDIMENTO. 827 

FIGURA 256 – SOMBREAMENTO OCASIONADO PELO AEROGERADOR AO LONGO DO DIA. 835 

FIGURA 257 – EXEMPLO DE COMPATIBILIZAÇÃO DE GERAÇÃO EÓLICA COM SILVICULTURA EM PARQUE 

VIZINHO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE-SC. 882 

FIGURA 258 – ESTRUTURA HIERÁRQUICA BÁSICA DO PGA. 947 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

30 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 – PARQUES INTEGRANTES DO COMPLEXO EÓLICO PALMAS II. 46 

TABELA 2 – RELAÇÃO DE PROPRIEDADES E PROPRIETÁRIOS DAS ÁREAS DE INSERÇÃO DO COMPLEXO 

EÓLICO PALMAS II. 51 

TABELA 3 – RELAÇÃO DE PROPRIEDADES E PROPRIETÁRIOS DAS ÁREAS DE INSERÇÃO DA LINHA DE 

TRANSMISSÃO. 55 

TABELA 4 – CRONOGRAMA PREVISTO PARA A FASE DE IMPLANTAÇÃO. 117 

TABELA 5 – CARACTERIZAÇÃO DO POTENCIAL EÓLICO DOS PARQUES DO COMPLEXO EÓLICO PALMAS II: 

MÉDIAS ANUAIS PARA CADA MEDIDOR UTILIZADO. 126 

TABELA 6 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS TURBINAS EÓLICAS DE POSSÍVEL UTILIZAÇÃO NO 

EMPREENDIMENTO. 131 

TABELA 7 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS GERADORES. 132 

TABELA 8 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ROTORES AERODINÂMICOS. 132 

TABELA 9 – ESPECIFICAÇÃO DAS TORRES CONFORME TIPOS DE AEROGERADORES POSSÍVEIS NO 

EMPREENDIMENTO. 139 

TABELA 10 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO NÍVEL DE RUÍDO DOS AEROGERADORES. 141 

TABELA 11 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CABO CONDUTOR E DO PARA-RAIOS. 146 

TABELA 12 – DISTÂNCIAS VERTICAIS MÍNIMAS NBR 5422. 146 

TABELA 13 – RELAÇÃO DE ÓRGÃOS INTERVENIENTES CONSULTADOS DURANTE A ELABORAÇÃO DESTE 

EIA/RIMA E RESPOSTAS OBTIDAS. 151 

TABELA 14 – LIMITES DE EXPOSIÇÃO A CAMPO ELETROMAGNÉTICO ESTABELECIDAS PELAS RESOLUÇÕES 

ANEEL. 174 

TABELA 15 – DIMENSIONAMENTO DA QUANTIDADE DE BANHEIROS QUÍMICOS. 181 

TABELA 16 – CRITÉRIOS DEFINIDOS PARA AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DA LINHA DE 

TRANSMISSÃO. 192 

TABELA 17 – EXEMPLO DE CÁLCULO DA SOMA DE CRITÉRIOS. 197 

TABELA 18 - CÁLCULO DAS PROPORÇÕES EM RELAÇÃO À SOMA. 197 

TABELA 19 - CÁLCULO DA SOMA PONDERADA PARA CADA ALTERNATIVA. 198 

TABELA 20 – INDICAÇÃO DOS CRITÉRIOS AVALIADOS E RESPECTIVOS PESOS. 199 

TABELA 21 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO COMPARATIVA DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS PARA A LINHA 

DE TRANSMISSÃO. 209 

TABELA 22 - LISTA DE MAPAS TEMÁTICOS ANEXOS AOS EIA. 227 

TABELA 23 – ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS CUJOS DADOS DE MONITORAMENTO SÃO ÚTEIS À 

CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA DA REGIÃO DO EMPREENDIMENTO. 231 

TABELA 24 - DESCRIÇÃO DA CLASSE DE KÖPPEN NA AID DO COMPLEXO EÓLICO PALMAS II. 237 

TABELA 25 - RESUMO DAS NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (1961-1990) DAS PRINCIPAIS VARIÁVEIS DA 

ESTAÇÃO PALMAS (83860). 240 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

31 

TABELA 26 - RESUMO DAS MÉDIAS HISTÓRICAS (1979-2014) DAS VARIÁVEIS DA ESTAÇÃO PALMAS 

(2651043). 241 

TABELA 27 - DADOS REFERENTES À DIREÇÃO PREDOMINANTE E VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO OBTIDOS 

DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE CLEVELÂNDIA (1973/2012). 242 

TABELA 28 – PADRÕES DE QUALIDADE DO AR (RESOLUÇÃO CONAMA Nº003/90 E RESOLUÇÃO SEMA 

Nº16/2014). 259 

TABELA 29 - - NCA POR TIPOLOGIA DE ÁREA CONSTANTE NA ABNT NBR 10.151, EM DB(A). 269 

TABELA 30 - LIMITES DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA – PICO (MM/S). 270 

TABELA 31 – LOCALIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA TIPOLOGIA DE ÁREA DOS PONTOS DE MEDIÇÃO DE 

RUÍDOS E VIBRAÇÃO ADOTADOS. 275 

TABELA 32 – RESUMO DOS RESULTADOS DE RUÍDO AMBIENTE (LRA) E VIBRAÇÕES OBTIDOS NOS PONTOS 

DEFINIDOS. 279 

TABELA 33 – UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS IDENTIFICADAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO 

EMPREENDIMENTO. 284 

TABELA 34 – TIPOS DE SOLOS IDENTIFICADOS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. 287 

TABELA 35 – ASPECTOS OBSERVADOS NOS PONTOS DE INTERESSE LEVANTADOS EM CAMPO. 290 

TABELA 36 – PROCESSOS MINERÁRIOS IDENTIFICADOS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO.

 299 

TABELA 37 – PRINCIPAIS CORPOS HÍDRICOS INSERIDOS NA AID E AII DO EMPREENDIMENTO. 308 

TABELA 38 – CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS CORPOS D’ÁGUA DE INTERESSE VERIFICADOS NA ADA E 

AID DO EMPREENDIMENTO. 315 

TABELA 39 – ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA CONSIDERADA PARA ESTUDO HIDROLÓGICO. 323 

TABELA 40 – SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS PARA A ESTAÇÃO SALTO CLAUDELINO (6592500). 325 

TABELA 41 – VAZÕES MÁXIMAS E MÍNIMAS ANUAIS DA ESTAÇÃO SALTO CLAUDELINO. 329 

TABELA 42 – SÉRIE DE VAZÕES PARA USOS CONSUNTIVOS. 333 

TABELA 43 – OUTORGAS DE USO INSERIDAS NA AII DO EMPREENDIMENTO. 336 

TABELA 44 – VAZÕES DE CAPTAÇÃO OUTORGADAS INSERIDAS NA AII DO EMPREENDIMENTO. 339 

TABELA 45 – IQA CALCULADOS PARA OS PONTOS DE COLETA. 346 

TABELA 46 – APORTE DE CARGAS ORGÂNICAS (DBO) TOTAIS E REMANESCENTES NA AII. 350 

TABELA 47 - PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS DA VEGETAÇÃO ARBÓREA 362 

TABELA 48 - LOCALIZAÇÃO DAS PARCELAS AMOSTRAIS. 370 

TABELA 49 - LOCALIZAÇÃO DAS PARCELAS AMOSTRAIS DA VEGETAÇÃO HERBÁCEA. 375 

TABELA 50 - PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS PARA A COMUNIDADE HERBÁCEO-SUBARBUSTIVA. 376 

TABELA 51 - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA AID DO EMPREENDIMENTO. 383 

TABELA 52 - LISTAGEM DAS ESPÉCIES AVISTADAS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. 388 

TABELA 53 - ESPÉCIES CITADAS EM LISTAS DE AMEAÇA. 401 

TABELA 54 - PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS DA COMUNIDADE HERBÁCEA AMOSTRADA. 403 

TABELA 55 - ÍNDICES E PARÂMETROS DE DIVERSIDADE DA VEGETAÇÃO HERBÁCEA. 405 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

32 

TABELA 56 - PARÂMETROS ESTRUTURAIS DA VEGETAÇÃO ARBÓREA AMOSTRADA. 410 

TABELA 57 - ESTRUTURA DIAMÉTRICA DA VEGETAÇÃO ARBÓREA. 413 

TABELA 58 - ÍNDICES E PARÂMETROS DE DIVERSIDADE DA VEGETAÇÃO ARBÓREA. 416 

TABELA 59 - PARÂMETROS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTÁGIOS SUCESSIONAIS DA VEGETAÇÃO 

SECUNDÁRIA, SEGUNDO RESOLUÇÃO CONAMA Nº 02/94. 419 

TABELA 60 - PARÂMETROS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTÁGIOS SUCESSIONAIS DA VEGETAÇÃO 

SECUNDÁRIA NOS CAMPOS DE ALTITUDE, SEGUNDO RESOLUÇÃO CONAMA Nº 423/2010. 421 

TABELA 61 - LISTA DE ESPÉCIES HERBÁCEAS ENCONTRADAS NAS ÁREAS DE ESTUDO. 422 

TABELA 62 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ADA. 423 

TABELA 63 - ÁREA PASSÍVEL DE SUPRESSÃO FLORESTAL. 424 

TABELA 64 - RESUMO DOS PARÂMETROS E ESTIMATIVAS DO INVENTÁRIO FLORESTAL. 426 

TABELA 65 – LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS/MÓDULOS AMOSTRAIS. 429 

TABELA 66 – ESFORÇO AMOSTRAL EMPREGADO EM CADA UMA DAS CAMPANHAS DO LEVANTAMENTO DE 

HYMENOPTERA. 455 

TABELA 67 – ESFORÇO AMOSTRAL EMPREGADO PARA AS DUAS CAMPANHAS DO LEVANTAMENTO DE 

HYMENOPTERA. 456 

TABELA 68 – LISTA DAS ESPÉCIES DE ABELHAS LEVANTADAS DURANTE AS FASES DE AMOSTRAGEM. 458 

TABELA 69 – ABUNDÂNCIAS RELATIVAS DAS ESPÉCIES DE ABELHAS, OBTIDAS  DURANTE O LEVANTAMENTO 

DE FAUNA. 463 

TABELA 70 – SIMILARIDADE ENTRE AS ASSEMBLÉIAS DE HYMENOPTERAS NAS ÁREAS AMOSTRAIS, A 

PARTIR DO ÍNDICE DE MORISITA. 465 

TABELA 71 - LISTA DOS HYMENOPTERAS COM PROVÁVEL OCORRÊNCIA PARA A REGIÃO, SEGUNDO DADOS 

SECUNDÁRIOS. 471 

TABELA 72 – ESFORÇO AMOSTRAL EMPREGADO POR MÉTODO SISTEMATIZADO, DURANTE CADA FASE DO 

LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA. 475 

TABELA 73 - ESFORÇO AMOSTRAL EMPREGADO POR MÉTODO SISTEMATIZADO PARA O TOTAL DO 

LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA. 475 

TABELA 74 – LISTA GERAL DAS ESPÉCIES DA HERPETOFAUNA REGISTRADAS DURANTE O LEVANTAMENTO.

 477 

TABELA 75 – ABUNDÂNCIA ABSOLUTA (A) E RELATIVA (R) PARA OS DADOS DA HERPETOFAUNA. 483 

TABELA 76 – MATRIZ DE SIMILARIDADE DE MORISITA ENTRE OS MÓDULOS AMOSTRAIS. 485 

TABELA 77 – MATRIZ DE SIMILARIDADE DE JACCARD ENTRE OS MÓDULOS AMOSTRAIS. 485 

TABELA 78 - ESPÉCIES DE ANFÍBIOS COM POSSÍVEL OCORRÊNCIA NA REGIÃO. 492 

TABELA 79 - ESPÉCIES DE RÉPTEIS COM POSSÍVEL OCORRÊNCIA NA REGIÃO. 497 

TABELA 80 – ESFORÇO AMOSTRAL EMPREGADO EM CADA UMA DAS CAMPANHAS DO LEVANTAMENTO DA 

AVIFAUNA. 500 

TABELA 81 – ESFORÇO AMOSTRAL EMPREGADO PARA AS DUAS CAMPANHAS DO LEVANTAMENTO DA 

AVIFAUNA. 500 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

33 

TABELA 82 – LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES REGISTRADAS DURANTE O LEVANTAMENTO. 507 

TABELA 83 – ÍNDICE PONTUAL DE ABUNDÂNCIA (IPA) DAS ESPÉCIES DE AVES DURANTE AS FASES DO 

LEVANTAMENTO DA FAUNA. 523 

TABELA 84 – SIMILARIDADE ENTRE AS ASSEMBLÉIAS DE AVES NAS ÁREAS AMOSTRAIS, A PARTIR DO 

ÍNDICE DE MORISITA. 529 

TABELA 85 – OCORRÊNCIA DAS ESPÉCIES QUANTO NOS AMBIENTES AMOSTRADOS. 534 

TABELA 86 – LISTA DAS ESPÉCIES CLASSIFICADAS COMO AMEAÇADAS. 538 

TABELA 87 – LISTA DE ESPÉCIES COM COMPORTAMENTO SINANTRÓPICO ENCONTRADAS NAS ÁREAS 

ESTUDADAS. 540 

TABELA 88 – LISTA DE ESPÉCIES DE INTERESSE CINEGÉTICO. 541 

TABELA 89 – LISTA DE ESPÉCIES DE INTERESSE ECONÔMICO. 542 

TABELA 90 - ESPÉCIES DE AVES COM POSSÍVEL OCORRÊNCIA NA REGIÃO. 549 

TABELA 91 – ESFORÇO AMOSTRAL EMPREGADO POR MÉTODO SISTEMATIZADO PARA CADA FASE DO 

LEVANTAMENTO DA MASTOFAUNA. 564 

TABELA 92 – ESFORÇO AMOSTRAL EMPREGADO POR MÉTODO SISTEMATIZADO PARA O TOTAL DO 

LEVANTAMENTO DA MASTOFAUNA. 564 

TABELA 93 – LISTA GERAL DA MASTOFAUNA REGISTRADA DURANTE O LEVANTAMENTO. 567 

TABELA 94 – ABUNDÂNCIA ABSOLUTA (A) E RELATIVA (R) PARA OS DADOS DA MASTOFAUNA. 574 

TABELA 95 – MATRIZ DE SIMILARIDADE DE MORISITA ENTRE AS ÁREAS AMOSTRAIS. 577 

TABELA 96 – MATRIZ DE SIMILARIDADE DE JACCARD ENTRE AS ÁREAS AMOSTRAIS. 578 

TABELA 97 – LISTA DAS ESPÉCIES DE MAMÍFEROS AMEAÇADAS REGISTRADAS DURANTE AS CAMPANHAS 

REALIZADAS. 584 

TABELA 98 - ESPÉCIES DE MAMÍFEROS COM POSSÍVEL OCORRÊNCIA NA REGIÃO. 593 

TABELA 99 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ENTORNO DE 10 KM DO EMPREENDIMENTO. 605 

TABELA 100 – PROPRIEDADES INTERCEPTADAS PELA ADA DO EMPREENDIMENTO E RESERVA LEGAL. 618 

TABELA 101 - TIPOLOGIAS DE USO DO SOLO APLICADAS A ÁREA DE ESTUDO. 624 

TABELA 102 - REPRESENTATIVIDADE DAS CLASSES DE USO DO SOLO, CONSIDERANDO A TOTALIDADE DA 

AID DO EMPREENDIMENTO. 625 

TABELA 103 – SETORES CENSITÁRIOS E SUA SITUAÇÃO. 633 

TABELA 104 – FORMA DE ABASTECIMENTO DOMICILIAR DE ENERGIA ELÉTRICA NA AID, SETORES 

CENSITÁRIOS E MUNICÍPIO DE PALMAS, DE ACORDO COM O CENSO DEMOGRÁFICO (2010). 650 

TABELA 105 – ESTABELECIMENTOS NA ZONA RURAL DE PALMAS SEGUNDO A SUA CARACTERÍSTICA 

AGRÍCOLA – 2006 656 

TABELA 106 – PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE PALMAS - 2014 657 

TABELA 107 – SILVICULTURA EM PALMAS, 2014. 661 

TABELA 108 – NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS ECONÔMICOS POR ATIVIDADE, 2004 E 2014. 663 

TABELA 109 – NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS ECONÔMICOS POR ATIVIDADE, 2004 E 2014 665 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

34 

TABELA 110 – POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA SEGUNDO A SUA ESCOLARIDADE DE PALMAS – 

2010. 672 

TABELA 111 – POPULAÇÃO OCUPADA POR SEÇÃO DE ATIVIDADE NO MUNICÍPIO DE PALMAS, EM 2010.

 673 

TABELA 112 – POPULAÇÃO OCUPADA SEGUNDO GÊNERO E IDADE EM PALMAS – 2010. 675 

TABELA 113 – CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES DE PALMAS – 2010. 675 

TABELA 114 – PRINCIPAIS CONTAS CONTABEIS DA RECEITA MUNICIPAL A PREÇOS CORRENTES – PALMAS 

2007 A 2011. 680 

TABELA 115 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E SEUS REPASSES NO MUNICÍPIO DE PALMAS EM 2011. 684 

TABELA 116 – PRINCIPAIS CONTAS CONTÁBEIS DA DESPESA MUNICIPAL – PALMAS 2007 A 2011. 686 

TABELA 117 – QUANTIDADE DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PALMAS EM 2017. 695 

TABELA 118 – DEFINIÇÃO DAS LEGENDAS PRESENTES NA FIGURA 226. 697 

TABELA 119 – MATRÍCULAS NO ENSINO REGULAR SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DE 

PALMAS, 2015. 700 

TABELA 120 – MÉDIA DE ALUNOS POR SALA EM 2010. 701 

TABELA 121 – PALMAS – IPDM. 706 

TABELA 122 – RELIGIÃO DA POPULAÇÃO DE PALMAS – 2010. 707 

TABELA 123 – SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS CADASTRADOS NA CNSA – IPHAN. 742 

TABELA 124 – TEMAS-CHAVE E ASPECTOS RELEVANTES PARA OS MEIOS FÍSICO, BIÓTICO E 

SOCIOECONÔMICO. 748 

TABELA 125 – ANÁLISE INTEGRADA. 756 

TABELA 126 - MODELO DE QUADRO DE AIA PARA IMPACTOS REAIS. 768 

TABELA 127 - MODELO DE QUADRO DE AIA PARA IMPACTOS POTENCIAIS. 769 

TABELA 128 - CÓDIGOS PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO DE AIA. 769 

TABELA 129 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS: FREQUÊNCIA. 774 

TABELA 130 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS: IMPORTÂNCIA OU SEVERIDADE. 774 

TABELA 131 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS: CONTINUIDADE OU REVERSIBILIDADE.

 775 

TABELA 132 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS: ABRANGÊNCIA. 775 

TABELA 133 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS: DURAÇÃO. 775 

TABELA 134 – CRITÉRIO PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO IMPACTO REAL ATRAVÉS DO IS. 776 

TABELA 135 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS: PROBABILIDADE. 776 

TABELA 136 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS: SEVERIDADE. 777 

TABELA 137 – CRITÉRIO PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO IMPACTO POTENCIAL ATRAVÉS DO IS. 777 

TABELA 138 - DADOS DE POTÊNCIA SONORA APARENTE DOS AEROGERADORES GAMESA - G114-2.0 

MW. 812 

TABELA 139 – RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM O ESTUDO DE PREDIÇÃO ACÚSTICA PARA O 

COMPLEXO EÓLICO PALMAS II. 815 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

35 

TABELA 140 - PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA FORMULAÇÃO DA TEORIA ACÚSTICA PARA SUPERPOSIÇÃO OU 

“SOMA” DE NÍVEIS SONOROS. 816 

TABELA 141 - RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM O ESTUDO DE PREDIÇÃO ACÚSTICA 

CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO AERODINÂMICA NOS AEROGERADORES MAIS CRÍTICOS DO COMPLEXO 

EÓLICO PALMAS II. 822 

TABELA 142 - RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM O ESTUDO DE PREDIÇÃO ACÚSTICA 

CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO AERODINÂMICA EM TODOS OS AEROGERADORES DO COMPLEXO EÓLICO 

PALMAS II. 823 

TABELA 143 - RESUMO DOS RESULTADOS SIMULADOS OBTIDOS NOS PONTOS MAIS CRÍTICOS PARA 

AVALIAÇÃO FRENTE À APLICAÇÃO DE SERRILHAS NAS PÁS DOS AEROGERADORES. 824 

TABELA 144 - RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM O ESTUDO DE PREDIÇÃO ACÚSTICA 

CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO AERODINÂMICA NOS AEROGERADORES MAIS CRÍTICOS E O DESLIGAMENTO 

DAS 4 TURBINAS EÓLICAS MAIS RELEVANTES. 826 

TABELA 145 - COMPARAÇÃO DO INCREMENTO LINEAR EM DB(A) NOS DIFERENTES CENÁRIOS AVALIADOS.

 828 

TABELA 146 – CARACTERÍSTICAS DAS OPÇÕES DE TURBINAS PARA O COMPLEXO EÓLICO PALMAS II. 836 

TABELA 147 – LIMITES DE EXPOSIÇÃO A CAMPO ELETROMAGNÉTICO ESTABELECIDAS PELAS RESOLUÇÕES 

ANEEL. 840 

TABELA 148 - MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS DE OCORRÊNCIA REAL PARA O EMPREENDIMENTO NA 

FASE DE PLANEJAMENTO. 910 

TABELA 149 - MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS DE OCORRÊNCIA REAL PARA O EMPREENDIMENTO NA 

FASE DE INSTALAÇÃO. 911 

TABELA 150 - MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS DE OCORRÊNCIA POTENCIAL PARA O EMPREENDIMENTO 

NA FASE DE INSTALAÇÃO. 916 

TABELA 151 - MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS DE OCORRÊNCIA REAL PARA O EMPREENDIMENTO NA 

FASE DE OPERAÇÃO. 918 

TABELA 152 - MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS DE OCORRÊNCIA POTENCIAL PARA O EMPREENDIMENTO 

NA FASE DE OPERAÇÃO. 921 

TABELA 153 – TABELA RESUMO DE IMPACTOS, MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS. 926 

TABELA 154 - CRONOGRAMA MENSAL DA FASE DE INSTALAÇÃO. 948 

TABELA 155 - CRONOGRAMA MENSAL DA FASE DE OPERAÇÃO. 948 

TABELA 156 - TÉCNICAS MECÂNICAS E VEGETATIVAS A SEREM UTILIZADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS. 1089 

TABELA 157 – ATRIBUTO E VALORES DO ÍNDICE DE MAGNITUDE. 1102 

TABELA 158 – ATRIBUTO E VALORES DO ÍNDICE DE BIODIVERSIDADE. 1102 

TABELA 159 – ATRIBUTO E VALORES DO ÍNDICE DE ABRANGÊNCIA. 1103 

TABELA 160 – ATRIBUTO E VALORES DO ÍNDICE DE TEMPORALIDADE. 1103 

TABELA 161 – ATRIBUTO E VALORES DO COMPROMETIMENTO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS. 1104 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

36 

TABELA 162 - INFORMAÇÕES DE SUBSÍDIO AO CÁLCULO DO IUC. 1104 

TABELA 163 - INFORMAÇÕES DE SUBSÍDIO AO CÁLCULO DO IM. 1104 

TABELA 164 - INFORMAÇÕES DE SUBSÍDIO AO CÁLCULO DO IB. 1105 

TABELA 165 - INFORMAÇÕES DE SUBSÍDIO AO CÁLCULO DO IA. 1105 

TABELA 166 - INFORMAÇÕES DE SUBSÍDIO AO CÁLCULO DO IT. 1105 

TABELA 167 - INFORMAÇÕES DE SUBSÍDIO AO CÁLCULO DO ICAP. 1105 

TABELA 168 – TABELA DE SELEÇÃO DOS VALORES DOS ATRIBUTOS PARA CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL. 1105 

 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

37 

 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E EMPRESA CONSULTORA 1.

1.1. Identificação do empreendedor 

 

 

Razão social:  
Enerbios Consultoria em Energias Renováveis e 

Meio Ambiente Ltda 

CNPJ:  08.929.115/0001-77 

Inscrição estadual: isenta 

Endereço: 
Rua Professor Macedo Filho, nº 175, Bom Retiro, 

Curitiba-PR. CEP: 80520-340. 

Número Cadastro Técnico 

Federal (CTF) - IBAMA: 
4900992 

Telefone: (41) 3023-4344 

Site: www.enercons.com.br 

E-mail: comercial@enerbios.com.br 

Representante legal: Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni 

CPF: 169.836.539-04 

Cargo: Engenheiro Eletricista 

Telefone: (41) 3023-4344 

E-mail: comercial@enerbios.com.br 

Profissional para contato: Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni 

CPF: 169.836.539-04 

Cargo: Engenheiro Eletricista 

Telefone: (41) 3023-4344 

E-mail: comercial@enerbios.com.br 
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1.1.1. Empresas parceiras no projeto 
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1.2. Identificação da empresa consultora 

 

 

Razão social: Assessoria Técnica Ambiental Ltda. 

Nome fantasia: Cia Ambiental 

CNPJ: 05.688.216/0001-05 

Registro do CREA-PR: 41043 

Número do CTF IBAMA: 2997256 

Endereço: 
Rua Marechal José Bernardino Bormann, n° 821 

Bigorrilho, Curitiba/PR. CEP: 80.730-350. 

Telefone/fax: (41) 3336-0888 

E-mail: ciaambiental@ciaambiental.com.br 

Representante legal, 

responsável técnico 
Pedro Luiz Fuentes Dias 

CPF: 514.620.289-34 

Número do CTF IBAMA: 100593 

Endereço: 
Rua Marechal José Bernardino Bormann, n° 821 

Bigorrilho, Curitiba/PR. CEP: 80.730-350. 

Telefone/fax: (41) 3336-0888 

E-mail: pedro.dias@ciaambiental.com.br 
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1.3. Dados da equipe técnica multidisciplinar responsável pela 

elaboração do EIA 

 

Coordenação geral 

Pedro Luiz Fuentes Dias 

Engenheiro florestal 

Especialista em análise ambiental 

Mestre em agronomia: ciência do solo 

CREA-PR: 18.299/D  

ART n°: 20161517473 

CTF IBAMA: 100593 _____________________________ 

 

 

Alexandre Martinho Sanches 

Engenheiro ambiental 

Especialista em gestão de projetos 

CREA-PR: 105.238/D  

ART nº: 20162080028 

CTF IBAMA: 4275895 _____________________________ 

 

 

Supervisão geral 

Fernando Alberto Prochmann 

Engenheiro bioquímico e de segurança do 

trabalho 

Especialista em gestão e engenharia 

ambiental 

CREA-PR: 86.218/D  

ART n°: 20163623343 

CTF IBAMA: 1728257 _____________________________ 
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Equipe técnica multidisciplinar 

 

Legislação ambiental 

Hélio Roberto Linhares de Oliveira 

Advogado 

OAB PR: 43.076  

CTF IBAMA: 3638673 ________________________________________ 

 

Mapeamento temático ambiental 

Sônia Burmestes do Amaral 

Geógrafa 

Especialista em agronomia, Mestre em 

geografia (Análise e gestão ambiental) 

CREA-PR 28.698/D 

ART nº: 20161585541 

CTF IBAMA: 539019 
________________________________________ 

 

Meio físico 

Coordenação e elaboração das seções de 

clima e qualidade do ar, ruídos e 

vibrações, recursos hídricos 

Alexandre Martinho Sanches 

Engenheiro ambiental 

Especialista em gestão de projetos 

CREA-PR: 105.238/D  

ART nº: 20162080028 

CTF IBAMA: 4275895 _____________________________ 
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Geologia, geomorfologia, pedologia, 

direitos minerários e recursos minerais, 

suscetibilidade geopedológica, recursos 

hídricos subterrâneos 

Fábio Manassés 

Geólogo 

Mestre em geologia ambiental/ 

hidrogeologia 

CREA-PR: 79.674/D  

ART nº: 20162080028 

CTF IBAMA: 5011173 _____________________________ 

 

Meio biótico 

Coordenação geral, Hymenoptera e 

mastofauna: 

Denilson Roberto Jungles de Carvalho 

Biólogo 

Mestre em Ecologia da Conservação 

CRBio 7ª região: 25.892/07D 

ART n°: 07-2232/15 e 07-2231/15 

CTF IBAMA: 572124 _____________________________ 

 

Avifauna: 

Fernando do Prado Florêncio 

Biólogo 

Mestre em ecologia e conservação da 

biodiversidade 

CRBio 7ª região: 50.444/07D 

ART n°: 07-2234/15 

CTF IBAMA: 4301535 _____________________________ 

 

Herpetofauna: 

Gustavo Oliveira Borges 

Biólogo 

CRBio 7ª região: 25.892/07D 

ART n°: 07-2233/15 

CTF IBAMA: 3156764 _____________________________ 
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Flora: 

Patrícia Maria Stasiak 

Engenheira florestal 

Especialista em gestão ambiental e 

sustentabilidade 

CREA-PR 124.436/D 

ART n°: 20161886843 

CTF IBAMA: 5337139 ______________________________________ 

 

 

Meio socioeconômico 

Coordenação geral do meio 

socioeconômico 

Marcelo Ling Tosta da Silva 

Economista e Engenheiro ambiental 

Corecon-PR: 8013 

ART nº 20/2016 

CTF IBAMA: 5525387 _______________________________________ 

 

Dhyeisa Lumena Rossi 

Bacharel em ciências sociais 

Mestre em ciência política 

DRT: 0000448/PR 

CTF IBAMA: 6510372 _______________________________________ 

 

Marcela Thierbach Ruiz 

Bacharel em comércio exterior 

Mestre em gestão ambiental 

CTF IBAMA: 3198270 
_______________________________________ 
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Equipe de apoio 

Augusto de Paula Polese, engenheiro cartógrafo 

(apoio no mapeamento temático ambiental) 

 

Fernanda Gatto de Almeida, bióloga 

(levantamentos de campo – mastofauna) 

 

Flávio Eduardo Amaral Herzer, engenheiro ambiental 

(apoio nos estudos do meio físico) 

 

Gislaine Garcia Galeriani, bióloga 

(apoio nos estudos de fauna) 

 

Guilherme Grazzini Conforti da Fonseca, biólogo 

(levantamentos de campo – mastofauna) 

 

Henrique Toledo Bettega, biólogo 

(levantamentos de campo – herpetofauna) 

 

Jaqueline dos Santos Pontes, biólogo 

(levantamentos de campo – mastofauna) 

 

Jean Júnior Barcik, biólogo 

(levantamentos de campo – avifauna) 

 

João Eduardo Cavalcanti Brito, biólogo 

(levantamentos de campo – morcegos) 

 

Leonardo José Lobo Brantes, biólogo 

(levantamentos de campo – herpetofauna) 

 

Letícia Vanessa Graf Peters, bióloga 

(levantamentos de campo – hymenopteras) 

 

Lucas Mansur Schimaleski, geógrafo 

(apoio nos estudos do meio socioeconômico) 

 

Luciane Caroline Ferreira, bióloga 

(levantamentos de campo – herpetofauna) 

 

Luis Eduardo de Mattos Pukanski, biólogo 

(levantamentos de campo – herpetofauna) 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

45 

Marcos André Navarro, biólogo 

(levantamentos de campo – mastofauna) 

 

Mariany Nayara Cordeiro Brasil, acadêmica de geologia 

(apoio nos estudos de geologia) 

 

Philippe Fumaneri Teixeira, acadêmico de biologia 

(apoio nos estudos de fauna) 

 

Rafael Nadin Babes, biólogo 

(levantamentos de campo – morcegos) 

 

Rafael Rufino de Amorin 

(levantamentos de campo – avifauna) 

 

Rony Paolin Hasckel, biólogo 

(levantamentos de campo – herpetofauna) 

 

Tatiana Pineda Portella Zenker, bióloga 

(levantamentos de campo – morcegos) 

 

Theo Roccon Branco, graduando em engenharia ambiental 

(apoio nos estudos do meio físico) 

 

Thiago Augusto Meyer, engenheiro florestal 

(apoio nos estudos de flora) 

 

Thiago Moriggi, engenheiro ambiental 

(apoio nos estudos do meio físico) 

 

Thyago Augusto Gonçalves, graduando em engenharia cartográfica 

(apoio na elaboração do mapeamento temático) 

 

Wellington Monteiro, técnico em meio ambiente 

(apoio nos levantamentos de meio físico) 
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1.4. Caracterização do empreendimento – Informações gerais 

O projeto do Complexo Eólico Palmas II está inserido integralmente no 

Município de Palmas, região sudoeste do Estado do Paraná. É composto 

por 100 aerogeradores distribuídos em sete parques eólicos, com uma 

capacidade total instalada de 200 MW. A denominação, número de 

aerogeradores e potência instalada dos parques integrantes do complexo 

são apresentados na tabela a seguir.  

 

Tabela 1 – Parques integrantes do Complexo Eólico Palmas II. 

Complexo Parques 

Área 

construída  

estimada 1 

(ha) 

Potência 

instalada 

(MW) 

Nº de 

aerogeradores 

PALMAS II 

UEE 

Tradição 
0,18 26 MW 13 

UEE Santa 

Maria 
0,21 30 MW 15 

UEE Campo 

Alegre 
0,16 24 MW 12 

UEE 

Taipinha 
0,21 30 MW 15 

UEE São 

Francisco 
0,21 30 MW 15 

UEE Santa 

Cruz 
0,21 30 MW 15 

UEE 

Pederneiras 
0,21 30 MW 15 

Subestação 

elevadora 
4,5 - - 

Linha de 

transmissão2 
0,37 - - 

 

Fazem parte da estrutura dos parques a serem implantados também seus 

acessos, linhas de conexão interna e subestação elevadora central, 

localizada em área estrategicamente definida em relação aos parques, 

visando a facilidade de conexão. O projeto prevê a utilização de linhas de 

                                    

1 Para o item “área construída estimada” foi considerado 12 m de diâmetro na base de 

cada aerogerador. 
2 Área estimada ocupada pela base das torres eólicas, considerando 20 m² de área de 

base e uma torre a cada 150 metros. 
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conexão aéreas, adjacentes aos acessos implantados, conforme 

detalhamentos apresentados junto ao item 3.6.4.  

A linha de transmissão prevê a interligação entre a subestação elevadora 

do complexo eólico e a subestação de Palmas (Copel), em um trajeto de 

aproximadamente 31 km. A linha de transmissão está prevista com uma 

tensão nominal de 138 kV, utilizando torres metálicas treliçadas ou postes 

em concreto com altura de 20 m e cabo condutor 397,5 MCM. A maior 

parte de seu traçado é previsto de maneira adjacente à faixa de domínio 

da rodovia PR-280, visando otimizar a ocupação desta faixa e minimizar 

interferências em propriedades lindeiras, tendo em vista ainda que já 

existe linha de transmissão inserida nas proximidades da rodovia. Tal 

traçado foi definido a partir de análise das possibilidades locacionais 

(apresentadas junto ao item 4.2), levando em consideração também a 

disponibilidade do sistema para interligação da potência pretendida, 

conforme indicação da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, 

tratada junto ao item 3.7.1.1. Cópia da consulta de interligação realizada 

junto à COPEL é apresentada junto ao anexo 07. 

 

A figura a seguir apresenta a localização dos sete parques integrantes do 

complexo, estruturas associadas e linha de transmissão. A localização do 

empreendimento, em maior nível de detalhe, é apresentada também junto 

ao mapeamento temático no anexo 08.  

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

48 

 

Figura 1 – Localização do Complexo Eólico Palmas II e linha de transmissão. 
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1.4.1. Personalidade jurídica e estrutura da empresa proponente 

Fundada em 02 de julho de 2007, a empresa Enerbios Consultoria em 

Energias Renováveis e Meio Ambiente Ltda., tem como principal 

seguimento de atuação os serviços técnicos especializados de engenharia 

elétrica, consultoria e projetos de produção, transmissão, distribuição e 

utilização de energia elétrica de origem térmica, hidráulica, eólica, solar e 

outras. 

 

Sua atuação estende-se a elaboração de estudos, avaliações, laudos 

técnicos, pareceres, auditorias e projetos básicos e executivos na área 

ambiental, e em especial, relativamente a coleta, transporte, seleção e 

disposição final de resíduos urbanos e industriais. 

 

Em parceria com as empresas InnoVent e Ventosul Energia, a Enerbios 

iniciou os estudos de viabilidade de implantação do empreendimento 

pretendido em meados de 2010.  

 

A Innovent foi fundada em 1996 na Alemanha, e possui atuação voltada 

ao setor eólico, com o desenvolvimento de projetos e construção de 

parques. A VentoSul Energia, localizada em Abelardo Luz-SC, possui foco 

no investimento em projetos de energia renovável. As três empresas tem 

atuado na região do projeto na medição de ventos e tratativas com os 

proprietários das áreas, buscando a viabilização do projeto em um 

objetivo comum de investimento no setor eólico no Estado do Paraná. 

 

Para as próximas fases do projeto, haverá a estruturação de uma 

sociedade para fins específicos (SPE), com possibilidade de novos 

parceiros do setor para a concretização do projeto.  
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1.4.2. Titularidade das glebas 

A área prevista para o empreendimento se insere integralmente na zona 

rural do Município de Palmas, ocupando porções de 43 propriedades 

rurais. A ocupação das áreas necessárias para implantação das estruturas 

dos parques integrantes do complexo será realizada através de regime de 

concessão ou arrendamento por meio de contratos firmados com os 

proprietários, os quais receberão um percentual dos valores de venda da 

energia gerada pelos aerogeradores inseridos em suas respectivas 

propriedades.  

 

A maioria dos proprietários já possui pré-contrato de concessão das áreas 

previstas para ocupação pelos parques integrantes do complexo. A 

implantação do empreendimento não demanda a desapropriação e 

relocação de estruturas e benfeitorias, sendo o funcionamento do 

empreendimento plenamente compatível com as demais atividades 

desempenhadas nas propriedades onde se insere.  

 

Especificamente quanto às áreas necessárias para implantação da linha de 

transmissão, tendo em vista suas particularidades e restrição de uso da 

faixa de servidão, assim como para a área da subestação elevadora e de 

controle operacional do complexo, as mesmas serão contempladas por 

processo de indenização aos proprietários.  

 

Os dados preliminares dos proprietários, propriedades e indicação das 

estruturas do complexo inseridas em cada propriedade são apresentados 

na tabela a seguir. Ressalta-se que durante a fase de licenciamento de 

instalação, todas as propriedades serão contempladas por levantamento 

socioeconômico detalhado, a fim embasar todas as ações de 

arrendamento e indenizações necessárias à implantação do 

empreendimento.  
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Tabela 2 – Relação de propriedades e proprietários das áreas de inserção do 

Complexo Eólico Palmas II. 

Cód3. 
Nome do 

proprietário 
Matrícula 
do imóvel 

Área na 
matrícula 

(ha) 

Parque/ 
estrutura 
inserida 

Pré-
contrato 

02 

Cláudio Marcondes 
Baptista 12.822 575,7687 UEE Santa Maria Sim 

Marly Belo Baptista 

04 

Jair de Almeida Mello 

3.295 439,8450 UEE Pederneiras Sim Mari D´Alva 
Scaramella de Mello 

05 

Jair de Almeida Mello 

7.151 290,4000 UEE Pederneiras Sim Mari D´Alva 
Scaramella de Mello 

06 

Ibelmar Seleme 

3.297 417,3529 UEE Pederneiras Sim Marlene de Almeida 

Mello Seleme 

6A 

Ibelmar Seleme 

8.658 214,0040 
UEE Pederneiras 

(acesso) 
Não Marlene de Almeida 

Mello Seleme 

6B 

Ibelmar Seleme 

10.760 9,2100 
UEE Pederneiras 

(acesso) 
Não Marlene de Almeida 

Mello Seleme 

07 

Darci Miguel Vezzaro 

5.622 5,8302 UEE Campo Alegre Sim 
Sandra R. B. Vezzaro 

João Angelo Vezzaro 

Eduarda Vezzaro 

08 

Darci Miguel Vezzaro 

7.121 870,1000 UEE Campo Alegre Sim 
Sandra R. B. Vezzaro 

João Angelo Vezzaro 

Eduarda Vezzaro 

09 

Kátia Maria Refosco 

11.646 617,1000 

UEE Pederneiras 

Sim 

9B 11.648 308,5500 Sim 

9C 11.650 117,6120 Sim 

10 

Albino Ferronato 
(usufrutuário) 

7.120 884,8600 

UEE Campo Alegre 
(Acesso) 

UEE Santa Cruz 
(Acesso) 

Não 

Lourena Anna 

Franciosi Ferronato 

Roque Abel Ferronato 

Maise Regina Lovo 
Ferronato 

Marco Antonio 
Ferronato 

Marcia Bosquirolli 
Lazzaretti Ferronato 

Zaida Maria Ferronatto 
Abdala 

José Luiz Abdalla 

Norma Rita Ferronato 

Aldair Antonio Goldoni 

                                    

3 Código indicativo da propriedade, representado junto ao mapa da Figura 2. 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

52 

Cód3. 
Nome do 

proprietário 

Matrícula 

do imóvel 

Área na 
matrícula 

(ha) 

Parque/ 
estrutura 
inserida 

Pré-

contrato 

José Luiz Abdalla 

12A 

Mauro Bordin 

2.041 60,8696 UEE Santa Maria Não 

Raquel Fiorese Bordin 

Adilson Bordin 

Morgana Bernardi 
Bordin 

12B 

Mauro Bordin 

3.296 176,9825 
UEE Santa Maria 

(Acesso) 
Sim 

Raquel Fiorese Bordin 

Adilson Bordin 

Morgana Bernardi 
Bordin 

12C 

Mauro Bordin 

3.731 36,3000 UEE Santa Maria Sim 

Raquel Fiorese Bordin 

Adilson Bordin 

Morgana Bernardi 
Bordin 

12J 

Mauro Bordin 

13.203 37,4370 UEE Santa Maria Sim 

Raquel Fiorese Bordin 

Adilson Bordin 

Morgana Bernardi 
Bordin 

13F 

Tomasi Keppen & Cia 

Ltda 

11.414 50,0000 UEE Tradição Sim 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. 
Keppen 

Maria Almeri Tomasi 
Keppen 

13G 

Tomasi Keppen & Cia 
Ltda 

11.415 50,0000 

UEE Tradição 
Subestação 
elevadora e 

Canteiro de obras 

central 

Sim 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. 
Keppen 

Maria Almeri Tomasi 
Keppen 

13H 

Tomasi Keppen & Cia 

Ltda 

11.416 50,0000 
UEE Tradição e 

linha de 
transmissão 

Sim 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. 
Keppen 

Maria Almeri Tomasi 
Keppen 

13I 

Tomasi Keppen & Cia 
Ltda 

11.417 50,0000 UEE Tradição Sim 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. 

Keppen 

Maria Almeri Tomasi 
Keppen 

13J 

Tomasi Keppen & Cia 
Ltda 11.418 50,0000 UEE Tradição Sim 

Rodrigo Keppen 
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Cód3. 
Nome do 

proprietário 

Matrícula 

do imóvel 

Área na 
matrícula 

(ha) 

Parque/ 
estrutura 
inserida 

Pré-

contrato 

Nelci Terezinha S. 
Keppen 

Maria Almeri Tomasi 
Keppen 

13K 

Tomasi Keppen & Cia 
Ltda 

11.419 50,0000 
UEE Tradição 

(acesso) 
Sim 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. 
Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

13L 

Tomasi Keppen & Cia 
Ltda 

11.420 242,0000 UEE Tradição Sim 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. 
Keppen 

Maria Almeri Tomasi 
Keppen 

13M 

Tomasi Keppen & Cia 
Ltda 

11.421 242,0000 UEE Tradição Sim 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. 
Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

13N 

Tomasi Keppen & Cia 
Ltda 

11.422 300,0000 UEE Tradição Sim 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. 
Keppen 

Maria Almeri Tomasi 
Keppen 

13O 

Tomasi Keppen & Cia 
Ltda 

11.423 336,8000 
UEE Tradição / 

UEE Campo Alegre 
Sim 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. 
Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

14 Antonio Reis 12.808 223,9430 UEE Santa Maria Sim 

14A Antonio Reis 12.809 41,4370 UEE Santa Maria Sim 

14B Antonio Reis 12.810 132,2635 UEE Santa Maria Sim 

14C Antonio Reis 12.811 55,0670 UEE Santa Maria Sim 

14D Antonio Reis 12.812 111,9446 UEE Santa Maria Sim 

14E Antonio Reis 12.813 74,6612 UEE Santa Maria Sim 

14F Antonio Reis 12.814 101,1195 UEE Santa Maria Sim 

15A 
Guararapes 

12.161 121,0000 UEE São Francisco Não 

15B 9.638 217,8000 UEE São Francisco Não 

15D Ausência de dados(1) UEE São Francisco 

17 
Tomaz Correa Padilha 

11.080 559,8470 UEE Taipinha Sim 
Arcelina das G. C. 
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Cód3. 
Nome do 

proprietário 

Matrícula 

do imóvel 

Área na 
matrícula 

(ha) 

Parque/ 
estrutura 
inserida 

Pré-

contrato 

Padilha 

20 Palmasplac 6.811 72,854 UEE Taipinha Não 

20B Palmasplac 12.317 423,500 UEE São Francisoc Não 

20D Ausência de dados(1) UEE Taipinha 

31 Vilmar José Carneiro 5.805 56,9808 UEE Santa Cruz Não 

32 Sebastião Dryser 5.345 331,1795 UEE Santa Cruz Não 

34 Edimir Siqueira 394 974,1500 UEE Santa Cruz Não 
(1)O levantamento de dados faltantes será realizado na etapa de obtenção da Licença de Instalação (LI). 

 

Quanto a linha de transmissão, seu traçado insere-se em 09 propriedades 

cujas informações básicas foram levantadas junto ao projeto preliminar do 

complexo. A identificação destas propriedades é apresentada na tabela 3. 

Grande parte de seu traçado está situado junto à faixa de domínio da PR-

280, cuja responsabilidade de regulação é do Departamento de Estradas 

de Rodagem do Paraná – DER/PR. Apesar disso, a implantação da linha de 

transmissão pode também afetar áreas das propriedades adjacentes à 

rodovia. Assim como para as demais propriedades onde se insere o 

empreendimento, todas estas áreas atingidas/ocupadas pelas estruturas 

do empreendimento serão objeto de levantamento socioeconômico 

detalhado para a fase de licenciamento de instalação, quando então serão 

levantadas todas as propriedades afetadas pelo empreendimento e suas 

titularidades, embasando assim os processos indenizatórios ou de 

arrenamento necessários.  

 

A figura 2 indica as propriedades identificadas nos levantamentos 

preliminares onde se inserem as estruturas do empreendimento. O 

mesmo mapeamento é apresentado em maior nível de detalhe no anexo 

08. A identificação das propriedades, conforme tabela 2 e tabela 3, é 

indicada no mapa. Junto ao anexo 10 são apresentadas cópias das 

matrículas e pré-contratos de arrendamento das propriedades já 

disponíveis na atual fase do projeto.  
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Tabela 3 – Relação de propriedades e proprietários das áreas de inserção da 

linha de transmissão4. 

Item 
Nome do 

proprietário 

Matrícula do 

imóvel 

Área na 

matrícula (ha) 
Descrição 

01 

Vanderléia Ribas 

Kindel 

3.245 776,8930 Linha de transmissão 

Ivo Kindel 

Edson Ribas 

Diogo Ribas 

Juliarte Ribas 

Alexsandra Ribas 

Ivo Batista 

Orandina Padilha de 

Araújo 

Cláudio Marcondes 

Batista 

Marly Belo Baptista 

Fortunato Ribas 

Irecê Aparecida 

Araújo Ribas 

Raul Ribas 

Zanith da Luz 

Santos Ribas 

03 
Orandina Padilha de 

Araújo 
457 223,4970 

Linha de transmissão, 

junto ao limite da 

propriedade e faixa de 

domínio da PR-280. 

05 

Jair de Almeida 

Mello 

7.151 290,4000 

Linha de transmissão 

junto ao limite da 

propriedade e faixa de 

domínio da PR-280. 
Mari D’Alva 

Scaramella de Mello 

9B Kátia Maria Refosco 11.648 308,5500 Linha de transmissão 

13E 

Tomasi Keppen & 

Cia Ltda 

11.413 50,000 Linha de transmissão 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. 

Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

13F 
Tomasi Keppen & 

Cia Ltda 
11.414 50,000 Linha de transmissão 

                                    

4 Compreende as propriedades cotempladas pelo levantamento inicial realizado junto ao 

projeto preliminar do empreendimento. A totalidade de propriedades atingidas pela linha 

de transmissão será levantada por levantamento socioeconômico completo a ser 

realizado junto ao processo de LI. 
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Item 
Nome do 

proprietário 

Matrícula do 

imóvel 

Área na 

matrícula (ha) 
Descrição 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. 

Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

13H 

Tomasi Keppen & 

Cia Ltda 

11.416 50,000 Linha de transmissão 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. 

Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

13I 

Tomasi Keppen & 

Cia Ltda 

11.417 50,000 Linha de transmissão 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. 

Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

16 A Ausência de dados(1) Linha de transmissão 
(1)O levantamento de dados faltantes será realizado na etapa de obtenção da Licença de Instalação (LI). 
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Figura 2 – Indicação das propriedades ocupadas pelo Complexo Eólico Palmas II e linha de transmissão. 
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1.4.3. Histórico  

A geração de energia eólica na região de Palmas começou a ser estudada 

no ano de 1994, quando a Companhia Paranaense de Energia Elétrica 

(COPEL) iniciou o “Projeto Ventar” (Camargo e Schubert/LACTEC, 2007).  

 

As campanhas de medições de vento integrantes daquele projeto 

utilizaram 25 torres com alturas de 18 a 20 metros e um modelo 

computacional de simulação do vento na camada limite atmosférica, 

dotado de recursos de geoprocessamento (GIS). Estas medições 

resultaram na primeira versão do Mapa do Potencial Eólico do Estado do 

Paraná, publicado em 1999, sendo este mapa um marco no conhecimento 

dos recursos eólicos no Brasil (Camargo e Schubert/LACTEC, 2007).  

 

Como resultado prático do projeto, a primeira usina eólica do sul do Brasil 

foi instalada em Palmas no ano de 1999, com potência total de 2,5 MW 

(Camargo e Schubert/LACTEC, 2007).  

 

Segundo o Banco de Informações de Geração da ANEEL (2016), a usina 

eólica supracitada, apesar do enorme potencial de utilização desta fonte 

no estado, continua sendo até o momento o único empreendimento de 

geração de energia eólica instalado no Estado do Paraná, representando 

um montante de apenas 0,02% da energia gerada em território 

paranaense. Ainda, dentre os projetos de empreendimentos de geração de 

energia em construção ou com projeto aprovado junto a ANEEL para o 

Estado do Paraná, nenhum empreendimento desta tipologia se faz 

presente (ANEEL, 2016 a).  

 

Tendo em vista o conhecido potencial eólico da região de Palmas, a 

implantação do Complexo Eólico Palmas II começou a ser avaliada em 

meados de 2010, quando foram instalados equipamentos de medição de 

ventos na região onde se insere o projeto, a fim de se obter uma série de 
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dados ampla e confiável para atestar os potenciais de geração. Foram 

instalados equipamentos de medição em alturas distintas para medição do 

potencial eólico local, conforme apresentado no item 3.4. A partir das 

medições realizadas foi possível confirmar o potencial de geração de 

energia eólica na região, através da elaboração de um mapa de ventos 

específico da área de implantação.  

 

Em paralelo às medições de vento, iniciaram-se as tratativas junto aos 

proprietários das áreas no intuito de estabelecer parcerias para utilização 

das áreas para implantação do empreendimento. Na sequência, iniciou-se 

o esboço do projeto conceitual do empreendimento, assim como as 

consultas de viabilidade de acesso ao Sistema Interligado Nacional – SIN 

perante à Companhia Paranaense de Energia – COPEL, responsável pelas 

subestações próximas ao empreendimento.  

 

Conforme apresentado junto ao item 1.4.2, já há pré-contrato de cessão 

de grande parte das áreas onde o projeto se insere, sendo este um item 

fundamental para a viabilização do empreendimento, o qual indica sua 

aceitabilidade pelos proprietários das áreas diretamente afetadas.  

 

Desta forma, o empreendimento proposto busca contribuir para as 

demandas energéticas do país através do aproveitamento do potencial 

eólico existente na região e atualmente subaproveitado, além de 

contribuir para a consolidação da região de Palmas como um dos 

principais polos geradores de energia eólica do Brasil. 
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1.4.4. Valores de investimento previstos por fase 

Os valores de investimento previstos para implantação do 

empreendimento consideram toda sua estrutura, incluindo acessos, 

canteiro de obras, custos com materiais, transporte de equipamentos, 

maquinários e toda a infraestrutura necessária para implantação e início 

de operação. Incluem também todos os custos com projetos de 

engenharia e estudos ambientais necessários para consolidação do 

projeto. Além da estrutura dos parques eólicos integrantes do complexo, 

considera também a subestação e linha de transmissão, bem como todas 

as conexões e obras necessárias para seu efetivo funcionamento. 

 

Desta forma, estima-se que os valores de investimento para o 

empreendimento girem na casa de R$ 6.000.000,00 por MW de potência 

instalado, perfazendo um investimento total estimado de R$ 1,2 bilhões 

de reais para implantação de todo o complexo eólico (200 MW) e 

infraestrutura associada, incluindo conexão ao sistema elétrico nacional.  
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 REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 2.

2.1. Dispositivos legais 

O projeto para implantação e operação de empreendimentos para geração 

de energia elétrica deve estar adequado à atual conjuntura política e 

econômica, na qual a questão ambiental se destaca. 

 

Tendo em vista que a utilização de fontes renováveis, incluindo a fonte 

eólica, é um assunto de grande interesse e que toma grande atenção dos 

administradores públicos, legisladores, órgãos e instituições de 

fiscalização e da sociedade civil brasileira como um todo, percebe-se que a 

evolução da legislação brasileira é constante e vem ocorrendo com a 

edição, em todas as instâncias, de normas visando garantir a proteção e 

conservação do meio ambiente, assim como o controle e mitigação de 

possíveis impactos negativos decorrentes de tais empreendimentos que 

são tão necessários ao desenvolvimento nacional. 

 

Tanto pelo caráter de utilidade pública, quanto pelas implicações 

ambientais e em função das normas e princípios envolvidos na exploração 

energética nacional, a construção e exploração de empreendimentos de 

geração de energia é regida por um grande e detalhado arcabouço 

normativo, que se inicia com a Constituição Federal, passa por leis e 

decretos e chega aos regulamentos que detalham com maior abrangência 

todos os aspectos envolvidos.  

 

Levando em conta a regulação existente, atender à legislação ambiental é 

uma ocupação constante das empresas que compõem o setor elétrico 

brasileiro, considerando a grande diversidade de instrumentos normativos 

dispondo detalhadamente sobre a matéria. 
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As ações a serem realizadas pelo empreendedor e pelos seus prepostos a 

fim de viabilizar ambientalmente o projeto passam necessariamente pela 

observação dos dispositivos legais relacionados e devem atender ao neles 

contido. Entretanto, é certo que o esforço realizado no presente 

documento não esgota as possibilidades de abrangência, análise e 

interpretação de todos os aspectos legais que mantém relação com o 

empreendimento em estudo, mas tem o objetivo de apresentar os 

dispositivos de referência e mais relevantes, introduzindo o contexto legal 

no qual o projeto está inserido. 

 

Todas as normas mencionadas no presente estudo serviram de referência 

para a elaboração deste documento e devem pautar a concepção do 

projeto como um todo. 

 

O que segue adiante é um apanhado amplo, resultado de uma pesquisa 

em diversas fontes, do que rege a legislação brasileira - desde a 

Constituição Federal, leis, decretos, instruções normativas, até portarias e 

resoluções - sobre o aproveitamento do potencial eólico para geração 

energia. Além disso, o levantamento da legislação aplicável teve ênfase 

nas questões ligadas ao licenciamento ambiental, aos impactos inerentes 

à implantação do projeto e à atividade a ser desenvolvida, bem como às 

medidas voltadas à proteção ambiental. 

 

O diagnóstico ambiental das áreas de influência, a definição 

compensações ambientais e a análise dos impactos ambientais do 

empreendimento levam em consideração todo o conjunto da legislação 

ambiental. Esta legislação deve ser considerada pelo empreendedor 

durante a execução dos projetos, implantação e operação do 

empreendimento em questão, e desenvolvimento de todas as atividades a 

ele associadas. 
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Ao longo de todo o trabalho, em cada um dos diagnósticos, em todos os 

levantamentos técnicos, programas e ações propostas foram observados 

os instrumentos legais e normativos aplicáveis ao empreendimento. Junto 

ao anexo 02 é apresentada listagem das principais leis, decretos e 

normativas técnicas observadas na elaboração deste estudo. 

 

2.1.1. Sobre o licenciamento ambiental 

Partindo de uma análise da Lei Maior, temos que a Constituição Federal 

deu ênfase à proteção ambiental estabelecendo no seu art. 225, que 

“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”. Neste sentido, preceituou ainda no inciso 

1º, IV, do mesmo artigo 225, que:  

“para assegurar a efetividade desse direito (ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado), incumbe ao Poder Público: exigir, na forma 

de 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”  

 

A competência legislativa em matéria ambiental está prevista no artigo 24 

da Constituição, fixada de forma concorrente entre a União, os Estados e 

os Municípios para legislar 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. 

 

Para compreender como deve funcionar a questão da competência 

legislativa em matéria ambiental é necessário observar o que consta no 

texto do artigo 24: 

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 
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(...) 

VI - Florestas, caça, pesca, 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; 

(...) 

§ 1°. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-

se-á a esclarecer normas gerais. 

§ 2°. A competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a 

competência suplementar dos Estados. 

§ 3°. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades. 

§ 4°. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário” 

 

Deve-se atentar ainda para o estabelecido no art. 5º inciso XXIII, que 

reformulou a característica do direito de propriedade. Antes da 

Constituição este direito era absoluto àquele que o detinha. Atualmente, a 

propriedade deve atender a sua função social, que de acordo com o art. 

186 – que trata da propriedade rural – é, entre outros, a preservação do 

meio ambiente. 

 

Partindo da estrutura constitucional para o âmbito da legislação federal 

infraconstitucional, temos que a Lei n° 6.938/81 dispôs sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação. Esta lei, editada antes da Constituição de 1988, define a Política 

Nacional do Meio Ambiente e foi recebida pelo texto constitucional com 

status de Lei Complementar. Além de definir os objetivos da Política 

Nacional do Meio Ambiente, cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA, do qual passam a fazer parte os órgãos e entidades da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem 

como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela 

proteção e melhoria da qualidade ambiental. 
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Compõe o SISNAMA um conselho superior de assessoria ao Presidente da 

República (Conselho de Governo), um conselho consultivo e deliberativo 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA), o órgão central, 

Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, o órgão 

executor (IBAMA), os órgãos setoriais (órgãos e entidades integrantes da 

administração federal direta e indireta cujas atividades estejam associadas 

à proteção da qualidade ambiental), órgãos seccionais, órgãos ou 

entidades estaduais associados à proteção ambiental, os órgãos locais, 

órgãos municipais associados à proteção ambiental. 

 

As competências do CONAMA foram estabelecidas pela Lei nº 8.028/1990. 

 

O Decreto nº 88.351/83 regulamentou a Lei nº 6.938/81 e estabeleceu no 

seu Capítulo IV os critérios para licenciamento das atividades 

modificadoras do meio ambiente. 

 

Enquanto um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente 

(art. 9º) utilizados com a finalidade de implementar os objetivos nela 

previstos (art. 4º), o licenciamento de atividade efetiva ou potencialmente 

poluidora é, ao mesmo tempo, uma obrigação do empreendedor e um 

procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais. 

 

Para o licenciamento ambiental da atividade pretendida serão observadas 

especialmente as Resoluções CONAMA nº 001/1986, nº 006/1987, nº 

237/1997, nº 279/2001 e nº462/2014. 

 

Também foram observadas as Resoluções SEMA/IAP nº 031/1998, 

SEMA/IAP nº 009/2010 e CEMA nº 065/2008 - que dispõe sobre o 

licenciamento ambiental. A Resolução SEMA/IAP nº 09/2010 estabelece, 

em seu artigo 14, que empreendimentos caracterizados como Central 
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Geradora Eolielétrica – EOL, com potência instalada superior a 10 MW, 

deverão ser objeto de EIA/RIMA durante o processo de licenciamento 

ambiental.  

 

2.1.2. Questões relevantes 

A Resolução CONAMA nº 462/2014 estabelece procedimentos para o 

licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia 

elétrica a partir de fonte eólica em superfícies terrestres. A referida 

resolução aponta que empreendimentos de geração de energia eólica se 

apresentam como empreendimentos de baixo potencial poluidor e tem um 

papel imprescindível na contribuição de uma matriz energética nacional 

mais limpa, contribuindo para reduzir impactos com a geração por 

termelétricas movidas a combustíveis fósseis.  

 

A citada resolução representa grande avanço e contribuição para a 

disseminação da energia eólica, uma vez que ratifica seu reduzido impacto 

ambiental comparativamente a outras fontes de geração, e traz a 

possibilidade de simplificação do licenciamento de empreendimentos 

eólicos, desde que atendidas as condições regionais e medidas de 

controle, mitigação e compensação de impactos. 

 

A Resolução SEMA nº 023/2009, dispõe sobre a preservação dos Campos 

Naturais no Estado do Paraná. A respectiva resolução estabelece critérios 

a fim de orientar os procedimentos de licenciamento ambiental de 

atividades nas regiões de ocorrência natural da biota, tendo em vista os 

escassos remanescentes existentes no estado. Em seu artigo 3º, 

estabelece que fica proibida a supressão e a conversão de vegetação 

nativa nas áreas de ocorrência de Campos, até que sejam definidos os 

parâmetros básicos para análise da vegetação dos campos passíveis de 

uso, bem como os procedimentos para o licenciamento de atividades 

nessas áreas. 
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A resolução supracitada estabelece ainda, em seu artigo 4º, a necessidade 

de estabelecimento dos parâmetros e procedimentos supracitados no 

prazo de 90 dias. Entretanto, a referida resolução não foi regulamentada 

até o momento, portanto, os parâmetros e procedimentos descritos no 

parágrafo anterior não foram estabelecidos pelo IAP. 

 

Outra relevante questão considerada na análise da viabilidade ambiental 

do empreendimento é a da necessária proteção ao Patrimônio Histórico e 

Arqueológico. Sobre isso temos que a Constituição Federal declara os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico como patrimônio 

cultural brasileiro (art. 216, V), além de ser considerado bem da União 

(art. 20, X). 

 

A proteção jurídica ao patrimônio nacional de cunho arqueológico e 

histórico ganhou força ainda na década de 60 quando da promulgação da 

Lei Federal nº 3.924, de 26 de Julho de 1961, que na época já fixou a 

guarda e proteção pelo Poder Público dos elementos que constituíssem 

monumentos arqueológicos ou pré-históricos, seguindo obviamente os 

ditames da norma fundamental da época. 

 

Diante do aparato jurídico e institucional criado, a Secretaria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, e posteriormente o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 

estabeleceram procedimentos específicos regulamentando os pedidos de 

permissão, autorização e comunicação prévia de desenvolvimento de 

pesquisas e escavações arqueológicas (Portaria SPHAN nº 007 de 01 de 

dezembro de 1988), bem como a compatibilização das fases do 

licenciamento ambiental com os empreendimentos potencialmente 

capazes de afetar o patrimônio arqueológico (Instrução Normativa IPHAN 

nº 01 de 25 de março de 2015). 
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Portanto, todas as medidas visando proteger o patrimônio arqueológico e 

pré-histórico eventualmente existente na área deverão ser tomadas 

observando-se a legislação aplicável. 

 

2.1.3. Legislação local 

No âmbito estadual, a Constituição do Estado do Paraná reforça a política 

e os anseios estabelecidos pela União em relação ao Meio Ambiente.  

 

Especificamente quanto a empreendimentos de geração de energia, 

merece destaque a Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 009 de 03 de 

novembro de 2010, a qual estabelece procedimentos para licenciamentos 

de unidades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no 

Estado do Paraná, os quais em conjunto com os demais instrumentos 

normativos utilizados, são balizadores a elaboração deste estudo. 

 

O Plano Diretor do Município de Palmas foi estabelecido em 20 de maio de 

2008 e possui sete leis que discorrem sobre diferentes assuntos, visando 

orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão 

urbana e industrial da região. As leis são as seguintes: 

 Lei nº 1792: estabelece as condições gerais que regulam a 

aprovação de projetos, o licenciamento de obras e atividades e a 

execução, manutenção e conservação de obras no município; 

 Lei nº 1793: institui o plano diretor municipal de Palmas; 

 Lei nº 1794: destina a disciplinar os projetos de loteamento, 

desmembramento e remembramento do solo para fins urbanos; 

 Lei nº 1795: tem como objetivo orientar e ordenar o crescimento do 

município através da divisão do território em zonas e setores e 

estabelecer critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo; 

 Lei nº 1796: referente as vias da rede viária estrutural de Palmas e 

ao conjunto de vias públicas, hierarquizadas, que constituem o 
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suporte físico da área urbana do município e garantem sua 

integração ao sistema de transporte coletivo e ao uso do solo; 

 Lei nº 1797: determina a divisão do território municipal, delimitando 

a zona urbana e a zona rural; 

 Lei nº1798: contém as medidas de polícia administrativa a cargo do 

município em questão de higiene, segurança, ordem pública e bem-

estar, instituindo as necessárias relações entre a administração 

municipal e os munícipes. 

 

Outra lei importante no contexto municipal é a lei orgânica do município 

de Palmas, de 5 de abril de 1990, que determina as responsabilidades do 

município em diferentes pontos, inclusive com relação a empreendimentos 

industriais. 

 

Ambas legislações foram observadas durante as análises presentes neste 

Estudo de Impacto Ambiental. Questões específicas decorrentes das 

implicações da legislação municipal sobre o empreendimento são 

explicitadas em seções temáticas do presente documento. 

 

No âmbito deste estudo, foi realizada consulta ao município de Palmas 

quanto a compatibilidade do empreendimento à legislação de uso e 

ocupação do solo do município. Tal viabilidade foi atestada através da 

Certidão de uso e ocupação do solo nº 009/2016, apresentada no Anexo 

05. 

 

2.2. Planos e programas governamentais 

No contexto de avaliação legislativa, apesar de em alguns casos não se 

configurarem como um instrumento legal em si, torna-se importante a 

avaliação do empreendimento ante a planos e programas governamentais 

relacionados à geração de energia. 
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No âmbito nacional, merece destaque o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, aprovado pela Lei Federal  nº 

10.438/2002. Segundo Fadigas (2011), a Lei nº 10.438/2002 pode ser 

considerada a primeira ação que verdadeiramente veio a impulsionar o 

uso de novas fontes renováveis. Além do incentivo às fontes alternativas 

de energia, tal lei teve outras atribuições importantes, tais como  a 

obrigação das concessionárias na universalização do acesso à nergia 

elétrica. 

 

Segundo a Eletrobras (2016), a implantação do PROINFA contribuiu para a 

diversificação da matriz energética nacional, além de ter fomentado a 

geração de cerca de 150 mil empregos diretos e indiretos em todo o país, 

proporcionando grande avanço industrial e internalização de tecnologia de 

ponta. Além disso, estima-se que o programa possibilitou a redução de 

emissões de gases de efeito estufa equivalentes a aproximadamente 2,5 

milhões de toneladas de CO2 eq/ano. 

 

Apesar de não se enquadrar plenamente como programa ou plano, devido 

sua grande importância no cenário nacional, também merece destaque no 

contexto desta avaliação o Sistema Interligado Nacional (SIN), que 

segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS) é responsável pelo 

deslocamento de energia pelo território nacional, como demonstra o 

trecho a seguir: 

“com tamanho e características que permitem considerá-lo único 

em âmbito mundial, o sistema de produção e transmissão de 

energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico de grande 

porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas e com 

múltiplos proprietários. O Sistema Interligado Nacional é formado 

pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste 

e parte da região Norte. Apenas 1,7% da capacidade de produção 

de eletricidade do país encontra-se fora do SIN, em pequenos 

sistemas isolados localizados principalmente na região 

amazônica.”(ONS, 2016). 

 

A Lei Federal nº 12.187 de dezembro de 2009 instituiu a Política Nacional 

sobre Mudança no Clima – PNMC e possui uma serie de objetivos, sendo 
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que dois merecem destaque já que tem influência direta no setor eólico: o 

primeiro comenta sobre o aumento de eficiência no desempenho dos 

setores da economia na busca constante do alcance de melhores práticas 

e o segundo visa manter elevada a participação de energia renovável na 

composição da matriz elétrica nacional.  

 

Ainda no contexto nacional, destaca-se o Plano Decenal de Expansão de 

Energia 2024 (EPE, 2015). Os planos decenais constituem um dos 

principais instrumentos de planejamento e expansão eletroenergética do 

país. O PDE 2024 apresenta importantes sinalizações para orientar as 

ações e decisões, voltadas para o equilíbrio entre as projeções de 

crescimento econômico do país e a necessária expansão da oferta, de 

forma a garantir à sociedade o suprimento energético com adequados 

custos e em bases técnica e ambientalmente sustentável (EPE, 2015). 

 

Conforme o PDE 2024, as contratações dos últimos anos demonstraram 

que estes empreendimentos atingiram preços bastante competitivos e 

impulsionaram a instalação de uma indústria nacional de equipamentos 

para o atendimento deste mercado. Dessa forma, esta fonte, ainda com 

grande potencial a ser explorado, se consolida como um dos principais 

componentes para a expansão da matriz de energia elétrica do Brasil 

(EPE, 2015). 

 

Outro programa de destaque em âmbito nacional é o Programa de 

Investimento em Energia Elétrica (PIEE) 2015-2018 (EPE, 2015). Tal 

programa prevê o investimento de R$ 186 bilhões em empreendimentos 

de geração e transmissão de enrgia. As energias renováveis se destacam 

no programa, com previsão de contratação de potência entre 4.000 e 

6.000 MW para empreendimentos eólicos.  

 

No Estado do Paraná, o Decreto Estadual nº 11.671/2014 dispõe sobre o 

Programa Paranaense de Energias Renováveis – Iluminando o futuro, e 
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prevê medidas de incentivo à produção e uso de energia renovável. O 

referido decreto aponta em seu artigo 1º a energia elétrica de fonte solar, 

eólica, biomassa, biogás e hidráulica gerada em CGH’s e PCH’s como 

energias renováveis. 

 

O Programa se configura como um marco de incentivo para as energias 

renováveis no estado, estabelecendo tratamento prioritário por parte da 

administração pública direta e indireta do estado para empreendimentos 

de geração de energia através de fontes renováveis. Tal priorização se 

relaciona ao processo de licenciamento junto ao IAP, nas solicitações junto 

à COPEL e na celebração de contratos de compra de energia por meio da 

modalidade de geração distribuída.  

 

Esta questão reforça de maneira relevante a importância das fontes 

renováveis e incentiva o incremento das mesmas na matriz energética do 

estado. Facilita, ainda, a exploração dos pontenciais de tais fontes 

existentes no estado, convergendo para com os objetivos do 

empreendimento objeto deste EIA. Outra questão relevante apresentada 

pelo decreto e que tem relação direta com o empreendimento, é o 

estabelecimento no artigo 5º do oferecimento de linha de financiamento 

específica para os empreendimentos de energia renovável pelo Banco 

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE. 

 

O BRDE ainda apresenta uma linha de financiamento e crédito voltada 

para o segmento de energia chamada de BRDE Energia, que disponibiliza 

linhas de crédito em dois eixos principais: 

 Eficiência energética: financiamento de projetos que reduzam os 

custos ou aumentem o consumo, por meio da aquisição de 

equipamentos e sistemas com maior eficiência energética. Nesta 

modalidade, até mesmo pessoas físicas podem receber crédito para 

comprar os equipamentos e sistemas de gestão por meio de 

instituições parceiras conveniadas; 
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 Geração: no que diz respeito à geração de energia, são financiáveis 

quaisquer projetos e investimentos na produção de energia 

renovável, principalmente usinas eólicas, usinas solares, pequenas 

centrais hidrelétricas, usinas de biomassa etc., que tenham como 

objetivo a eficiência energética, a sustentabilidade e a 

responsabilidade ambiental. 

 

Outro programa estadual que merece destaque no contexto do 

empreendimento é o Projeto Smart Energy Paraná (PSE Paraná), 

vinculado ao Programa Paraná Inovador da Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), visando consolidar a 

competência do Estado do Paraná em geração distribuída (GD), por fontes 

de energias renováveis conectada a redes inteligentes. O PSE Paraná foi 

instituído pelo Decreto Estadual nº 8.842 de 04/09/2013. O Programa 

Smart Energy Paraná tem, dentre seus objetivos, a promoção da geração 

distribuída por fontes de energias renováveis, dentre as quais, a fonte 

eólica. Apesar do empreendimento não se enquadrar como geração 

distribuída, tendo em vista sua potência prevista para instalação, a 

existência de tais incentivos governamentais mostram a importância da 

fonte eólica para geração de energia renovável no país e no Estado do 

Paraná.  

 

2.3. Normas técnicas 

Diversas normativas técnicas se relacionam aos aspectos construtivos, 

energéticos e ambientais associados a empreendimentos eólicos. Apesar 

de não terem diretamente caráter legal, muitas das normas são 

referenciadas em normativas e seus requisitos devem ser atendidos. 

 

Para o empreendimento em questão, merecem destaque as normas do 

International Electrotechnical Commission (IEC), associadas a padrões de 

emissão de níveis de ruído e padrões de fabricação de aerogeradores. 
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Destacam-se também, as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), voltadas a temas diversos de engenharia associada ao 

empreendimento e também a temática ambiental.  

 

Junto ao anexo 02 deste EIA é apresentada listagem das principais 

normas técnicas associadas ao empreendimento em questão.  
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 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 3.

3.1. Objetivos e justificativas 

3.1.1. Objetivos  

O empreendimento tem como principal objetivo a geração de energia 

elétrica de forma interligada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), 

através do mercado cativo ou do mercado livre, visando contribuir para o 

atendimento à demanda por energia elétrica do país de maneira 

convergente com estudos e planejamentos governamentais para o setor. 

 

Quando consideradas as questões ambientais, verifica-se que os parques 

eólicos acarretam impactos ambientais significativamente reduzidos e 

localizados quando comparados a outras formas de geração de energia. 

Desta maneira, a implantação do Complexo Eólico Palmas II também tem 

como objetivo a geração de energia com o menor impacto ambiental 

possível. 

 

Outro fator de grande relevância associado aos objetivos do 

empreendimento consiste em promover o aproveitamento do potencial 

eólico existente no Estado do Paraná, hoje subaproveitado, 

proporcionando desta forma o incremento desta fonte limpa e renovável à 

matriz energética estadual, cuja atual participação de fontes eólicas perfaz 

apenas 0,02% da capacidade geradora instalada no estado 

(ANEEL,  2016a).  

 

3.1.2. Justificativas 

O crescimento econômico e populacional de um país traz consigo maiores 

demandas por fontes energéticas, e conforme o balanço energético 

nacional, o consumo tem apresentado variações positivas superiores à 
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evolução do PIB nacional. Este valor foi calculado como 2,9% em 2013, 

enquanto o PIB teve variação de 2,3%. A oferta teve acréscimo de 4,5% 

no mesmo período, porém com 80% deste montante decorrente de maior 

consumo de gás natural, petróleo e derivados (MME/EPE, 2015). 

 

A matriz energética brasileira possui grande participação de energias 

renováveis (aproximadamente 40%), enquanto no mundo este valor gira 

em torno de 13%, apenas (MME/EPE, 2015). Tal informação atesta a 

vocação e potencial do Brasil na utilização de fontes renováveis de 

energia. 

 

Segundo informações do banco de informações de geração (BIG) da 

ANEEL, mantido e atualizado online, a porcentagem de geração eólica na 

matriz energética nacional corresponde atualmente a pouco mais de 6%, 

através de 354 empreendimentos com uma capacidade instalada total em 

torno de 8,6 GW (ANEEL, 2016 b).  

 

Visando estimular a produção de energia elétrica a partir de fontes 

alternativas, através da Lei nº 10.438/2002, o Governo Federal instituiu o 

PROINFA – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica, com o objetivo de ampliar a participação de empreendimentos 

com base em energia eólica, biomassa e PCH’s na produção de energia 

elétrica. 

 

Com este procedimento, o governo brasileiro buscou a diversificação da 

matriz energética e assim ampliar a segurança energética. Além disto, ao 

possibilitar a regionalização da produção energética segundo as 

características locais, permite a geração de emprego e renda, assim como 

a capacitação técnica ao longo do país. Como afirma Pigatto (2004): 

“Este programa tem o mérito inquestionável de colocar o Brasil 

em um patamar de destaque na área de energia no cenário 

mundial. Além de ser implantadas unidades de geração de energia 
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em plena sintonia com o meio ambiente, reconhecidamente de 

baixíssimos impactos ambientais, estará desenvolvendo, neste 

País de dimensões continentais, os verdadeiros conceitos de 

geração distribuída”. 

 

Os gráficos a seguir demonstram que a energia eólica apresenta 

participação significativa neste planejamento, passando de 3,7% de 

participação na matriz energética em 2014 para estimados 11,6% em 

2024.  

 

 

Figura 3 – Evolução da participação dos diversos tipos de fonte no Plano 

Decenal de Expansão de Energia – PDE 2024. 

Fonte: MME/EPE, 2015. 

 

No ano de 2015 foi lançado o Programa de Investimento em Energia 

Elétrica (PIEE), que reúne os projetos que estão previstos para serem 

contratados entre 2015 e 2018, gerando investimentos de R$ 186 bilhões. 

O objetivo do PIEE é sinalizar à sociedade e aos investidores as ações e 

investimentos programados para os próximos anos. No segmento de 

geração elétrica, o PIEE indica o total de R$ 116 bilhões em investimentos 

para agregar entre 25 mil e 31,5 mil megawatts de potência instalada ao 

Sistema Interligado Nacional (SIN). Desse total, entre 10 mil a 14 mil 

megawatts virão das chamadas "novas energias renováveis": solar, eólica 

e biomassa (EPE, 2016). 
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Avaliando-se as outorgas de geração para empreendimentos eólicos 

emitidas pela ANEEL entre 1998 e 2015 (ANEEL, 2016d) disponível no 

banco de informações da ANEEL e representadas na figura 4, nota-se que 

houve um número significativo de concessões para empreendimentos 

eólicos no início dos anos 2000, com queda gradativa até meados de 

2009. A partir de 2010, houve novo crescimento, tendo ocorrido no ano 

de 2015 a outorga para geração de quase 1 GW para empreendimentos 

eólicos. 

 

 

Figura 4 – Potência outorgada para geração eólica entre 1998 e 2015. 

Fonte: ANEEL, 2016. 

 

Desde meados de 1998, quando a ANEEL emitiu as primeiras outorgas de 

geração para empreendimentos eólicos, já foram outorgados mais de 

11.000 MW para geração através desta fonte. Segundo informações do 

BIG/ANEEL referentes ao mês de agosto de 2016, encontram-se em 

construção 144 empreendimentos eólicos, com uma potência total 

outorgada de 3.284 MW. Além dos empreendimentos com construção já 

iniciada, outros 237 empreendimentos eólicos com construção ainda não 

iniciada já possuem outorga da ANEEL, em um total de 5.643 MW de 

potência. 
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Comparando-se as potências outorgadas por tipo de geração, tanto para 

empreendimentos em construção como para empreendimentos com 

construção ainda não iniciada, a geração eólica se destaca, 

correspondendo a 37% da potência outorgada para empreendimentos em 

construção e 32% da potência outorgada para empreendimentos com 

construção não iniciada (figura 5 e figura 6).  

 

 

Figura 5 – Potência outorgada em MW por tipo de geração: empreendimentos 

em construção. 

Fonte: ANEEL, 2016. 

 

 

Figura 6 – Potência outorgada em MW por tipo de geração: empreendimentos 

com construção não iniciada. 

Fonte: ANEEL, 2016. 

 

Esses índices demonstram a competitividade e viabilidade da utilização da 

fonte eólica ante as demais fontes de geração de energia integrantes da 

matriz energética nacional. 
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Dentre os argumentos favoráveis à expansão do aproveitamento eólico 

para geração elétrica, a questão ambiental certamente é que tem maior 

importância. Tanto que o crescimento da energia eólica, no mundo, 

aparece exatamente como uma resposta da sociedade por uma melhor 

qualidade ambiental no suprimento energético. O crescimento de mercado 

e o desenvolvimento tecnológico, nos últimos anos, têm tornado a fonte 

eólica uma opção imprescindível, de presente e futuro, para o 

fornecimento de energia limpa em grande escala (MME, 2007). 

 

A Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica, 2014) afirma que, 

complementar ao regime hidrológico brasileiro, o regime de ventos 

demonstra que a fonte eólica é essencial para o Sistema Interligado 

Nacional – SIN, não somente pela geração efetiva, mas principalmente 

pela sua maior geração justamente no período de seca. A fonte eólica 

permite uma maior otimização do parque hidrelétrico, “firmando” a 

energia secundária no período chuvoso, pois garante a energia (eólica) no 

sistema no período seco, e/ou preserva o nível dos reservatórios. 

 

Desta maneira, a complementaridade das fontes renováveis de energia e 

sua distribuição espacial no território nacional (tendo em vista que as 

diferentes regiões do país apresentam sazonalidades distintas e 

consequentemente diferentes variações de potencial eólico e hídrico) se 

configuram como fatores fundamentais para a segurança energética e 

atingimento dos objetivos de incremento da geração de energia através 

de fontes renováveis.  

 

Segundo o Atlas do Potencial Eólico do Estado do Paraná (Camargo e 

Schubert/LACTEC, 2007), o potencial de geração eólica do estado é 

bastante promissor (1.360 MW a 75 metros de altura com ventos iguais 

ou superiores a 7,0 m/s), caso em que se enquadra a região de Palmas, a 

qual, segundo o mesmo atlas, apresenta ventos médios de 7,0 a 7,5 m/s 

a uma altura de 75 metros. 
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Ante este potencial bastante amplo, conforme apontado anteriormente, o 

Paraná conta atualmente somente com 2,5 MW de potência instalada em 

parques de geração eólica, montante bem aquém do potencial eólico 

existente no estado. 

 

O Plano Nacional de Expansão de Energia 2024 – PDE (MME/EPE, 2015), 

aponta que a geração eólica tem apresentado participação crescente nos 

leilões desde 2009. As contratações dos últimos anos demonstraram que 

estes empreendimentos atingiram preços bastante competitivos e 

impulsionaram a instalação de uma indústria nacional de equipamentos 

para o atendimento deste mercado. Dessa forma, esta fonte, ainda com 

grande potencial a ser explorado, se consolida como um dos principais 

componentes para a expansão da matriz de energia elétrica do Brasil. 

 

A expansão de outras fontes renováveis de energia – biomassa, PCH, 

eólica e solar – faz com que a participação dessas fontes no parque de 

geração do SIN aumente de 20,9% em 2018, para 27,3% em 2024, 

distribuídos basicamente entre as regiões Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste 

e Sul (MME/EPE, 2015).  

 

A figura a seguir ilustra tal expansão, sendo visível a importância do 

incremento das fontes renováveis no parque gerador nacional, nas quais 

se inclui a eólica. Nota-se que grande parte desta expansão se concentra 

na região nordeste, tendo em vista o grande potencial eólico e solar 

daquela região. A participação da região sul neste horizonte também é 

bastante relevante, passando de previstos 4.948 MW em 2018 para 7.191 

MW em 2024, dos quais grande parte corresponde a energia eólica dado o 

potencial da região. No Estado do Paraná, tal potencial se concentra em 

diferentes regiões, com maior destaque para a região de Palmas-PR 

(abrangendo os estados do Paraná e Santa Catarina). 
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Figura 7 – Participação nas fontes de produção ao final de 2018 e 2024, 

segundo o PDE 2024.  

Fonte: MME/EPE, 2015. 

 

No Estado do Paraná, o Decreto Estadual nº 11.671/2014 dispõe sobre o 

Programa de Energia Renovável (Programa Paranaense de Energias 

Renováveis – Iluminando o futuro), que cria incentivos para geração de 

energia solar, eólica, a partir de biomassa, biogás ou hidráulica em CGH’s 

e PCH’s, inclusive através de tratamento prioritário de seus processos de 

licenciamento ambiental: 

 

Art. 4º Será dado tratamento prioritário de parte da administração 

pública direta e indireta do Estado aos empreendimentos de geração de 

energias renováveis, resguardadas suas condições técnicas, 

operacionais e financeiras de atendimento, nos seguintes casos: 

I - nos processos de licenciamento ambiental junto ao Instituto 

Ambiental do Paraná - IAP; 

II - na orientação técnica do Departamento de Estradas de Rodagem - 

DER, quanto à construção, melhoria e conservação das estradas de 

acesso aos locais dos empreendimentos; 
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III - nas solicitações junto à Companhia Paranaense de Energia - COPEL 

quanto à transmissão e distribuição de energia, voltada à infraestrutura 

dos canteiros industriais; 

IV - na celebração de contratos de compra de energia por meio da 

modalidade de geração distribuída. 

 

O mesmo decreto estabelece linhas de financiamento específicas através 

do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, e 

concede benefícios fiscais para empreendimentos associados à cadeia de 

implantação de empreendimentos do ramo. 

 

Desta forma, há uma série de incentivos governamentais, federais e 

estaduais, que justificam o projeto, o qual se insere nas previsões de 

incremento da fonte eólica na matriz energética nacional, na utilização de 

fontes renováveis de energia e no aproveitamento do potencial eólico 

disponível no Estado do Paraná, fomentando desta forma o 

desenvolvimento regional, a geração de emprego e renda e a 

diversificação da matriz energética estadual e nacional. 

 

Ainda, a geração eólica contribui para a maior estabilidade energética em 

consonância com a demanda de regiões de grande consumo, e para a 

descentralização locacional das fontes produtoras de energia no contexto 

da vasta territorialidade nacional, além de representar uma alternativa de 

geração de energia com reduzido impacto ambiental.  

 

Especificamente em relação a localização do empreendimento, conforme 

detalhamentos apresentados ao longo deste EIA, a avaliação locacional 

dos aerogeradores e demais estruturas do empreendimento, inclusive da 

linha de transmissão, priorizou a preservação de áreas de remanescente 

florestal e áreas de preservação permanente, a não interferência com 

unidades de conservação e áreas tradicionais, bem como com a 

infraestrutura e benfeitorias existentes na região e nas propriedades onde 

se insere o empreendimento. Desta forma, a definição locacional do 
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empreendimento e demais estruturas associadas vai ao encontro das 

premissas de sustentabilidade e minimização de impactos ambientais, 

ampliando ainda mais a gama de justificativas para a implantação do 

empreendimento, voltado à geração limpa e sustentável de energia. 

 

A análise das alternativas locacionais avaliadas, bem como seus impactos 

no entorno, são apresentadas junto ao item 4. Os aspectos relacionados 

aos meios físico, biótico e socioeconômico, incluindo a descrição da 

presença de corpos hídricos, bacias hidrográficas, áreas de mananciais e 

de preservação, vegetação, unidades de conservação, eventual presença 

de comunidades quilombolas, tradicionais ou indígenas, propriedades, 

acessos, edificações, infraestrutura de transporte e outros, são 

apresentados no item 6, que trata do diagnóstico ambiental. 

 

3.2. Histórico da atividade 

Fadigas (2011), aponta que as origens da utilização da energia eólica 

remontam aos moinhos de vento usados no antigo Egito, há 

supostamente 3.000 anos atrás. Porém, as primeiras informações 

confiáveis extraídas de fontes históricas é que os moinhos de vento 

surgiram na Pérsia por volta de 200 a.C. 

 

Conforme ANEEL (2002), a energia eólica, assim com a hidráulica, é 

utilizada há milhares de anos. Para a geração de eletricidade, as primeiras 

tentativas surgiram no século XIX, mas somente um século depois, com a 

crise internacional do petróleo na década de 70, é que houve interesse e 

investimentos suficientes para viabilizar o desenvolvimento e aplicação de 

equipamentos em escala comercial.  

 

Abstraindo-se o processo evolutivo e histórico que resultaram na aplicação 

moderna de aerogeradores, segundo Fadigas (2011), o comércio das 

turbinas eólicas no mundo se desenvolveu rapidamente em tecnologia e 
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tamanho nos últimos anos. Pode-se considerar que, desde 1985, a 

evolução do tamanho e capacidade dos aerogeradores neste é bastante 

significativa. Dos 50 kW de potência e 15 metros de diâmetro disponíveis 

em 1985, chegou-se próximo a 10 MW de potência, com diâmetro das pás 

próximo a 130 metros. 

 

O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (Amarante et al, 2001) aponta que 

foi a partir de experiências de estímulo ao mercado, realizadas na 

Califórnia (década de 1980), Dinamarca e Alemanha (década de 1990), 

que o aproveitamento eólico-elétrico atingiu escala de contribuição mais 

significativa ao sistema elétrico em termos de geração e economicidade. O 

desenvolvimento tecnológico passou a ser conduzido pelas nascentes 

indústria do setor, em regime de competição, alimentadas por 

mecanismos institucionais de incentivo. 

 

Segundo Fadigas (2011), a primeira turbina eólica do Brasil foi instalada 

no ano de 1992, no Arquipélago de Fernando de Noronha, com um 

gerador de 75 kW, rotor de 17 metros de diâmetro e torre de 23 m de 

altura. As primeiras outorgas de geração de energia através de 

empreendimentos eólicos foram concedidas em 1998, para dois parques 

situados no Estado do Ceará (BIG/ANEEL).  

 

Conforme apresentado anteriormente junto ao item 1.4.3, a primeira 

usina eólica do sul do Brasil foi instalada no ano de 1999 no Município de 

Palmas, região sudoeste do Paraná. A referida usina é, até o presente 

momento, o único empreendimento de geração de energia eólica instalado 

no estado. Desde a instalação pioneira da EOL Palmas, foram instalados 

outros 15 empreendimentos eólicos no Estado de Santa Catarina, em um 

total de 242 MW de potência outorgada. Destes, nove parques eólicos 

estão situados no Município de Água Doce-SC, vizinho a Palmas, em uma 

potência total outorgada de 146 MW (ANEEL, 2016 c). 
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No Estado do Rio Grande do Sul, desde então, foram implantados 67 

empreendimentos eólicos, totalizando uma potência outorgada superior a 

1.500 MW (ANEEL, 2016 d). Recentemente, o Parque Eólico Coxilha 

Negra, um dos maiores do país com 482 MW de potência instalada, 

recebeu licença de instalação do IBAMA (IBAMA, 2016). 

 

As informações anteriormente apresentadas demonstram a potencialidade 

da região sul do Brasil como um todo para a exploração dos ventos na 

geração de energia. A existência de empreendimentos de geração na 

mesma região objeto deste estudo (Município de Água Doce-SC), 

demonstra o grande potencial energético desta fonte existente na região 

de Palmas, o qual é apresentado em detalhes junto ao item 3.4. Desta 

forma, o empreendimento proposto visa consolidar a região de Palmas e o 

Estado do Paraná como um dos principais polos geradores de energia 

eólica do Brasil, fomentando ainda mais as fontes renováveis na matriz 

energética estadual e nacional.  

 

A partir da concepção do projeto do Complexo Eólico Palmas II, 

apresentado resumidamente junto ao item 1.4.3, a elaboração deste 

estudo se iniciou no ano de 2015 com a realização de consulta prévia ao 

IAP e solicitação de Termo de Referência específico para o 

empreendimento, por meio do ofício protocolado sob nº 13.591.152-6. 

Através do ofício nº 313/2015/IAP/GP, o IAP emitiu Termo de Referência 

específico para elaboração deste EIA/RIMA, o qual embasou a elaboração 

integral deste estudo. O referido Termo de Referência é apresentado junto 

ao anexo 11 deste EIA/RIMA. 

 

3.3. Descrição do empreendimento 

Conforme anteriormente apresentado, o Complexo Eólico Palmas II 

contempla a implantação de sete parques eólicos, com capacidade total 

instalada de 200 MW. Integram também o empreendimento todas as 
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estruturas associadas (acessos, linhas de conexão interna, subestação e 

centro de controle operacional) e linha de transmissão de tensão 138 kV, 

interligando a subestação elevadora do complexo à Subestação de Palmas 

(COPEL). 

 

Os itens a seguir apresentam os dados técnicos disponíveis para o 

empreendimento. 

 

3.3.1. Planta do anteprojeto 

A localização das estruturas associadas ao empreendimento pode ser 

visualizada junto aos mapas de nº 01, 08 e 26, constantes junto ao anexo 

08. 

 

3.3.2. Área útil e área construída 

A área construída do empreendimento compreende as torres de suporte 

aos aerogeradores e suas fundações, sistemas de conexão interna, 

acessos, subestação elevadora, centro de comando operacional e linha de 

transmissão, ou seja, as estruturas permanentes necessárias à operação 

do empreendimento.  

 

A área diretamente afetada (ADA) do empreendimento, a qual contempla 

além das estruturas permanentes, as estruturas temporárias necessárias 

à execução das obras, tais como o canteiro de obras central e as áreas de 

montagem das torres e aerogeradores, necessárias à circulação de 

maquinários, montagem de peças e instalação de guindastes. Esta área 

compreende a área útil do empreendimento, uma vez que além da área 

construída, contempla os acessos, áreas de apoio operacional e faixa de 

servidão (no caso da linha de transmissão). Considerando estas 

estruturas, o empreendimento ocupará uma área de 392,66 hectares. 
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A implantação do empreendimento está prevista em cinco fases distintas, 

conforme apresentado junto ao item 3.7.2. Desta forma, as fases 

previstas contemplam a implantação integral do empreendimento 

proposto, não havendo previsão de expansão do Complexo Eólico Palmas 

II. 

 

3.3.3. Principais estruturas e infraestrutura associada 

As principais estruturas e infraestrutura necessárias à realização das obras 

de implantação do empreendimento consistem em: 

 Adequação de acessos internos às áreas de montagem dos 

aerogeradores, conforme especificações do item 3.6.7. Os acessos 

deverão contemplar suporte e raios de curvatura apropriados para 

trânsito dos caminhões transportadores das pás dos aerogeradores, 

cujo comprimento é em torno de 56 metros; 

 Canteiro de obras central, conforme descrição apresentada no item 

3.6.1. A estrutura instalada servirá de suporte a todas as atividades 

de obra, em suas diferentes fases, bem como aos trabalhadores 

envolvidos na implantação do empreendimento, incluindo a 

subestação elevadora e linha de transmissão; 

 Instalação de plataformas junto da base dos aerogeradores, 

abordada no item 3.6.2, visando o correto posicionamento dos 

guindastes utilizados na etapa de montagem das turbinas eólicas; 

 Supressão de vegetação nas áreas de implantação da linha de 

transmissão, quando necessário; 

 Implantação de fundação e montagem das torres da linha de 

transmissão, com posterior cabeamento e conexão entre a 

subestação elevadora do complexo e a subestação de Palmas. 

 

Para a fase de operação, a infraestrutura necessária ao funcionamento do 

empreendimento é composta basicamente por: 
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 Guarita e vigilância (ronda) nos acessos e imediações dos parques 

integrantes do complexo; 

 Subestação elevadora; 

 Centro de comando operacional, cujo edifício é previsto junto à 

subestação elevadora. Neste local se concentrarão os trabalhos 

operacionais e de manutenção rotineira do parque. O edifício 

contará com sala de operação, vestiários, refeitório, almoxarifados, 

central de resíduos, entre outras estruturas associadas as atividades 

esperadas durante a operação do empreendimento. 

 

Incluem-se também na estrutura associada à operação os próprios 

aerogeradores, torres e linhas de conexão interna, assim como as 

plataformas de montagem e acessos, que serão mantidos íntegros 

durante toda a vida útil do empreendimento.  

 

Conforme anteriormente apresentado, o empreendimento será composto 

por 100 aerogeradores com potência individual de 2 MW, distribuídos em 

sete parques eólicos. A linha de transmissão interligará a subestação 

elevadora central do complexo à subestação da copel, em uma tensão de 

138 kV e extensão de 28 km. 

 

3.3.4. Planta planialtimétrica do empreendimento, em escala 

compatível 

A planta planialtimétrica do empreendimento foi elaborada com vistas à 

obtenção de um detalhamento necessário para proceder com a avaliação 

de viabilidade técnica do empreendimento na fase atual. Para tanto, foi 

utilizada uma base de imagens com resolução espacial de 30 m que 

considera toda a extensão da ADA e entorno do empreendimento. A 

planta planialtimétrica da área do empreendimento é apresentada junto 

ao mapeamento temático no anexo 08 (mapa 26). 
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3.3.5. Referência de produção anual prevista (GWh) 

Considerando o empreendimento como um todo, com operação de todas 

as torres integrantes dos sete parques inseridos no complexo e os fatores 

de capacidade esperados durante a fase de operação, a referência de 

produção anual é de 6,66 GWh.  

 

3.3.6. Finalidade do empreendimento e tipo de sistema 

O empreendimento tem por finalidade a geração de energia de maneira 

integrada ao Sistema Interligado Nacional – SIN. 

 

3.3.7. Período de implantação, vida útil e custos 

O período de implantação do complexo eólico envolverá todas as etapas 

relacionadas desde a mobilização inicial de colaboradores, 

equipamentos/maquinários, estruturas e materiais, até a fase de 

desmobilização das estruturas e equipe relacionadas apenas à fase 

construtiva. O cronograma de obras para implantação do empreendimento 

é mais bem descrito na sequência, junto ao item 3.3.16.  

 

Após essa fase de implantação do Complexo Eólico Palmas II, que inclui a 

instalação dos aerogeradores e suas estruturas associadas, bem como das 

estradas de acesso e da linha de transmissão, terá início a fase de 

operação do empreendimento, a qual consistirá basicamente na geração e 

transmissão de energia. Segundo Custódio (2013), a vida útil de um 

parque eólico em operação fica entre 20 e 30 anos, sendo que durante 

este período serão necessárias ações de monitoramento e manutenções 

periódicas para garantir o correto funcionamento do complexo eólico e de 

todas as estrutura associadas, incluindo a linha de transmissão.  
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Com o fim da vida útil do empreendimento em questão, poderão ser 

realizados estudos técnicos, econômicos e ambientais visando avaliar a 

possibilidade de repotencialização e instalação de novos aerogeradores no 

local, permitindo a continuidade da geração e transmissão de energia. 

Quando aos aerogeradores que atingirem sua vida útil, poderão ser feitas 

avaliações a cerca de adaptações e melhorias para sua reutilização no 

empreendimento ou então verificar as possibilidades de descarte final dos 

mesmos.  

 

Os estudos de repotencialização se configuram como importantes ao longo 

da finalização da vida útil do empreendimento, tendo em vista a constante 

evolução tecnológica que ocorre no setor eólico, com surgimento de 

melhorias tecnológicas que permitem aumento da capacidade de geração 

e aproveitamento do potencial eólico existente. Tal evolução é abordada 

ao longo deste estudo com base na evolução tecnológica ocorrida nos 

anos pretéritos ao presente projeto. 

 

Com base no projeto preliminar do empreendimento, os custos associados 

à operação e manutenção do empreendimento, incluindo execuções de 

monitoramentos ambientais e manutenção geral das estruturas de 

geração e transmissão é de aproximadamente R$ 4.000,00 por MW 

instalado ao mês. Isso representa um custo previsto de aproximadamente 

R$ 800.000,00/mês considerando todo o complexo eólico e linha de 

transmissão.  

 

3.3.8. Enquadramento do projeto na política nacional de energia 

Conforme avaliações apresentadas junto aos itens 2 e 3.1, o 

empreendimento é consoante às aspirações da política nacional de 

energia, especialmente no que tange ao incremento das fontes renováveis 

na matriz energética nacional. 
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3.3.9. Benefícios esperados com a concretização do projeto 

Conforme apresentado junto ao item 3.1 (objetivos e justificativas), os 

benefícios esperados com a implantação do empreendimento são diversos, 

com destaque para ao incremento da matriz eólica na geração energética 

nacional e do Estado do Paraná, além de promover o aproveitamento do 

potencial eólico existente na região de Palmas, atualmente 

subaproveitado. 

 

3.3.10. Cenário esperado com a não realização do projeto 

O detalhamento do cenário de não implantação do empreendimento é 

abordado junto a análise de alternativas locacionais, apresentada no item 

4.3.  

 

3.3.11. Serviços preliminares 

Previamente ao início das obras do empreendimento são necessários 

alguns serviços preliminares, principalmente relacionados à abertura e 

adequação de acessos e às áreas de implantação das torres, subestação e 

linha de transmissão. A seguir são listadas e descritas as principais etapas 

de serviços preliminares associados ao empreendimento. 

 

Limpeza do terreno 

Esta etapa consiste na realização da supressão de vegetação necessária 

nos locais de implantação dos aerogeradores, acessos, canteiro de obras, 

subestação elevadora e linha de transmissão, bem como a remoção de 

pedregulhos e rochas expostas. As ações de limpeza do terreno serão 

realizadas conforme o avanço das etapas de obra. Primeiramente, será 

priorizada a limpeza da área destinada ao canteiro de obras central, tendo 

em vista que neste local se concentrarão as principais atividades iniciais 

da implantação. Na sequência, serão priorizados os locais de implantação 
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ou adequação dos acessos, seguidos pelas áreas/plataformas de 

implantação dos aerogeradores, as quais necessitam passar por 

nivelamento e compactação para suporte dos equipamentos de grande 

porte necessários à implantação e montagem das estruturas. Por último, 

as áreas destinadas a linha de transmissão e subestação elevadora. 

 

A remoção da vegetação envolve procedimentos e medidas específicas de 

controle e monitoramento ambiental, tais como controle e minimização e 

afugentamento e resgate de fauna, as quais são apontadas junto aos itens 

7.3 e 7.5. 

 

Terraplanagem 

A terraplanagem consiste em uma das principais etapas prévias a 

implantação dos parques. Envolve primeiramente as ações de nivelamento 

da área destinada ao canteiro de obras central e de implantação e 

adequação dos acessos as áreas de montagem das torres. Além dos 

acessos, será necessária a realização do nivelamento e compactação do 

terreno nas áreas de montagem, tendo em vista a necessidade de 

operação de caminhões e guindates nesta atividade, bem como de área de 

depósito temporário das peças metálicas associadas a montagem dos 

equipamentos. 

 

Implantação do canteiro de obras 

A presença das estruturas do canteiro de obras central é fundamental 

para o início das obras, uma vez que neste local serão centralizadas as 

atividades iniciais de implantação do empreendimento. Basicamente, a 

implantação do canteiro de obras envolve: 

 Construção dos sistemas de tratamento de efluentes e 

abastecimento/fornecimento de água; 

 Construção de sistemas de drenagem; 

 Construção das estruturas físicas de apoio a obra, tais como 

refeitório, escritórios, depósitos, oficinas, alojamentos, etc; 
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 Implantação de central de concreto; 

 Implantação e delimitação de áreas de estacionamento e de 

depósito de materiais; 

 Delimitação das áreas de circulação, cercamento e implantação de 

portaria/guarita para controle e monitoramento de acesso. 

 

3.3.12. Etapas de implantação 

A partir dos serviços preliminares, as atividades construtivas do 

empreendimento envolvem algumas etapas principais. Estas podem ser 

divididas separadamente para os parques, subestação e a linha de 

transmissão, tendo em vista suas características construtivas distintas, 

conforme apresentado a seguir. 

 

3.3.12.1. Parques eólicos 

Além da realização das etapas iniciais de limpeza do terreno e 

terraplanagem, bem como da instalação do canteiro de obras central, a 

implantação do parque eólico (torres e aerogeradores) requer a existência 

de acessos para as frentes de trabalho. Tais vias de acesso deverão ser 

adequadas para o transporte dos aerogeradores e para a passagem dos 

guindastes previstos para a utilização nesta fase construtiva. 

 

Com o acesso às frentes de trabalho, as etapas posteriores consistem na 

escavação e construção das fundações em conformidade com o tipo de 

aerogerador e estrutura definida para as torres, bem como com as 

características geológicas do terreno. Na base das fundações estarão as 

estruturas destinadas à fixação do eixo da turbina e os tubos de conexão 

elétrica. Ressalta-se que o tipo de fundação e seu dimensionamento serão 

determinados após a definição do tipo de estrutura das torres e dos 

aerogeradores, visto que cada configuração pode apresentar 

características/necessidades específicas. 
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Junto da área delimitada para a base dos aerogeradores serão 

implantadas plataformas para o correto posicionamento e operação dos 

guindastes e maquinário envolvidos na fase de obras, os quais realizarão 

o transporte de materiais de peso elevado associados à montagem das 

turbinas eólicas. 

 

Com relação à montagem dos aerogeradores, a mesma compreende duas 

etapas – mecânica e elétrica. A etapa mecânica contempla a instalação do 

painel de controle na base da fundação, na montagem dos segmentos da 

torre, elevação da nacele, montagem do rotor e encaixe final do rotor e 

pás na nacele. Já a etapa elétrica consiste basicamente na ligação dos 

circuitos elétricos existentes, sendo dividida em uma rede de baixa 

tensão, um centro de transformação, uma rede subterrânea relacionada 

ao cabeamento interno ao aerogerador, um cabeamento de alta tensão e, 

por fim, a subestação elétrica.  

 

Destaca-se aqui que o cabeamento de média tensão supracitado, que tem 

como finalidade conectar os aerogeradores à subestação elétrica, se dará 

por meio de rede aérea instalada junto às vias de acesso internas do 

parque, tendendo a minimizar o impacto sob o terreno do entorno.  

 

3.3.12.2. Linha de transmissão  

Assim como a rede de cabos de conexão dos aerogeradores à subestação 

elétrica, a linha de transmissão, que ligará a Subestação do Complexo 

Eólico Palmas II à Subestação de Palmas, com tensão nominal de 138 kV, 

será por meio aéreo utilizando torres metálicas treliçadas ou postes em 

concreto com altura de 20 m. Destaca-se que a mesma contará com um 

sistema de proteção constituída de circuito duplo e cabo para-raios, 

abordados posteriormente no item 3.6.8. 
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Com relação à implantação da linha de transmissão, após a realização de 

levantamentos planialtimétricos do traçado previsto e elaboração dos 

projetos necessários, a montagem da linha aérea de transmissão de 

energia segue diversas fases, conforme descrito a seguir:  

 Piquetagem: trata-se de sinalizar o terreno por meio de estacas ou 

marcar os pontos de implantação dos apoios e o alinhamento dos 

mesmos. A marcação é feita no terreno colocando uma estaca em 

cada vértice do quadrado que define a fundação;  

 Abertura de escavações para maciços dos apoios; 

 Regulação das bases e colocação da armação é uma marcação feita 

recorrendo a um diagrama de regulação de bases que é 

previamente feito com a utilização de software. Após a regulação 

das bases, coloca-se a armação de aço no fundo da escavação; 

 Betonagem dos maciços: é importante confirmar que o maciço não 

possui imperfeições e caso aconteça será necessário a sua correção; 

 Montagem das torres metálicas: depois de montadas as torres é 

possível a colocação dos isoladores, roldanas e outros materiais 

necessários; 

 Instalação dos cabos: Na fase do desenrolamento dos cabos é 

passada uma corda guia que é transportada pelo solo e transposta 

para as roldanas que se encontra agarradas às cadeias de 

isoladores. Após a passagem da corda guia faz a passagem do cabo 

de reboque com o auxílio da corda guia sendo então possível o 

desenrolamento do cabo condutor. O desenrolamento do cabo 

condutor é uma operação que deve ser feita com o máximo de 

cuidado para que não provoque danos aos cabos. Para o 

desenrolamento do cabo condutor são necessárias duas máquinas: 

um desenrolador e um guincho. O guincho tem como função puxar o 

cabo de reboque enquanto o desenrolador tem como função 

controlar a tensão do cabo.  

 Regulação dos cabos: após a instalação é realizada a regulação dos 

cabos considerando o vão de regulação nas condições de 
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temperatura no momento da montagem. Para efetuar este trabalho 

é necessário material topográfico e um alvo que possam ser fixados 

aos apoios. Depois de se fazer as regulações, é realizada a fixação 

dos condutores às cadeias de isoladores. 

 

Ainda sobre a implantação da linha de transmissão, destaca-se a limpeza 

do terreno relacionado à faixa de servidão, que corresponde a faixa de 

terreno com restrição de uso e ocupação ao longo do percurso da linha de 

transmissão onde existem restrições ao uso visando a segurança das 

instalações e dos habitantes do entorno da linha. Um maior detalhamento 

quanto ao dimensionamento da faixa de servidão do empreendimento é 

apresentando na sequência, no item 3.6.8.  

 

3.3.12.3. Subestação elevadora 

A subestação elevadora, que consistirá basicamente na captação da 

energia proveniente dos circuitos do complexo eólico, elevará a tensão de 

distribuição dos parques eólicos até a tensão de transmissão de energia 

da subestação de Palmas por meio de um transformador de potência.  

 

Consiste em uma estrutura “ao tempo”, ou seja, sujeita às condições 

climáticas e demandando manutenções no sentido de evitar o desgaste 

dos materiais e componentes instalados. Basicamente, a implantação da 

subestação compreende a regularização do terreno, implantação das 

fundações da estrutura de suporte dos equipamentos elétricos (as quais 

devem ser em concreto armado ou metal), sistema de aterramento e 

proteção contra raios, sistema de isolamento e sistema de segurança e 

controle de acesso. Tendo em vista a alta tensão, toda a subestação deve 

ser isolada e de acesso restrito. Compõe também a implantação da 

estrutura a interligação de cabos e conexão elétrica com as linhas de 

conexão do complexo e linha de transmissão. 
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Sua implantação será pautada em normativas técnicas aplicáveis a este 

tipo de estrutura, a fim de garantir sua segurança construtiva e 

operacional, principalmente da ABNT (NBR) e órgãos reguladores do setor, 

tais como ANEEL, ONS e COPEL. 

 

3.3.13. Fluxo viário e de pessoas 

Inevitavelmente, obras de empreendimentos do porte do Complexo Eólico 

Palmas II demandam a utilização de grande quantidade de mão de obra, 

assim como de equipamentos, materiais e veículos especiais. A execução 

das obras tende a ocasionar maior fluxo de veículos de pequeno e médio 

porte (tais como carros, ônibus e caminhões pequenos) na rodovia PR-

280, principalmente no trecho entre o complexo eólico e a cidade de 

Palmas, o qual além de compreender o acesso a todos os parques, 

contempla também a área de implantação da linha de transmissão 

(adjacente à sua faixa de domínio). Este fluxo associa-se principalmente a 

circulação de trabalhadores da obra, sendo previsto um quantitativo de 

até 500 trabalhadores no pico de obras, e ao fornecimento de serviços e 

materiais provenientes do município de Palmas. 

 

Em menor escala, mas de maior relevância, as obras tendem a ocasionar 

o fluxo de veículos de grande porte associados ao transporte de peças, 

materiais de montagem eletromecânica, além de guindastes de grande 

porte necessários à montagem dos aerogeradores na mesma PR-280 no 

trecho compreendido entre o complexo eólico e a BR-153, caminho 

natural para transporte deste tipo de estrutura/equipamento, a partir da 

qual podem ter origens de diferentes locais conforme localização dos 

fornecedores escolhidos, através do sistema rodoviário nacional. 

 

No caso dos veículos de grande porte, estes serão alvo de ações 

específicas de controle de tráfego e sinalização, com vistas a segurança 
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viária dos demais usuários, conforme detalhamentos apresentados neste 

estudo e programa específico proposto para esta finalidade.  

 

Ainda, outra alteração relevante a ser considerada durante a fase de obras 

é nos acessos existentes nas propriedades onde o empreendimento se 

insere. Atualmente caracterizados como estradas e acessos rurais, estas 

vias serão alvo de melhorias estruturais, alargamento e sinalização para 

comportar o tráfego associado às obras do empreendimento. Nestes 

acessos podem ocorrer conflitos de uso mais perceptíveis tendo em vista 

seu compartilhamento de acesso para o empreendimento e para as sedes 

e áreas produtivas das propriedades ao longo de todo o período de obras. 

Tal uso compartilhado será contemplado também por ações específicas de 

orientação de tráfego e educação no trânsito, propostas em programa 

específico, a fim de promover a adequada convivência entre os diferentes 

fluxos viários na área de influência direta do empreendimento. 

 

Já durante a operação, o aumento de circulação de veículos e pessoas 

associado ao empreendimento tende a ser pouco relevante, com 

proporções bastante reduzidas comparativamente à fase de implantação. 

Durante a operação, a movimentação se restringe ao pessoal associado à 

operação, manutenção e monitoramentos do empreendimento, sendo 

estimado um quantitativo de 25 colaboradores. Nesta fase não se prevê a 

utilização de veículos de grande porte/especiais, apenas de veículos 

comuns, podendo, esporadicamente, ocorrer o uso de maquinários de 

maior porte associados a atividades de manutenção nas estruturas do 

parque gerador e linha de transmissão. 

 

A figura 1 apresenta a localização das estruturas integrantes do 

empreendimento em relação aos acessos existentes. 
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3.3.14. Tecnologias construtivas 

3.3.14.1. Aerogeradores 

Camargo e Schubert/LACTEC (2007) apontam que o crescimento do 

mercado mundial de energia eólica nos últimos anos, os geradores eólicos 

encontram-se em franco desenvolvimento tecnológico, tendo como 

principal tendência o aumento progressivo nas dimensões e capacidade 

das turbinas. A figura a seguir apresenta as dimensões típicas de 

aerogeradores existentes no mercado comparadas às dimensões de uma 

aeronave Boeing 747. 

 

 

Figura 8 – Comparação das dimensões típicas de aerogeradores existentes no 

mercado. 

Fonte: Camargo e Schubert/LACTEC (2007). 

 

Segundo Camargo e Schubert/LACTEC (2007), a fabricação dos rotores 

das turbinas eólicas considera tecnologia e requisitos de peso, rigidez e 

aerodinâmica típicos de estruturas aeronáuticas. À medida que a 

tecnologia propicia dimensões maiores para as turbinas, a rotação se 

reduz: Os diâmetros de rotores no mercado variam entre 40 e 100 

metros, resultando em rotações na ordem de 30 a 15 rpm.  
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Conforme apresentado junto ao item 3.5, o empreendimento prevê a 

utilização de aerogeradores de última geração e de ampla utilização no 

mercado mundial de geração eólica, garantindo assim a eficiência 

energética desejada. 

 

3.3.14.2. Torres 

De acordo com Custódio (2013), as torres, que podem apresentar formato 

tubular cônico ou treliçado, correspondem a estruturas que tem como 

objetivo elevar a turbina até uma altura em que seja possível aproveitar a 

maior velocidade do vento e alcançar um maior desempenho do 

aerogerador. Entre estes tipos de torres, as tubulares cônicas podem ser 

produzidas de aço ou concreto, enquanto que a torre treliçada é 

construída apenas em aço. 

 

Para a definição do tipo de estrutura a ser utilizada deve-se analisar 

diversos aspectos, como o comportamento estrutural, custos, bem como a 

facilidade de aquisição dos materiais para produção/montagem (DUARTE, 

E. P., 2014).  

 

No projeto do Complexo Eólico Palmas II, tendo em vista a altura prevista 

dos aerogeradores, pretende-se a utilização de torres treliçadas ou de 

concreto armado ao invés das torres metálicas tubulares, usualmente 

utilizadas em empreendimentos desta tipologia. Estes tipos de estrutura 

apresentam algumas vantagens em relação às estruturas convencionais, e 

tem sido utilizada com sucesso em empreendimentos eólicos na Europa e 

Estados Unidos, especialmente para suporte de aerogeradores em alturas 

acima de 100 metros.  

 

Contudo, a definição do tipo de torre a ser utilizada dependerá da 

compatibilidade dos equipamentos escolhidos com este tipo de estrutura, 
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a qual deve ser atestada pelo fornecedor dos aerogeradores através de 

processos de certificação. Desta forma, são consideradas três diferentes 

possibilidades de configuração de torres para o empreendimento 

(treliçadas, tubular em aço e tubular em concreto armado). A seguir são 

descritas as demais tecnologias possíveis de serem adotadas.  

 

3.3.14.2.1. Torres treliçadas 

Comumente utilizadas para implantação de infraestrutura associada a 

telecomunicações e transmissão de energia, as torres treliçadas 

apresentam o suporte e resistência adequados para aerogeradores de 

grande porte, especialmente em alturas superiores a 100 metros. Além de 

suporte adequado, nestas dimensões representam uma significativa 

redução dos custos de implantação. 

 

Langer (2012) apresenta no gráfico da figura 9, um comparativo entre os 

custos estimados de implantação de torres tubulares convencionais 

(tubular steel tower) e treliçadas (lattice tower) em relação à altura dos 

aerogeradores. Percebe-se que as torres treliçadas apresentam 

linearidade dos custos de implantação em relação à altura, enquanto que 

as torres convencionais apresentam crescimento dos custos de maneira 

acentuada a partir dos 90 metros de altura. 

 

Segundo ABEEólica (2016), a utilização de torres treliçadas prevê uma 

economia de investimento de 20%. Considerando que o empreendimento 

prevê a utilização dos aerogeradores em alturas superiores a 100 metros, 

a utilização desta tecnologia se mostra tecnicamente viável e compatível 

aos seus objetivos. 
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Figura 9 – Comparação de custos de implantação de torres convencionais e 

treliçadas em relação à altura dos aerogeradores. 

Fonte: Langer (2012). 

 

Esta tecnologia tem sido empregada com sucesso em parques eólicos na 

Europa e Estados Unidos, e se mostra como uma aplicação pioneira no 

Brasil. Além da viabilidade técnica, as torres treliçadas apresentam outras 

vantagens associadas à redução de impactos de implantação, tais como: 

 

 Facilidade no transporte até as áreas de montagem:  

Devido ao tamanho das peças, não é necessária a utilização de 

equipamentos de transportes especiais, ocasionando a redução dos custos 

associados à logística. 

 

 Montagem de menor complexidade: 

Não são necessários equipamentos especiais para içamento das peças, 

tendo em vista seu tamanho reduzido em relação as peças das torres 

tubulares convencionais; 
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 Menor área ocupada pelas fundações:  

Cada torre demanda quatro fundações simplificadas, não sendo necessária 

a execução de fundações especiais. As figura as seguir mostram um 

comparativo das fundações das torres treliçadas e convencionais. 

 

  

Figura 10 – Exemplo de fundação de uma torre treliçada. 

Fonte: Brametal (2016).  

 

 

Figura 11 – Exemplo de fundação de torres convencionais. 

Fonte: Cia Ambiental (2016).  
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 Redução de material a ser utilizado: Por ter estrutura treliçada, a 

quantidade final de metais empregados nas torres é menor que as 

torres convencionais. 

 

As figuras a seguir apresentam uma perspectiva das torres treliçadas para 

suporte de aerogeradores e uma comparação entre uma torre treliçada e 

uma torre convencional, de mesmo porte. 

 

 

Figura 12 – Perspectiva dos aerogeradores com utilização de torres treliçadas. 
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Figura 13 – Comparação entre torre convencional e torre treliçada. 

 

3.3.14.2.2. Torres metálicas tubulares 

A evolução da capacidade de produção de energia através dos 

aerogeradores trouxe significativo reflexo para as estruturas, havendo 

assim a necessidade de torres com maior altura, de modo a permitir uma 

extração de energia, gerada a partir de ventos com maior velocidade. 

Dessa forma, aliando as boas propriedades do aço à forma estrutural, 

surgiu a torre em configuração geométrica tubular (LIMA, 2011). 

 

As torres metálicas tubulares são os tipos de torres mais utilizadas 

atualmente. São constituídas a partir de chapa de aço (formando anéis) 

que são transportados por trem ou carretas até o local de instalação. Para 

compor o segmente cilíndrico ou cônico, as chapas de aço serão soldadas 

entre si, com arremates de flanges internos em duas extremidades, 

permitindo assim a montagem “in loco” e sem prejuízo a estética. Como a 
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torre é constituída por aço, é necessária a aplicação de proteção contra a 

corrosão, e para isso usualmente se recorre a tintas anticorrosivas 

(SILVA, 2013). 

 

 

Figura 14 - Conformação do anel a partir da chapa, flanges e sua ligações com 

parafusos 

Fonte: Lima (2011). 

Nota: 1-Chapa de aço antes da conformação; 2- Calandragem da chapa na forma anel; 3- Flanges a serem 

soldados nos segmentos; 4- Ligações dos segmentos através dos flanges. 
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Figura 15 - Etapas de fabricação torres de aço tipo tubulares 

Fonte: Lima (2011). 

Nota: 1-Visão vários anéis que comporão um segmento-torre; 2-Visão interna das torres e dos flanges 

externos; 3-Visão segmentados já soldados e início de outro; 4-Finalização da soldagem de um segmento. 

 

Deve-se ressaltar que a altura das torres eólicas vem apresentando 

grande crescimento devido ao aumento da potência dos aerogeradores 

que necessitam de ventos mais fortes. Essas torres, que em sua maioria 

são fabricadas em aço, representam uma parte significativa do custo de 

implantação do gerador eólico, em torno de 20% a 30%. (FEIJÓ, et al. 

2010). 
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Lima (2011) ressalta que apesar do custo de implantação aumentar, o 

valor do MWh de energia vem caindo sensivelmente, face à rapidez com 

que as construções das usinas são instaladas e também por estarem 

proporcionando rápido retorno aos investidores. Dessa forma, a 

continuidade do uso do aço nas torres, dependerá unicamente do preço de 

mercado deste produto. 

 

Conforme Silva (2013), as torres metálicas tubulares apresentam 

vantagens como: 

 Torres utilizadas há algum tempo, sendo uma solução bastante 

conhecida e como é projetada e fabricada pelo fabricante do 

respectivo aerogerador, faz com que seja uma opção viável e de 

confiança, permitindo que seja fabricada em série. 

 

Porém, conforme o autor, este tipo de torre também apresenta 

desvantagens de maior influência para torres de alturas entre 90 a 100 

metros como: 

 O preço do aço não é constante; 

 Transporte, quando da distância da fábrica até o local de instalação;  

 Requer operações de inspeção e manutenção periódicas, devido ao 

grande número de soldaduras e seções aparafusadas, proteção do 

aço contra a corrosão em ambientes agressivos e requer por vezes o 

uso de técnicas de inspeção dispendiosas como, por exemplo, 

utilização de ultrassons. 

 

Existem também torres metálicas com 105 e 110 metros de alturas, e a 

partir dos 100 metros, esses tipos de torres também apresentam algumas 

desvantagens: 

 Limitação dos diâmetros das torres devido ao transporte (diâmetro 

máximo ≤ 4 a 4,3 metros); 

 O custo da torre aumenta para espessuras iguais ou superiores a 50 

milímetros; 
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 Rigidez da torre insuficiente para alturas significativas ou terrenos 

de fraca resistência. 

 

3.3.14.2.3. Torres de concreto pré-moldado 

Como mencionado anteriormente, frente ao significativo desenvolvimento 

tecnológico, é destacada a tendência de aumento progressivo nas 

dimensões e capacidade das turbinas. Com isso, maiores turbinas exigem 

estruturas com maior resistência estrutural e rigidez para suportar o seu 

peso total e as forças oriundas da ação do vento sobre a estrutura como 

um todo. Aliado a isso, maiores dimensões fazem com que o diâmetro 

dessas estruturas sejam maiores, o que dificultaria o transporte em vias 

públicas. Fato que evidencia uma das vantagens apresentadas por 

estruturas de concreto, as quais podem ser produzidas próximo ao local 

de implantação (ABEEólica, 2016). 

 

Dentre as caracteristicas do concreto, pode-se citar que é um material 

versártil utilizado para estruturas de diversos fins, apresenta baixa 

necessidade de manutenção, custo competitivo, possibilidade de 

adaptação para oferecer maior força, densidade e rigidez, bem como 

baixo impacto ambiental (GIFFORD, 2007). 

 

De acordo com Duarte (2014), estabelecendo uma comparação com 

relação ao comportamento estrutural entre torres metálicas tubulares e de 

concreto pré-moldado, tem-se que para menores alturas (cerca de 80 m) 

a torre metálica se apresenta como uma melhor opção devido à 

resistência a efeitos dinâmicos, sendo que quanto maior a altura 

desejada, mais importante se torna a rigidez da seção transversal da 

torre. Já para altura de torre superior a 100 m, como é o caso do 

empreendimento em questão (120 m), estudos indicam que a relação 

entre custo e benefício é mais evidente nas torres de concreto pré-

moldado, como é possível visualizar na figura 16. 
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Figura 16 - Comparação de custos de torres convencionais (steel tower) e de 

concreto (hybrid tower) em relação à altura dos aerogeradores. 

Fonte: Duarte, 2014. 

 

A estrutura de torres de concreto pode ser dividida em seções diferentes 

de acordo com as especificações do projeto e forma de montagem 

desejada, sendo composta por três regiões básicas (GIFFORD, 2007): 

 Região inferior (Base); 

 Região intermediária; 

 Região superior. 

 

Cada uma destas três regiões apresenta unidades que podem ser 

compostas por diferentes número de segmentos (1,2, 3 ou mais) de forma 

a completar um anel estrutural. A figura a seguir exemplifica uma torre de 

concreto pré-moldado com 100 metros de altura e anéis estruturais únicos 

e com 2 ou 3 segmentos. 
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Figura 17 – Esquema de montagem de unidade de concreto pré-moldado para 

uma torre de 100 m de altura.  

Fonte: GIFFORD, 2007. 

 

Segundo Duarte (2014), algumas das vantagens relacionadas à 

implantação de torres eólicas de concreto são: 

 Baixa manutenção: Devido à boa resistência do material a 

agressividades do meio ambiente e a ausência de parafusos/peças 

que necessitem de manutenção mais frequente; 
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 Durabilidade: O material utilizado na fabricação destas estruturas pré-

moldadas apresentam grande compacidade, resultado em uma maior 

durabilidade; 

 Ausência de oxidação: Não apresenta necessidade de pintura especial 

anticorrosiva para proteção da estrutura; 

 Facilidade na industrialização dos segmentos de concreto: Pelo fato dos 

componentes do concreto serem encontrados facilmente em qualquer 

região do país, os segmentos podem ser produzidos próximos ou até 

mesmo no local de implantação das torres, diminuindo os custos com 

transporte de peças metálicas de  grande porte. 

 

 

Figura 18 – Exemplo de seções pré-moldadas produzindas in loco e 

armazenadas na área do próprio parque eólico. 

Fonte: ACCIONA, 2016. 

 

 Quando necessário o transporte das unidades/seções é mais fácil, 

quando comparado com estruturas de aço tubular. 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

114 

 

Figura 19 – Exemplo de transporte de componentes pré-moldados.  

Fonte: Itambé Cimentos, 2016. 

 

3.3.15. Estimativas de desapropriações 

Conforme apresentado anteriormente junto ao item 1.4.2, os locais de 

implantação das estruturas de geração (torres eólicas) dos sete parques 

integrantes do complexo eólico serão alvo de arrendamento junto aos 

proprietários, os quais receberão uma porcentagem da geração de energia 

das torres inseridas em suas propriedades, conforme tratativas 

contratuais. 

 

Os terrenos a serem ocupados pela faixa de servidão da linha de 

transmissão, subestação elevadora e edifício de comando serão alvo de 

indenizações aos proprietários, dadas as características de restrição de 

uso. Especificamente em relação à linha de transmissão, grande parte de 

seu traçado está previsto para ser implantado junto à faixa de domínio da 

rodovia PR-280. As áreas ocupadas dentro desta faixa e adjacentes a 

estas (propriedades lindeiras) serão tratadas junto ao órgão responsável 

(DER-PR) e devidamente indenizadas aos proprietários das áreas, 

respectivamente. 
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Conforme projeto preliminar, o empreendimento não demandará nenhuma 

ação de desapropriação, tendo em vista que suas estruturas se inserem 

somente áreas destinadas à produção agrícola ou de reflorestamento, não 

atingindo nenhuma habitação. Também não se insere em nenhuma área 

de assentamento federal, estadual e municipal. 

 

Junto ao processo de licenciamento de instalação, todas as propriedades 

onde as estruturas associadas ao empreendimento se inserem serão 

objeto de cadastramento socioeconômico detalhado, o qual embasará as 

ações indenizatórias necessárias para concretização do empreendimento. 

No caso dos arrendamentos, grande parte dos proprietários das áreas 

onde se inserem os aerogeradores já possuem pré-contrato firmado com o 

empreendedor. Este processo será continuado no decorrer do 

licenciamento ambiental, com levantamento socioeconômico detalhado 

das propriedades e firmamento de contrato definitivo de cessão das áreas 

a serem utilizadas. 

 

3.3.16. Cronograma de obras 

O cronograma para a fase de instalação do empreendimento envolve 

todas as etapas existentes desde a mobilização inicial de equipamentos, 

estruturas e equipe até a desmobilização do canteiro de obras e do 

maquinário envolvido na etapa construtiva. Com prazo a ser estabelecido 

pela EPE/ANEEL em leilões de energia, o qual varia entre três e cinco 

anos, o cronograma de obras compreenderá basicamente as seguintes 

etapas construtivas: 

 Instalação do canteiro de obras central e das frentes de trabalho; 

 Contratação e deslocamento de toda a equipe envolvida na 

execução das obras; 

 Mobilização dos equipamentos/maquinários e dos materiais 

necessários para cada etapa de implantação; 

 Realização das obras civis previstas para o empreendimento; 
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 Deslocamento do material e montagem das torres com seus 

aerogeradores, bem como a instalação da rede elétrica associada; 

 Execução da subestação elevadora e da linha de transmissão; 

 Teste das instalações executadas e início do escoamento de energia; 

 Desmobilização do canteiro de obras central, das frentes de trabalho 

existentes e da equipe relacionada apenas à fase construtiva, bem 

como do maquinário envolvido.  

 

Ressalta-se que cada etapa existente ao longo da implantação do 

Complexo Eólico Palmas II possuirá sua respectiva fiscalização e 

acompanhamento de execução, além de envolver uma equipe técnica 

capacitada para a realização das atividades previstas.  

 

Inicialmente, prevê-se que as obras do empreendimento tenham duração 

de quatro anos a partir da obtenção da licença de instalação. Ainda, as 

licenças de instalação serão solicitadas separadamente para cada parque 

integrante do complexo, assim como para as demais estruturas 

associadas (linha de transmissão e subestação) distribuídas da seguinte 

maneira. 

 

A descrição das atividades previstas para cada fase do empreendimento é 

apresentada junto ao item 3.7.2. O cronograma previsto da fase de 

implantação, com base nestas fases, é apresentado na tabela a seguir. 
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Tabela 4 – Cronograma previsto para a fase de implantação. 

Ação 
Fase de implantação (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Ano 01 (fase 01) 

Estruturação societária e capacitação de recursos para 
realização do projeto 

X X X    
      

Elaboração de projeto executivo de todos os parques, 
estruturas associadas e linha de transmissão     

X X X X X X X X X 

Contratação de empreiteiras e fornecedores de 
equipamentos           

X X 

Implantação de canteiro de obras e abertura de acessos ao 
canteiro central e áreas de montagem previstas para o ano 

02 
           

X 

  Ano 02 (fase 02) 

Implantação parcial da subestação elevadora e da linha de 
transmissão até a subestação de Palmas 

X X X X X X X X X X X X 

Implantação de dois parques geradores, em um total de 30 
aerogeradores e 60 MW de potência instalada  

X X X X X X X X X X X 

Implantação de acessos e áreas de montagem previstas 
para o ano 03         

X X X X 

Implantação da linha de transmissão entre a subestação 
elevadora do complexo e a subestação de Palmas  

X X X X X X X X X X X 

  Ano 03 (fase 03) 

Finalização da implantação dos parques da fase 02 e 

realização de testes operacionais 
X X X 

         

Implantação de três parques geradores, em um total de 40 
aerogeradores e 80 MW de potência instalada 

X X X X X X X X X X X X 

Implantação do restante da estrutura da subestação 
elevadora e edifício de comando e controle 

X X X 
         

Início de operação dos parques implantados no ano 02    X         

Implantação de acessos e áreas de montagem previstas 
para o ano 04         

X X X X 

  Ano 04 (fase 04) 

Finalização da implantação dos parques da fase 03 e 
realização de testes operacionais 

X X X 
         

Implantação de dois parques geradores, em um total de 30 
aerogeradores e 60 MW 

X X X X X X X X X X X X 

Início de operação dos parques implantados no ano 03 
  

X 
         

  Ano 05 (fase 05) 

Finalização da implantação dos parques da fase 04 e 
realização de testes operacionais 

X X X 
         

Início da operação dos parques implantados nas fases 04 e 
05    

X 
        

**Cronograma previsto. Atividades condicionadas à obtenção de licenças e autorizações 

ambientais necessárias. 
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Pretende-se que a operação de todo o complexo ocorra até o final do 5º 

ano. Ainda, pretende-se que todos os parques integrantes do complexo 

eólico sejam interligados ao sistema elétrico nacional por uma única linha 

de transmissão, otimizando assim os custos e reduzindo os impactos 

associadas a esta estrutura do empreendimento.  

 

3.4. Potencial eólico 

A avaliação do potencial eólico de uma região requer trabalhos 

sistemáticos de coleta e análise de dados sobre a velocidade e o regime 

de ventos (ANEEL, 2005).  

 

Para que a energia eólica seja considerada tecnicamente aproveitável, é 

necessário que sua densidade seja maior ou igual a 500 W/m², a uma 

altura de 50 m, o que requer uma velocidade mínima do vento de 7 a 

8 m/s (Grubb; Meyer, 1993 apud ANEEL, 2005). 

 

Segundo Camargo e Schubert/Lactec (2007), o potencial eólico do Estado 

do Paraná vem sendo estudado e atestado desde meados do início dos 

anos 1990, a partir do “Projeto Ventar” desenvolvido pela COPEL desde 

1994. O projeto resultou no primeiro mapa do potencial eólico do estado, 

publicado em 1999 e, como resultado prático, na implantação da primeira 

usina eólica no sul do Brasil, com potência de 2,5 MW, no Município de 

Palmas, também no ano de 1999. 

 

A partir de 2003, como parte de um projeto da ANEEL, iniciou-se uma 

nova campanha de medições de vento conduzida pela COPEL/Lactec/ 

Camargo e Schubert, utilizando equipamentos calibrados e comissionados 

de acordo com os atuais padrões e procedimentos da indústria eólica 

mundial (Camargo e Schubert/Lactec 2007).  
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Nos itens a seguir são apresentados resultados acerca do potencial eólico 

da região de Palmas com base no Atlas do Potencial Eólico do Estado do 

Paraná (Camargo e Schubert/LACTEC, 2007) e das medições realizadas 

especificamente na área do empreendimento.  

 

3.4.1. Potencial eólico regional 

Segundo o Atlas do Potencial Eólico do Estado do Paraná (Camargo e 

Schubert/LACTEC, 2007), a velocidade média dos ventos a 100 metros de 

altura na região de Palmas supera 8,0 m/s. Essa velocidade é bastante 

superior aos valores mínimos de velocidade dos ventos para 

aproveitamento na geração de energia conforme citado por Grubb; Meyer 

(1993) apud ANEEL (2005), anteriormente apresentado, representando a 

viabilidade de exploração dos ventos da região para geração de energia. 

 

A figura a seguir apresente o mapa de potencial eólico do Paraná, 

contendo as médias anuais de velocidade dos ventos a 100 metros de 

altura. Nota-se que a região de Palmas (círculo azul) se destaca com cores 

mais escuras, que representam velocidades maiores. Percebe-se ainda, 

que poucos locais no estado apresentam potencial similar ao encontrado 

em Palmas.  

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

120 

 

Figura 20 – Velocidade média anual dos ventos a 100 metros de altura no 

Estado do Paraná. 

Fonte: Camargo e Schubert/LACTEC, 2007.  

 

A região de Palmas apresenta ainda uma característica de constância dos 

ventos em diferentes estações do ano, conforme apresenta figura 21. 

Nota-se também que, nas demais regiões do estado onde a velocidade 

média anual dos ventos representa potencial para aproveitamento 

energético (figura 20, anteriormente apresentada), apresentam maiores 

variações conforme nas diferentes estações do ano.  
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Figura 21 – Potencial eólico sazonal a 100 metros de altura no Estado do 

Paraná: Região de Palmas destacada em roxo. 

Fonte: Camargo e Schubert/LACTEC, 2007.  

 

3.4.2. Medições locais 

Segundo Fadigas (2011), apesar da existência de mapas ou atlas eólicos, 

o projeto de uma central eólica não pode se basear exclusivamente nesses 

dados. Uma vez definido o lugar de interesse para implantação dos 

aerogeradores, é necessário instalar no local uma ou mais torres 

anemométricas, coletando dados pelo período mínimo de um ano para 

verificar a viabilidade dos ventos ao longo dos meses. 

 

Complementarmente, conforme estabelece a Resolução ANEEL nº 394 de 

15 de dezembro de 2009, é necessária a certificação de medições 

anemométricas e de estimativa da produção anual de energia elétrica do 

empreendimento tendo como base uma série de dados de, no mínimo, 

três anos.  
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Com base nisso, para avaliação do potencial eólico da área de inserção do 

projeto e, consequentemente, de sua viabilidade energética, são 

realizadas medições de vento através de duas torres de medição, cuja 

localização é apresentada na figura 22, desde meados de 2010, as quais 

perduram até a atualidade.  

 

As medições na área do projeto foram iniciadas pela torre “IN 4601”, que 

entrou em funcionamento em novembro de 2010. No mês de maio de 

2012 entrou em funcionamento a torre de medição “IN 4602”, cobrindo 

assim uma área maior de avaliação. As torres e equipamentos instalados 

são inspecionados periodicamente para verificação da conformidade do 

processo de medição e funcionamento dos anemômetros.  

 

A determinação do potencial eólico levou em consideração também a 

modelagem numérica da camada limite atmosférica no programa 

WindMap (Brower & Co), modelos digitais de terreno (relevo e rugosidade) 

em resolução horizontal de 100 metros e dados da base topográfica SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission, NASA/USGS), além de imagens de 

satélite. A junção destas informações permitiu a geração do mapa do 

potencial eólico da região do empreendimento, a partir do qual foi possível 

realizar a otimização do layout das turbinas eólicas, calcular o rendimento 

esperado dos parques e gerar curvas de desempenho com base em 

informações de fabricantes dos equipamentos.  
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Figura 22 – Localização dos anemômetros instalados para medição de ventos na região do empreendimento.  
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3.4.3. Caracterização do potencial eólico 

Conforme anteriormente apresentado, a caracterização do potencial eólico 

local é resultado da combinação de uma série de dados de medição e 

informações climatológicas e geográficas. A figura 23 ilustra de maneira 

simplificada o esquema de cruzamento de informações para geração do 

potencial eólico da região do empreendimento.  

 

 

Figura 23 – Representação esquemática da geração de mapa de potencial 

eólico. 

Fonte: Camargo Schubert/Innovent, 2012. 
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Primeiramente, foram obtidos dados de medição de vento in loco, bem 

como de medições indiretas sobre o oceano. Além das medições, foram 

obtidos modelos digitais do terreno, a fim de se caracterizar a área quanto 

a rugosidade, orografia e demais características físicas e geográficas que 

influenciam na dispersão dos ventos. O cruzamento destas informações e 

a aplicação em modelos matemáticos permitiu o mapeamento do potencial 

eólico local, bem como a otimização do layout dos aerogeradores. 

 

Os dados de potencial eólico da área de implantação do projeto 

apresentados neste estudo correspondem aos dados obtidos desde o início 

de operação das torres existentes até o mês de novembro de 2015, 

correspondendo a cinco anos para a torre IN4601 e três anos e seis meses 

para a torre IN4602. A análise climatológica e estimativas de longo prazo 

foram realizadas utilizando dados de reanálise de base NCAR para um 

período de 10 anos.  

 

As características do potencial eólico da região onde se insere o 

empreendimento são apresentadas de maneira resumida na tabela a 

seguir e o mapa de potencial eólico para a região de implantação é 

apresentado na figura 24, e em maior nível de detalhe no mapeamento 

em anexo, com base nos dados de Camargo Schubert/Innovent (2016).  
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Tabela 5 – Caracterização do potencial eólico dos parques do Complexo Eólico 

Palmas II: Médias anuais para cada medidor utilizado.  

Variável IN 4601 IN 4602 

Altitude (m) (1) 1273 1273 

Temperatura ambiente média anual (ºC) (2) 16,4 16,4 

Umidade relativa média anual (%) (2) 77,5 77,5 

Velocidade média anual do vento (m/s) (3) 6,67 7,07 

Máxima rajada de vento no local (m/s) (3) 33,8 35,8 

Altura de medição do vento (m) 61,5 100,0 

Direção predominante do vento (3) ENE ENE 

Fator de forma de weibull k (4) 2,75 2,91 

Fator de escala de weibull c (m/s) (4) 7,49 8,42 

Intensidade de turbulência 

(média anual) (5) 
12,2% 11,5% 

Intensidade de turbulência máxima (6) 84,4% 80,0% 

Rugosidade média do terreno (z0) (m) (7) 0,01 0,01 

(1) Medição efetuada com GPS portátil pela equipe técnica da INNOVENT; (2) Dados referentes as médias 

históricas da estação Palmas (Código 02651043) disponibilizados pelo IAPAR; (3) Resultado obtido durante o 

período de medição de dezembro/2010 a novembro/2011, extrapolando usando Z0=0,01m; (4) Extrapolação 

segundo equações de Doran e Verholek, 1977; (5) Para V>3,0 m/s; (6) Para V>3,0 m/s – Valor máximo da série; 

(7) Valor típico adotado para cobertura do tipo “pastagem”. 

Fonte: Camargo Schubert/Innovent, 2016. 
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Figura 24 – Mapa do potencial eólico da região do empreendimento gerado a partir dos dados das torres anemométricas.  
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3.5. Especificação dos sistemas e equipamentos 

Para converter a energia cinética do vento em energia elétrica 

aproveitável pela rede elétrica, uma turbina eólica usa diversos 

componentes tanto mecânicos como elétricos. Especificamente, o rotor 

capta a energia do vento, transformando-a em energia mecânica de 

rotação, e constitui o “motor” do aerogerador, enquanto que a conversão 

da energia mecânica em energia elétrica é realizada por um gerador 

elétrico e dispositivos eletrônicos de potência associados (SEM-SP, 2012). 

 

Outros componentes importantes de um aerogerador são o sistema de 

controle, que é responsável por toda a operação e integridade da 

máquina; o sistema de conexão elétrica, que faz o sincronismo com a rede 

elétrica e garante a qualidade da energia gerada; e a fundação, elemento 

que conecta a torre ao solo, sendo projetada de acordo com as 

características do solo do local de instalação do aerogerador (SEM-

SP, 2012). 

 

A figura a seguir ilustra os principais componentes integrantes de um 

aerogerador, que compreendem: 

1. Rotor: conjunto de pás com perfil aerodinâmico especial que captura 

a energia cinética do vento; 

2. Cubo: elemento de conexão do rotor com o eixo de rotação. Abriga 

o sistema de pitch, que é responsável pelo controle do ângulo de 

ataque das pás; 

3. Sistema de Transmissão: sistema mecânico composto de eixos e 

mancais, com ou sem caixa multiplicadora de velocidades, para 

transmissão do torque mecânico até o gerador elétrico; 

4. Sistema de Posicionamento (yaw): acionamento com 

motorredutores que giram toda a nacela com o objetivo de manter o 

eixo de rotação sempre alinhado com a direção do vento; 
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5. Torre: estrutura de aço/concreto que suporta a nacela e o rotor. 

Também é usada para passagem dos cabos de energia/sinal e para 

acesso aos componentes no topo da torre; 

6. Gerador: máquina elétrica de indução ou síncrona que converte o 

torque mecânico em energia elétrica; 

7. Sensores Meteorológicos: medem a velocidade e a direção do vento 

para fins de controle de operação; 

8. Nacele: estrutura de metal/fibra/plástico que abriga os componentes 

e sistemas no topo da torre. 

 

 

Figura 25 – Principais componentes de um aerogerador.  

Fonte: Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, 2012. 

 

3.5.1. Turbinas eólicas 

A geração de energia eólica consiste basicamente pelo contato do vento 

com as pás da turbina que, por sua vez, transferem a energia até o rotor 

do aerogerador em uma quantidade que depende de fatores como a 

densidade do ar, velocidade do vento e a área coberta pela rotação das 

pás (PNE, 2007).  

 

Além do conhecimento do regime de ventos da região de interesse, o tipo, 

as características, capacidade de geração de energia elétrica e até mesmo 
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o custo das turbinas eólicas existentes também são fatores importantes. 

Além da possibilidade de escolha de turbinas com eixo horizontal ou 

vertical, existem opções com uma, duas ou três pás, com gerador de 

indução ou gerador síncrono, bem como com diversas formas de controle 

de potência (ANEEL, 2005).  

 

Com base nisso, a definição das turbinas eólicas para um empreendimento 

de geração de energia eólica considera fatores como o potencial eólico da 

região de interesse, características de operação dos aerogeradores 

existentes, bem como custo envolvido, de modo que o local de instalação 

apresente o maior aproveitamento e geração de energia elétrica.  

 

A definição do equipamento a ser utilizado no empreendimento será 

realizada na fase de projeto executivo, a partir de negociações comerciais 

com os fornecedores deste tipo de equipamento. A princípio, o projeto 

preliminar do empreendimento considera três opções de turbinas, as quais 

têm suas características mais detalhadas nas tabelas a seguir. Há 

preferência para os equipamentos de 2 MW de potência unitária (Gamesa 

G 114), conforme arranjo e estudos apresentados junto ao item 3.5.1 

deste EIA. 
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Tabela 6 – Especificações técnicas das turbinas eólicas de possível utilização no 

empreendimento5.  

Parâmetro 
Aerogerador 

GE 1.7-100 G114 E92 

Fabricante GE Energy Gamesa Enercon 

Classe de vento IEC IIIA IIA / IIIA IIA 

Nº de turbinas 100 100 100 

Pot. Instalada total (kW) 170.000 200.000 235.0006 

Fator de capacidade 38,2% 38,0% 26,2% 

Velocidade de vento nominal (m/s) 11,0 12,0 13,0 

Vel. de vento de partida (cut-in) 

(m/s) 
3,5 3,0 2,0 

Vel. de vento de corte(cut-out) 

(m/s) 
23,0 25,0 28,0 - 34,0 

Tecnologia 

Vel. variável e 

gerador de indução 

duplamente 

alimentado. 

Vel. variável e 

gerador de indução 

duplamente 

alimentado. 

Velocidade 

variável e 

gerador síncrono 

Multiplicador de velocidade 
1:89 

1:111 

1:129,7 (50 Hz) 

1:104,5 (60 Hz) 
Não possui 

Controle de potência 
Passo variável 

(pitch) 

Passo variável 

(pitch) 

Passo variável 

(pitch) 

Potência nominal (kW) 1.700 2.000 2.350 

Potência de referência (kW) 1.700 2.000 2.350 

Máx. pot. gerada (média de 10 

min) (kW) 
1.700 2.000 2.350 

  

                                    

5 Relação de aerogeradores de possível utilização no empreendimento. A definição do 

equipamento a ser utilizado ocorrerá na fase de projeto executivo. 
6 Caso seja escolhido o aerogerador E92, poderá ser reduzido o número total de 

aerogeradores do complexo a fim de manutenção dos 200 MW de potência previstos. 
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3.5.2. Geradores – especificações 

Tabela 7 – Especificações técnicas dos geradores. 

Parâmetro 
Aerogerador 

GE 1.7-100 G114 E92 

Nº de geradores 1 1 1 

Potência nominal aparente 

(kVA) 
N.D 2.105 N.D 

Rotações de operação (rpm) N.D 13,07 N.D 

Fator de potência N.D 
0,95 (ind) <cos()<095 

(cap) 
N.D 

Rotação/Potência (rpm/kW) N.D 0,006535 N.D 

Tensão (kV) 0,69 0,69 0,69 

Classe de isolamento N.D F N.D 

Nota: N.D - Informação não disponível pelo fabricante. 

 

3.5.3. Rotor aerodinâmico 

Tabela 8 – Especificações técnicas dos rotores aerodinâmicos. 

Parâmetro 
Aerogerador 

GE 1.7-100 G114 E92 

Diâmetro (m) 100 114 92 

Área varrida (m²) 7.854 10.207 6.648 

Faixa de rotação (rpm) 9,75 – 17,5 7,8 – 14,8 5,0 – 16,0 

Nº de pás 3 3 3 

 

3.5.4. Torres – especificação 

Como mencionado anteriormente no item 3.3.14.2, a definição do tipo de 

torre para o empreendimento em questão dependerá da sua 

compatibilidade com o equipamento (aerogerador) escolhido. Sendo 

assim, a seguir são apresentadas diferentes alternativas que podem ser 

adotadas para as torres de sustentação dos aerogeradores: de concreto 

pré-moldado, metálica tubular e torre treliçada. Assim como para os 

aerogeradores, a definição da tipologia de torres a ser utilizada no 

empreendimento ocorrerá na fase de projeto executivo. Inicialmente, 
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tendo em vista as características de altura pretendida para os 

equipamentos do empreendimento, pretende-se a utilização de torres em 

concreto armado. Ainda, o dimensionamento das torres será realizado 

conforme o equipamento escolhido, podendo-se aferir nesta fase de 

projeto somente que as alturas das torres, independentemente de sua 

tipologia, atenderão as especificações do equipamento escolhido conforme 

apresentado no item 3.3.14.1.  

 

3.5.4.1. Torre de concreto pré-moldado 

Como exemplo deste tipo de estrutura, pode-se citar a fabricação de 

torres de 120 metros pela Cassol Pré-fabricados Ltda. Segundo o 

fabricante, sua estrutura de 120 m apresenta a seguinte geometria 

(CASSOL, 2016): 

 Diâmetro da base da torre: 8,50 m; 

 Diâmetro no topo da torre: 3,30 m; 

 Espessura geral da torre: 180 mm. 
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Figura 26 – Detalhes da montagem de uma torre eólica de concreto pré-

moldado.  

Fonte: Duarte, 2014. 

 

Ressalta-se que esta estrutura apresenta 116,7 m de concreto e conta 

com um adaptador metálico no topo da torre com 1,8 m de altura, como 

exemplifica a figura a seguir, onde a torre é composta pela fundação e por 

sete anéis estruturais, além do adaptador metálico.  
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Figura 27 – Exemplo de anel estrutural pré-moldado (imagem à esquerda) e 

geometria de torre de concreto com 120 m de altura (imagem à direita). 

Fonte: CASSOL, 2016. 

 

As peças em concreto são comumente pintadas com revestimento 

especiais de proteção, a fim de evitar seu desgaste e fissuração com 

exposição a intempéries. As junções de cada seção podem receber um 

produto especial à base de resina epóxi para transmitirem de maneira 

uniforme as forças de pressão de seção em seção. Na montagem das 

seções (tramos), os cabos de tensão são passados por dentro de dutos e 

tensionados com a fundação. Depois, um micro concreto fluido (graute de 

alta resistência) é injetado nos espaços entre os cabos e os dutos para 

que fiquem permanentemente protegidos contra a corrosão (Portal 

Infraestrutura Urbana, 2017). 
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3.5.4.2.  Torre metálica tubular 

As torres metálicas tubulares apresentam etapas de montagem similares 

às das torres em concreto armado. Porém, neste caso, os segmentos que 

compõe a torre são inteiriços.  

 

As peças são transportadas diretamente do fabricante até o local de 

montagem, através de caminhões especialmente adaptados para esta 

finalidade. A partir da chegada das peças, estas são montadas através da 

utilização de guindastes de grande porte.  

 

As figuras a seguir ilustram o transporte e montagem deste tipo de 

estrutura. 

 

 

Figura 28 – Exemplo de transporte de peças metálicas integrantes de uma torre 

eólica. 

Fonte: Transmáquinas, 2017. 
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Figura 29 – Exemplo montagem de torre eólica em aço através do içamento de 

peças por guindaste 

Fonte: Transmáquinas, 2017. 
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Figura 30 – Representação de segmentos de uma torre metálica com 90 metros 

de altura. 

Fonte: Loureiro, 2014. 
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3.5.4.3. Torre treliçada 

Conforme apresentado anteriormente no item 3.3.14, as torres treliçadas 

compreendem uma das alternativas que podem ser adotadas pelo 

empreendimento. A seguir são apresentadas as principais características 

deste tipo de torre.. 

 

Tabela 9 – Especificação das torres conforme tipos de aerogeradores possíveis 

no empreendimento. 

Especificação GE 1.7-100 Enercon E-92 Gamesa G 114 

Altura do eixo do 

rotor (m) 
100 108 120 

Tipo Treliçada 

Material Aço galvanizado 

Peso (kgf) 
Variável conforme modelo de aerogerador escolhido, a ser 

determinado em projeto 

 

Segundo informações do fabricante de torres treliçadas BRAMETAL, este 

tipo de estrutura é amplamente utilizado em diversos projetos com 

eficiência, economia e confiabilidade garantidas. No caso das torres 

treliçadas destinadas ao suporte de aerogeradores, as mesmas são 

indicadas para alturas acima de 100 metros e se apresentam como uma 

alternativa econômica interessante, além dos diversos aspectos positivos 

relacionados ao seu uso, como uma menor superfície destinada para a 

fundação, requerendo um menor volume de concreto, a maior facilidade 

relacionada à logística (transporte convencional), bem como os benefícios 

relacionados à montagem, manutenção e destinação do material após a 

vida útil do empreendimento (BRAMETAL, 2016). 

 

Possuindo um sistema de acesso por elevador, guia de cabos e sistemas 

de emendas, estas estruturas demandam apenas dois dias de trabalho 

para elevação e montagem final com auxílio de guindastes especiais e 

convencionais. Da mesma forma, as manutenções e inspeções demandam 

dois dias para a inspeção completa de uma torre por meio de uma 

avaliação de pontos críticos. As figuras a seguir ilustram o processo de 
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montagem, bem como as estruturas existentes nas torres treliçadas 

(BRAMETAL, 2016). 

 

  

   

Figura 31 – Processo de montagem das torres treliçadas e componentes da 

estrutura (acesso com elevador, guia de cabos e sistema de emendas). 

Fonte: BRAMETAL, 2016. 

 

Como exemplo de aplicação deste tipo de estrutura destinada a 

empreendimentos eólicos, a fabricante BRAMETAL cita a implantação, em 

2004, de uma torre treliçada com altura de 111,5 m na cidade de 

Esterwegen, Alemanha, onde não foram registradas quaisquer não 

conformidades na estrutura ao longo dos monitoramentos anuais. As 

especificações técnicas desta implantação são (BRAMETAL, 2016): 

 Diâmetro da base da torre: 18 m; 

 Diâmetro do topo da torre: 2,90 m; 

 Peso total: 140 t; 

 Fundação: 30 m³ x 4; 

 Elevador para acesso; 
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 Utilização de 10.000 parafusos nos sistemas de emendas.  

 

3.5.5. Ruído 

Tabela 10 – Especificações técnicas do nível de ruído dos aerogeradores. 

Parâmetro 
Aerogerador 

GE 1.7-100 G114 E92 

Nível de ruído na base da torre (dB(A)) 105,0 106,4 105,6 

Velocidade do vento relacionada (m/s) N/D 12,0 9,0 

Nota: N.D - Informação não disponível pelo fabricante. 

 

3.6. Demais estruturas associadas 

3.6.1. Canteiro de obras central 

O canteiro de obras central, conforme anteriormente apresentado, será 

implantado em área estratégica em relação aos sete parques integrantes 

do complexo. Além dos aerogeradores, o canteiro de obras central será 

destinado ao atendimento das obras da subestação, edifício de controle e 

comando e linha de transmissão. As características o canteiro de obras 

central são apresentadas junto ao item 3.7.2.1.  

 

Além do canteiro de obras central, serão utilizadas estruturas de apoio nas 

plataformas de montagem, conforme apresentado junto ao item 3.7.2.2.  

 

3.6.2. Base e plataforma de montagem 

Apresentada junto ao item 3.7.2.2.  

 

3.6.3. Edifício de comando 

O edifício de comando será implantado junto à subestação elevadora. 

Neste local, serão centralizadas as atividades da fase de operação do 
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empreendimento, como monitoramento e controle contínuo de produção 

de energia, manutenções, tratamento de efluentes, central de resíduos, 

atividades administrativas e de engenharia, segurança do trabalho, 

treinamentos, segurança patrimonial, entre outros. 

 

O layout de implantação e dimensionamento do edifício serão elaborados 

na fase de projeto executivo. 

 

3.6.4. Sistema de distribuição e transmissão interna e externa 

A interligação entre os pontos de geração (aerogedaores) e a subestação 

elevadora ocorre em linha de média tensão (34,5 kV). As linhas de 

interligação do empreendimento serão do tipo aéreas, com uso de postes 

de concreto e cabeamento convencionais, similares aos utilizados em rede 

elétrica de áreas urbanas. Ainda, a fim de diminuir as intervenções junto 

as propriedades onde o empreendimento se insere, o trajeto das linhas 

será adjacente aos acessos internos do empreendimento, otimizando 

assim a ocupação e intervenção no terreno. 

 

3.6.5. Subestação 

Os principais equipamentos da subestação elevadora são os equipamentos 

de transformação (transformadores de força, de corrente e de potencial), 

de manobra (disjuntores e chaves seccionadoras), de compensação de 

reativos (compensadores síncrono e estático, capacitor e reator), 

equipamentos de proteção (pára-raios, relés e fusíveis) e de medição. 

 

A subestação elevadora prevista se configura como uma subestação ao 

tempo, onde os equipamentos são instalados na área prevista e ficam 

sujeitos às condições atmosféricas de temperatura, precipitação, ventos, 

entre outras, demandando manutenções frequentes visando evitar o 

desgaste dos materiais e componentes existentes. 
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Segundo a ANEEL, a infraestrutura elétrica geral da subestação deverá 

apresentar uma série de sistemas: 

 Sistema de alimentação de energia; 

 Sistema de proteção, medição e automação; 

 Sistema de comunicação e proteção Cattier; 

 Sistema de aterramento; 

 Sistema de iluminação e força; 

 Transformadores de serviços auxiliares; 

 Sistema de radiocomunicação; 

 Painel, mesa de comando e cubículo; 

 Barramento; 

 Estrutura de suporte dos equipamentos e de barramento. 

 

3.6.6. Sistemas de proteção 

3.6.6.1. Linha de transmissão e subestação 

Com relação aos sistemas de proteção previstos para o Complexo Eólico 

Palmas II, que conectará sua subestação com a subestação de Palmas 

através de uma linha de transmissão aérea, os mesmos serão 

dimensionados em conformidade com os Procedimentos de Distribuição de 

Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) da ANEEL, mais 

especificamente em atendimento aos módulos 3 e 8, sobre acesso ao 

sistema de distribuição e sobre qualidade da energia elétrica, 

respectivamente. 

 

3.6.6.2. Aerogeradores 

Os aerogeradores também contarão com sistema de proteção contra 

raios, em atendimento as normativas aplicáveis. Este sistema conduz o 

raio desde ambos os lados da ponta da pá até a raiz e daí, através da 

nacelle e da estrutura da torre, até o sistema de ligação à terra dos 
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alicerces. Desta forma, protege-se a pá e evita-se a passagem do raio 

através dos rolamentos da pá e do eixo principal impedindo assim que os 

elementos elétricos sensíveis sejam danificados. 

 

Outro sistema de proteção existente nos aerogeradores consiste no 

sistema de frenagem controlada. Este sistema proporciona que sejam 

evitados danos ao equipamento provocados por cargas excessivas. 

Normalmente, os freios controlados são acionados quando os ventos 

incidentes no equipamento apresentam velocidade excessiva capaz de 

causar danos ao rotor, pás e demais componentes. 

 

3.6.7. Acessos internos e externos 

De uma forma geral, os acessos correspondem aos trajetos que serão 

percorridos pelos veículos e/ou maquinários, bem como funcionários 

envolvidos durante as fases de implantação e operação do 

empreendimento. Destaca-se o transporte dos componentes dos 

aerogeradores (pás e naceles) que apresentam algumas restrições quanto 

às características das vias para a execução do transporte, tais como raio 

de curvatura e largura. 

 

Com relação às vias externas, os acessos ao empreendimento terão 

diferentes configurações. Para os funcionários envolvidos na implantação 

dos parques eólicos, os quais ficarão hospedados na área urbana do 

município de Palmas, o percurso se dará pela Rodovia Manoel Lustosa 

Martins (PR-280) por pelo menos 17 km até a chegada aos acessos 

internos dos parques. Já o acesso externo para os componentes dos 

aerogeradores terá relação com a localização de cada fábrica em questão 

e com as especificações exigidas pelo fabricante para o correto transporte 

dos componentes. De maneira geral, este transporte passará pela rodovia 

PR-280 até a BR-153, de onde pode ter origem de diferentes locais do 

país através do sistema rodoviário nacional.  
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Os acessos internos ocorrerão pelas estradas rurais já existentes nas 

propriedades, as quais passarão por obras de adequação para permitir o 

transporte de veículos e maquinários previstos nas fases de instalação e 

operação do empreendimento. A adequação dos acessos existentes visa e 

minimização da intervenção nas propriedades rurais onde o 

empreendimento se insere, uma vez que a adequação destes resulta em 

menor área impactada do que a abertura de novas estradas, 

representando também uma melhoria permanente para as propriedades 

rurais da área de influência.  

 

3.6.8. Linha de transmissão 

Localização e tensão nominal: 

A linha de transmissão para interligação da subestação elevadora do 

Complexo Eólico Palmas II à Subestação de Palmas terá tensão nominal 

de 138 kV. Sua extensão será de aproximadamente 28 km, e seu traçado 

se insere ao norte dos parques eólicos Tradição, Santa Maria e 

Pederneiras, além de inserir-se em grande parte junto à faixa de domínio 

da PR-280, integralmente no Município de Palmas. Conforme apresentado 

junto ao item 4.2, o traçado da linha de transmissão foi definido tendo em 

vista a minimização de intervenções necessárias à sua implantação.  

 

Sistemas de proteção: 

A linha de transmissão – LT será constituída de um circuito duplo com um 

(1) cabo condutor 397,5 MCM, por fase, em disposição triangular. Como 

para-raios será utilizado o cabo para-raios OPGW com características 

eletromecânicas equivalentes ao cabo de 11,8 mm de diâmetro, com 12 

fibras ópticas em seu núcleo. O cabo para-raios deverá ser aterrado em 

todas as estruturas da linha de transmissão.  
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Tabela 11 – Características gerais do cabo condutor e do para-raios. 

Características gerais Condutor Para-raios 

Tipo IBIS OPGW 

Código - - 

Bitola (kcmil) 397,5 - 

Formação (al/aço) 26-7 

9 Tentos 

Alumoweld e 4 

Alumínio – Liga 

Número de 

subcondutores por fase 
1 - 

Seção do alumínio 

(mm²) 
201.21 - 

Seção total (mm²) 233,97 78,10 

Diâmetro da alma de 

aço (mm) 
7.32 - 

Diâmetro nominal total 

(mm) 
19.88 11.8 

Peso unitário (kgf/m) 0.8134 0.450 

Carga mínima de 

ruptura (kgf) 
7387 7350 

Galvanização da alma de 

aço 
Classe A Classe B 

Sentido de 

encordoamento da 

camada externa 

Direita Esquerda 

Módulo de elasticidade 

final (kgf/mm²) 
7.593 13.080 

Coeficiente de dilatação 

linear final (/°C) 
18.9 x 10-6 14.3 x 10-6 

 

Altura do cabeamento em relação ao solo: 

A implantação da LT observará as distâncias verticais mínimas do 

condutor aos obstáculos conforme preconiza a NBR 5422:1985 da ABNT, 

conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 12 – Distâncias verticais mínimas NBR 5422. 

Natureza dos obstáculos  Distância (m) 

Locais acessíveis apenas a pedestres  6,34 

Ruas e avenidas  8,34 

Linhas de telecomunicações  2,14 

Linhas de energia elétrica – PR e LT’s até 34,5kV  1,54 

Telhados e terraços  4,34 

Paredes  3,34 

Paredes cegas  0,97 

Instalações transportadoras  3,34 

Veículos rodoviários e ferroviários  3,34 

Mata de preservação permanente  4,34 

Fonte: ABNT, 1985. 
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Estruturas: 

A linha de transmissão contemplará torres metálicas treliçadas, podendo 

ser adotados postes em concreto armado, a serem dimensionadas com 

altura e espaçamento entre torres suficientes para o atendimento das 

distâncias mínimas estabelecidas na NBR 5422, conforme tabela 12.  

 

Faixa de servidão: 

A definição da faixa de segurança se dá conforme diretrizes da ABNT NBR 

5422/1985. Segundo a respectiva norma, a largura da faixa de segurança 

de uma linha aérea de transmissão de energia elétrica deve ser 

determinada levando-se em consideração o balanço dos cabos devido à 

ação do vento, efeitos elétricos e posicionamento das fundações de 

suportes e estais. 

 

No caso de uma única linha, a largura mínima da faixa de segurança é 

dada pela expressão: 

 

𝐿 = 2 × (𝑏 + 𝑑 + 𝐷) 

 

Onde “b” corresponde a distância horizontal do eixo do suporte ao ponto 

de fixação do condutor mais afastado deste eixo, em metros; “d” 

corresponde a soma das projeções horizontais da flecha do condutos e do 

comprimento da cadeia de isoladores, em metros, após seu deslocamento 

angular β devido à ação do vento e; “D” corresponde a distância 

equivalente à tensão elétrica da linha (U) dividida por 150, devendo ser 

no mínimo igual a 0,5 m. 
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Figura 32 – Modelo de estrutura treliçada e distâncias utilizadas no cálculo de 

faixa de segurança segundo a NBR 5422/1985. 

 

Os parâmetros a serem utilizados no cálculo da faixa de servidão da linha 

de transmissão do empreendimento serão elaborados/obtidos na fase de 

projeto executivo. Sabe-se, porém, tendo em vista as características da 

linha pretendida, que a faixa de servidão da LT do empreendimento não 

deve exceder 30 metros. Desta forma, considera-se para este estudo uma 

faixa de servidão de 30 metros para a linha de transmissão (15 metros 

para cada lado do eixo central da linha), a qual contempla com segurança 

o dimensionamento futuro da linha e sua faixa de servidão. 
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3.7. Fases do empreendimento 

3.7.1. Fase de planejamento 

A fase de planejamento do empreendimento compreende desde as 

medições de vento voltada a avaliação detalhada do potencial eólico na 

região de implantação até a elaboração de projeto conceitual e concepção 

deste estudo de impacto ambiental. 

 

Desde a instalação dos equipamentos de medição dos ventos na região, a 

implantação do empreendimento vem sendo tratada junto aos 

proprietários das áreas de interesse, os quais em grande maioria já estão 

cientes do projeto e possuem pré-contrato de concessão/arrendamento 

das áreas assinado junto ao empreendedor.  

 

Previamente à elaboração deste estudo, foi realizada apresentação da 

metodologia de elaboração do EIA/RIMA aos proprietários das áreas onde 

o empreendimento se insere, especialmente quanto aos levantamentos de 

campo necessários para a composição do estudo. Os proprietários das 

áreas também acompanharam a realização de todas as etapas de 

levantamento de dados primários através da divulgação, por meio da 

equipe da empresa consultora responsável, de prévia comunicação das 

atividades desenvolvidas nas áreas previstas para o empreendimento. 
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Figura 33 – Reunião prévia de apresentação dos trabalhos do EIA/RIMA para os 

proprietários das áreas em setembro/2015. 

 

Faz parte também da fase de planejamento do empreendimento a 

elaboração deste EIA e a divulgação de seus resultados através da 

disponibilização de cópias dos estudos as organizações e entes públicos e 

sociais de interesse, bem como através da audiência pública integrante do 

processo de licenciamento ambiental prévio, a ser conduzida pelo órgão 

ambiental licenciador. 

 

3.7.1.1. Consulta a órgãos intervenientes 

Em paralelo à elaboração deste EIA, foram consultados diversos órgãos 

intervenientes, tais como FUNAI, ICMBio, DNPM, Fundação Palmares, 

Secretaria Estadual da Cultura, IPHAN, entre outros, com vistas a 

identificar possíveis intervenções do projeto com áreas especialmente 

protegidas ou regulamentadas. A tabela a seguir apresenta as consultas 

realizadas no âmbito deste EIA. Os protocolos de consulta e respostas 

obtidas até o fechamento deste EIA são apresentados no anexo 06. 
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Tabela 13 – Relação de órgãos intervenientes consultados durante a elaboração deste EIA/RIMA e respostas obtidas. 

Órgão consultado Nº. protocolo Data protocolo Resposta Parecer Detalhamento 

IPHAN 01508.000237/2017-07 24/02/2017 Sim Sim 

Empreendimento enquadrado como 

nível IV, sendo necessário Projeto 

de avaliação de potencial de 

impacto ao patrimônio arqueológico 

(em andamento) 

Secretaria Estadual da 

Cultura – Conselho Estadual 

do Patrimônio Histórico e 

Artístico 

14.507.113-5 09/03/2017 Sim Sim 

Informação técnica 076/2017-CPC: 

Orienta a adequação do projeto da 

linha de transmissão nas 

proximidades dos bens tombados / 

direcionamento de  medidas e ações 

dos estudos arqueológicos 

Prefeitura Municipal de 

Palmas 
02281/2016 21/06/2016 Sim Sim 

Compatível com a legislação 

municipal de uso e ocupação do 

solo 

INCRA  SR(09)G-SC nº 101/16 27/04/2016 Sim Sim 

Direciona realização de consulta à 

Fundação Palmares, FUNAI e ITCG 

(também realizadas) 

ICMBio 20160054498 27/04/2016 Não Não 
Em análise, sem resposta até o 

fechamento deste EIA 

IAP (DIBAP/UCs) Recebido 26/04/2015 Sim Sim 

Parecer favorável / solicita 

realização de consulta também ao 

ICMBio  

FUNAI 08620.105858/2015.86 27/04/2016 Não Não 
Em análise, sem resposta até o 

fechamento deste EIA 

ITCG Recebido 26/04/2016 Não Não 
Em análise, sem resposta até o 

fechamento deste EIA 

Fundação Cultural Palmares Recebido 27/04/2016 Não Não 
Em análise, sem resposta até o 

fechamento deste EIA 
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Órgão consultado Nº. protocolo Data protocolo Resposta Parecer Detalhamento 

DNPM Recebido 27/04/2016 Sim Sim 
Direciona consulta as informações 

disponíveis online. 

Sanepar 186313 26/04/2016 Não Não 
Em análise, sem resposta até o 

fechamento deste EIA 

ANAC/Cindacta II (espaço 

aéreo) 
Em processo de realização 

COPEL (consulta de acesso) IAC 006-2015 29/01/2015 Sim Sim 
Especificações para acesso ao 

sistema de transmissão da Copel 
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Em relação às consultas realizadas, cabe destacar algumas das 

respostas/questões obtidas, conforme apresentado a seguir.  

 

A consulta de acesso ao sistema interligado nacional realizada junto à 

COPEL indica limitações no sistema de conexão em Palmas até o ano de 

2017, quando estão previstas algumas obras de melhoria. A consulta 

indica que a capacidade de conexão ao sistema é de até 60 MW. Porém, 

mesmo com esta limitação, a mesma consulta aponta que há previsões de 

construção de subestação coletora pelo Operador Nacional do Sistema 

(ONS) com a finalidade de integrar ao sistema elétrico as usinas de 

geração localizadas na região de Palmas. 

 

Desta forma, optou-se pela manutenção neste estudo da previsão de 

conexão integral do empreendimento à subestação de Palmas. Conforme 

disponibilidades futuras, poderão ser necessárias novas alternativas de 

conexão com linhas de transmissão distintas, as quais deverão ser objeto 

de estudos e licenciamento ambiental específicos. 

 

Quanto à consulta sobre objeto projetado no espaço aéreo (OPEA) junto à 

Força Aérea Brasileira, a mesma está sendo realizada e os resultados 

serão incorporados ao processo de licenciamento do empreendimento 

assim que disponíveis.  

 

Sabe-se, porém, que não há restrições físicas na região que limitem a 

instalação do empreendimento, tendo em vista a presença de 

empreendimentos similares nas imediações. Desta forma, o projeto 

executivo do empreendimento deverá contemplar todas as diretrizes a 

serem indicadas pela aeronáutica quando a sinalização dos aerogeradores 

e, eventualmente, sua disposição no terreno. 

 

A Secretaria Estadual do Patrimônio Cultural, através do Conselho 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico emitiu, por meio da 
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Informação técnica nº 076/2017 – CPC, análise e orientações quanto a 

possíveis interferências do projeto do empreendimento em bens culturais 

na região. O documento apresenta recomendações quanto ao trecho da 

linha de transmissão no trecho próximo ao Monumento Rodoviário de Poty 

Lazarotto (trevo de acesso à Palmas), principalmente quanto a localização 

das torres. Ressalta-se que tais recomendações serão seguidas 

integralmente quando da elaboração do projeto executivo da LT.  

 

Ademais, outras recomendações associadas aos bens arqueológicos da 

região e medidas mitigadoras e compensatórios serão incorporados 

integralmente nos estudos arqueológicos em elaboração conforme 

enquadramento e indicação de termo de referência emitidos pelo IPHAN. 

 

3.7.2. Fase de implantação 

A fase de implantação do empreendimento contempla todas as etapas 

associadas à sua instalação, desde elaboração do projeto executivo dos 

parques, estruturas associadas e linha de transmissão, até as obras civis, 

fabricação e montagem dos equipamentos e testes operacionais. 

Conforme anteriormente apresentado junto ao item 3.3.16, a implantação 

do empreendimento é prevista em cinco anos após a obtenção de Licença 

de Instalação e contratação em leilão de energia. Desta forma, o 

empreendimento será implantado em quatro fases distintas: 

 Ano 01 (fase 01): Planejamento e estruturação do 

empreendimento, considerando cada parque integrante do 

complexo, compreendendo: 

o Estruturação societária e captação de recursos para realização 

do projeto; 

o Elaboração de projeto executivo de todos os parques, 

estruturas associadas e linha de transmissão, considerando 

alterações e recomendações realizadas pelo órgão ambiental e 
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órgãos intervenientes consultados no processo de 

licenciamento; 

o Contratação de empreiteiras e fornecedores de equipamentos; 

o Implantação de canteiro de obras e abertura de acessos ao 

canteiro central e áreas de montagem previstas para o ano 

02. 

 

 Ano 02 (fase 02):  

o Implantação parcial da subestação elevadora e da linha de 

transmissão até a subestação de Palmas; 

o Implantação de dois parques geradores, em um total de 30 

aerogeradores e 60 MW de potência instalada; 

o Implantação de acessos e áreas de montagem previstas para 

o ano 03; 

o Implantação da linha de transmissão entre a subestação 

elevadora do complexo e a subestação de Palmas; 

 

 Ano 03 (fase 03):  

o Finalização da implantação dos parques da fase 02 e 

realização de testes operacionais; 

o Implantação de três parques geradores, em um total de 45 

aerogeradores e 90 MW de potência instalada; 

o Implantação do restante da estrutura da subestação elevadora 

e edifício de comando e controle; 

o Implantação de acessos e áreas de montagem previstas para 

o ano 04; 

o Início da operação dos parques implantados no ano 02. 

 

 Ano 04 (fase 04):  

o Finalização da implantação dos parques da fase 03 e 

realização de testes operacionais; 
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o Implantação de dois parques geradores (, em um total de 25 

aerogeradores e 50 MW; 

o Início de operação dos parques implantados no ano 03; 

 

 Ano 05 (fase 05):  

o Finalização da implantação dos parques da fase 04 e 

realização de testes operacionais; 

o Início da operação dos parques implantados nas fases 04 e 05. 

 

3.7.2.1. Canteiro de obras  

O canteiro de obras é constituído de instalações provisórias de apoio às 

atividades de construção civil do empreendimento. Nele, serão 

desenvolvidas basicamente as atividades: 

 Recepção, triagem e armazenamento de materiais de construção 

civil necessários à implantação das estruturas do empreendimento; 

 Atividades administrativas e de engenharia; 

 Fabricação de concreto em usina de dosagem automática; 

 Fabricação e pré-montagem de formas e armaduras para as 

fundações e obras estruturais; 

 Recepção, armazenagem e movimentação dos grandes 

componentes do aerogeradores (pás, seções das torres e naceles) e 

todos os itens necessários à montagem dos equipamentos; 

 Pré-montagem de equipamentos eletromecânicos, painéis de 

comando e acessórios eletroeletrônicos; 

 Montagem e estocagem de equipamentos elétricos, tais como 

transformadores de potência, bobinas de cabos, entre outros; 

 Refeitório, alojamento, sanitários, vestiário e recreação; 

 Central de resíduos, tratamento de efluentes e tratamento de água; 

 Central de energia, a ser fornecida por concessionária local para a 

fase de implantação. Nas plataformas de montagem a energia 

necessária será obtida através de geradores a diesel. 
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O layout do canteiro de obras será definido na fase de projeto executivo 

do empreendimento. A área prevista para ocupação pelo canteiro de 

obras, na porção central do complexo e adjacente à área prevista para 

implantação da subestação elevadora, possui aproximadamente 18.000 

m². A localização da área a ser ocupada pelo canteiro de obras pode ser 

visualizada junto ao mapa da figura 34.  

 

As estruturas físicas do canteiro de obras serão construídas em materiais 

comumente empregados em estruturas desta tipologia, visando facilitar o 

processo de desmobilização e recuperação do terreno ao final das obras. 

Desta forma, as estruturas poderão empregar construção em madeira, 

estrutura metálica com uso de painéis isolantes, contêineres e mesmo 

alvenaria. 

 

O canteiro de obras central contará com as principais estruturas de apoio 

a obra, destinadas ao atendimento da obra dos parques, subestação, 

linhas de conexão e linha de transmissão: 

 Escritório central (engenharia e administrativo); 

 Almoxarifado; 

 Sanitários e vestiários; 

 Refeitório; 

 Sistema de tratamento de efluentes; 

 Sistema de tratamento e armazenamento de água; 

 Central de resíduos sólidos; 

 Pátio de estacionamento; 

 Pátio de descarga e armazenamento de materiais; 

 Área de manobra de caminhões e maquinários; 

 Central de concreto; 

 Central de ferragens; 
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 Alojamentos7; 

 Guarita e portaria central para controle de acesso. 

 

Toda a área do canteiro de obras será cercada e o acesso será 

devidamente controlado. As refeições serão realizadas somente no 

canteiro de obras central, porém não haverá preparo das mesmas no 

local, sendo prevista a contratação do fornecimento de refeições prontas 

em empresas instaladas do município de Palmas.  

 

3.7.2.2. Base e plataforma de montagem e acessos 

Além do canteiro de obras central, os locais de implantação das torres 

contarão também com estruturas reduzidas de apoio a implantação das 

fundações, montagem das torres e aerogeradores. Estas estruturas de 

apoio são necessárias tendo em vista que os locais de implantação das 

torres são dispersos ao longo da área abrangida pelos parques. Nestes 

locais serão implantados áreas de depósito temporário de materiais 

(principalmente associados a montagem das torres e aerogeradores), 

sanitários químicos e área de vivência para os trabalhadores. Estes locais 

contarão também com área de manobra para os veículos e maquinários 

necessários para a implantação das estruturas, além de área aberta para 

depósito dos materiais metálicos a serem utilizados na montagem.  

 

O concreto utilizado nas fundações será proveniente do canteiro de obras 

central, e será transportado através de caminhões betoneira diretamente 

da central de concreto. As áreas de apoio para implantação de cada 

                                    

7 Pretende-se que o alojamento de trabalhadores de fora do município seja realizado em 

residências locadas na área urbana de Palmas. Porém, a depender da disponibilidade à 

época da mobilização das obras, podem ser adotadas soluções no próprio canteiro, tendo 

em vista que a maior parte dos trabalhadores a serem contratados deverá ser residente 

no próprio município, demandando a necessidade de um alojamento de dimensões 

reduzidas no canteiro. 
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aerogerador, incluindo a área da base das estruturas, terão área de 

aproximadamente 600 m². 

 

Como mencionado anteriormente no item 3.6.7, os acessos internos ao 

canteiro de obras central e para as áreas de instalação dos aerogeradores, 

em sua grande maioria, consistem em estradas rurais e acessos já 

existentes nas propriedades onde se insere o empreendimento. Para 

tanto, serão necessárias adequações de tais acessos a fim de permitir o 

trânsito de caminhões e maquinários de maior porte, tais como guindastes 

e poliguindastes, especialmente na fase de montagem, quando ocorre a 

chegada de peças de maior porte nas áreas de implantação, tais como as 

pás dos aerogeradores. 

 

Visto que estas pás correspondem a itens indivisíveis, tem-se a 

necessidade de ajuste dos acessos em conformidade com as 

características técnicas do modelo de turbina eólica escolhido. Além da 

necessidade de verificação do raio de curvatura das vias, o trajeto como 

um todo deve ser analisado tendo em mente, também, as dimensões dos 

veículos de transporte das pás, pois em situações onde o comprimento do 

veículo é superior à distância entre duas curvas consecutivas o raio de 

curvatura da estrada de acesso deverá ser maior. Assim como em 

ocasiões onde poderá ser necessário um alargamento maior das vias 

devido ao pequeno raio de curvatura existente e um maior ângulo de 

deflexão da estrada.  

 

De forma complementar, deve-se dar atenção também às inclinações 

existentes na estrada devido ao transporte de itens de peso significativo, 

como a nacele. O comprimento vertical das curvas existentes ao longo do 

trajeto terá relação com as dimensões máximas dos componentes das 

turbinas eólicas, sendo determinado com base na distância entre a carga e 

a borda da estrada. 
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De acordo com o estudo de um empreendimento semelhante, seguindo as 

informações fornecidas pelo fabricante das turbinas eólicas G114 2.0 MW 

(Gamesa), a qual possui as maiores dimensões das pás em comparação 

com as duas demais opções de turbinas consideradas nestes EIA (Enercon 

E92 e GE Wind GE 1.7), as vias de acesso devem considerar as seguintes 

informações para definição do traçado definitivo (LACTEC, 2014): 

 Largura mínima de 6 m; 

 Inclinação máxima de 13% nas seções em linha reta e 10% em 

seções curvas; 

 Raio mínimo de 35 m; 

 Condição mínima de contorno; 

 Tipo de seção de acordo com o projeto; 

 Cartografia da área com equidistância entre curvas de nível de 

1,0 m. 

 

Com base no exposto, a adequação das vias internas de acesso ocorrerá 

com o alargamento das estradas, as quais necessitam ter largura mínima 

de 6 metros (dependendo dos raios de curvatura), conforme definições 

futuras do projeto executivo, reforço e compactação do pavimento, bem 

como o ajuste da inclinação das vias, execução de cascalhamento e 

sistema de drenagem pluvial. No caso de trecho com ausência de vias 

internas de acesso ou não atendimento das vias às condições exigidas de 

acordo com as turbinas eólicas definidas, será realizado um estudo da 

área de implantação visando buscar os melhores trajetos a serem criados 

até o canteiro de obras e unidades de apoio à construção das torres. 

 

A fim de minimizar as intervenções, prevê-se a utilização de mão única 

nas vias internas de acesso. O acesso dos maquinários e equipamentos ao 

canteiro de obras e áreas de montagem será controlado através de 

sinalizações indicativas, veículos batedores e rádio comunicador. Desta 

forma, a modificação no uso e ocupação do solo para execução dos 

acessos se torna minimizada. Ainda, os acessos ao empreendimento serão 
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mantidos permanentemente na fase de operação do empreendimento, 

pois servirão para acesso aos aerogeradores em evento de inspeção e 

manutenção. Os acessos também serão compartilhados com os 

proprietários das áreas onde se insere o empreendimento. 

 

Um maior detalhamento quanto aos acessos internos e externos do 

empreendimento consta junto ao item 3.6.7.  

 

3.7.2.3. Intervenções ambientais 

As intervenções ambientais previstas são apresentadas junto aos itens de 

diagnóstico (item 6) e avaliação de impactos ambientais (item 7). Quanto 

as intervenções previstas de supressão vegetal, estas são apresentadas 

junto ao item 6.2.1.1.3.  

 

3.7.2.4. Equipamentos e técnicas construtivas 

As técnicas construtivas a serem empregadas nas obras do 

empreendimento foram descritas anteriormente junto ao item 3.3.14.  

 

Para execução da adequação/abertura dos acessos, assim como para 

abertura das áreas destinadas à plataforma de montagem das torres, 

serão empregadas técnicas convencionais de terraplenagem. 

Primeiramente, serão realizados levantamentos topográficos, os quais 

embasarão a projeção dos acessos e adequações, sistemas de drenagem, 

raios de curvatura, assim como do nivelamento e proteção das áreas de 

plataforma de montagem. 

 

De maneira geral, para a fase de implantação, destacam-se alguns 

maquinários e equipamentos principais que serão empregados nas obras 

do empreendimento. A quantificação destes será realizada na fase de 
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projeto executivo, conforme especificações técnicas que serão definidas 

para contratação das empreiteiras. 

 Escavadeiras: destinadas para abertura de valas destinadas às 

fundações das torres eólicas; 

 Perfuratiz mecânica; 

 Bate-estacas, destinado a execução das fundações das torres da 

linha de transmissão; 

 Trator de esteira, para atividades de terraplenagem; 

 Retroescavadeira, para abertura de canaletas e valas de drenagem 

pluvial; 

 Motoniveladora, para nivelamento e abertura de vias de acesso, 

canteiro de obras e plataformas de montagem; 

 Rolos compactadores; 

 Carregadeiras; 

 Caminhões basculante; 

 Caminhões comboio para transporte de combustível; 

 Caminhões pipa; 

 Caminhão esteira para transporte de maquinário; 

 Trator de pneu; 

 Carretas e esteiras para transporte de maquinários e peças 

especiais; 

 Guindastes para içamento de peças nas ações de montagem dos 

aerogeradores. 

 

3.7.2.5. Origem de materiais 

Inicialmente prevê-se que não será necessário o uso de material terroso 

proveniente de áreas de empréstimo para as ações de terraplenagem 

associadas às obras do empreendimento. Prevê-se que os volumes 

resultantes de corte e aterro executados nas obras de acessos e 

terraplenagem do canteiro de obras, subestação e plataformas de 

montagem sejam compensados em aterros dentro da própria obra.  
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O material rochoso eventualmente gerado nas escavações associadas às 

obras será aproveitado no cascalhamento e proteção das vias de acesso 

internas do empreendimento. Conforme características e quantidades a 

serem geradas, poderão ser destinados para uso externo ao 

empreendimento, mediante doação, deste que as atividades utilizadoras 

sejam devidamente autorizadas/licenciadas. 

 

O fornecimento de material pétreo para utilização no cascalhamento das 

vias internas de acesso e da concretagem a ser executada nas obras será 

proveniente de jazidas comerciais devidamente autorizadas/licenciadas 

para tal finalidade, preferencialmente inseridas na região de Palmas.  

 

3.7.2.6. Fornecimento de água 

O fornecimento de água destinada a atividades construtivas, tais como a 

fabricação de concreto, compactação de aterros/pavimentos de vias e 

umectação de vias de acesso será proveniente de captações superficiais 

em corpos hídricos da região. A definição do corpo hídrico a ser utilizado 

ocorrerá na fase de projeto executivo. Serão priorizados corpos hídricos 

de maior porte e inseridos na AID do empreendimento, buscando assim 

otimizar os deslocamentos de transporte de água, podendo ser utilizados 

diferentes corpos hídricos conforme localização e fases de implantação do 

empreendimento. 

 

Citam-se como prováveis fontes de fornecimento de água o Córrego do 

Meio, Córrego Chopotó, Córrego Santa Bárbara, Córrego do Meio, Córrego 

Suro e Córrego da Renascença. Os locais de captação serão objeto de 

solicitação de outorga junto ao Instituto das Águas do Paraná (Águas 

Paraná). As águas captadas serão transportadas até o canteiro de obras 

central ou frentes de utilização (no caso de compactação de aterros e 

umectação de acessos)  através de caminhões pipa. No canteiro de obras 
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central, as águas serão armazenadas em tanques para utilização na 

fabricação de concreto. 

 

As águas de consumo humano e de uso sanitário, por sua vez, serão 

obtidas através de captação subterrânea, através de poço artesiano a ser 

implantado no canteiro de obras central. A implantação do poço e 

utilização das água subterrâneas será precedida de outorga junto ao 

Instituto das Águas do Paraná (Águas Paraná), a ser obtida previamente a 

sua implantação e início de captação.  

 

As águas de consumo serão alvo de tratamento previamente à utilização, 

de maneira a atender as diretrizes e requisitos de consumo humano 

estabelecidas pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. 

 

3.7.2.7. Horários e regime de funcionamento 

As obras de implantação do empreendimento serão executadas de 

segunda a sábado, das 08h00 as 18h00, com intervalo para almoço entre 

12h00 e 13h00. O mesmo horário será adotado para o funcionamento 

administrativo e de engenharia do canteiro de obras. Haverá ainda 

guardas e rondas 24 horas por dia nas áreas de obra. 

 

3.7.2.8. Número de empregados 

Prevê-se que o empreendimento gere até 500 empregos diretos na fase 

de implantação (pico de obras), incluindo funções de engenharia, 

administração e gestão ambiental das obras. A execução das obras será 

realizada por empreiteiras contratadas pelo empreendedor, sendo 

priorizada a contratação de mão de obra local para as obras, conforme 

exigências a serem estabelecidas em contrato com as empresas. 
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Para a fase de implantação serão necessárias qualificações diversas, 

desde funções operacionais e profissionais com diferentes qualificações 

técnicas, como engenheiros (civil, ambiental, elétrico), técnicos em 

eletromecânica e eletrônica, entre outros.  

 

Além dos postos de trabalho diretos, a movimentação ocasionada pelo 

empreendimento ocasiona a geração de postos de trabalho indiretos, 

associados à cadeia produtiva relacionada às obras do empreendimento, 

tais como fabricantes de peças, fornecedores de produtos, alimentos e 

estruturas, transportadores, serviços especializados, entre outros. 

Destaca-se também a geração de postos de trabalho por efeito renda, 

gerados a partir da conversão da renda dos trabalhadores em consumo, 

estimulando a produção de um conjunto de setores e realimentando o 

processo de geração de emprego. 

 

Com base nos dados apresentados por Najberg e Pereira (2004) que 

consideram estimativas de geração de empregos indiretos e por efeito 

renda para postos diretos da construção civil, estima-se que o 

empreendimento pode gerar até 235 empregos indiretos e 765 postos de 

trabalho por efeito renda.8 

 

3.7.2.9. Layout da área de implantação 

A localização das estruturas associadas ao empreendimento é apresentada 

no mapa da figura a seguir e também junto ao mapeamento temático no 

anexo 08.  

 

 

                                    

8 Considerando o quantitativo de 500 trabalhadores diretos no pico de obras e a geração 

de 0,47 empregos indiretos e 1,53 empregos por efeito renda para cada posto de 

trabalho direto para o setor de construção civil, conforme Najberg e Pereira (2004). 
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Figura 34 – Localização geral das estruturas previstas para o empreendimento.  
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3.7.2.10. Cronograma físico 

O cronograma físico previsto para a fase de implantação do 

empreendimento foi apresentado junto ao item 3.3.16. 

 

3.7.3. Fase de operação 

3.7.3.1. Sistema de iluminação 

O sistema de iluminação associado às estruturas durante a fase de 

operação compreende a iluminação da subestação e edifício de comando e 

controle, além da iluminação permanente associada à sinalização dos 

aerogeradores, necessária para sua visualização a partir do espaço aéreo, 

bem como para alimentação do sistema de pitch e direcionamento dos 

aerogeradores. 

 

A partir da operação do parque, toda a energia utilizada será proveniente 

de sua própria geração. 

 

3.7.3.2. Combustíveis auxiliares 

O consumo de combustível associado à fase de operação corresponde ao 

combustível utilizado em veículos e maquinários utilizados nas atividades 

de manutenção das estruturas do parque, bem como nos deslocamentos 

relacionados à rondas e inspeções rotineiras. 

 

3.7.3.3. Consumo de água 

Na fase de operação, o consumo de água corresponde essencialmente ao 

consumo humano. Nesta fase, a água utilizada será proveniente de 

captação subterrânea, conforme implantação de poço artesiano prevista 

no canteiro de obras durante a fase inicial de obras. A captação será 
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objeto de outorga junto ao Instituto das Águas do Paraná. Considerando 

uma média de 25 funcionários durante a operação do empreendimento e 

um consumo unitário de 25 L/pessoa.dia9. 

 

3.7.3.4. Sistema de aterramento elétrico 

A subestação e edifício de comando e controle serão dotados de sistema 

de aterramento conforme diretrizes das normativas associadas. Da 

mesma forma, a linha de transmissão e cada um dos 100 aerogeradores 

integrantes do empreendimento contarão com sistema de aterramento de 

acordo com as normativas da ANEEL e demais organismos de referência, 

conforme apresentado junto ao item 3.6.6. 

 

3.7.3.5. Equipamentos meteorológicos 

A operação do empreendimento contará com monitoramento 

meteorológico constante, sendo este um fator fundamental associado à 

eficiência de produção de energia e segurança operacional dos 

aerogeradores. 

 

Cada equipamento conta com um sistema individual de medição de 

velocidade e direção de ventos, temperatura, pressão atmosférica e 

umidade relativa do ar. A obtenção constante destes dados permite o 

direcionamento automatizado da nacele conforme direção do vento e 

controle operacional adequado conforme a velocidade dos ventos 

incidentes em cada equipamento. Desta forma, na ocorrência de 

velocidades de vento elevadas, o controle permite acionamento dos freios 

do aerogerador, evitando assim qualquer dano ou avaria ocasionada por 

rotação excessiva. 

 

                                    

9 De acordo com a Tabela de Consumos Potenciais do Manual de Projetos Hidrossanitários da 

SANEPAR (2010), estima-se o consumo diário para escritórios é de 50 Litros/per capta.dia. 
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3.7.3.5.1. Horários e regime de funcionamento 

Na fase de operação, as atividades de comando e controle operacional, 

bem como de segurança patrimonial serão realizadas 24 horas por dia, em 

três turnos de 8 horas. As atividades administrativas seguirão horário 

comercial. As atividades de manutenção serão realizadas conforme 

demandas programadass de manutenção preventiva, em horário 

comercial. 

 

3.7.3.5.2. Manutenção preventiva 

Ao longo da fase de operação do empreendimento serão realizadas 

manutenções visando manter o adequado funcionamento dos 

aerogeradores e estruturas instaladas. Com isso, durante esta fase 

poderão correr manutenções preventivas, corretivas e/ou de restauração.  

 

No caso da manutenção preventiva, a qual ocorre de forma periódica e 

programada, serão realizadas ações como inspeções, comprovações e 

limpeza das estruturas e equipamentos visando atestar a situação atual 

dos mesmos e identificar eventuais necessidades de reparo ou 

substituição, bem como evitar possíveis avarias. As manutenções 

corretivas e de restauração ocorrerão em casos de avaria ou anomalias 

nos equipamentos, bem como em casos onde sejam necessárias 

reparações e/ou substituições de componentes dos aerogeradores.  

 

3.7.3.6. Número de empregados 

Para a fase de operação estão previstos 25 colaboradores diretos para o 

empreendimento, associados à atividades de controle operacional, 

monitoramento e controle ambiental, limpezas e manutenções de 

estruturas ,entre outras. Tendo em vista a especificidade de algumas 

fuções, serão necessários profissionais com diferentes qualificações 
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técnicas, como engenheiros (civil, ambiental, elétrico), técnicos em 

eletromecânica e eletrônica, entre outros. Pretende-se que todos os 

funcionários diretos fixem residência no município de Palmas, em 

residências próprias ou alugadas (conforme origem dos colaboradores), 

pretendendo-se ainda a priorização de contratação de profissionais locais. 

O transporte entre as residências e o empreendimento poderá ocorrer 

através de vans ou ônibus locados para esta finalidade, ou através de 

veículos próprios. As refeições serão realizadas no empreendimento, na 

área de cozinha/refeitório destinada para tal, ficando o fornecimento das 

mesmas a cargo de empresas terceiras no município de Palmas. 

 

Prevê-se também a geração de empregos indiretos associados a 

atividades específicas de ronda e segurança (empresas especializadas) e 

manutenção dos aerogeradores (realizado pela fabricante), assim como 

empregos gerados por efeito renda, conforme contextualização 

apresentada no item 3.7.2.8. 

 

Com base nos dados apresentados por Najberg e Pereira (2004) que 

consideram estimativas de geração de empregos indiretos e por efeito 

renda para postos diretos do setor de prestação de serviços, estima-se 

que o empreendimento pode gerar até seis empregos indiretos e 25 

postos de trabalho por efeito renda.10 

 

3.7.4. Fase de desativação ou repotencialização 

Após o período de vida útil previsto para os aerogeradores instalados no 

complexo (20 a 30 anos), estes poderão ser substituídos por 

equipamentos de maior potência instalada, tendo em vista o 

desenvolvimento tecnológico constante deste tipo de equipamento, ou 

                                    

10 Considerando o quantitativo de 25 trabalhadores diretos na fase de operação e a 

geraçãao de 0,215 empregos indiretos e 0,98 empregos por efeito renda para cada posto 

de trabalho direto para o setor de construção civil, conforme Najberg e Pereira (2004). 
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mesmo por novos aerogeradores de potência similar. Para tanto, deverão 

novamente ser verificadas a disponibilidade para aumento de potência e o 

suporte das linhas de transmissão para eventuais aumentos de carga. 

 

Além disso, juntamente com o estudo da possibilidade de 

repotencialização do empreendimento, deverá ser realizado um 

levantamento das ações necessárias e dos impactos associados, bem 

como da destinação final de todos os resíduos que eventualmente serão 

gerados nesta fase do projeto, na hipótese de sua desativação definitiva. 

Neste caso, todos os componentes integrantes da estrutura do 

empreendimento deverão ser adequadamente destinados, bem como as 

áreas ocupadas pelas estruturas serem alvo de recuperação ambiental, 

com vistas a retornarem às suas características originais. 

 

3.8. Caracterização 

3.8.1. Fontes de distúrbios 

3.8.1.1. Interferência eletromagnética 

A implantação de empreendimentos eólicos pode apresentar interferência 

eletromagnética em diversos tipos de sinais úteis às atividades humanas, 

como de televisão, rádio, celular e radar (National Research Council, 

2007).  

 

A interferência eletromagnética consiste em uma perturbação 

eletromagnética que interrompe, obstrui, degrada ou limita o desempenho 

de equipamentos eletrônicos. De acordo com a National Research Council 

(2007), com relação aos aerogeradores, existem duas questões mais 

relevantes com relação a esta temática: a possível interferência passiva 

das turbinas eólicas com estações de rádio e televisão existentes e as 

possíveis emissões eletromagnéticas provenientes dos aerogeradores.  
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Entre as possíveis interferências que os diversos sinais existentes podem 

sofrer estão (National Research Council, 2007): 

 Televisão – espalhamento e reflexão do sinal pelas turbinas, 

principalmente pelas pás dos aerogeradores; 

 Rádio – De maneira geral a interferência é insignificante, sendo 

aplicada somente a curtas distâncias (cerca de 10 m) de turbinas 

eólicas; 

 Telefone celular – A possível interferência na qualidade do sinal de 

celulares dependerá da posição do receptor, bem como de sua 

movimentação, topografia do entorno e da existência de obstáculos, 

sendo que o simples deslocamento do receptor pode assegurar que 

a interferência ocasionada pelas torres eólicas, caso exista, seja 

mínima sobre a qualidade da comunicação. 

 

Segundo Souza (2015), a interferência eletromagnética pode ter origem 

entre todos os elementos que compõem a turbina eólica – torre, pás e o 

aerogerador. Enquanto as pás e a torre podem resultar na obstrução, 

reflexão ou refração das ondas eletromagnéticas, o sistema elétrico não 

apresenta interferência significativa para as telecomunicações frente a 

fácil mitigação por meio de isolamento adequado e manutenções 

regulares.  

 

Ressalta-se que esta interferência tem relação com uma série de fatores e 

características do entorno, como a localização das turbinas com relação 

aos transmissores e receptores de sinais eletromagnéticos, as 

características das pás e da torre, bem como a frequência do sinal. 

(SOUZA et al, 2015).  

 

A figura a seguir ilustra um exemplo de interferência causado pela 

presença de turbinas eólicas, onde parte do sinal é refletida de tal maneira 

que interfere no sinal que atinge o receptor, o que pode gerar significativa 

distorção no sinal recebido.  
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Figura 35 – Exemplo de interferência eletromagnética causada pela presença de 

turbinas eólicas.  

Fonte: SOUZA et al., 2015. 

 

Como forma de minimização de tal interferência pode-se citar a utilização 

de materiais como a fibra de vibro e resina epóxy para fabricação das pás, 

visto que se tratam de materiais parcialmente transparentes às ondas 

eletromagnéticas e que exercem menos influência nos sinais existentes no 

entorno (SOUZA et al, 2015). Os equipamentos previstos para utilização 

no empreendimento apresentam pás em fibra de vidro, as quais resultam 

em minimização deste tipo de interferência. 

 

Destaca-se que as Resoluções ANEEL nº 398/2010 e 616/2014 

regulamentam a Lei nº 11.934/2009, que trata sobre os limites de 

exposição humana a campos eletromagnéticos originários de instalações 

de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Tais resoluções 

apresentam como limites de exposição do público em geral e população 

ocupacional a campos eletromagnéticos os valores estabelecidos pela 

Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante – 

ICNIRP e recomendados pela Organização Mundial da Saúde – OMS, 

apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 14 – Limites de exposição a campo eletromagnético estabelecidas pelas 

resoluções ANEEL. 

Tipo de população 

Instalações em 50 Hz Instalações em 60 Hz 

Campo 

elétrico 

(kV/m) 

Campo 

magnético 

(µT) 

Campo 

elétrico 

(kV/m) 

Campo 

magnético 

(µT) 

Público em geral 5,00 200,00 4,17 200,00 

População 

ocupacional 
10,00 1000,00 8,33 1000,00 

Fonte: ANEEL, 2009. 

 

Conforme diretrizes do Artigo 5º da Resolução ANEEL nº 616/2014, os 

agentes de geração, transmissão e distribuição responsáveis por novas 

instalações com tensão igual ou superior a 138 kV devem encaminhar à 

ANEEL, em até 90 dias após entrada em operação em carga, memorial de 

cálculo ou relatório das medições de campo elétrico e campo magnético. 

Desta forma, estas diretrizes serão observadas na implantação e início de 

operação do empreendimento.  

 

Visando uma avaliação preliminar, os projetos executivos do 

empreendimento contemplarão simulações dos campos eletromagnéticos 

a serem gerados pela subestação, linha de transmissão e aerogeradores, 

a serem executados através de software específico voltado a esta 

avaliação (EFC-400 Electric and Magnetic Field Calculation – Narda safety 

Test Solutions). Desta forma, caso identificadas possíveis interferências 

junto a residências e ocupações do entorno do empreendimento, as 

simulações permitirão ajustes de projeto, caso necessário, para total 

atendimento dos limites preconizados pelas resoluções ANEEL e pela OMS. 

 

Os resultados e eventuais ações de monitoramento e adequação serão 

apresentados na fase de LI do empreendimento, junto ao detalhamento 

executivo do Plano Básico Ambiental proposto para o empreendimento. 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

175 

3.8.1.2. Efeito de sombreamento (shadow flicker) 

Entre as possíveis interferências de empreendimentos eólicos na saúde 

humana e no bem-estar da população do entorno do local de instalação, 

pode-se citar a geração do efeito de sombreamento como uma das fontes 

de distúrbio durante a fase de operação.  

 

A ocorrência deste efeito de sombreamento, de acordo com National 

Research Council (2007), se dá conforme as pás do aerogerador giram 

sob a luz do sol, produzindo sombras no solo e resultando em alterações 

na intensidade da luz. Este efeito, também chamado de shadow flicker, 

ocorre devido a um conjunto de diversos parâmetros, como a localização 

dos habitantes com relação aos aerogeradores, a direção e velocidade do 

vento, a variação da luz solar ao longo do dia, a latitude e topografia do 

local, bem como a presença de obstáculos.  

 

Segundo Harding (2008), como efeito negativo da ocorrência do 

sombreamento, levando em consideração que pode variar de acordo com 

a intensidade da luz e a frequência de rotação das pás dos aerogeradores, 

pode-se citar desde a dificuldade em trabalhar com a presença do 

sombreamento na janela, a distração de motoristas em rodovias em casos 

de proximidade com parques eólicos, e até mesmo a possibilidade de 

causar episódios convulsivos em pessoas fotossensíveis. Para estas 

pessoas, os distúrbios em caso de exposição a sombras em rotação 

ocorrem geralmente em frequências entre 2,5 e 20 Hz. 

 

Legislações internacionais apresentam diversos padrões ou critérios 

adotados com relação ao efeito de sombreamento. Como exemplo destas 

diretrizes pode-se citar países como Alemanha e Suécia, que limitam o 

sombreamento proveniente de torres eólicas a 30 horas/ano ou 30 

minutos/dia, a Dinamarca com limite máximo de sombreamento de 10 

horas/ano, bem como alguns estados do EUA (Maine e Massachusetts), 
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que não definem um padrão, mas exigem a minimização e /ou redução do 

efeito de sombreamento.  

 

O Guia sobre meio ambiente, saúde e segurança para energia eólica do 

International Finance Corporation – IFC, organismo integrante do Banco 

Mundial, recomenda que se não for possível a instalação dos 

aerogeradores de maneira que os receptores próximos fiquem isentos dos 

efeitos de shadow flicker, a duração destes no receptor não deve superar 

30 horas anuais ou 30 minutos ao dia, considerando o dia de maior 

afetação, baseado no pior cenário. 

 

Conforme as diretrizes do IFC, a fim de se avaliar o pior cenário quanto ao 

efeito shadow flicker, este pode ser modelado com base nas seguintes 

diretrizes: 

 Incidência de sol contínua e permanente e céu com ausência de 

nuvens do nascer ao por do sol; 

 Incidência de vento suficiente para girar continuadamente as pás 

das turbinas; 

 Rotor posicionado perpendicularmente à direção incidente da luz 

solar; 

 Os ângulos de incidência solar inferiores a 3 graus devem ser 

desconsiderados (devido a probabilidade de existência de vegetação 

e rastreio das construções); 

 As distâncias entre o plano do rotor e o eixo da torre são 

desprezíveis; 

 A refração da luz na atmosfera não é considerada. 

 

Desta forma, embora não exista regulamentação específica sobre esta 

temática no Brasil, é recomendada a instalação de aerogeradores em 

locais distantes de residências visando a diminuição e/ou prevenção deste 

efeito sobre a população inserida no entorno.  
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Na fase de projeto executivo do Complexo Eólico Palmas II, serão 

avaliados os possíveis efeitos de shadow flicker nos locais onde há 

presença de receptores próximos aos aerogeradores, de maneira a 

possibilitar eventuais ajustes de projeto ou garantir que as incidências 

deste efeito, quando ocorrentes, atendam os limites recomendados pelo 

IFC e Banco Mundial. Tal avaliação será realizada através de modelagem 

deste efeito, a qual será realizada com base nas diretrizes supracitadas, 

através de software específico para esta finalidade (WindPro – EMD 

International), comumente utilizado para este tipo de avaliação. 

 

Os resultados e eventuais ações de monitoramento e adequação serão 

apresentado na fase de LI do empreendimento, junto ao detalhamento 

executivo do Plano Básico Ambiental proposto para o empreendimento. 

 

3.8.1.3. Geração de ruídos 

Durante as fases de instalação e operação de empreendimentos eólicos 

pode-se citar como uma das fontes de distúrbio a geração de ruídos. Na 

fase de instalação o ruído é apenas temporário e proveniente do 

maquinário pesado e equipamentos envolvidos nesta etapa, enquanto que 

na operação a principal fonte sonora corresponde ao funcionamento 

contínuo dos aerogeradores, assim como a contribuição oriunda dos 

eventos de manutenção das turbinas eólicas.  

 

Os aerogeradores, assim como qualquer máquina com componentes 

móveis, produzem ruídos durante sua operação. De forma mais específica, 

os ruídos das turbinas podem ser provenientes da parte mecânica do 

equipamento (gerador e caixa de velocidade), bem como da interação das 

pás com o vento, que é geralmente o ruído dominante (National Research 

Council, 2007).  
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De acordo com o Atlas do Potencial Eólico do Estado de São Paulo (2012), 

o ruído produzido pelos aerogeradores, tanto dos componentes mecânicos 

como dos fenômenos aerodinâmicos, deve ser avaliado juntamente com 

as características do entorno, sobretudo com relação a dois fatores: o 

primeiro sendo o nível de pressão sonora de fundo causado pela presença 

de vento no local, que pode ser maior ou de igual intensidade dos 

aerogeradores, e o segundo sendo a distância dos aerogeradores aos 

receptores existentes no entorno, sendo que com distâncias maiores o 

ruído do parque eólico pode ter intensidade semelhante às situações 

diárias comuns do local, enquadrando-se em níveis aceitáveis.  

 

Frente ao crescimento do mercado de energia eólica, os aerogeradores 

vêm apresentando melhorias contínuas no seu desenvolvimento com uma 

tendência de aumento em suas dimensões e capacidade de geração de 

energia (figura 36). Com isso, sabendo que com dimensões maiores a 

velocidade de rotação diminui, a otimização da rotação contribui para a 

redução do ruído aerodinâmico produzido nas pás (Camargo e 

Schubert/LACTEC, 2007).  

 

 

Figura 36 – Dimensões de aerogeradores e suas capacidades de geração de 

energia. 

Fonte: Camargo e Schubert/LACTEC, 2007. 
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Mesmo com o avanço tecnológico e a diminuição dos níveis de ruídos 

gerados pela operação dos aerogeradores, faz-se necessário o 

monitoramento deste aspecto visando a ratificação da não alteração do 

conforto acústico da comunidade inserida no entorno, bem como a 

definição e adoção de medidas mitigadoras caso seja percebida alteração 

significativa do nível de pressão sonora junto dos receptores mais 

próximos (residências).  

 

Este monitoramento consiste na obtenção dos níveis de pressão sonora no 

entorno de potenciais receptores previamente à instalação dos 

aerogeradores, que corresponde ao ruído de fundo ou ruído ambiente, 

bem como do nível de ruído gerado pelas turbinas eólicas durante a fase 

de operação do empreendimento, sendo que os resultados obtidos devem 

ser avaliados frente às regulamentações aplicáveis nas esferas municipal, 

estadual e federal, quando existentes.  

 

O presente estudo apresenta diagnóstico da geração de ruídos no entorno 

da região prevista para instalação do empreendimento (item 6.1.4) e 

avaliação de impactos ambientais com modelagem do cenário de geração 

de ruídos com o empreendimento (item 7.3.4.9). Ainda, no capítulo de 

avaliação de impactos (item 7.3), também são descritos os impactos 

associados à interferência eletromagnética e ao efeito de sombreamento e 

apresentadas medidas para ambos os casos.  

 

3.8.2. Efluentes líquidos industriais e sanitários a serem gerados 

Durante a fase de implantação do empreendimento haverá a 

movimentação de colaboradores e a consequente geração de esgoto 

sanitário que, caso não for devidamente tratado, pode resultar na poluição 

do solo, água superficial e subterrânea.  
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No canteiro de obras central serão instalados sistemas fixos de tratamento 

de esgoto constituído por fossa séptica, filtro biológico e sumidouro, 

devidamente dimensionados de acordo com as normas da ABNT NBR 

7.229/1993 e NBR 13.969/1997.  

 

A geração estimada, considerando um pico de até 500 colaboradores 

previstos para toda a obra no complexo eólico, será de 35 m³ de esgoto 

por dia (utilizando-se uma estimativa baseada nos fatores de contribuição 

de esgoto por ocupante temporário de fábricas em geral, apresentados 

pela NBR 7229/1993, de 70 L/pessoa). No entanto, ressalta-se que como 

a instalação se dará em fases distintas, o volume diário gerado tende ser 

inferior ao estimado considerando o pior cenário.  

 

Nas frentes de trabalho (terraplanagem e áreas de montagem) será 

adotada a utilização de banheiros químicos. A vantagem deste sistema é a 

mobilidade e possibilidade de instalação em local adequado conforme o 

andamento da obra, evitando assim eventuais limitações à passagem de 

maquinário e minimizando a geração de impactos no entorno. 

 

Os banheiros químicos podem contar com diferentes equipamentos de 

higiene e conforto, porém em geral os módulos convencionais possuem 

capacidade para 220 L, com volume de trabalho seguro em torno de 

150 L. É apropriado o planejamento de quantidades de sanitários 

conjuntamente a empresa fornecedora, e de acordo com a alocação do 

pessoal ao longo das frentes de obra. Conforme a empresa Planeta 

Módulos (2011), pode-se estimar as quantidades de banheiros químicos 

segundo apresenta a tabela a seguir, recomendando-se que a manutenção 

seja realizada da forma mais frequente possível: 
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Tabela 15 – Dimensionamento da quantidade de banheiros químicos. 

Número de 

funcionários na obra 

1 manutenção 

por semana 

2 manutenções 

por semana 

3 manutenções 

por semana 

15 1 cabina - - 

30 2 cabinas 1 cabina 1 cabina 

60 4 cabinas 2 cabinas 2 cabinas 

90 6 cabinas 3 cabinas 3 cabinas 

120 8 cabinas 4 cabinas 3 cabinas 

200 14 cabinas 7 cabinas 5 cabinas 

Fonte: Planeta Módulos, 2011. 

 

Considerando o pico de 500 funcionários envolvidos na etapa de 

instalação e seguindo a estimativa da quantidade de banheiros químicos 

necessários apresentada na tabela 3, será necessário cerca de 35 

banheiros químicos com manutenção uma vez a cada semana ou 18 

cabinas com duas manutenções por semana. A distribuição destes 

sanitários móveis ocorrerá conforme a demanda e andamento das frentes 

de obra ativas no empreendimento.  

 

A quantidade de material coletado, considerando-se 150 L por coleta, 

pode chegar a 1.008 m³ ao final de 48 meses de trabalho efetivos nas 

obras, considerando os quatro anos previstos para implantação do 

empreendimento. Este volume é menor do que o obtido em 

dimensionamentos comuns de tratamento de esgoto sanitário, 

especialmente em função da não existência de descarga e incorporação de 

água ao volume gerado. Os efluentes coletados nos sanitários químicos 

serão destinados a estaçõe de tratamento de efluentes existentes no 

município de Palmas ou em municípios vizinhos, desde que licenciadas e 

aptas ao tratamento de esgotos com características domiciliares. Os 

comprovantes de retirada e destinação dos efluentes serão arquivados e 

controlados por programa ambiental específico, conforme detalhado junto 

ao item 7.5.1.  
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O volume calculado pode variar consideravelmente conforme a quantidade 

de trabalhadores e pelo simples fato de estar se tentando prever uma 

condição associada à fisiologia humana. Entretanto, a ordem de grandeza 

permite prever adequadamente as estratégias necessárias para controle 

ambiental da questão, através do dimensionamento do número de cabines 

e número de coletas. 

 

Todas as instalações sanitárias serão implantadas em atendimento as 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

em especial à NR 24 – Condições sanitárias e de conforto nos locais de 

trabalho. 

 

Na fase de operação do empreendimento, a demanda periódica de 

geração de esgoto sanitário será bastante reduzida, tendo em vista a 

menor quantidade de trabalhadores nesta fase, destinados a atividades 

rotineiras de comando e controle da operação dos parques, e inspeções 

periódicas. Nas atividades de manutenção haverá um pequeno número de 

colaboradores sujeitos à mesma condição da etapa de obras, podendo ser 

adotadas também soluções móveis nestas atividades, a depender do 

quantitativo de trabalhadores envolvidos e duração das atividades de 

manutenção. 

 

Inicialmente, pretende-se que todas as atividades de manutenção e 

lavagem de veículos e maquinários envolvidos nas obras de implantação 

sejam realizadas em oficinas e lavadores existentes no município de 

Palmas, evitando assim a geração de efluente com características 

industriais no canteiro de obras. Caso opte-se futuramente pela realização 

destas atividades no canteiro de obras, as mesmas serão realizadas em 

áreas específicas, dotadas de piso impermeável e canaletas de contenção, 

bem como adequado sistema de tratamento através de separador água e 

óleo (SAO) e caixas de sedimentação para retenção de materiais pesados.  
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O efluente tratado neste processo poderá ser infiltrado em solo ou 

utilizado para fins de umectação das vias de acesso ao empreendimento, 

desde apresente padrões de qualidade adequados à legislação vigente. 

 

Durante a fase de operação do Complexo Eólico Palmas II, não haverá 

uma geração regular de efluentes líquidos que exijam tratamento 

específico. Contudo, poderá haver lixiviação de pequenas quantidades de 

substâncias líquidas presentes em veículos que circularão pelas vias de 

acesso até as torres eólicas associados as atividades de manutenção, 

como combustível, óleo lubrificante, óleo hidráulico. Como a quantidade 

gerada destas substâncias será mínima e esporádica o tratamento de 

efluente convencional não é aplicável.  

 

3.8.3. Resíduos sólidos gerados 

Assim como a geração de efluentes, a implantação de empreendimentos 

eólicos tem como uma de suas consequências a geração de resíduos 

sólidos, os quais podem ser oriundos do canteiro de obras, das áreas de 

montagem das torres, linha de transmissão e dos aerogeradores, bem 

como demais áreas de apoio.  

 

A presença de grande quantidade de trabalhadores na área pode implicar 

na geração de resíduos sólidos com característica domiciliar (comuns), 

como embalagens de consumo em geral, papel, além de equipamentos de 

proteção individual, uniformes, panos, dentre outros, que demandam 

estruturas de coleta e sistemática de remoção e destinação. 

 

Esta geração será mais intensa no canteiros de obra central e frentes de 

obra, com maior concentração de maquinários e pessoas. Estes locais 

deverão ser dotados de adequada estrutura, permanente ou temporária, 

para gerenciamento dos resíduos gerados. A existência de refeitório no 

canteiro de obras central também eleva a geração de resíduos diversos, 
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além de restos de alimentos. Contudo, conforme anteriormente descrito, 

ressalta-se que as refeições serão fornecidas por empresas terceiras do 

Município de Palmas, contratadas para esta finalidade, reduzindo assim 

significativamente a geração de resíduos no refeitório do canteiro de 

obras, uma vez que este será utilizado exclusivamente para consumo das 

refeições.  

 

Os resíduos perigosos, como óleos usados, solventes, estopa de uso em 

manutenção, lâmpadas, entro outros, podem apresentar geração no 

canteiro de obras e nas áreas de manutenção dos equipamentos, 

enquanto que os resíduos hospitalares eventualmente gerados serão 

provenientes de curativos (gazes e esparadrapos) e outras atividades 

ambulatoriais desenvolvidas no canteiro de obras.  

 

Com relação aos resíduos relacionados às obras de instalação (resíduos 

sólidos da construção civil), que correspondem aos restos de material de 

construção, material excedente de escavações, restos de fio e cabos 

condutores, entre outros, serão mais representativos junto ao canteiro de 

obras e áreas de apoio. Com base na geração de resíduos de construção 

civil em obras de empreendimentos semelhantes, pode-se afirmar que a 

geração mensal esperada nas obras de todo o complexo e linha de 

transmissão é de aproximadamente 70 m³.  

 

Seguindo a norma NBR 10.004:2004, os resíduos sólidos são classificados 

de acordo com suas características em três classes distintas: 

 Classe I – Resíduos perigosos (apresentam risco à saúde e ao meio 

ambiente ou características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade e patogenicidade); 

 Classe II A – Resíduos não perigosos e não inertes (apresentam 

características de biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água); 
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 Classe II B – Resíduos não perigosos e inertes (Não apresentam 

constituinte algum solubilizado em concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade de água). 

 

No caso dos resíduos de construção civil (RCC), tal classificação é 

realizada de acordo com os dispostos na Resolução CONAMA nº 307/2002, 

a qual apresenta quatro classes distintas: 

 Classe A – Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (de 

construção, solo); 

 Classe B – Resíduos recicláveis para outras destinações (plástico, 

papel, metal, vidro, madeira e gesso); 

 Classe C – Resíduos sem desenvolvimento de tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis quer permitam sua reciclagem 

ou recuperação; 

 Classe D – Resíduos perigosos do processo de construção (tintas, 

solventes e óleos). 

 

A operação do complexo eólico será responsável, eventualmente, pela 

geração de alguns resíduos sólidos, principalmente originados pelas 

atividades de manutenção, como troca de óleos, substituição de peças, 

embalagens, tintas, estopas e EPI’s utilizados, bem como resíduos 

provenientes da operação do almoxarifado/escritório. A frequência de 

geração de resíduos relacionada à manutenção varia de acordo com a 

periodicidade requerida pelos fabricantes das torres e aerogeradores 

utilizados.  

 

Os resíduos sólidos procedentes da operação serão divididos em classes 

de acordo com a legislação vigente e armazenados temporariamente para 

posterior destinação final de acordo com os procedimentos internos do 

empreendedor. 
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Tanto na fase de implantação como na fase de operação, considerando 

prioritariamente a não geração, a reutilização, reciclagem e disposição 

final, deve-se manter corretos locais de armazenamento temporário, 

acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos sólidos 

gerados seguindo as normas específicas e legislações vigentes, sobretudo 

a Lei Federal nº 12.305/2010. 

 

3.9. Órgão financiador e valor da atividade 

Os recursos financeiros necessários à consolidação do projeto serão 

captados no mercado, através de investidores públicos ou privados. Serão 

buscadas ainda alternativas de financiamento junto ao Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, bancos privados e junto 

ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. 

 

Conforme já informado no item 1.4, estima-se que os valores de 

investimento para o empreendimento girem na casa de R$ 6.000.000,00 

por MW de potência instalado, perfazendo um investimento previsto total 

de R$ 1,2 bilhões de reais para implantação de todo o complexo eólico 

(200 MW) e infraestrutura associada, incluindo conexão ao sistema 

elétrico nacional.  
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 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 4.

A avaliação das alternativas locacionais para as estruturas do complexo e 

linha de transmissão visa definir a melhor opção locacional levando em 

conta aspectos econômicos, construtivos, ambientais, operacionais e de 

segurança, além da otimização do uso e ocupação do solo. Consistem em 

critérios mínimos e fundamentais para a definição da localização do 

empreendimento e sua compatibilização com restrições legais e áreas 

protegidas.  

 

A locação dos aerogeradores apresenta restrições relacionadas 

principalmente ao potencial de geração (ventos), ou seja, existem 

limitações de áreas com viabilidade para instalação e operação de um 

aerogerador. Neste sentido, a definição do local de implantação de um 

parque eólico considera, a priori, o melhor potencial eólico existente na 

região.  

 

Tendo por base a definição do potencial eólico da área de implantação do 

Complexo Eólico Palmas II, conforme apresentado junto ao item 3.4, 

foram adotados alguns critérios de refinamento para definição da 

localização das estruturas integrantes do empreendimento (torres, 

acessos, canteiro de obras e subestação), os quais são apresentados junto 

ao item 4.1. Especificamente para a linha de transmissão, por possuir 

características de linearidade, a avaliação de alternativas locacionais 

seguiu critérios distintos, apresentados e discutidos junto ao item 4.2.  

 

4.1. Critérios para definição locacional das estruturas integrantes 

do empreendimento 

A definição da localização do empreendimento considerou alguns critérios 

mínimos apontados no Termo de Referência para elaboração deste EIA, a 

saber: 
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 Exigências do sistema nacional de unidades de conservação (SNUC); 

 Políticas florestais e de proteção à biodiversidade, estabelecidas na 

legislação federal, estadual e municipal; 

 O disposto nos planos diretores de recursos hídricos, quando 

existentes para a bacia hidrográfica onde o empreendimento se 

localiza; 

 Tecnologias disponíveis e pretendidas para implantação do 

empreendimento; 

 Condições ambientais da área de implantação e entorno; 

 Uso e ocupação da área de implantação do empreendimento, 

especialmente quanto a presença de residências e estruturas das 

propriedades; 

 Existência de comunidades e populações especialmente protegidas. 

 

A seguir são apresentados, de maneira resumida para cada tipo de 

estrutura integrante do empreendimento, os critérios avaliados para 

definição locacional. 

 

4.1.1. Torres e aerogeradores 

Os critérios adotados para locação das torres e aerogeradores de cada um 

dos parques integrantes do Complexo Eólico Palmas II compreendem: 

 Disponibilidade do melhor potencial de geração eólica, conforme 

resultados obtidos nas medições in loco e determinação do potencial 

eólico, apresentados junto ao item 3.4; 

 Conciliação da presença das torres/aerogeradores com as atividades 

desenvolvidas nas propriedades onde se inserem os parques; 

 Ausência de corpos hídricos e áreas de preservação permanente em 

um raio de 85 metros a partir da base da torre, sendo este espaço 

necessário para as obras de implantação (fundação, montagem, 

etc); 
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 Maior distância possível dos aerogeradores em relação a sedes de 

fazendas e habitações existentes nas áreas; 

 Consideração dos efeitos de sombreamento ou interferências com os 

demais parques operantes na região e entre os aerogeradores dos 

parques integrantes do complexo; 

 Utilização preferencial de áreas de baixa intensidade de uso e 

ocupação do solo; 

 Presença de acessos pré-existentes nas proximidades das áreas de 

obras, a fim de diminuir a intervenção necessária no terreno; 

 Não interferências com comunidades tradicionais, bens tombados e 

sítios arqueológicos. 

 

Importante salientar que a definição locacional dos aerogeradores possui 

restrições importantes quando avaliada a disponibilidade do recurso 

aproveitado (vento). Desta forma, a localização proposta para todos os 

aerogeradores integrantes do complexo foi cuidadosamente avaliada em 

termos de potencial eólico, restrições e características de uso do terreno. 

 

4.1.2. Acessos 

A definição locacional dos acessos aos locais de implantação das torres 

levou em consideração as estradas já existentes nas propriedades rurais, 

minimizando assim a necessidade de movimentação de solo para 

implantação do empreendimento. Para a fase de implantação, estes 

acessos serão alvo de obras de melhoria, como alargamento e 

cascalhamento, a fim de possibilitar o acesso dos caminhões que 

transportam as peças e estruturas das torres e aerogeradores. Ressalta-se 

que os acessos serão implantados/adequados para contemplarem 

contemplarão mão única de circulação. Nesta condição, o fluxo de 

maquinários, veículos e caminhões associados as obras será controlado 

para que ocorra somente em um sentido de cada vez. Esta operação 

minimiza a necessidade de construção de acessos de grande largura e 
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reduz a necessidade de intervenção nas propriedades perpassadas pelos 

acessos. 

 

4.1.3. Subestação e edifício de comando e controle 

A área prevista para implantação da subestação se insere em local 

estratégico em relação ao complexo. Situada na porção central do 

empreendimento, sua localização visa permitir uma distância similar entre 

todos os parques, otimizando assim as conexões internas dos locais de 

geração até a subestação. O local compreende uma área aberta, sem 

presença de vegetação e adjacente a acesso existente, minimizando assim 

a necessidade de intervenção no terreno para implantação das estruturas. 

 

No mesmo local, de maneira adjacente, será implantado o edifício de 

comando e controle operacional do complexo, o qual servirá de base às 

atividades operacionais do empreendimento. 

 

4.1.4. Linhas de conexão interna 

Visando a minimização das intervenções necessárias à implantação das 

estruturas do empreendimento, a implantação das linhas de conexão 

interna (parques até a subestação central) está prevista de maneira 

adjacente aos acessos internos do empreendimento.  

 

Ressalta-se que as alternativas tecnológicas para cada 

sistema/equipamento integrante do empreendimento foram apresentadas 

junto ao item 3.5.  

 

4.1.5. Justificativa da localização adotada para as estruturas 

Com base nos critérios anteriormente apresentados para cada tipo de 

estrutura, a localização adotada se mostra adequada à compatibilização 
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do empreendimento com os usos atuais das propriedades, não 

representando alterações significativas nas áreas de implantação. Ainda, o 

empreendimento não apresenta interferência com UC’s (conforme maior 

detalhamento apresentado junto ao item 6.2.4) e com áreas prioritárias à 

conservação (item 6.2.5), é compatível com a legislação de uso e 

ocupação do solo (certidão de uso e ocupação do solo constate junto ao 

anexo 05) e não apresenta interferências em comunidades e populações 

tradicionais e especialmente protegidas, bem como em bens culturais e 

sítios arqueológicos tombados. 

 

Outro ponto relevante é que, conforme apresentado junto ao item 1.4.2, 

grande parte dos proprietários das áreas onde o empreendimento se 

insere já possui pré-contrato de cessão/arrendamento das áreas, fato que 

indica a aceitabilidade do empreendimento nos locais pretendidos.  

 

Ressalta-se ainda que, conforme indicações provenientes do órgão 

ambiental e órgãos intervenientes associados ao processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento, ou conforme resultados dos 

estudos arqueológicos em andamento na área de implantação, quando da 

elaboração do projeto executivo do empreendimento poderão ser 

realizados ajustes locacionais a fim de garantir a compatibilização integral 

do empreendimento com os critérios anteriormente apresentados.  
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4.2. Critérios para definição locacional da linha de transmissão 

A avaliação de alternativas de traçado para a linha de transmissão visa 

definir a melhor opção locacional levando em consideração aspectos 

econômicos, construtivos, ambientais e de uso e ocupação do solo. Outra 

questão relevante diz respeito a minimização de interferências em áreas 

legalmente protegidas. 

 

A seleção da alternativa locacional para a linha de transmissão foi 

realizada a partir da definição de critérios técnicos e ambientais para 

avaliação de cada alternativa e posterior comparação entre estas. Os 

critérios utilizados na avaliação são relacionados na tabela a seguir e 

posteriormente descritos para fundamentação da análise comparativa. 

 

Tabela 16 – Critérios definidos para avaliação das alternativas locacionais da 

linha de transmissão. 

Critério Unidade 

Extensão projetada da linha Metros (m) 

Intervenção da faixa de servidão em APP’s Hectares (ha) 

Intervenção da faixa de servidão em vegetação fora das áreas 

de preservação permanente 

Hectares (ha) 

Travessia de corpos hídricos (unidade) Unidade 

Edificações em distância inferior a 150 m da faixa de servidão Unidade 

Edificações interceptadas pela faixa de servidão Unidade 

Interceptação ou proximidade a unidades de conservação, 

zona de amortecimento 
Unidade 

Interceptação de áreas prioritárias para conservação (APC)  Unidade 

Interferência com equipamentos sociais Unidade 

Número de municípios interceptados Unidade 

Presença de terras indígenas, quilombos, assentamentos e 

comunidades tradicionais no entorno de 5 km 
Unidade 

Presença de aerogerador projetado a menos de 500 metros 

da linha 
Unidade 

Possibilidade de extensão compartilhada ou adjacente à faixa 

de domínio da PR-280 
Metros (m) 
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Extensão projetada da linha: corresponde a extensão completa 

prevista para cada traçado avaliado, em metros. Esta avaliação é 

diretamente proporcional a quantidade de intervenções e indenizações 

necessárias a este tipo de obra, e intervenções associadas aos meios 

físico, biótico e socioeconômico. 

 

Intervenção em APP’s: corresponde ao valor total de áreas de APP, em 

hectares, interceptadas pela faixa de servidão de cada uma das 

alternativas locacionais para a LT. Incluem-se nessa análise os limites de 

APP, independentemente da existência de vegetação consolidada.  

 

Intervenção da faixa de servidão em vegetação fora das áreas de 

preservação permanente: Consiste na área total de vegetação arbórea 

nativa interceptada pela faixa de servidão de cada alternativa, passível de 

necessidade de supressão considerando a implantação da LT. Não inclui a 

vegetação constante em APP’s, contemplada pelo critério anterior. 

 

Travessia de corpos hídricos (unidade): Quantidade total de corpos 

hídricos interceptados pela faixa de servidão de cada uma das 

alternativas. 

 

Edificações em distância inferior a 150 m da faixa de servidão: 

Contempla possíveis interferências sobre a comunidade do entorno 

imediato de cada alternativa avaliada, considerando que a proximidade a 

edificações é proporcional à presença humana, com maiores riscos e 

sensibilidade aos impactos. 

 

Edificações interceptadas pela faixa de servidão: Avalia o número 

estimado de edificações/estruturas que poderão ser realocadas 

considerando a faixa de servidão das alternativas avaliadas. 
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Interceptação ou proximidade a unidades de conservação, zona de 

amortecimento: Avaliação se a faixa de servidão de cada alternativa 

intercepta alguma unidade de conservação das categorias de proteção 

integral ou uso sustentável ou suas zonas de amortecimento, quando 

aplicável, ou ainda, o entorno de 3 km definido da resolução CONAMA nº 

428/2010.  

 

Interceptação de áreas prioritárias para conservação (APC): 

Avaliação da interceptação, pela faixa de servidão das alternativas 

avaliadas, das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, 

definidas pelo Ministério do Meio Ambiente, considerando que tais áreas 

demandam estratégias especiais de proteção por relevância ecológica ou 

social. 

 

Interferência com equipamentos sociais: Contabiliza se as 

alternativas avaliadas apresentam interferência com equipamentos sociais 

(praças, unidades de saúde, escolas, etc.), considerados de maior 

sensibilidade ambiental, em um raio de 150 metros da faixa de servidão.  

 

Número de municípios interceptados: Indica o número de municípios 

interceptados pelas alternativas avaliadas, considerando que a 

abrangência de um maior número de municípios torna a abrangência dos 

impactos de maior escala. 

 

Interceptação de terras indígenas, quilombos, assentamentos e 

comunidades tradicionais11: Considera a interferência direta das 

alternativas avaliadas sobre terras indígenas, quilombos, assentamentos e 

comunidades tradicionais. 

 

 

                                    

11 Entorno de 5 km conforme Anexo I da Portaria Interministerial nº 60/2015. 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

195 

Presença de aerogerador projetado a menos de 500 metros da 

linha de transmissão: A presença de aerogeradores próximos à linha de 

transmissão pode representar situações de risco em caso de acidentes 

operacionais.  

 

Extensão não compartilhada/adjacente à faixa de domínio da PR-

280: Indica a extensão de cada alternativa que não possibilita a utilização 

compartilhada ou adjacente à faixa de domínio da PR-280. Considerando 

os benefícios do possível compartilhamento, o qual representa redução de 

impactos quando comparado a um trajeto em áreas sem nenhuma 

intervenção, uma maior extensão prevista sem possibilidade/alternativa 

de compartilhamento representa maiores impactos associados à 

alternativa. 

 

Para cada alternativa de traçado, os dados referentes a cada critério de 

avaliação foram obtidos através de análise espacial das alternativas, 

empregando-se softwares de geoprocessamento, base de dados oficiais de 

órgãos governamentais e imagens de satélite. 

 

4.2.1. Método de seleção de alternativa para a linha de 

transmissão 

Para cada critério anteriormente apresentado, os quais foram avaliados 

para cada alternativa locacional, foi atribuído um peso multiplicador a 

partir de sua relevância ao objetivo da avaliação. 

 

Estes pesos foram definidos com base em uma avaliação da interação 

entre o critério em específico e os meios físico, biótico e socioeconômico 

(conforme tabela a seguir), variando numa escala de 1 a 5, onde o valor 1 

confere ao critério o menor peso na comparação final, e 5 o maior. 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

196 

O peso 1 representa uma situação de pequena relevância, enquanto o 

peso 2 representa moderada relevância. Tais pesos não foram 

empregados nesta avaliação para nenhum dos critérios utilizados, tendo 

em vista que estes ponderam situações pouco relevantes para cada meio 

avaliado. Os valores de 3 a 5 representam basicamente interações 

significativas a um, dois ou todos os meios avaliados, mas visando sempre 

o valor apropriado ao contexto geral da relevância do critério. Pesos 

maiores foram dados àqueles critérios que possuem alguma legislação 

restritiva implícita. Esta seleção considerou também a relativização dos 

pesos entre os critérios definidos, buscando refletir uma adequada 

ponderação entre os mesmos. 

 

A faixa de servidão foi padronizada para as alternativas avaliadas como 

uma distância fixa de 15 metros para cada lado do eixo central da linha de 

transmissão. Tal faixa foi utilizada nos cálculos de áreas interceptadas, 

como mencionado na concepção do projeto. 

 

Tratando-se de uma análise baseada na consideração simultânea de um 

amplo conjunto de critérios de formulação e seleção de alternativas de 

traçado, tais avaliações foram subsidiadas também por informações 

produzidas ou obtidas ao longo da elaboração deste estudo. 

 

A seleção da alternativa de melhor desempenho ambiental teve como 

base metodológica a comparação dos critérios adotados ponderados pelos 

pesos aplicáveis a cada um destes.  

 

O produto da metodologia é um valor entre 0 e 1,0 (ou 0 e 100) para 

cada alternativa, onde o menor índice relaciona-se ao menor impacto 

ambiental, ou seja, à melhor alternativa; e 1,0 (ou 100) representa a 

soma dos impactos negativos de todas as alternativas. Assim, quanto 

mais alto o valor obtido, mais impactante é a alternativa em relação 

àquele critério e de forma relativa às demais opções consideradas. 
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A obtenção destes índices foi realizada da seguinte forma: 

 

 Para cada critério, os resultados das medições, estimativas ou 

comparações relativas foram organizados em tabela. Estes valores 

foram somados para cada alternativa, em linha, conforme cada 

critério. 

 

Tabela 17 – Exemplo de cálculo da soma de critérios. 

Critérios 
Alternativa 

X 

Alternativa 

Y 

Alternativa 

Z 

Soma dos 

critérios 

Critério X Resultado xa Resultado xb Resultado xc ∑x = xx+xy+xz 

 

 Após esta etapa foi realizada a proporção dos valores individuais 

das alternativas em relação à soma obtida para cada critério 

(divisão do valor para a alternativa pela soma dos valores para as 

alternativas). 

 

Tabela 18 - Cálculo das proporções em relação à soma. 

Critério Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Critério X xa/∑x xb/∑x xc/∑x 

 

 Os resultados deste cálculo de proporções foram somados de forma 

ponderada em relação aos pesos estabelecidos para cada critério, 

gerando um valor total para cada alternativa (soma de cada 

proporção previamente multiplicada pelo peso). 
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Tabela 19 - Cálculo da soma ponderada para cada alternativa. 

Critérios 

Proporção em relação à 

soma 
Peso 

Alternativa  

Critério X xa/∑x Px 

Critério Y ya/∑y Py 

Critério n na/∑n Pn 

Soma ponderada 

[xa/∑x . Px] 

+ 

[ya/∑y . Py] 

+ 

[na/∑n . Pn] 

 

 A soma final obtida para cada alternativa foi novamente 

transformada a uma base unitária, em que 1,0 corresponde à soma 

dos resultados obtido para cada alternativa, e para cada uma 

destas obteve-se um valor proporcional, entre 0 a 1,0. O valor final 

foi multiplicado por 100, para facilitar a comparação. 

 

Os critérios selecionados para a avaliação comparativa são apresentados 

na sequência. Muitos dos resultados obtidos foram originados na avaliação 

das alternativas sobre imagens de satélite, adquiridas para este estudo, 

processados em SIG (sistema de informações geográficas), bem como nas 

visitas técnicas de certificação em campo. As imagens empregadas 

correspondem ao satélite SPOT 6, com 1,5 m de resolução espacial, 

colorida, cuja cena adquirida data de 21 de novembro de 2015. 
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Tabela 20 – Indicação dos critérios avaliados e respectivos pesos. 

Critérios Peso Avaliação geral 
Relevante interação do critério com os meios 

Físico Biótico Socioeconômico 

Extensão projetada da 

linha (m) 
5 

Grande relevância 

sobre os meios físico, 

biótico e 

socioeconômico  

Proporcionalidade 

com: 

 

Intervenção direta 

sobre atributos físicos 

como solo, 

afloramentos rochosos 

e corpos hídricos para 

estabelecimento das 

torres. 

Proporcionalidade com: 

 

Necessidade de 

descaracterização de 

vegetação nativa para 

estabelecimento da linha de 

transmissão e faixa de 

servidão. Perda de habitat 

para espécies da fauna local. 

Fragmentação de habitats. 

Proporcionalidade com: 

 

Maior interferência sobre 

propriedades particulares, 

indenizações e 

aquisições. 

Segmentação de 

propriedades e 

estabelecimento de 

barreira a áreas 

produtivas. Alteração da 

paisagem. 

Intervenção em APP’s 4 

Relevante 

intervenção sobre 

área legalmente 

protegida.  

Relevante para os 

meios biótico e físico 

Proporcionalidade 

com: 

 

Contribuição de perda 

de solo por erosão e 

alteração da qualidade 

da água. 

Proporcionalidade com: 

 

Redução de cobertura vegetal 

nativa remanescente e 

fragmentação de corredores 

ecológicos da fauna local, 

especialmente dada à 

condição atual e local de 

descaracterização da 

vegetação nativa em APP’s. 

- 
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Critérios Peso Avaliação geral 
Relevante interação do critério com os meios 

Físico Biótico Socioeconômico 

Intervenção em 

vegetação fora das 

áreas de preservação 

permanente 

3 
Relevante 

intervenção sobre o 

meio biótico 

- 

Proporcionalidade com: 

 

Redução de remanescentes 

florestais, que se constituem 

também em habitat para 

espécies da fauna local e 

corredores de conectividade. 

Contribuição para efeitos de 

borda. 

- 

Travessia de corpos 

hídricos (unidade) 
3 

Relevante 

intervenção sobre o 

meio biótico 

- 

Proporcionalidade com: 

 

Proporcional a maior 

necessidade de supressão de 

vegetação componente das 

áreas de preservação 

permanente. 

- 
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Critérios Peso Avaliação geral 
Relevante interação do critério com os meios 

Físico Biótico Socioeconômico 

Edificações em distância 

inferior a 150 m da faixa 

de servidão 

3 Relevância sobre o 

meio socioeconômico 
- - 

Proporcionalidade com: 

 

Necessidade de relocação 

e custos de indenização e 

aquisição de áreas. 

Quantidade de pessoas 

impactadas pela emissão 

de ruídos e maiores 

riscos (que tem a 

significância proporcional 

à proximidade da 

propriedade em relação à 

linha de transmissão). 

 

Edificações 

interceptadas pela faixa 

de servidão 

3 Relevante sobre o 

meio socioeconômico 
- - 

Proporcionalidade com: 

 

Necessidade de 

indenização e aquisição 

de áreas, com realocação 

de moradores. 

Interceptação ou 

proximidade a unidades 

de conservação, zona de 

amortecimento  

5 

Relevante 

intervenção sobre 

área protegida e de 

importante função 

ecológica. 

Proporcionalidade com: 

 

Intervenção em recursos naturais e ecossistemas protegidos, de proteção integral 

e relevantes funções ecológicas e sociais. 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

202 

Critérios Peso Avaliação geral 
Relevante interação do critério com os meios 

Físico Biótico Socioeconômico 

Interceptação de áreas 

prioritárias para 

conservação 

3 Relevante para meio 

biótico. 
- 

Proporcionalidade com: 

 

Intervenção em recursos 

naturais e ecossistemas 

relevantes, considerados 

prioritários para a 

conservação pelo Ministério 

do Meio Ambiente. 

- 

Interferência com 

equipamentos sociais 
3 Relevância sobre o 

meio socioeconômico 
- - 

Proporcionalidade com: 

 

Intervenção em 

equipamentos destinados 

a atender a população 

local, de maior 

sensibilidade. 

Número de municípios 

interceptados 
3 Relevância sobre o 

meio socioeconômico 
- - 

Proporcionalidade com: 

 

Intervenção em 

diferentes municípios e 

maiores custos de projeto 
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Critérios Peso Avaliação geral 
Relevante interação do critério com os meios 

Físico Biótico Socioeconômico 

Interceptação de terras 

indígenas, quilombos, 

assentamentos e 

comunidades 

tradicionais 

3 
Grande relevância 

sobre o meio 

socioeconômico. 

- - 

Proporcionalidade com: 

 

Influência sobre os 

costumes e condições de 

vida de povos tradicionais 

e comunidades indígenas, 

tais como risco de 

acidentes e interferência 

de ruídos, por exemplo. 

Presença de 

aerogerador projetado a 

menos de 500 metros 

da linha de transmissão 

5 

Grande relevância 

sobre os meios físico, 

biótico e 

socioeconômico 

Proporcionalidade com: 

 

A presença de aerogeradores próximos à linha de transmissão pode representar 

situações de risco, com consequências econômicas (danos a equipamentos) e 

ambientais (risco de incêndio) no caso de ocorrência de acidentes na fase de 

operação, por exemplo, ou mesmo agravamento de efeitos associados à operação 

dos aerogeradores e da linha de transmissão, tais como o efeito eletromagnético.  
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Critérios Peso Avaliação geral 
Relevante interação do critério com os meios 

Físico Biótico Socioeconômico 

Extensão não 

compartilhada/adjacente 

à faixa de domínio da 

PR-28012 

5 

Grande relevância 

sobre os meios físico, 

biótico e 

socioeconômico 

Proporcionalidade com: 
 

O uso de extensão compartilhada representa redução dos impactos nas 

propriedades, diminuindo as restrições de uso e ocupação do solo associadas à 

mesma. Ainda, sua inserção junto a áreas de ocupação já consolidada representa 

menores intervenções e alterações sobre o meio físico e biótico, tendo em vista 

sua inserção junto ou próxima a áreas já antropizadas. Portanto, quanto maior a 

extensão não compartilhada, maior o impacto associado à LT. 

 

 

 

 

                                    

12 Tendo em vista que a avaliação de alternativas é realizada com base no impacto representado por cada critério, especificamente para 

este critério utilizou-se os dados inversos, ou seja, ao invés da extensão possível de compartilhamento com a faixa de domínio da PR-

280, empregou-se a extensão sem possibilidade de compartilhamento para cada alternativa (extensão total menos a extensão possível de 

compartilhamento). 
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4.2.2. Descrição das alternativas locacionais avaliadas 

A avaliação da melhor alternativa locacional para a linha de transmissão 

do Complexo Eólico Palmas II contemplou a análise dos critérios 

anteriormente apresentados para três diferentes possibilidades de linha de 

transmissão, contemplando a interligação com a subestação de Palmas e 

com a subestação da Usina Hidrelétrica Foz do Areia. As alternativas 

avaliadas são apresentadas na figura a seguir e descritas resumidamente 

na sequência. 
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Figura 37 – Localização das alternativas avaliadas para a linha de transmissão. 
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4.2.2.1. Alternativa 1: SE Palmas 

A alternativa 01 se inicia na subestação elevadora projetada para o 

complexo eólico, localizada ao norte da UEE Tradição. Segue sentido oeste 

por cerca de 3.600 metros, contornando áreas de fragmentos de 

vegetação nativa e plantios florestais ao norte da UEE Santa Maria. A 

partir deste ponto, segue sentido sul por aproximadamente 5.700 metros, 

entre os parques Santa Maria e Pederneiras, até a área da faixa de 

domínio da rodovia PR-280. A partir de então, o traçado da LT segue 

paralelo a PR-280 por aproximadamente 20 km até a área urbana de 

Palmas. Após cruzar a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, após cerca 

de 2 km ainda junto a PR-280, a alternativa adentra na área urbana 

configurando uma linha reta até a subestação de Palmas, localizada na 

Rua dos Caiguangues. 

 

Esta alternativa prioriza a utilização de áreas abertas e paralelas à faixa 

de domínio da PR-280, onde inclusive já existe linha de transmissão de 

menor porte que interliga a Usina Eólica de Palmas, operada pela COPEL, 

à mesma subestação de Palmas. 

 

4.2.2.2. Alternativa 2: SE Palmas 

A alternativa 02 tem início na subestação elevadora projetada para o 

complexo, localizada ao norte da UEE Tradição. Nos 3.600 metros iniciais 

segue o mesmo trajeto da alternativa 01, contornando áreas de 

fragmentos de vegetação nativa e plantios florestais a norte da UEE Santa 

Maria. Porém, a partir deste ponto segue praticamente em linha reta 

sentido oeste por aproximadamente 3.200 metros, a partir de onde passa 

ter seu trajeto sentido sudoeste, até as proximidades da faixa de domínio 

da PR-280. A partir deste ponto, segue o mesmo traçado da alternativa 01 

até a subestação de Palmas. 
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4.2.2.3. Alternativa 3: SE Areia 

Esta alternativa possui seu início e os primeiros 3.600 metros de extensão 

comuns às alternativas 01 e 02. Porém, a partir deste ponto, segue 

sentido norte em direção a subestação da UHE Bento Munhoz da Rocha 

Netto (Foz do Areia), localizada no Município de Pinhão. Até este local, 

esta alternativa percorre aproximadamente 80 km, perpassando por áreas 

de vegetação nativa e de relevo acidentado junto ao vale do Rio Iguaçu.  

 

4.2.3. Seleção da alternativa para linha de transmissão 

Conforme metodologia adotada, foi realizada avaliação comparativa das 

três alternativas de traçado para a linha de transmissão, a qual é 

apresentada na tabela a seguir A alternativa selecionada, que apresenta 

menor impacto ambiental com base na metodologia selecionada, é 

destacada em verde nos campos “soma” e “proporção”.  
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Tabela 21 – Resultado da avaliação comparativa das alternativas locacionais para a linha de transmissão. 

CRITÉRIOS Unid. 

Alternativa 

01 

Alternativa 

02 
Alternativa 03 

Alternativa 

01 

Alternativa 

02 

Alternativa 

03 PESOS 

Alternativa 

01 

Alternativa 

02 

Alternativa 

03 

Valor absoluto Proporção geral (%) Proporção ponderada 

Extensão projetada da linha m 30.876,27 27.274,41 84.404,40 21,7% 19,1% 59,2% 5 1,08 0,96 2,96 

Intervenção da faixa de servidão em 

APP’s 
ha 18,29 15,51 47,42 22,5% 19,1% 58,4% 4 0,90 0,76 2,34 

Intervenção da faixa de servidão em 

vegetação fora das áreas de 

preservação permanente 

ha 18,90 17,09 90,40 15,0% 13,5% 71,5% 3 0,45 0,41 2,15 

Travessia de corpos hídricos Unidade 68 58 176 22,5% 19,2% 58,3% 3 0,68 0,58 1,75 

Edificações em distância inferior a 

150 metros da faixa de servidão 
Unid. 61 54 76 31,9% 28,3% 39,8% 3 0,96 0,85 1,19 

Edificações interceptadas pela faixa 
de servidão 

Unid. 0 0 2 0,0% 0,0% 100,0% 3 0,00 0,00 3,00 

Interceptação ou proximidade a 

unidades de conservação, zona de 

amortecimento 

Unid. 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 5 0,00 0,00 0,00 

Interceptação de áreas prioritárias 

para conservação (APC) 
Unid. 0 0 1 0,0% 0,0% 100,0% 5 0,00 0,00 5,00 

Interferência com equipamentos 

sociais 
m3 11,00 11,00 0,00 50,0% 50,0% 0,0% 3 1,50 1,50 0,00 

Número de municípios interceptados Unid. 1 1 4 0,0% 16,7% 0,0% 3 0,00 0,50 0,00 

Presença de terras indígenas, 

quilombos, assentamentos e 

comunidades tradicionais no 

entorno de 5 km 

Unid 0 0 5 0,0% 0,0% 100,0% 3 0,00 0,00 3,00 

Presença de aerogerador projetado 

a menos de 500 metros da linha de 

transmissão 

Unid 4 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 5 5,00 0,00 0,00 

Extensão sem possibilidade de 

compartilhamento com faixa de 
servidão existente/rodovia PR-280 

m 9.850,00 12.300,00 84.404,40 9,2% 11,5% 79,2% 5 0,46 0,58 3,96 

 
Soma 11,03 6,13 25,34 

Proporção 25,95% 14,42% 59,63% 
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A avaliação realizada permitiu uma visão holística sobre as possibilidades 

de traçado para a linha de transmissão. Considerando os critérios 

adotados, a alternativa 02 apresentou valores finais significativamente 

menores que as demais possibilidades. Os menores índices de proporção 

obtidos para esta alternativa são resultantes de sua menor extensão e 

menor intervenção em vegetação e travessia de corpos hídricos frente as 

demais alternativas, bem como pela possibilidade de implantação de 

grande parte de seu trajeto com uso compartilhado ou adjacente à faixa 

de servidão existente na PR-280. Outro fator que influenciou nos menores 

índices para esta alternativa foi a ausência de aerogeradores em uma 

distância inferior a 500 metros, fato que representa menores condições de 

risco em relação à linha de transmissão em uma condição hipotética de 

ocorrência de acidentes. 

 

A alternativa 03, que contempla conexão com a subestação da UHE Foz do 

Areia, apresenta-se como a alternativa de maior impacto, tendo em vista 

sua grande extensão e características mais preservadas de uso e 

ocupação do solo ao longo de seu trajeto. Nesta alternativa, há ainda 

interceptação de áreas prioritárias para a conservação e não há 

possibilidade de uso compartilhado ou adjacente a outras ocupações 

lineares, como a PR-280, por exemplo. 

 

A alternativa 01, apesar de em grande parte de seu trajeto ser coincidente 

com a alternativa 02, apresentou maiores intervenções em áreas de 

vegetação, corpos hídricos e proximidade com residências. Outro fator 

determinante é que esta alternativa tem parte de seu trajeto entre dois 

parques (UEE Santa Maria e UEE Pederneiras), fato que resulta na 

presença de aerogeradores projetados a menos de 500 metros da linha de 

transmissão.  

 

A presença de aerogeradores nas proximidades da linha, em uma 

hipotética situação de acidente, pode representar situações de risco tendo 
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em vista a presença de alta tensão de energia. Tais acidentes podem ser 

associados a atividades de manutenção nos parques ou mesmos na LT, 

cuja ocorrência pode afetar as estruturas de um ou outro, ou de ambos. 

Representam também maiores possiblidades de impacto sobre os meios 

físico e biótico na ocorrência hipotética destes cenários, e mesmo por uma 

eventual intensificação dos efeitos eletromagnéticos gerados pela linha 

(em maior relevância) e pelos aerogeradores. 

 

Desta forma, considerando as possibilidades de traçado avaliadas para a 

linha de transmissão e sendo priorizada a conexão com a subestação de 

Palmas, a alternativa 02 corresponde ao trajeto que representa os 

menores impactos ambientais associados à linha de transmissão do 

empreendimento. Sendo assim, esta alternativa foi adotada nas definições 

das áreas de influência definidas para o empreendimento, conforme 

apresentado no item 5, bem como no detalhamento das informações 

apresentadas neste estudo. 

 

4.3. Alternativa de não implantação do empreendimento 

A não realização do empreendimento representaria a manutenção das 

condições de uso e ocupação do solo atuais, não ocorrendo neste cenário 

interferências ou modificações na área prevista para implantação. 

Contudo, a não implantação do empreendimento representa também a 

impossibilidade de geração de emprego e renda em todas as suas fases 

(dede o planejamento até a operação), aumento da arrecadação do 

município, geração de energia limpa e renovável, aumento da segurança 

energética, menor impacto ambiental do que outras formas de geração de 

energia comumente utilizadas, entre outros benefícios associados a este 

tipo de empreendimento. 

 

Especificamente em relação a geração eólica, a não realização do 

empreendimento representa a continuidade do sub aproveitamento desta 
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fonte de geração no Estado do Paraná, o qual apresenta amplo potencial 

para empreendimentos de geração eólica ainda não explorado. Perde-se 

também a possibilidade do crescimento da energia limpa na matriz 

energética estadual. 

 

Dessa forma, considera-se que pela extensão dos impactos positivos do 

empreendimento, pela amplitude das avaliações técnicas e ambientais 

realizadas com intuito de minimizar ao máximo as interferências e 

impactos negativos do empreendimento e pela implementação das 

medidas e programas ambientais voltados a atenuação dos impactos 

negativos do empreendimento, a implantação do Complexo Eólico Palmas 

II trará diversos benefícios não somente ao Município de Palmas e região, 

como também para o Estado do Paraná como um todo, fomentando o 

aproveitamento das fontes limpas e renováveis de sua matriz energética.  
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 ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 5.

5.1. Área diretamente afetada (ADA) 

O conceito de ADA refere-se à área que sofre diretamente as intervenções 

de implantação e operação da atividade, considerando alterações físicas, 

biológicas, socioeconômicas e das particularidades do empreendimento.  

 

Para o Complexo Eólico Palmas II, a área diretamente afetada (ADA) foi 

definida como aquela ocupada pelas torres eólicas e sua área de entorno 

necessária à plataforma de montagem e ações de manutenção (aqui 

considerada como um raio de 85 metros a partir da base do aerogerador), 

canteiro de obra central e acessos necessários para implantação dos 

aerogeradores e posteriormente para a operação do parque, linhas 

coletoras e de distribuição interna, subestação e demais estrutura 

permanentes da fase de operação.  

 

Para a linha de transmissão do empreendimento, considerou-se como ADA 

a área ocupara pela LT e sua faixa de servidão (15 metros para cada lado 

da linha), tendo em vista que esta faixa de terreno apresenta restrição 

permanente por questões de segurança. Assim, a ADA corresponde 

àqueles locais em que serão identificados os impactos mais relevantes ao 

meio ambiente e onde são identificadas as inter-relações mais expressivas 

do empreendimento com a comunidade local. A ADA reflete a área que 

passará por alterações mais relevantes no uso do solo durante a 

implantação do empreendimento em função das atividades de construção 

e de maneira permanente durante a fase de operação.  

 

A figura a seguir apresenta a ADA do empreendimento, a qual também 

pode ser visualizada em maior nível de detalhe no mapeamento temático 

anexo a esse EIA. 
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Figura 38 – Área diretamente afetada (ADA) do empreendimento. 
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5.2. Área de influência direta (AID) 

A conceituação fundamental da AID corresponde à área sujeita aos 

impactos diretos da implantação e operação do empreendimento, com 

delimitação em função das características sociais, econômicas, físicas e 

biológicas dos sistemas a serem estudados e das particularidades do 

empreendimento.  

 

Em virtude das condições de intervenção do empreendimento sobre os 

meios físico, biótico e antrópico serem distintas, optou-se pela 

diferenciação dos limites da AID entre os diferentes meios avaliados. 

Desta forma, o estabelecimento da AID para cada meio considerou os 

aspectos essenciais elencados no diagnóstico e na avaliação dos impactos. 

A seguir são apresentados e justificados os critérios utilizados para 

definição da AID dos meios físico, biótico e socioeconômico.  

 

5.2.1. Meios físico e biótico 

A área de influência direta (AID) para os meios físico e biótico foi definida 

visando a seleção da área de maior interação entre o empreendimento e 

os elementos destes meios. Considerando a tipologia do empreendimento 

e as interações esperadas em suas diferentes fases, a área de influência 

direta (AID) dos meios físico e biótico foi delimitada considerando um 

entorno mínimo de 500 metros a partir da ADA, com exceção para a linha 

de transmissão, para a qual foi adotada uma distância de 100 metros a 

partir do eixo central da LT. Tal distância corresponde a faixa que pode 

sofrer mais diretamente influência da operação da LT, associada a  efeitos 

eletromagnéticos e a interação da linha com o ambiente físico e biótico do 

entorno. 
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As distâncias mínimas adotadas para delimitação da AID foram 

complementadas/refinadas com base em um conjunto de fatores 

relevantes, os quais são listados a seguir: 

 Limite estadual e rodovia PR-280 ao sul do complexo: A partir da 

ADA e faixas mínimas de distâncias atribuídas para a AID, foi 

considerado o primeiro destes fatores presente ao sul do 

empreendimento para definição do limite da AID. Tal critério foi 

adotado tendo por base a presença de outros parques em Santa 

Catarina, os quais já resultam em impactos naquela região, e pelo 

fato de a rodovia representar um fator de maior impacto ante os 

meios físico (geração de ruído) e biótico (especialmente como 

barreira ao deslocamento de fauna) mais relevante que a presença 

dos parques e linha de transmissão; 

 Incorporação de fragmentos florestais mais significativos existentes 

entre as áreas dos parques, tendo por base principalmente a 

presença de fauna e flora na região de implantação;  

 Avaliação da rede de drenagem principal na área dos parques 

integrantes do complexo, tendo em vista que possíveis alterações 

ambientais ocasionadas pelo empreendimento em uma área de 

drenagem podem influenciar na qualidade das águas da microbacia. 

 

A partir da junção dos critérios de definição da AID para o 

empreendimento foi realizada a delimitação de uma AID única para todo o 

complexo eólico, incluindo a linha de transmissão, tendo em vista a 

realização da avaliação ambiental conjunta de todas as estruturas de 

geração e transmissão do empreendimento no presente estudo.  

 

5.2.2. Meio socioeconômico 

Para o meio socioeconômico, tendo em vista as inter-relações diretas do 

empreendimento para com este meio, a AID é composta pelas 

propriedades onde se inserem os parques integrantes do complexo eólico 
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e a respectiva linha de transmissão, uma vez que nestas propriedades é 

que ocorrerão os impactos diretos associados à implantação e operação 

das estruturas integrantes do empreendimento.  

 

Integram a AID do meio socioeconômico também uma faixa de 500 

metros no entorno da ADA, delineada a partir dos limites dos setores 

censitários urbanos, principalmente na porção final da linha de 

transmissão, tendo em vista que o local de conexão (subestação de 

Palmas) se insere na área urbana deste município. 

 

Considerou-se também na delimitação da AID do meio antrópico, os 

critérios adotados para os meios físico e biótico quanto ao limite estadual 

e presença da rodovia PR-280 ao sul do empreendimento. 

 

As figuras a seguir apresentam a delimitação da AID dos meios físico, 

biótico e socioeconômico, as quais também podem ser visualizadas, em 

melhor nível de detalhe, junto ao mapeamento em anexo. 
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Figura 39 – Área de influência direta (AID) dos meios físico e biótico. 
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Figura 40 – Área de influência direta (AID) do meio socioeconômico. 
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5.3. Área de influência indireta (AII) 

A área de influência indireta de um empreendimento compreende a área 

real ou potencialmente abrangida pelos impactos indiretos de sua 

implantação e operação, incluindo os ecossistemas, o meio físico e o 

sistema socioeconômico que podem ser impactados por alterações 

decorrentes daquelas ocorridas na ADA e AID. 

 

O conceito de influência indireta considera a possibilidade de dispersão 

dos impactos diretos do empreendimento através de reações secundárias 

ou de uma cadeia de reações, ou seja, reflexos destes que não 

primariamente vinculados à fonte geradora. Considerando as distinções 

entre a interação dos diferentes meios com o empreendimento, a área de 

influencia indireta foi definida separadamente para os meios físico e 

biótico e para o meio socioeconômico, conforme critérios e justificativas 

apresentadas a seguir. 

 

5.3.1. Meios físico e biótico 

Considerando as interações entre o empreendimento e os meios físico e 

biótico, a área de influência indireta destes meios foi definida respeitando-

se os diversos limites físicos da região, como hidrografia e rede de 

drenagem, estradas de acesso (estradas rurais e PR-280 ao sul do 

complexo), limite da área urbana (a oeste da linha de transmissão) e 

setores censitários (área urbana de Palmas), agregados ao limite estadual 

e ao limite da zona de amortecimento do Refúgio de Vida Silvestre dos 

Campos de Palmas (a leste de complexo), sempre respeitando um entorno 

mínimo de 1.000 metros a partir da AID, quando cabível.  
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5.3.2. Meio socioeconômico 

Considerando a geração de energia e a interligação do empreendimento 

com o sistema interligado nacional (SIN), os impactos positivos 

associados a este fator podem se estender, mesmo que em relevância 

reduzida, a todo o território nacional. Porém, buscando uma avaliação 

focada na região de implantação e onde os impactos indiretos associados 

ao empreendimento, sejam estes positivos ou negativos, serão mais 

perceptíveis, a área de influência indireta do meio socioeconômico para o 

empreendimento foi definida como todo o território do Município de 

Palmas. Entende-se que esta área contempla os principais efeitos diretos 

e indiretos associados ao empreendimento, negativos ou positivos, tendo 

em vista que todas as estruturas associadas do empreendimento se 

inserem integralmente em seu território.  

 

A figura a seguir apresenta a delimitação da AII para os meios físico, 

biótico e socioeconômico, a qual também pode ser visualizada em maior 

escala junto ao mapeamento em anexo.  
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Figura 41 – Área de influência indireta (AII) dos meios físico e biótico.  
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Figura 42 – Área de influência indireta (AII) do meio socioeconômico.  
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 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 6.

Os levantamentos de dados e avaliações ambientais foram conduzidos por 

equipe técnica multidisciplinar habilitada, conforme indicado previamente 

no item 1.3. O levantamento de informações contemplou exaustiva 

pesquisa de dados secundários, com prioridade a dados oficiais publicados 

por instituições governamentais e reconhecidas em suas áreas de 

atuação, mas também notícias e informações veiculadas localmente. 

 

Os dados primários foram obtidos em visitas à região pelas equipes 

técnicas, nas datas a seguir relacionadas: 

• 04/11/2015 – Campo inicial de reconhecimento da área; 

• 28/01 a 03/02/2016 – Levantamentos de fauna (Fase I); 

• 05 a 07/04/2016 – Campanha de medição de ruídos; 

• 09 a 13/05/2016 – Campanha de geologia, geomorfologia e 

pedologia e caracterização de corpos hídricos nas áreas de 

influência; 

• 03 a 09/05/2016 – Levantamentos de fauna (Fase II); 

• 11 a 16/05/2016 – Levantamentos de flora; 

• 20 a 25/06/2016 – Levantamentos relacionados ao meio 

antrópico. 

 

Durante os levantamentos de campo, as seguintes atividades foram 

realizadas:  

• Avaliação de corpos hídricos e rede de drenagem inseridos nas 

áreas de influência do empreendimento; 

• Execução de sondagens e avaliação do solo; 

• Levantamento florístico; 

• Levantamento de fauna; 

• Medições de ruído em receptores potencialmente críticos; 

• Reconhecimento do uso e ocupação do solo, e feições naturais; 
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• Entrevista com moradores; 

• Visita a instituições públicas, marcos e áreas relevantes à 

caracterização do município e entorno do empreendimento. 

 

Em todas as atividades foram empregadas máquinas fotográficas para 

execução dos registros visuais, e equipamentos de posicionamento global 

(GPS) portáteis para registro dos caminhos realizados (tracklogs) e pontos 

de interesse (waypoints). 

 

A metodologia específica de cada levantamento e tratamento de dados é 

apresentada nas seções correspondentes do diagnóstico deste EIA, com 

vistas a facilitar a compreensão dos resultados apresentados na 

sequência. 

 

O empreendimento, suas áreas de influência, a caracterização ambiental 

do entorno e demais temas relevantes ao estudo foram representados 

graficamente na forma de mapas temáticos, apresentados no anexo 08 

deste estudo. Estes mapas atuam como ferramentas na compreensão das 

características da relação entre o empreendimento, a comunidade e o 

meio ambiente, contribuindo aos objetivos deste EIA. 

 

Os produtos cartográficos desenvolvidos no âmbito do presente projeto 

foram elaborados com o auxílio do software de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG) denominado ArcGIS 10.2.1 (ESRI). Todos os dados 

espaciais estão armazenados no sistema de coordenadas cartesianas e no 

sistema de projeção UTM (Universal Transverso de Mercator), sendo que o 

fuso adotado refere-se ao 22 Sul. O datum horizontal corresponde ao 

SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), 

enquanto que o datum vertical ao de Imbituba/SC. 
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Na tabela a seguir são detalhados os produtos cartográficos elaborados, 

numerados, com seu respectivo formato, os dados que o integram e as 

devidas fontes de informação. A imagem de satélite empregada no 

mapeamento foi obtida pelo satélite SPOT6, colorida e com 1,5 m de 

resolução espacial, referente à data de 21 de novembro de 2015. 
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Tabela 22 - Lista de mapas temáticos anexos aos EIA. 

nº Título do mapa Formato 
Escala de 

apresentação 
Folhas Planos de informação Fonte Ano 

1 Localização dos parques e LT A3 1:300.000 1 Parque Eolicos e LT Inovent/Enerbios 2015 

2 Empreendimento e terras indígenas A3 1:350.000 1 Tis FUNAI 2016 

3 TI Palmas e Linha de Transmissão A3 1:150.000 1 Tis e Buffer 5 km TI  FUNAI 2016 

4 Unidades de Conservação A3 1:220.000 1 Unidades de Conservação ICMBio 2015 

5 
Distâncias ZA REVIS de Palmas e 

empreendimento 
A3 1:50.000 1 Ucs e ZA ICMBio 2015 

6 
Assentamentos agrários e comunidades 

tradicionais 
A3 1:180.000 1 Assentamentos INCRA 2015 

7 Comundidades quilombolas e empreendimento A3 1:400.000 1 Quilombolas INCRA 2015 

8 Área diretamente afetada (ADA) A3 1:85.000 1 Área diretamente afetada (ADA) Cia Ambiental 2016 

9 
Área de influência direta (AID) - meios físico e 

biótico 
A3 1:85.000 1 

Área de influência direta (AID) - 
meios físico e biótico 

Cia Ambiental 2016 

10 
Área de influência direta (AID) - meio 

socioeconômico 
A3 1:110.000 1 

Área de influência direta (AID) - meio 
socioeconômico 

Cia Ambiental 2016 

11 
Área de influência indireta (AII) - meios físico e 

biótico 
A1 1:60.000 1 

Área de influência indireta (AII) - 
meios físico e biótico 

Cia Ambiental 2016 

12 
Área de influência indireta (AII) - meio 

socioeconômico 
A1 1:130.00 1 

Área de influência indireta (AII) - 
meio socioeconômico 

Cia Ambiental 2016 

13 Hidrografia ADA e AID A3 1:85.000 1 Hidrografia Aguasparana 2012 

14 Geologia - ADA, AID e AII A1 1:60.000 1 Geologia MINEROPAR  2010 

15 Geomorfologia - ADA, AID e AII A1 1:60.000 1 Geomorfologia MINEROPAR  2010 

16 Pedologia - ADA, AID e AII A1 1:60.000 1 Pedologia ITCG 2008 

17 Direitos minerários - ADA e AID A3 1:85.000 1 Direitos Minerários DNPM  2016 

18 Alternativas locacionais Linha de transmissão A3 1:275.000 1 Alternativas locacionais Cia Ambiental 2016 

19 Mapa de áreas de preservação permanente A3 1:80.000 1 APPs Cia Ambiental 2017 

20 
Mapa de supressão de vegetação: vegetação 

herbácea e arbórea 
A3 1:80.000 1 Supressão Cia Ambiental 2017 

21 
Mapa de parcelas amostrais (arbórea e 

herbácea). 
A3 1:80.000 1 

Parcelas amostrais da vegetação 
herbácea 

Cia Ambiental 2016 

22 Intervenção em APP A3 1:80.000 1 Intervenção em APP Cia Ambiental 2017 

23 Áreas prioritárias à conservação A3 1:150.000 1 Áreas prioritárias à conservação MMA 2007 

24 Áreas estratégicas A3 1:150.000 1 Áreas estratégicas IAP 2014 
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nº Título do mapa Formato 
Escala de 

apresentação 
Folhas Planos de informação Fonte Ano 

25 
Propriedades ocupadas pelo Complexo Eólico 

Palmas II e linha de transmissão 
A3 1:80.000 1 Propriedades Enerbios / Innovent 2014 

26 Planialtimétrico A3 1:90.000 1 Curvas de nível Topodata - INPE 2010 

27 Áreas passíveis de supressão A3   4 Supressão Cia Ambiental 2017 

28 Estruturas AID A3 1:86.000 1 Estruturas Enerbios/Cia Ambiental 2016 

29 Uso do solo AID A3 1:86.000 1 Uso do solo Cia Ambiental 2016 

30 
Áreas hidrologicamente sensíveis (áreas úmidas 

e áreas alagáveis) na AID 
A3 1:60.000 1 Nascentes Cia Ambiental 2017 

31 Estruturas do projeto e uso do solo na AID A3 1:60.000 1 Uso do solo e Estruturas 
Cia Ambiental; 

Enerbios/Cia Ambiental 
2016; 
2016 

32 Módulos de fauna A3 1:86.000 1 Módulos de fauna Cia Ambiental 2017 
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6.1. Meio físico 

6.1.1. Metodologia aplicada 

A metodologia empregada no diagnóstico ambiental do meio físico, assim 

como para os demais meios, é apresentada junto a cada temática 

correspondente. 

 

6.1.2. Climatologia 

Embora as mesmas leis físicas se apliquem tanto a clima como a 

condições de tempo, a climatologia é mais do que simplesmente um ramo 

da meteorologia. Condição de tempo é a condição da atmosfera num 

instante particular. Clima é o estado médio da atmosfera durante um 

período de tempo, que pode ser de semanas, anos, décadas ou até 

milênios (MAIDMENT, 1993). 

 

Em estudos ambientais, a análise climatológica e/ou de condições de 

tempo (esta segunda para empreendimentos específicos13) de 

determinada região contribui para a compreensão de aspectos da 

realidade local e para o prognóstico de possíveis impactos ambientais 

associados a padrões regionais ou a eventos extremos que possam 

ocorrer. Para tanto, a interpretação dos resultados deve ser 

contextualizada, relacionada a aspectos das fases de implantação e 

operação do empreendimento. 

 

                                    

13 Demandam análise de condições de tempo (ex. médias horárias) estudos ambientais 

de empreendimentos para os quais são solicitados estudos de dispersão atmosférica para 

avaliação quantitativa dos reflexos de sua carga poluidora na qualidade do ar, como 

indústrias com fontes fixas de emissões atmosféricas, centrais termelétricas, centrais de 

tratamento térmico de resíduos (ex. incineração ou coprocessamento), entre outras. 
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Tendo isto em vista, neste subitem é apresentado o diagnóstico ambiental 

do clima da região em que se insere o empreendimento em estudo - 

elaborado conforme metodologia descrita a seguir. 

 

6.1.2.1. Metodologia 

6.1.2.1.1. Classificação climática de Koppen 

Um ponto de partida para o estudo climatológico de uma determinada 

área é a avaliação de sua classificação conforme sistema de Koppen, 

proposto em 1900 e que se baseia no pressuposto de que a vegetação 

natural de cada grande região da Terra é essencialmente uma expressão 

do clima nela prevalecente. 

 

Assim, as fronteiras entre regiões climáticas foram selecionadas para 

corresponder às áreas de predominância de cada tipo de vegetação, razão 

pela qual a distribuição global dos tipos climáticos e a distribuição dos 

biomas apresenta elevada correlação. 

 

Para classificação do clima na região em que se insere o empreendimento 

(conforme Koppen) este estudo recorre, então, ao “Mapa dos Climas do 

Paraná, segundo a classificação de Koppen” (ITCG, 2008) - gerado a partir 

de dados do Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR) e disponibilizado 

nas extensões pdf e shapefile. Através de geoprocessamento, são 

extraídas as classes de climas da área de influência direta (AID) do 

empreendimento, elaborado croqui ilustrativo e a partir de então, 

realizada discussão do panorama local. 
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6.1.2.1.2. Caracterização do clima com dados de monitoramento 

O clima não é uma feição estática que pode ser descrita uma única vez e 

válida para sempre através de médias de variáveis de tempo num 

determinado período (MAIDMENT, 1993). 

 

Desta maneira, para uma caracterização quantitativa de clima foram 

utilizados diferentes dados monitoramento para duas abordagens 

metodológicas, em paralelo: 

 De avaliação de normais climatológicas, médias referentes a um 

período padronizado de 30 anos e com data de início também 

padronizada; 

 De avaliação de demais médias históricas do monitoramento em 

estações espacialmente mais próximas ao empreendimento e/ou de 

dados mais recentes. 

 

Para esta tratativa de elaboração do diagnóstico do clima regional recorre-

se aos resultados de monitoramento de parâmetros meteorológicos das 

estações convencionais de observação de superfície (apresentadas na 

tabela a seguir e na figura posterior), cujas justificativas de escolha 

constam nos subitens subsequentes desta metodologia. 

 

Tabela 23 – Estações meteorológicas cujos dados de monitoramento são úteis à 

caracterização do clima da região do empreendimento. 

Estação Palmas Clevelândia Palmas 

Código/ 

sigla 
83860(OMM) 02652003(SNIRH) 02651043(SNIRH) 

Município Palmas/PR Clevelândia/PR Palmas/PR 

Entidade 

responsável 
INMET IAPAR IAPAR 

Latitude -26.29º -26° 25’ -26° 29’ 

Longitude -51.59º -52° 21’ -51° 59’ 

Altitude(m) 1091 930 1100 

Fonte: INMET (2016) e IAPAR (2016). 
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Figura 43 – Localização das estações meteorológicas utilizadas no diagnóstico de clima.
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Normais climatológicas 

Visando assegurar a compatibilidade e possibilitar a comparação de dados 

climatológicos de quaisquer estações meteorológicas em uma mesma base 

temporal, desde 1872 o Comitê Meteorológico Internacional decidiu 

compilar valores médios climatológicos sobre um período uniforme, 

resultando daí a recomendação para o cálculo das normais 

climatológicas14 de 30 anos. 

 

Desta maneira, para uma primeira abordagem (convencional) de 

caracterização quantitativa de clima da região do empreendimento, 

recorreu-se ao estudo das estações meteorológicas mais próximas do 

empreendimento em busca daquela(s) com normais climatológicas (séries 

completas) de 1961 a 1990 (período consecutivo de 30 anos mais recente, 

padronizado pela OMM). 

 

Frente a este requisito metodológico, ficou definida a utilização, para um 

primeiro diagnóstico (convencional/padronizado) do clima regional, de 

dados da estação convencional Palmas (código OMM 83860), de 

responsabilidade do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) – a mais 

próxima ao empreendimento. 

 

Dentre todas as normais obtidas/calculadas e disponibilizadas para a 

referida estação na página web deste Instituto (INMET, 2015), é 

aproveitada a quase totalidade – correspondentes às seguintes variáveis: 

 Temperatura média compensada (no mês ou no ano – em ºC); 

                                    

14 Desde 1989, o Brasil e outros países membros da Organização Meteorológica Mundial 

(OMM) seguem os procedimentos gerais estabelecidos por esta para obtenção das 

Normais Climatológicas “Padronizadas”, definidas como valores médios calculados para 

períodos consecutivos de 30 anos, iniciando-se em 1º de janeiro de 1901. Isto significa 

que atualmente pode haver até três Normais Climatológicas Padronizadas calculadas e 

publicadas para cada estação meteorológica convencional, que possibilitam comparações 

numa mesma base temporal: 1901-1930; 1931-1960; e 1961-1990 (mais recente e útil 

a diagnósticos atualizados/padronizados de clima). 
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 Temperatura máxima (no mês ou no ano – em ºC); 

 Temperatura mínima (no mês ou no ano – em ºC); 

 Temperatura máxima absoluta (no mês – em ºC) e ano de 

ocorrência; 

 Temperatura mínima absoluta (no mês – em ºC) e ano de 

ocorrência; 

 Pressão atmosférica no nível do barômetro (no mês ou no ano - 

em hPa); 

 Umidade relativa do ar média (no mês ou no ano - em %); 

 Precipitação acumulada (no mês ou no ano - em mm); 

 Máximo absoluto da precipitação acumulada em 24 horas (no 

mês – em mm) e ano de ocorrência; 

 Nº de dias com precipitação ≥ 1 mm (no mês ou no ano, em 

dias); 

 Nº de períodos com 3 ou mais dias consecutivos sem precipitação 

(no mês ou no ano, em períodos); 

 Nº de períodos com 5 ou mais dias consecutivos sem precipitação 

(no mês ou no ano, em períodos); 

 Nº de períodos com 10 ou mais dias consecutivos sem 

precipitação (no mês ou no ano, em períodos); 

 Intensidade do vento (no mês ou no ano, em m.s-1); 

 Direção resultante do vento (no mês ou no ano, em graus); 

 Direção predominante do vento (no mês ou no ano, em pontos 

cardeais e colaterais). 
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Médias históricas 

Conforme discutido inicialmente, além da abordagem de avaliação 

climatológica convencional, padronizada, recorre-se aqui também ao 

estudo de demais médias históricas representativas da região – de 

monitoramentos em locais mais próximos ao empreendimento e/ou com 

aproveitamento de conjuntos de dados mais recentes em relação ao 

período da última normal climatológica (1961-1990). 

 

Para tanto, são consultados diversos bancos de dados de informações 

meteorológicas de longos períodos (preferencialmente igual ou superior a 

30 anos), seja de responsabilidade do próprio INMET como de demais 

operadores que atuam no Estado ou na região em que se insere o 

empreendimento. 

 

No Estado do Paraná, tendo em vista que as estações meteorológicas 

automáticas do SIMEPAR e do INMET operam desde o final da década de 

1990 (e possuem históricos de períodos inferiores a 30 anos), assim como 

ocorre com os históricos de estações de aeroportos (ICAO), as possíveis 

fontes de informações com as características locacionais e temporais 

pretendidas são o Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa 

(BDMEP) do INMET, que compila dados das estações meteorológicas de 

observação de superfície convencionais, e o banco de médias históricas do 

Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) – referente a uma rede de 22 

estações meteorológicas de observação de superfície (ativas e inativas). 

 

Frente a estes requisitos metodológicos, após consulta aos bancos de 

dados disponíveis, ficou definida a utilização das médias históricas da 

Estação Meteorológica de Observação de Superfície Palmas (código SNIRH 
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02651043) e de Clevelândia (código SNIRH 02652003)15, ambas do 

IAPAR. São aproveitadas todas as médias históricas de variáveis 

obtidas/calculadas e disponibilizadas para as referidas estações na página 

da web deste Instituto (IAPAR, 2016): 

• Temperatura média compensada (no mês ou no ano – em ºC); 

• Temperatura máxima (no mês ou no ano – em ºC); 

• Temperatura mínima (no mês ou no ano – em ºC); 

• Temperatura máxima absoluta (no mês – em ºC) e ano de 

ocorrência; 

• Temperatura mínima absoluta (no mês – em ºC) e ano de 

ocorrência; 

• Insolação total (no mês ou no ano – em horas); 

• Evaporação total (no mês ou no ano – em mm; evaporímetro de 

piché); 

• Umidade relativa do ar média (no mês ou no ano - em %); 

• Precipitação acumulada (no mês ou no ano - em mm); 

• Máximo absoluto da precipitação acumulada em 24 horas (no mês 

– em mm) e ano de ocorrência; 

• Nº de dias com precipitação ≥ 1 mm (no mês ou no ano, em 

dias); 

• Intensidade do vento (no mês ou no ano, em m.s-1)16; 

• Direção predominante do vento (no mês ou no ano, em pontos 

cardeais e colaterais)17. 

  

                                    

15 No caso da estação de Clevelândia, foram utilizados somente os dados de ventos, não 

disponíveis para a estação de Palmas. 
16 Dados disponíveis apenas para a estação de Clevelândia. 
17 Dados disponíveis apenas para a estação de Clevelândia.  
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6.1.2.2. Resultados 

6.1.2.2.1. Classificação climática de Köppen 

De acordo com a figura 44, é possível encontrar apenas uma classificação 

inserida na AID do empreendimento, sendo ela ‘Cfb’, definida como clima 

temperado úmido com verão temperado. A descrição da categoria 

climática existente é apresentada na tabela a seguir. 

 

Tabela 24 - Descrição da classe de Köppen na AID do Complexo Eólico Palmas 

II. 

Classificação Descrição 

Cfb 

 Clima temperado úmido com verão moderadamente quente; 

 Temperatura do mês mais quente inferior a 22 ºC e, durante pelo 

menos quatro meses, temperatura média superior a 10 ºC; 

 Chuvas distribuídas durante todo o ano e sem estação seca 

definida. 

Fonte: Adaptado de Peel, Finlayson & McMahon (2007). 

 

Conforme discutido na metodologia, trata-se de uma classificação indireta, 

baseada na vegetação, que auxilia preliminarmente à compreensão do 

panorama esperado, mas cujo estudo, todavia, é refinado através do 

aproveitamento de séries históricas suficientemente representativas de 

dados observacionais. 
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Figura 44– Classificação climática de Koppen da AID do Complexo Eólico Palmas II.
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6.1.2.2.2. Caracterização do clima com dados de monitoramento 

Para complementar ou refinar a classificação climática de Köppen da área 

em que se insere o empreendimento, a seguir é apresentada a 

caracterização climática quantitativa da região através de duas 

abordagens distintas detalhadas anteriormente: 

1. Através de aproveitamento/discussão de normais climatológicas 

(tratativa convencional padronizada pela OMM) da Estação Palmas 

(OMM 83860), meteorológica de observação de superfície 

convencional - de responsabilidade do INMET; 

2. Através do aproveitamento de médias históricas de variáveis 

monitoradas na Estação Palmas (código 02651043) e da Estação 

de Clevelândia (código 02652003), ambas meteorológicas de 

observação de superfície convencional - de responsabilidade do 

IAPAR 

 

Os resultados de ambas as abordagens são apresentados nas páginas 

seguintes através de tabelas e gráficos das normais climatológicas da 

Estação Palmas (INMET) acompanhadas sequencialmente das médias 

históricas da Estação Palmas (IAPAR). Posteriormente, ao fim da seção de 

resultados deste diagnóstico, os mesmos são discutidos de maneira 

associada/conclusiva, entre si e com o empreendimento. 

 

Ressalta-se que os valores de intensidade do vento nas estações 

climatológicas são medidos a alturas inferiores às torres anemométricas 

instaladas na área do empreendimento (para fins de determinação do 

potencial eólico). Por este motivo, apresentam-se inferiores aos valores 

apresentados e provenientes das medições na área do empreendimento 

para determinação do potencial eólico no local do projeto.  
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Tabela 25 - Resumo das normais climatológicas (1961-1990) das principais variáveis da Estação Palmas (83860). 

Código: 83860   Estação: Palmas UF: PR Lat.: 26°29'S Long.: 51°59'W Altit.(m): 1091 

Parâmetro Unidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 

Média 

compensada 
(°C) 19,3 19,3 17,9 14,8 12,2 10,7 10,4 11,3 13,7 15,5 17,2 18,5 15,1 

Máxima (°C) 26,8 26,8 25,4 23,4 21,2 19,4 19,2 20,1 22 23,8 25,2 26,2 23,3 

Mínima (°C) 13,7 13,9 12,3 8,6 6,1 5,1 4,7 5,4 7,7 9,3 10,8 12,2 9,2 

Máxima 

absoluta 

(°C) 38,8 35,8 38,4 36,8 30,2 28,4 27,4 29,4 33,2 35,4 34,2 37,4 38,8 

(ano) 1963 1968 1968 1967 1963 1965 1966 1963 1963 1967 1962 1962 1963 

Mínima 
absoluta 

(°C) 4,5 5,1 -1,1 -3,6 -6,7 -8,2 -8,5 -8,9 -5,7 -1,8 0,8 1,2 -8,9 

(ano) 1962 1962 1965 1968 1962 1967 1963 1963 1964 1971 1970 1984 1963 

P
re

c
ip

it
a
ç
ã
o
 

Acumulada (mm) 162,7 154,8 182,1 125,9 117,1 146,2 104,6 119,3 170,8 160,2 106,6 155,3 1705,5 

Máximo 

absoluto 24h 

(mm) 115,8 72,8 95,1 108,1 71,8 84,7 53,4 114,2 140 73,5 62,4 74,8 140 

(ano) 1975 1962 1970 1971 1963 1970 1970/1971 1972 1972 1970 1967 1970 1972 

Dias precipit. 
≥ 1 mm 

12 12 11 8 7 8 7 9 9 11 9 10 113 

Períodos s/ 

precipitação 

(3 dias) 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 

(5 dias) 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 20 

(10 dias) 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 

Pressão 
atmosférica 

(hPa) 893,4 893,9 894,5 895,3 896,2 896,3 897,1 896,3 895,1 894,2 893,3 892,8 894,9 

Insolação total (h) - - - - - - - - - - - - - 

Evaporação total (mm) - - - - - - - - - - - - - 

Nebulosidade (décimos) - - - - - - - - - - - - - 

Umidade relativa (%) 80,7 81,5 83 83 85,1 86,1 85,4 82,9 81,2 81,3 79,5 78 82,3 

V
e
n
to

(1
)  Intensidade (m.s-1) 0,96 1,15 1,07 0,99 0,83 0,98 1,17 1,13 1,04 1,1 1,02 1,14 1,05 

Direção 
resultante 

(graus) Calmo 358 Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo 

Direção 
predominante 

(cardeais/ 
colaterais) 

Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo Calmo 

(1) Devido a baixa intensidade registrada nesta estação não foi possível a determinação das direções resultante e predominante dos ventos, as quais foram definidas como 

“calmo”. 

Fonte: INMET, 2016. 
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Tabela 26 - Resumo das médias históricas (1979-2014) das variáveis da Estação Palmas (2651043). 

Código: 2651043   Estação: Palmas Lat.: 26º29'S Long.: 51º59'W Altit.(m): 1100 

Parâmetro Unidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 

Média 
compensada 

(ºC) 20,3 20,1 19,1 16,7 13,2 12,1 11,8 13,5 14,5 16,9 18,4 19,8 16,4 

Máxima (ºC) 26,4 26 25,4 22,8 19,3 18,2 18,1 20,4 20,8 23 24,7 25,8 22,6 

Mínima (ºC) 15,9 16,1 15 12,6 9,2 8 7,5 8,8 9,9 12,3 13,6 15,1 12 

Máxima 
absoluta 

(ºC) 32,2 32,6 32,4 29,4 28,2 28 27 29,6 31,4 32,6 34,4 32,4 34,4 

(ano) 1979 1979 2005 1998 1981 2000 1979 1994 1988 2014 1985 1985 1985 

Mínima 
absoluta 

(ºC) 6,2 6,2 2,4 -1 -2,6 -6,8 -6,4 -5,1 -3,4 -1,4 3,2 4,4 -6,8 

(ano) 1994 1987 1987 1995 2007 1981 2000 1991 2006 1982 1979 1982 1981 

P
re

c
ip

it
. 

Acumulada (mm) 181,8 177,8 145 177,1 187,5 183,3 158,2 128,4 185,4 256,7 165,3 189,9 2137 

Máximo 

absoluto 24h 

(mm) 83,6 85,3 92,6 131,6 127,2 142,6 154,6 128,4 142,2 112,6 96,6 122,8 154,6 

(ano) 1996 1997 2014 2007 2014 2011 2007 2006 1989 2005 2003 2013 2007 

Dias precipit. 
≥ 1 mm 

15 15 12 11 10 10 10 9 11 13 12 14 141 

Insolação total (h) 210,8 186,2 206,4 182,1 177,7 164 187,5 207,6 176,9 194,3 223,3 213,9 2331 

Evaporação total (mm) 75,1 60,9 69,5 57,5 47,6 43,3 56,2 74 72 72,3 82,7 81,1 792 

Umidade relativa (%) 78 80 79 80 81 81 78 73 74 76 73 75 77,4 

V
e
n
to

 

Intensidade (m.s-1) - - - - - - - - - - - - - 

Direção 
predominante 

(cardeais/ 
colaterais) 

- - - - - - - - - - - - - 

Fonte: IAPAR, 2016. 
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Em virtude dos dados das médias históricas (1979-2014) das variáveis da 

Estação Palmas (2651043) não conterem informações sobre a intensidade 

e direção dos ventos, recorreu-se à Estação de Clevelândia (02652003-

1973/2012), para análise desta variável climatológica. Os valores obtidos 

são apresentados na tabela seguinte. 

 

Tabela 27 - Dados referentes à direção predominante e velocidade média do 

vento obtidos da estação meteorológica de Clevelândia (1973/2012). 

Mês 
Direção 

predominante 

Velocidade 

(m/s) 

Janeiro NE 3,5 

Fevereiro NE 3,3 

Março NE 3,3 

Abril NE 3,4 

Maio NE 3,5 

Junho N 3,7 

Julho N 4,1 

Agosto NE 4,0 

Setembro NE 4,2 

Outubro NE 4,0 

Novembro NE 3,9 

Dezembro NE 3,7 

Fonte: IAPAR, 2016. 

 

Conforme apresentado junto ao item 3.4.3, as medições de velocidade do 

vento realizadas especificamente na região do empreendimento com 

vistas à atestar sua viabilidade, apresentaram médias de 7,07 m/s a 100 

metros de altura e de 6,67 m/s a 61,5 metros de altura para períodos de 

medição superiores a três anos.  
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Figura 45- Normais climatológicas da Estação Palmas do INMET (OMM 83860) 

correspondentes à variável temperatura. 

 

 

Figura 46 - Médias históricas da Estação Palmas do IAPAR (SNIRH 02651043) 

correspondentes à variável temperatura. 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

244 

 

Figura 47 - Normais climatológicas da Estação Palmas (OMM 83860) 

correspondentes à variável precipitação. 

 

 

Figura 48 - Médias históricas da Estação Palmas (SNIRH 02651043) 

correspondentes à variável precipitação. 

 

 

Figura 49 - Normais climatológicas da Estação Palmas (OMM 83860) 

correspondentes a períodos de dias consecutivos sem precipitação. 
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Figura 50 - Demais normais climatológicas da Estação Palmas (OMM 83860). 

 

       

  

Figura 51 - Demais médias históricas da Estação Palmas (SNIRH 02651043). 
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Figura 52 - Médias históricas da intensidade dos ventos da Estação de 

Clevelândia (1973/2012). 

 

6.1.2.2.3. Considerações finais 

O clima na região de Palmas, onde se insere o empreendimento objeto 

deste estudo, é classificado, segundo Köppen, como Cfb - clima 

temperado úmido, onde predominam chuvas bem distribuídas ao longo de 

todo o ano, sem uma estação seca definida. Sendo a média de janeiro, o 

mês mais quente, situada entre 18°C e 22°C, e de julho, o mais frio 

abaixo de 12°C. 

 

Tal panorama, de uma maneira geral, é ratificado pela caracterização com 

dados de monitoramento, de períodos distintos, das estações 

meteorológicas de observação de superfície convencionais de Palmas, do 

INMET (OMM 83860) e do IAPAR (SNIRH 02651043). Com estes, observa-

se uma temperatura média anual da ordem de 15ºC e 16ºC, umidade 

relativa do ar média anual de 82% e 77% e precipitação acumulada média 

mensal superior a 104 mm e 128 mm, respectivamente. 

 

Através da análise comparativa de resultados das normais climatológicas e 

das médias históricas aproveitadas, representativos de períodos distintos, 

pode-se afirmar haver uma pequena variação entre os resultados de 

alguns parâmetros do clima regional monitorados ao longo do tempo. 
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Verifica-se uma leve elevação na temperatura média compensada do 

Município de Palmas com o passar do tempo, apesar de as temperaturas 

máximas e mínimas absolutas apresentarem valores mais intensos no 

período anterior (1961-1990). 

 

A precipitação acumulada é igualmente bem distribuída temporalmente 

em ambos os períodos avaliados, mas foram registradas médias mensais 

mais elevadas e maior número de dias com precipitação (≥1 mm) para o 

período mais recente (1979-2014). Trata-se, então, de uma condição 

favorável à execução de atividades que envolvem movimentação de terra, 

necessárias à construção do complexo eólico, que minimiza a possibilidade 

de emissões fugitivas de poeira que promoverem eventos críticos de 

poluição (dada a regularidade da umectação natural). 

 

Embora os dados da normal climatológica para o parâmetro vento tenham 

evidenciado ventos com velocidades inferiores a 1,5 m/s e 

predominantemente calmos, as médias históricas da estação Clevelândia 

apresentam médias mensais superiores a 3,3 m/s e direção predominante 

sendo a nordeste (NE). Utilizando as informações disponibilizadas pelo 

Atlas do Potencial Eólico do Estado do Paraná para este mesmo 

parâmetro, nota-se que a região de Palmas se destaca como uma das 

áreas com maior velocidade média anual do vento, entre 6,0 e 8,0 m/s a 

uma altura de 100 m, como ilustra a figura a seguir. 
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Figura 53 – Mapa do potencial eólico do Estado do Panará, com região de Palmas em destaque (circulo roxo). 

Fonte: Adaptado de Atlas do Potencial Eólico do Estado do Paraná, 2007. 
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A média anual de umidade relativa do ar sofreu decréscimo dentre os 

períodos analisados, devido, principalmente, ao aumento de temperatura 

e da intensidade dos ventos. O incremento destes parâmetros permite 

maior evaporação contínua de água, e o vapor gerado sobe para a 

atmosfera, resultando em valores menores de umidade relativa do ar. 

 

Embora o conjunto de dados disponibilizado pelo INMET não possibilite 

uma avaliação da insolação e da evaporação no período de 1961-1990, 

baseando-se apenas nos parâmetros das médias históricas (Estação de 

Palmas/IAPAR) e suas variações dentre os períodos monitorados (1979-

2014), infere-se que os parâmetros climatológicos insolação e a 

evaporação foram intensificados no decorrer dos anos. 

 

Sendo assim, tem-se na região de estudo um clima favorável ao 

abatimento (pela precipitação) de emissões fugitivas de poeira geradas 

durante atividades que envolvem movimentação de terra e/ou de 

dispersão das mesmas na porção mais próxima a Palmas, o que não 

elimina a necessidade de ação de umectação como medida de controle. 

Por outro lado, o panorama de precipitação na região também deve se 

refletir no cronograma de execução das obras, uma vez que as atividades 

de terraplenagem, mesmo que reduzidas para este tipo de 

empreendimento, devem se dar em condições específicas de umidade. 

 

6.1.3. Qualidade do ar 

De uma forma geral, a qualidade do ar é produto da interação de um 

complexo conjunto de fatores dentre os quais se destacam a magnitude 

das emissões atmosféricas, a topografia e as condições meteorológicas da 

região, favoráveis ou não à dispersão dos poluentes. 

 

Os processos industriais e de geração de energia, os veículos automotores 

e as queimadas são, dentre as atividades antrópicas, as maiores causas 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

250 

da introdução de substâncias poluentes à atmosfera, muitas delas tóxicas 

à saúde humana e responsáveis por danos à flora e aos materiais. 

 

A poluição atmosférica pode ser definida como qualquer forma de matéria 

ou energia com intensidade, concentração, tempo ou características que 

possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente 

ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou 

prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e à qualidade de 

vida da comunidade. Traz prejuízos não somente à saúde e à qualidade de 

vida das pessoas, mas também acarretam maiores gastos do Estado (com 

saúde) e pode também afetar ainda a qualidade dos materiais (corrosão), 

do solo e das águas (chuvas ácidas), além de afetar a visibilidade (MMA, 

2015). 

 

A proteção da qualidade do ar no país encontra respaldo legal tanto na 

Constituição Federal de 1988 como na legislação ordinária, tendo como 

corolário a Lei nº 6.938/81 que delimita os objetivos, princípios e 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Dentre a 

normatização contínua das disposições da PNMA por meio de Resoluções 

do CONAMA, pode-se destacar como a primeira de maior importância a 

Resolução nº 05/1989, que institui o Programa Nacional de Controle da 

Poluição do Ar (PRONAR). 

 

Sob a perspectiva conceitual, o PRONAR tem uma ótica de gestão, e como 

meio de instrumentalizar suas medidas, cria, ou incorpora através da 

Resolução CONAMA nº 005/1989 programas como: Programa de Controle 

da Poluição por Veículos Automotores (PROCONVE); Programa Nacional de 

Controle da Poluição Industrial (PRONACOP); Programa Nacional de 

Avaliação da Qualidade do Ar; Programa Nacional de Inventário de Fontes 

Poluidoras do Ar e Programas Estaduais de Controle da Poluição do Ar. De 

modo complementar à CONAMA nº 005/1989, foram aprovadas as 

Resoluções nº 003/1990, que define os padrões de qualidade do ar e 
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critérios mínimos para o monitoramento, e a Resolução nº 382/2006, com 

limites de emissão para poluentes e fontes específicos, delineando regras 

mínimas sobre o monitoramento dessas emissões (MMA, 2009). 

 

Abstraídos os controles das fontes de emissão, atualmente no país 

avaliações quantitativas da qualidade do ar são procedidas, então, com 

base na verificação de atendimento de resultados de monitoramento 

continuado pelos Estados aos Padrões de Qualidade do Ar estabelecidos 

na Resolução CONAMA n° 003/1990, que servem para garantir a saúde e 

o bem-estar para a população e também para a conservação ambiental, 

com proteção da fauna e flora. Na esfera estadual, os mesmos padrões, 

apresentados na metodologia deste diagnóstico, são ratificados para todo 

o território do Paraná através da Resolução SEMA/PR n° 16/2014. 

 

Conceitualmente, para os efeitos da Resolução CONAMA nº 003/1990, 

ficam estabelecidos: 

“I - Padrões Primários de Qualidade do Ar são as concentrações de 

poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da 

população. 

 

II - Padrões Secundários de Qualidade do Ar são as concentrações 

de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso 

sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à 

fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

 

Parágrafo Único - Os padrões de qualidade do ar serão o objetivo a 

ser atingido mediante à estratégia de controle fixada pelos padrões 

de emissão e deverão orientar a elaboração de Planos Regionais de 

Controle de Poluição do Ar.” 

 

Frente a este contexto, este diagnóstico busca caracterizar a condição de 

qualidade do ar da região em que se insere o empreendimento com base 

em concentrações de poluentes na atmosfera, conforme metodologia 

descrita a seguir. 
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6.1.3.1. Metodologia 

Considerar a variação da qualidade do ar ao longo dos anos durante a 

avaliação das informações ambientais é fundamental para fins de gestão 

da qualidade do ar. Assim, é possível verificar tendências de aumento ou 

diminuição da concentração de poluentes em cada cidade ou região a fim 

de estabelecer metas de controle ou planos para controle da poluição nos 

diferentes setores. 

 

Embora o CONAMA estabeleça através do Art. 4º da 

Resolução nº 003/1990 que o monitoramento da qualidade do ar seja 

atribuição dos Estados, no país as redes de estações existentes (apenas 

em nove Estados segundo MMA, 2014) geralmente ainda se restringem às 

grandes cidades e às suas regiões metropolitanas, nos quais o problema 

de poluição do ar é mais intenso. 

A rede de monitoramento da qualidade do ar existente e operante no 

Estado do Paraná restringe-se hoje apenas à Região Metropolitana de 

Curitiba e Ponta Grossa, não existindo, então, dados de monitoramento 

referentes à região onde se insere o município de Palmas. 

 

Na ausência de dados em locais não monitorados em todo o país, para fins 

operacionais e de pesquisa, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos 

Climáticos, órgão integrante do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(CPTEC/INPE), estima o transporte atmosférico das emissões 

antropogênicas e de queima de biomassa em toda a América do Sul, da 

superfície à estratosfera inferior, com o modelo CCATT-BRAMS – Coupled 

Chemistry Aerosol - Tracer Transport model to the Brazilian developments 

on the Regional Atmospheric Modelling System. Inclui química gasosa/ 

aquosa, fotoquímica, remoção e deposição seca. 

 

Como principais variáveis de entrada estão os conjuntos de dados de 

fontes de emissões de gases e partículas associadas com queimada em 
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floresta tropical, cerrado e em pastagem, assim como de fontes 

antropogênicas: 

 Emissões de queima de biomassa 

o Provenientes do Global Fire Emissions Database (GFEDv2); 

o Ou estimadas diretamente de detecção de queimadas através 

de sensoriamento remoto com o modelo Brazilian Biomass 

Burning Emission Model (3BEM, LONGO et al., 2010), inseridas 

como latentes ou flamejantes; 

 Emissões antropogênicas (inseridas na camada vertical inferior): 

o “Emission Database for Global Atmospheric Research – version 

4.2” (EDGAR-4.2, http://edgar.jrc.ec.europa , OLIVIER et al., 

1996, 1999); 

o “REanalysis of the TROpospheric chemical composition over 

the past 40 yr” (RETRO, http://retro.enes.org); 

o Informações urbano/ industriais especificamente para a 

América do Sul baseadas em inventários locais (ALONSO et 

al., 2010). 

 

Os conjuntos de dados são pré-processados levando em consideração a 

lista de gases considerados, cinética e reações fotoquímicas, para geração 

de arquivos de emissão preparados para a grade do modelo (LONGO et al, 

2013). 

 

Resolvidas equações de conservação de massa e transporte (que 

contempla advecção na grade e os transportes sub-grade na camada 

limite e associado à convecção úmida), o CPTEC/INPE disponibiliza os 

resultados do modelo CCATT-BRAMS, de previsões diárias para horizontes 

de três dias, através de gráficos que plotam estimativas de concentrações 

referentes a oito períodos de três horas ao longo de 24 h (00 a 21 h) para 

quatro poluentes considerados pela Resolução CONAMA n° 003/1990: 

monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), ozônio (O3) e 

material particulado na fração de partículas respiráveis (PM2,5). 
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Como mencionado anteriormente, este modelo foi desenvolvido, 

sobretudo, para estudos dos fluxos superficiais e transporte atmosférico 

de emissões provenientes de queimadas na América do Sul. Quanto à sua 

validação, a mesma foi obtida por meio de uma comparação entre os 

dados observacionais e obtidos por meio de sensores remotos com os 

dados gerados pelo modelo entre os meses de agosto e novembro de 

2002. Os resultados desta comparação mostraram que se trata de um 

modelo de grande utilidade para a compreensão e previsão a respeito do 

transporte e dispersão de poluentes provenientes da queima de biomassa, 

visto que apresentou resultados com grande aproximação com os dados 

observacionais (FREITAS et al., 2009).  

 

Uma das comparações realizadas e avaliadas por Freitas et al. (2009) foi 

entre os valores de CO modelados na baixa troposfera e os obtidos 

durante 16 voos das campanhas do projeto LBA (Large Scale Biosphere-

Atmosphere Experiment in Amazonia – http://www.lbaeco.org), conforme 

exposto a seguir. 
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Figura 54 – Comparação entre as concentrações de CO (ppb) obtidas durante os 

voos para a LBA (a linha preta representa a média e a zona cinza o desvio 

padrão) e os resultados do modelo (linha vermelha). 

 

Conforme observado, os resultados gerados pelo modelo estão de acordo 

com os resultados das medições. O desempenho geral do modelo pode ser 

avaliado na figura 55, por meio da comparação entre as duas médias dos 

16 perfis registrados pelos dois métodos. 
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Figura 55 – Comparação entre a média da concentração de CO (ppb) obtida 

durante os voos para a LBA (a linha preta representa a média e a zona cinza o 

desvio padrão) e a média dos resultados do modelo (linha vermelha). 

 

Além de evidenciar a validade do modelo, a figura 55 indica que o modelo 

também é capaz de fornecer de maneira satisfatória a distribuição vertical 

das concentrações. Desta forma, o modelo consiste em uma ferramenta 

de elevada confiabilidade técnica para fins de diagnóstico em áreas com 

ausência de disponibilidade de dados primários, como é o caso deste 

estudo.  

 

Sendo assim, o presente diagnóstico é elaborado mediante 

aproveitamento dos referidos dados secundários, disponibilizados no 

portal na web do CPTEC/INPE, cuja interface é exemplificada pela figura 

seguinte. 
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Figura 56 - Exemplo da interface interativa de disponibilização de resultados do 

modelo CCATT-BRAMS. 

Fonte: CPTEC/INPE, 2016. 

 

De maneira mais específica, são exploradas as séries temporais de 

resultados simulados/modelados da concentração dos poluentes 

atmosféricos anteriormente mencionados num horizonte de 12 dias, úteis 

a ilustração quali-quantitativa da condição da qualidade do ar na área de 

estudo. Neste diagnóstico são apresentados os gráficos de resultados 

modelados de qualidade do ar fornecidos pelo CPTEC/INPE referentes ao 

período entre 02/04/2016 e 13/04/2016, extraídos do menor nível vertical 

calculado (40 m) no ponto de grade em que se insere o ponto de latitude -

26,531° e longitude -51,791º, em Palmas, indicado na figura a seguir. 
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Figura 57 - Localização do ponto de obtenção dos resultados modelados de qualidade do ar.
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De posse dos resultados18, os mesmos são discutidos de maneira 

qualitativa, associada aos aspectos fisiográficos (clima e relevo) e de uso 

e ocupação do solo na região, e quantitativa, através da comparação dos 

valores observados com os padrões estabelecidos nas legislações 

anteriormente citadas e apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 28 – Padrões de qualidade do ar (Resolução CONAMA nº003/90 e 

Resolução SEMA nº16/2014). 

Poluente 
Padrão primário 

[µg/m3] 

Padrão secundário 

[µg/m3] 

Tempo de 

média 

Partículas Totais em 

Suspensão (PTS) 

240(1) 150(1) 24 horas 

80 60 anual(3) 

Partículas Inaláveis (PI) 
150(1) 24 h 

50 anual(2) 

Fumaça 
150(1) 100(1) 24 h 

60 40 anual(2) 

Dióxido de enxofre (SO2) 
365(1) 100(1) 24 horas 

80 40 anual(2) 

Monóxido de carbono 

(CO) 

40.000 (~34.900 ppbv)(1) 1 h 

10.000 (~8.730 ppbv)(1) 8 h 

Ozônio (O3) 160(1) (~82 ppbv) 1 h 

Dióxido de nitrogênio 

(NO2) 

320 (~170 ppbv) 190 (~ 101 ppbv) 1 h 

100 (~53 ppbv) anual(2) 
Notas: (1) não deve ser excedido mais do que uma vez por ano; (2) média aritmética; (3) média geométrica; 
Condições de referência: temperatura de 25ºC e pressão de 760 mm Hg / 1013,2 mbar/ 1 atm. 

Fonte: CONAMA (1990) e SEMA/PR (2014). 

 

Quanto à aplicabilidade destes, dada a inexistência de deferimento das 

áreas de Classe I, II e III mencionados no item 2, subitem 2.3, da 

Resolução CONAMA nº 005/1989 no Estado do Paraná, na área de estudo 

são adotados os padrões primários de qualidade do ar – conforme Art. 7º 

da Resolução CONAMA nº 003/1990. 

 

 

                                    

18 Os resultados do modelo expressos em ppb são aqui diretamente assumidos como 

ppbv (25ºC e 1 atm), dado o não fornecimento de informações adicionais e por se tratar 

de premissa metodológica que não prejudica o diagnóstico quali-quantitativo. 
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6.1.3.2. Resultados e discussões 

Monóxido de Carbono (CO) 

 

 

 

 

Figura 58 - Registros da concentração simulada do parâmetro monóxido de 

carbono (em ppb) para o período entre 02/04/2016 e 13/04/2016. 

Fonte: CPTEC/INPE, 2016. 

 

Analisando os dados simulados verifica-se que o parâmetro monóxido de 

carbono (CO) esteve de acordo com o limite legislado, tanto para o padrão 

primário como para o secundário, com valor máximo oscilando entre 250 
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e 300 ppb (286,3 e 343,5 µg/m3, respectivamente) nas datas de 08 e 

10/04/2016. Tal atendimento aos padrões pode ter relação com o fato do 

monóxido de carbono ser um poluente primário, proveniente de processos 

de combustão incompleta, facilmente oxidado a CO2. 

 

Óxidos de nitrogênio (NOx) 

 

 

 

 

Figura 59 - Registros da concentração simulada do parâmetro “óxidos de 

nitrogênio” (em ppb) para o período entre 02/04/2016 e 13/04/2016. 

Fonte: CPTEC/INPE, 2016. 
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Quanto ao poluente primário “óxidos de nitrogênio” (NO + NO2), observa-

se que, durante o período analisado, os valores máximos obtidos foram de 

pouco mais de 2 ppb, registrados nos dias 08, 10 e 12/04/16. Sendo 

assim, nota-se também, através de uma comparação bastante 

conservadora, que durante o período analisado os valores estimados pelo 

modelo (média de três horas) apresentaram-se em magnitude (inferior a 

2 ppbv), que atenderia com grande margem de segurança ao padrão 

primário e secundário de qualidade do ar para a média aritmética anual 

das concentrações de NO2 (~53 ppbv) - de magnitude inferior à dos 

padrões aplicáveis para a concentração média de 1 (uma) hora, primário 

de ~170 ppbv e secundário de ~101 ppbv. 
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Ozônio (O3) 

 

 

 

 

Figura 60 - Registros da concentração simulada do parâmetro ozônio (em ppb) 

para o período entre 02/04/2016 e 13/04/2016. 

Fonte: CPTEC/INPE, 2016. 

 

Para o período avaliado, a concentração simulada do ozônio (na 

troposfera) apresentou o valor máximo (médio de três horas) da ordem 

de 50 ppbv, no dia 05/04/2016, o qual é inferior aos padrões primário e 

secundário de qualidade do ar (~82 ppbv). Outros valores significativos de 
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concentração, porém inferiores ao do dia 05/04, superaram 45 ppb e 

foram registrados nos dias 11 e 12/04/16.  

 

Por ser um poluente secundário, produto das reações fotoquímicas que 

envolvem poluentes primários (NOx e compostos orgânicos voláteis, COV), 

a magnitude da concentração de O3 troposférico resultante do modelo 

sugere que, mesmo nesta região do Estado do Paraná (com menor 

quantidade de emissões em relação à de grandes centros urbanos), já há 

uma leve tendência de elevação dos valores observados. Condizente com 

a fonte de poluição que o tráfego de veículos, sobretudo de caminhões, 

representa - em níveis não críticos, mas de contribuição perceptível. 
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Partículas respiráveis (MP2,5) 

 

 

 

 

Figura 61 - Registros da concentração simulada do parâmetro material 

particulado (Ø<2,5 µm) para o período entre 02/04/2016 e 13/04/2016. 

Fonte: CPTEC/INPE, 2016. 

 

Segundo a Resolução CONAMA nº 003/1990 e a Resolução SEMA n° 

16/2014, o padrão primário e secundário de partículas inaláveis (MP10) é 

de 50 μg/m³ para média aritmética anual e de 150 μg/m³ para média de 

24 horas - que não deve ser excedido mais que uma vez ao ano. Embora 
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as partículas respiráveis (MP2,5) sejam apenas uma fração, observa-se que 

a magnitude observada é da ordem máxima de menos de 20 % do padrão 

para média de 24 horas (razoável margem de segurança). 

 

Partícula respirável (MP2,5) pode ser interpretada também como as 

partículas inaláveis finas, para as quais a Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos possui padrão regulamentado, primário e secundário 

de 35 μg/m³ na média de 24 horas (USEPA, 2013). Mesmo quando 

considerado esse valor como referência comparativa direta (bastante 

restritivo, reduzido do padrão anterior de 65 μg/m³ naquele país), os 

resultados do modelo estariam atendendo com razoável segurança, uma 

vez que o resultado mais elevado, próximo de 25 μg/m³, refere-se a 

médias de 3 (três horas) no dia 08/04/2016. 

 

6.1.3.3. Considerações finais 

No entorno da área avaliada, as principais fontes de emissão existentes 

são veiculares, podendo as emissões industriais serem consideradas 

pouco relevantes, pois a distância das mesmas implica em maior 

dispersão quando há ocorrência de carreamento pelos ventos incidentes. 

De uma forma geral, ao considerar os resultados discutidos, as 

concentrações mais elevadas dos poluentes avaliados (picos de 

concentração) ao longo do período considerado ocorreram no dia 

08/04/2016.  

 

As concentrações ambientais dos poluentes: monóxido de carbono, óxidos 

de nitrogênio, ozônio e partículas em suspensão, apresentaram-se em 

atendimento aos limites nacionais de qualidade do ar. Destaque para as 

concentrações de monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e material 

particulado, que chamam a atenção pelo fato de oscilarem de maneira 

similar e apresentarem-se mais elevadas na mesma data (08/04/16). Por 

serem os poluentes mais emitidos pelos veículos, suas oscilações 
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semelhantes evidenciam a hipótese de que as emissões veiculares são as 

de maior influência para a qualidade do ar da região. 

 

A relação entre a qualidade do ar e os parâmetros meteorológicos não é 

destacada pelo fato dos próprios valores estimados serem regidos por 

variáveis meteorológicas, observadas e/ou previstas, de entrada do 

modelo juntamente com os fluxos de emissões urbanas/industriais e 

provenientes de queimadas.  

 

Por fim, cabe salientar que, na ausência de estações de monitoramento de 

qualidade do ar nesta região de interesse, este diagnóstico quali-

quantitativo busca discutir de maneira expedita a condição da qualidade 

do ar na região onde se insere o empreendimento em estudo através da 

exploração de resultados de um modelo computacional de transporte 

atmosférico de emissões antropogênicas e de queimada.  

 

A partir do início do monitoramento da qualidade do ar pelo Estado nesta 

região, este e demais diagnósticos sobre o tema podem e devem ser 

refinados ou ratificados com dados medidos.  

 

6.1.4. Ruídos e vibração 

A apresentação da avaliação da condição atual dos níveis de pressão 

sonora (NPS) e das vibrações atuais na AID do Complexo Eólico Palmas II, 

além de compor o diagnóstico ambiental, provê informações úteis às 

conclusões do prognóstico ambiental relacionados à temática. O 

diagnóstico se dá mediante obtenção de dados primários de níveis de 

ruído ambiente e de vibrações em pontos específicos de medição, bem 

como por meio de discussão interpretativa dos resultados, de maneira 

associada aos registros de medição (uso do solo no entorno e fontes 

sonoras atuantes) e aos padrões de qualidade aplicáveis. 
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Segundo Beranek (1971), na prática todo problema de ruído envolve um 

sistema composto de três elementos básicos: uma fonte, um meio de 

transmissão, e um receptor. Antes que a solução para um problema 

sonoro complexo seja projetada, a fonte dominante do ruído deve ser 

conhecida, as características dos meios de transmissão significantes 

devem ser compreendidas e um critério (regulamentação) para o nível 

permissível do ruído considerado ou desejado naquela situação deve ser 

disponível. 

 

6.1.4.1. Metodologia 

6.1.4.1.1. Requisitos metodológicos legais 

Padrões de níveis de ruído 

Na esfera federal, a única regulamentação aplicável a estabelecimentos ou 

unidades industriais (ruídos de fontes fixas) até o presente momento é a 

Resolução CONAMA nº 001/1990, que dispõe sobre critérios de padrões 

de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política. 

 

Esta resolução recorre à NBR 10.151 – Avaliação do ruído em áreas 

habitadas visando o conforto da comunidade, da ABNT (2000), que 

estabelece metodologia de medição de ruídos para comparação com 

limites, ou Níveis de Critério de Avaliação (NCA), definidos para seis 

diferentes tipologias de áreas habitadas, os quais são apresentados 

através da tabela a seguir. 
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Tabela 29 - - NCA por tipologia de área constante na ABNT NBR 10.151, em 

dB(A). 

Tipos de áreas 
NCA – dB(A) 

Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

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: ABNT, 2000. 

 

Tendo isto em vista, observa-se que para a avaliação de ruídos há 

necessidade de adoção de critérios para definição da tipologia de área e 

padrões aplicáveis. Estes critérios estão associados à interpretação de leis 

de ordenamento territorial (zoneamento e/ou uso e ocupação do solo), 

quando existentes, à definição subjetiva mediante avaliação expedita do 

uso do solo efetivo no entorno, ou a uma mescla de ambos. Neste sentido, 

a própria avaliação in situ e descrição dos pontos de medição serve como 

ferramenta de subsídio a esta avaliação. 

 

Vale citar, porém, que no subitem 6.2.4 da NBR 10.151 consta que se o 

nível de ruído ambiente Lra medido for superior ao valor da tabela 29 

apresentada para a área e o horário em questão, o NCA assume o valor 

do Lra. 

 

Isto significa que um diagnóstico ambiental dos níveis de ruído ambiente 

serve não apenas para apresentar a magnitude dos níveis sonoros 

observados e fontes sonoras atuantes numa região, mas principalmente 

para verificar se a condição de nível de ruído ambiente, Lra, encontra-se 

em acordo com o NCA estabelecido para a tipologia de área em questão 

ou se há necessidade de se conduzir uma avaliação de impacto com um 

limite (NCA) maior, cujo valor é o do Lra efetivamente medido no local e 
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horário considerados. 

 

Padrões de níveis de vibrações mecânicas 

Com relação à avaliação de vibrações mecânicas para fins de conforto 

ambiental, conforme afirma Regazzi (2014), não há no Brasil uma 

normatização específica sobre o assunto, sendo a que mais se aproxima a 

norma NBR 9653: Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de 

explosivos nas minerações em áreas urbanas – Procedimento (ABNT, 

2005), mas que não aborda o assunto de maneira satisfatória no caso de 

vibração induzida pela geração de energia eólica. 

 

Como referência alternativa, então, este estudo recorre à Decisão da 

Diretoria CETESB nº 215/2007, que dispõe sobre a sistemática para a 

avaliação de incômodo causado por vibrações geradas em atividades 

poluidoras (independente da estrutura analisada). Na tabela 30 constam 

os limites que deveriam ser observados no interior de edificações 

incomodadas por vibrações contínuas emitidas por atividades poluidoras.  

 

Tabela 30 - Limites de velocidade de vibração de partícula – pico (mm/s). 

Tipos de Áreas 

Diurno 

(7:00 às 

20:00) 

Noturno 

(20:00 às 

7:00) 

Áreas de hospitais, casas de saúde, creches e escolas 0,3 0,3 

Área predominantemente residencial 0,3 0,3 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 0,4 0,3 

Área predominantemente industrial 0,5 0,5 

Fonte: CETESB, 2007. 

 

6.1.4.1.2. Condições de medição 

Níveis de ruído ambiente 

Para o diagnóstico ambiental de ruídos na área de influência do 

empreendimento em questão, foram conduzidas medições de níveis de 
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ruído ambiente ou residual (Lra) nos períodos diurno (07:00 h às 22:00 h) 

e noturno (22:00 h às 07:00 h). 

 

Por se tratar de uma medição de subsídio à avaliação do conforto acústico 

da comunidade, adotou-se uma amostragem que se julgou representativa 

para a caracterização da condição atual. Neste caso, a partir da 

exploração dos resultados de medições de 900 segundos (15 minutos) de 

níveis de pressão sonora ponderados em “A” no circuito de resposta 

rápido (fast). 

 

Tendo em vista que a norma NBR 10.151:2000 se encontra atualmente 

em revisão por comissão específica na ABNT, registrou-se também, na 

ocasião das medições de níveis de pressão sonora, a condição de tempo, 

aqui descrita pelos parâmetros temperatura, umidade relativa do ar e 

velocidade de vento. A norma revisada deve trazer em seu corpo algumas 

restrições a respeito da condição de tempo durante a medição e, portanto, 

tal cuidado já foi adotado neste diagnóstico ambiental. 

 

No monitoramento de níveis de ruído ambiente foram utilizados, então, os 

equipamentos listados a seguir: 

 Medidor Integrador de Nível Sonoro (MINS) Classe 1 da empresa 01 

dB-Metravib, Solo SLM Type 01 (nº de série 35031), conforme com 

as normas IEC 60651/1979, IEC 60804/1985, IEC 61672-1/2002, 

IEC 1260/1995, ANSI S1.11/2004 e ANSI S1.4/2001; 

 Calibrador Acústico 01dB-Metravib Cal21 (nº de série 35103557), 

conforme com a norma IEC 60942/1997; 

 GPS de navegação e câmera fotográfica; 

 Software de aquisição e tratamento de dados dBTrait 5.5 

Professional da empresa 01 dB; 

 Termo-higro-anemômetro-luxímetro digital ICEL WM-1850 (nº série 

W1850.0248). 
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Figura 62 - Medidor integrador de nível sonoro (MINS) e calibrador acústico 

utilizados. 

 

Cópias dos certificados de calibração do medidor de nível sonoro e do 

calibrador acústico encontram-se no anexo 12, estando os mesmos 

válidos e em acordo aos requisitos estabelecidos para equipamento tipo 1, 

na Norma Internacional IEC 60651, para medidor de nível de pressão 

sonora, e na Norma IEC 60942, para o calibrador acústico, conforme 

exigência dos conjuntos regulatórios aplicáveis considerados. Consta, 

também no anexo 12, a cópia do certificado de calibração do termo-higro-

anemômetro utilizado. 

 

Vibrações mecânicas 

Para o diagnóstico ambiental de vibrações mecânicas, sobretudo em prol 

da investigação da magnitude daquelas induzidas pelo empreendimento 

na AID deste estudo, procederam-se medições de velocidade de pico de 

vibração de partículas (VVP), em mm/s, nos mesmos pontos de medição 

de nível de ruído ambiente, no período diurno e noturno.  

 

Com respeito ao posicionamento do sensor, embora a única referência 

normativa existente no país, DD CETESB nº 215/2007, seja diretamente 

aplicável aos valores registrados no interior (piso e parede) de edificações 
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(de reclamantes, amparados por esta normativa no Estado de São Paulo), 

optou-se por um diagnóstico não interventivo neste estudo, suficiente à 

posterior avaliação de impactos. 

 

No monitoramento de vibrações mecânicas, foi utilizado o seguinte 

equipamento (cujo certificado de calibração também se encontra em 

anexo): 

 Medidor de vibração VM-6360 (nº de série N528425), com 

frequência de operação (para velocidade de deslocamento) de 10 Hz 

a 1kHz e limites de quantificação variando entre 0,01 e 400 mm/s. 

 

   

Figura 63 - Medidor de vibração utilizado, calibrado por laboratório do INPE. 

 

6.1.4.1.3. Pontos de medição 

Para o diagnóstico ambiental de ruídos e vibrações, foram adotados 10 

pontos de medição inseridos na área de influência direta (AID) do 

empreendimento e situados, de maneira mais específica, nas 

proximidades de aglomerados urbanos e/ou propriedades particulares. 

 

A definição quantitativa e locacional desta malha amostral levou em 

consideração o objetivo principal de obtenção de resultados junto a 

receptores potencialmente críticos, como residências, escolas e/ou 

unidades de saúde (postos/hospitais) para subsídio ao prognóstico e 

proposta de medidas e programas. 
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A tabela 31 apresenta as coordenadas dos pontos de medição, cuja 

localização em relação à AID do projeto pode ser visualizada através da 

figura apresentada na sequência. Registros fotográficos dos 

monitoramentos nos pontos de medição, bem como maiores detalhes 

acerca das fontes sonoras atuantes constam nas fichas de medição 

apresentadas no anexo 04. 
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Tabela 31 – Localização e classificação da tipologia de área dos pontos de medição de ruídos e vibração adotados.  

Ponto Município 

Coordenadas UTM 

(SIRGAS 22S) Zoneamento(1) 
Tipo de área 

(NBR 10.151:2000) 
E (m) S (m) 

PDRA10 Palmas / PR 412992 7059575 Zona rural Área de sítios e fazendas 

LT1 Palmas / PR 399931 7068716 Zona urbana Área mista, predominantemente residencial 

PDRA9 Palmas / PR 415141 7059967 Zona rural Área de sítios e fazendas 

SC4 Palmas / PR 419190 7069411 Zona rural Área de sítios e fazendas 

SC5 Palmas / PR 422329 7067174 Zona rural Área de sítios e fazendas 

SFO2 Palmas / PR 426214 7063983 Zona rural Área de sítios e fazendas 

SFO3 Palmas / PR 425077 7067009 Zona rural Área de sítios e fazendas 

SM8 Palmas / PR 418538 7061271 Zona rural Área de sítios e fazendas 

TDO7 Palmas / PR 423502 7060283 Zona rural Área de sítios e fazendas 

TPA1 Palmas / PR 428500 7060583 Zona rural Área de sítios e fazendas 
(1)Lei Complementar nº 1795/2008. 
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Figura 64 – Localização dos pontos de medição de ruído ambiente e vibrações. 
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6.1.4.1.4. Indicadores 

Os dados de campo coletados, bem como os registros dos resultados 

armazenados no MINS e/ou pós-processados através do software dBTrait, 

apresentados neste relatório são: 

 Data e horário de cada medição realizada; 

 Registro fotográfico e de informações de localização do ponto de 

medição; 

 Descrição e caracterização da origem dos níveis de ruído medidos, 

bem como das interferências transitórias durante a medição; 

 Gráficos das medições com registros a cada 1 s, em dB(A); 

 Valores acumulados dos níveis estatísticos L10, L50 e L90 (níveis 

superados em 10, 50 e 90% do tempo, respectivamente), em 

dB(A); 

 Valor do nível de ruído ambiente bruto, Lra bruto, medido, no local e 

horário considerados; 

 Valor do nível de ruído ambiente, Lra, aproximado ao valor inteiro 

mais próximo e comparado com o NCA aplicável. 

 

Com relação às vibrações, o registro de medição anotado manualmente 

em campo e apresentado neste diagnóstico é: 

 Velocidade de pico de deslocamento de partícula (PPV – peak 

particle velocity), em mm/s. 

 

6.1.4.2. Resultados e discussões 

Os níveis de ruído ambiente (Lra) nos períodos diurno e noturno foram 

obtidos para os 10 pontos definidos nas proximidades de receptores 

potencialmente críticos e no interior da AID do empreendimento. O 

resumo dos resultados alcançados são apresentados na tabela 32, a 

seguir, juntamente com os dados de velocidade de vibração de partícula.  
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Com relação ao atendimento aos padrões existentes, de acordo com a 

classificação de topologia de área para cada ponto, os resultados 

destacados na cor laranja se apresentaram superiores aos seus 

respectivos padrões, enquanto que os resultados em verde estão em 

conformidade com os mesmos.  

 

Maiores informações a respeito das medições realizadas podem ser 

obtidas nas fichas de resultados, em anexo, que contém as datas e 

horários dos monitoramentos, registros fotográficos dos pontos, bem 

como informações da condição de tempo, gráficos da amplitude no tempo 

e a descrição das principais fontes sonoras atuantes no horário e local 

monitorado.  
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Tabela 32 – Resumo dos resultados de ruído ambiente (Lra) e vibrações obtidos nos pontos definidos. 

Ponto Período 

Valores estatísticos   NPS   Limites 

L90 L50 L10 Lmin Lmax   Lra bruto Lra   NCA(1) NCA(2)   Vibração CETESB(4) 

dB(A)   dB(A)   dB(A) 
 mm/s 

PRAD10 
Diurno 39,4 46,8 58,4 31,8 67,1 

 
54 54 

 
40 54 

 
<0,01 0,30 

Noturno 41,9 47,1 64,8 39 69,8 
 

58,7 47(3) 
 

35 47 
 

0,15 0,30 

LT1 
Diurno 48,2 56 66,9 43,5 83,6 

 
64,2 64 

 
55 64 

 
0,35 0,30 

Noturno 39,8 46,5 59,4 36,4 74,8 
 

57,4 57 
 

50 57 
 

0,21 0,30 

PDRA9 
Diurno 34,5 36,5 48,1 32,6 66,1 

 
46,5 47 

 
40 47 

 
0,19 0,30 

Noturno 34,6 36,2 39,3 33,2 48,5 
 

37,3 37 
 

35 37 
 

<0,01 0,30 

SC4 
Diurno 31,4 37,7 59,3 27 77,1 

 
56,9 57 

 
40 57 

 
0,21 0,30 

Noturno 25,3 29,6 34,9 23,7 52,0 
 

32,6 33 
 

35 35 
 

<0,01 0,30 

SC5 
Diurno 27 28,2 30,9 26 62,3 

 
40 28(3) 

 
40 40 

 
0,17 0,30 

Noturno 39,8 42,8 47,4 36 73,6 
 

55,1 43 (3) 
 

35 43 
 

<0,01 0,30 

SFO2 
Diurno 34,6 41 46,4 31,2 53,5 

 
43,1 43 

 
40 43 

 
0,19 0,30 

Noturno 36,5 37,8 38,7 34,7 46,6 
 

38 38 
 

35 38 
 

0,23 0,30 

SFO3 
Diurno 26,3 27,9 30,5 25,2 40,7 

 
29 29 

 
40 40 

 
0,23 0,30 

Noturno 36,7 37,9 39,1 32,1 74,2 
 

51,9 38(3) 
 

35 38 
 

<0,01 0,30 

SM8 
Diurno 28 32,3 39,3 25,9 57,1 

 
37,6 38 

 
40 40 

 
0,17 0,30 

Noturno 26,8 28,8 34,4 25,9 55,3 
 

35,7 36 
 

35 36 
 

<0,01 0,30 

TDO7 
Diurno 31,8 37,4 50,5 28 58 

 
45,8 37(3) 

 
40 40 

 
0,18 0,30 

Noturno 39,7 45,1 52,8 31 89,9 
 

65,5 45(3) 
 

35 45 
 

<0,01 0,30 

TPA1 
Diurno 38,4 42,5 48,2 36 54,1 

 
44,8 45 

 
40 45 

 
0,37 0,30 

Noturno 39,3 43,4 50,9 38 60,3   47,1 47   35 47   0,25 0,30 
(1)NCA Tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2)NCA assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3)L50 assumido como representativo do período de medição de acordo com a base 

do gráfico da amplitude pelo tempo; (4)Limites de velocidade de vibração de partículas (pico) dispostos na DD CETESB nº 215/2007; legenda de cores - laranja: Lra superior 

NCA aplicável da NBR 10.151 / Velocidade de vibração de partícula superior aos valores da DD CETESB nº 215/2007; verde: Lra em acordo ao NCA aplicável da NBR 10.151 

/ Velocidade de vibração de partícula em acordo aos valores da DD CETESB nº 215/2007. 
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De acordo com os resultados de nível de ruído ambiente (Lra) 

apresentados na tabela 32, verifica-se que, tanto no período diurno como 

no noturno, grande parte (75% das 20 medições) apresentou resultados 

superiores aos seus respectivos níveis de critério de avaliação (NCA) 

existentes na NBR 10.151:2000. O acordo aos limites, verificado em 

apenas 25% dos resultados, ocorreu predominantemente no período 

diurno e se deu em horários com ausência de fontes significativas de 

ruído.  

 

Segundo as fichas de resultados, as principais fontes sonoras estão 

associadas ao tráfego veicular em rodovia (PR-280), sobretudo nos pontos 

PRAD10, LT1, PRAD9, TDO7 e TPA1, bem como as atividades 

desenvolvidas no interior das propriedades, como operação de maquinário 

agrícola na ocasião das medições (trator e colheitadeira), e o ruído 

proveniente de animais existentes nestes locais, como cães, galos, cavalos 

e gado. O ruído proveniente de rajadas de vento e o farfalhar da 

vegetação, além da contribuição de canto de pássaros e insetos noturnos, 

foi verificado em todos os pontos monitorados.  

 

Como abordado anteriormente, consta no subitem 6.2.4 da NBR 

10.151:2000 que caso o Lra se apresente superior ao seu respectivo NCA 

para a área e o horário em questão, o NCA passaria a assumir o valor do 

Lra obtido. Sendo assim, como discutido e exposto na tabela 32, os pontos 

já se encontram impactados devido ao uso e ocupação do solo destes 

locais e os níveis registrados passariam a ser assumidos como os novos 

níveis de critério de avaliação.  

 

Com relação ao diagnóstico da vibração, como abordado anteriormente, a 

medição ocorreu de forma não interventiva ao longo dos mesmos dez 

pontos de medição de ruídos, com o objetivo principal de detectar e 

registrar a magnitude dos picos de velocidade de vibração de partícula 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

281 

(VVP) eventualmente induzida pelas atividades e uso do solo existentes no 

entorno.  

 

Analisando estes resultados, nota-se que os mesmos não ultrapassaram 

0,37 mm/s, sendo que grande parte (90% dos 20 resultados) se 

apresentou inferior a 0,30 mm/s, que corresponde ao limite máximo, para 

os períodos diurno e noturno, que deveria ser observado no interior de 

edificações classificadas como “área predominantemente residencial”.  

 

Estabelecendo uma comparação dos resultados com os limites existentes 

na DD CETESB nº 215/2007, embora a medição tenha sido realizada 

externamente as residências, apenas dois pontos (10%) estariam em 

desacordo ao padrão, LT1 e TPA1, ambos no período diurno, que podem 

ter contribuição devido ao tráfego veicular em rodovia próxima.  

 

A figura 64, apresentada anteriormente, evidencia a proximidade destes 

pontos com a PR-280, assim como é possível visualizar nos registros 

fotográficos do ponto LT1 (figura 65). 

 

  

Figura 65 – Registros fotográficos da medição no ponto LT1, evidenciando a 

proximidade com a rodovia.  
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6.1.5. Geologia, geomorfologia e pedologia 

6.1.5.1. Metodologia 

O levantamento geológico, geomorfológico e pedológico foi iniciado a 

partir do levantamento de dados secundários tais como mapeamentos, 

artigos e literatura técnica específica. Foram utilizados também bases de 

dados oficiais de órgãos públicos disponíveis, tais como da MINEROPAR, 

ITCG e EMBRAPA. Uma vez da posse destes dados, foi planejado o 

levantamento de campo visando obter dados primários e reconhecer as 

unidades geológicas, geomorfológicas e pedológicas, o qual abrangeu a 

ADA e AID do empreendimento. O levantamento contemplou a inspeção 

em afloramentos rochosos, avaliação do relevo e solos, bem como de solo 

e rocha. 

 

6.1.5.2. Geologia 

Segundo MINEROPAR (2005), a região em que estão inseridas a ADA, AID 

e AII do empreendimento é constituída por rochas Juro-Cretácea da 

Formação Serra Geral, a qual é descrita a seguir e apresentada em mapa 

no anexo 08. 

 

6.1.5.2.1. Formação Serra Geral 

A Formação Serra Geral está inserida no contexto estratigráfico do Grupo 

São Bento, da Bacia do Paraná. A formação é constituída essencialmente 

por rochas ígneas vulcânicas, principalmente basaltos toleíticos e 

andesitos basálticos, e secundariamente riolitos e riodacitos (figura 66). É 

comum também a ocorrência de diques e sills de composição toleítica e 

riodacítica (MINEROPAR, 2006). 
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Figura 66 – Afloramento de rochas básicas identificados na região. 

 

A textura apresentada por essas rochas é afanítica e microcristalina com 

estruturas maciças e vesículo-amigdaloidais. Outras estruturas comuns 

nos derrames basálticos são: contatos interderrames e zonas de basalto 

vesicular e amigdaloidal. Os topos dos derrames são caracterizados pela 

presença de amígdalas preenchidas por calcita, quartzo e zeólitas (SILVA, 

2007). 

 

Segundo CPRM (2003) a Formação Serra Geral consiste em uma série de 

derrames basálticos continentais que formam uma das grandes províncias 

ígneas do mundo com sucessão de derrames com cerca de 1.500 m de 

espessura junto ao depocentro da bacia e recobre área de 1.200.000 km². 

O produto deste magmatismo está constituído por sequência toleítica 

bimodal onde predominam basaltos a basalto andesitos (> 90% em 

volume), superpostos por riolitos e riodacitos (4% em volume).  

 

Quanto às estruturas identificadas na AID do empreendimento verifica-se 

que a direção NW é a mais evidente na área, o que é comprovado pelas 

grandes fraturas que intersectam a área e apresentam-se normalmente 

como um feixe de lineamentos retilíneos e alongados, podendo ser 

visualizados em toda a extensão da área de estudo. Esta direção deve 

constituir zonas de fraqueza antiga do embasamento reativadas no 

Mesozoico densamente injetadas por diques básicos (VALENTE et al., 
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2005). Em campo foi identificado que as rochas ocorrem 

predominantemente fraturadas (N20-60W), conforme apresenta a figura a 

seguir. 

 

 

Figura 67 – Rocha básica fraturada com avaliação da direção e sentido principal. 

 

6.1.5.3. Aspectos geomorfológicos 

Segundo MINEROPAR (2006), a AID e AII do empreendimento encontram-

se inseridas na unidade morfoestrutural da Bacia Sedimentar do Paraná, e 

unidade e subunidade morfoescultural do Terceiro Planalto Paranaense e 

Planalto de Palmas/Guarapuava, respectivamente, conforme apresentados 

na tabela a seguir.  

 

Tabela 33 – Unidades geomorfológicas identificadas na área de influência do 

empreendimento. 

Área de 

influência 

Unidade 

morfoestrutural 

Unidade 

morfoescultural 

Subunidade 

morfoescultural 

ADA 

AID 

AII 

Bacia Sedimentar do 

Paraná 

Terceiro Planalto 

Paranaense 

Planalto de 

Palmas/Guarapuava 

 

A seguir são descritas as respectivas unidades mencionadas. 
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6.1.5.3.1. Unidade morfoestrutural Bacia Sedimentar do Paraná 

Segundo MINEROPAR (2006) a Bacia Sedimentar do Paraná abrange uma 

área de cerca de 1.600.000 km² e ocorre sobre a Plataforma Sul-

Americana. Implantou-se no Eosiluriano sobre a crosta do recém formado 

continente Gondwana, ainda em processo de resfriamento. A bacia 

encontra-se preenchida por depósitos marinhos e continentais com idades 

desde o Siluriano Superior (Formação Furnas) até o Cretáceo (Grupo 

Bauru). 

 

6.1.5.3.1.1 Unidade morfoestrutural Terceiro Planalto 

Paranaense 

O Terceiro Planalto Paranaense se desenvolve como um conjunto de 

relevos planálticos com inclinação geral para oeste-noroeste e 

subdivididos pelos principais afluentes do Rio Paraná, atingindo altitudes 

médias de cimeira, na Serra da Esperança, que variam de 1.100 a 1.250 

m, declinando até a calha do Rio Paraná, com altitudes que variam de 300 

a 220 m (MINEROPAR, 2006). 

 

Subunidade morfoescultural Planalto de Palmas/Guarapuava 

Esta unidade ocorre ao longo de toda AID e AII e apresenta dissecação 

baixa, classe de declividade dominante menor que 6%, com altitudes 

médias que variam entre 520 e 1360 metros. Predominam as formas de 

topos aplainados, vertentes retilíneas e convexas e vales em “U” 

(MINEROPAR, 2006). 
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Figura 68- Registro fotográfico obtido na AID do empreendimento. Observar a 

baixa declividade e topos aplainados. 

 

6.1.5.4. Pedologia 

De acordo com o ITCG (2008) a principal classe de solo que ocorre na 

região corresponde ao cambissolo, com caráter húmico e háplico. Além de 

cambissolo ocorrem também outros tipos de solos que são apresentados 

na tabela a seguir conforme a área de influência. Em anexo é apresentado 

o mapa pedológico para a região em que está inserido o empreendimento. 
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Tabela 34 – Tipos de solos identificados nas áreas de influência do 

empreendimento.  

Área de influência Tipo de solos 

ADA 

Associação CAMBISSOLO HÚMICO Alumínico típico + 

NEOSSOLO LITÓLICO Húmico; Associação NEOSSOLO 

LITÓLICO Húmico típico, álico + AFLORAMENTOS 

ROCHOSOS + CAMBISSOLO HÚMICO Tb Distrófico típico; 

Associação de CAMBISSOLO HÁPLICO álico típico + 

NITOSSOLO HÁPLICO álico típico 

AID 

Associação CAMBISSOLO HÚMICO Alumínico típico + 

NEOSSOLO LITÓLICO Húmico; Associação NEOSSOLO 

LITÓLICO Húmico típico, álico + AFLORAMENTOS 

ROCHOSOS + CAMBISSOLO HÚMICO Tb Distrófico típico; 

Associação de CAMBISSOLO HÁPLICO álico típico + 

NITOSSOLO HÁPLICO álico típico 

AII 

Associação CAMBISSOLO HÚMICO Alumínico típico + 

NEOSSOLO LITÓLICO Húmico; Associação NEOSSOLO 

LITÓLICO Húmico típico, álico + AFLORAMENTOS 

ROCHOSOS + CAMBISSOLO HÚMICO Tb Distrófico típico; 

Associação de CAMBISSOLO HÁPLICO álico típico + 

NITOSSOLO HÁPLICO álico típico; Associação NEOSSOLO 

LITÓLICO Húmico típico, álico + ORGANOSSOLO 

INDISCRIMINADO álico + NITOSSOLO HÁPLICO Distrófico 

típico, álico; Associação LATOSSOLO BRUNO Distrófico 

típico + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, álico 

 

Os tipos de solos identificados nas áreas de influência e listados acima são 

descritos a seguir. 

 

CAMBISSOLOS 

Compreende a ordem de solos com pouca espessura, geralmente em 

estágio inicial de pedogênese evidenciada pelo desenvolvimento da 

estrutura do solo. Na região estudada, este grupo é representado pelos 

seguintes tipos de solos: 

- CAMBISSOLO HÁPLICO álico típico, e; 
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- CAMBISSOLO HÚMICO Distrófico típico, álico. 

 

NEOSSOLOS 

Corresponde à ordem de solos constituídos por material mineral ou 

material orgânico pouco espesso (menos de 30 cm de espessura), sem 

apresentar qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. Na região estudada é 

definido o NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico. 

 

NITOSSOLOS 

São solos caracterizados pela presença de um horizonte B nítico com 

textura argilosa ou muito argilosa e a diferença textural é inexpressiva. Na 

região estudada esta ordem é representada pelos seguintes tipos de 

solos: 

- NITOSSOLO HÁPLICO álico típico e; 

- NITOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico, álico. 

 

LATOSSOLOS 

Esta ordem de solos é caracterizada por solos bem desenvolvidos 

constituídos essencialmente de minerais secundários. Este solo ocorre 

somente na AII do empreendimento e representado pelo LATOSSOLO 

BRUNO Distrófico típico. 

 

ORGANOSSOLOS 

Constituem solos pouco evoluídos, constituídos por material orgânico 

proveniente de acumulação de restos vegetais em ambientes mal a muito 

mal drenados. Esta ordem é representada pelo ORGANOSSOLO 

INDISCRIMINADO álico que ocorre somente na AII do empreendimento. 
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6.1.5.5. Aspectos locais 

A avaliação dos aspectos locais foi realizada através do levantamento de 

campo com vistas a obtenção de dados primários. Foram percorridas a 

ADA, AID e AII do empreendimento objetivando identificar elementos do 

meio físico que fornecessem informações sobre a caracterização do 

substrato geológico e hidrogeológico elencados neste estudo e tidos como 

pontos de interesse. Deste modo, foram inspecionados afloramentos 

rochosos, taludes naturais e de corte, calhas de rios, encostas, vertentes e 

outros locais com potencial a fornecer dados no contexto estudado. A 

tabela a seguir apresenta os principais aspectos dos pontos de interesse 

que foram inspecionados durante o levantamento de campo que são 

locados espacialmente conforme a figura 69. 
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Tabela 35 – Aspectos observados nos pontos de interesse levantados em campo. 

Ponto Tipo de ponto Descrição Registro fotográfico 

P1 
Afloramento em via de 

acesso rural 

Basalto vesicular e amigdaloidal 

(preenchidos por calcita e 

quartzo).  

Ocorrência de material 

coluvionar junto ao afloramento. 

 

P2 
Talude de corte na via 

de acesso 

Rocha de composição básica/ 

intermediária bem alterada. 

Conserva ainda algumas 

estruturas.  

Decomposição esferoidal. 

 

 

P3 
Afloramento e talude 

na via de acesso 

No talude foi observado o perfil 

de solo com o seguinte aspecto: 

Hor. A - 40 cm com matéria 

orgânica;  

Hor. B - incipiente, argiloso; 

Hor. C – fragmentos de basalto. 

Ocorrência de colúvios.  
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Ponto Tipo de ponto Descrição Registro fotográfico 

P4 
Afloramento e talude 

na via de acesso 

Basalto alterado até rocha sã. 

Solo raso com horizonte A e C. 

A rocha encontra-se fraturada 

conforme medidas: 

- N45-60W/subvertical. 

 

P5 
Talude de corte na via 

de acesso 

Perfil de solo contendo três 

horizontes: 

Hor. A – orgânico e marrom 

escuro; 

Hor. B – incipiente e argiloso; 

Hor. C – fragmentos de basalto 

e argiloso.   

P6 
Afloramento e talude 

na via de acesso 

Basalto altamente fraturado em 

pelo menos três direções, sendo 

a mais importante N40-60W.  
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Ponto Tipo de ponto Descrição Registro fotográfico 

P7 
Afloramento e talude 

na via de acesso 

Perfil de solo com 2 metros 

contendo três horizontes: 

Hor. A – orgânico e marrom 

escuro; 

Hor. B – incipiente e argiloso; 

Hor. C – fragmentos de basalto 

e argiloso.  

P8 
Afloramento e talude 

na via de acesso 

Basalto altamente fraturado em 

pelo menos três direções, sendo 

a mais importante N40-60W.  

Ocorrência de material 

coluvionar associado. 

 

P9 Jazida local 

Basalto altamente fraturado em 

pelo menos três direções, sendo 

a mais importante N40-60W. A 

rocha encontra-se pouco 

alterada até sã. 
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Ponto Tipo de ponto Descrição Registro fotográfico 

P10 
Talude na via de 

acesso 

Perfil de solo exposto em três 

horizontes: 

Hor. A – orgânico e marrom 

escuro; 

Hor. B – incipiente e argiloso; 

Hor. C – fragmentos de basalto 

e argiloso e róseo.  

P11 
Talude na via de 

acesso 

Perfil de solo exposto em três 

horizontes com 0,8 m de altura. 

Hor. A – orgânico e marrom 

escuro; 

Hor. B – incipiente e argiloso; 

Hor. C – fragmentos de basalto 

e argiloso e róseo.  

P12 Afloramento rochoso 

Basalto altamente fraturado em 

pelo menos três direções, sendo 

a mais importante N40-60W.  

Ocorrência de material 

coluvionar associado. 
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Ponto Tipo de ponto Descrição Registro fotográfico 

P13 
Entorno do corpo 

hídrico 

Depósitos aluvionares 

constituído de sedimentos 

argilosos, e argilo arenosos.  

Ocorrência de horizonte 

orgânico associado. 

 

P14 Afloramento rochoso 

Basalto fraturado com vesículas 

e amígdalas (preenchida por 

quartzo e calcita).  

Ocorrência de material 

coluvionar. 

 

P15 Afloramento rochoso 
Basalto pouco fraturado com 

porções bem alteradas. 
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Ponto Tipo de ponto Descrição Registro fotográfico 

P16 Solo exposto 

Perfil de solo exposto próximo 

ao eixo da rodovia. O solo no 

local possui horizonte B evidente 

com alta atração magnética. 

 

P17 
Talude de corte 

rochoso 

Basalto altamente fraturado em 

pelo menos três direções, sendo 

a mais importante N40-60W.  

Ocorrência de material 

coluvionar associado. 
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Figura 69- Localização dos pontos inspecionados em campo. 
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6.1.5.6. Riscos geoambientais 

Os principais fatores relevantes para análise dos riscos geoambientais são 

representados basicamente pela declividade e tipo de solo. Neste 

contexto, o diagnóstico efetuado demonstrou que a região estudada é 

caracterizada pelo relevo plano ou suave ondulado com solos 

predominantemente rasos. A condição de relevo plano favorece a 

estabilidade do solo e evita a instalação de processos erosivos, exceto 

naquelas porções com declividade acima de 20%, em que os processos 

erosivos já se tornam evidentes. Este fato é comprovado no levantamento 

realizado pela CEPED UFSC (2011), em que não foram registrados 

desastres geoambientais relacionados a processos erosivos ou de 

movimentação de massa e inundações bruscas durante o período de 1991 

a 2011 em Palmas. 

 

Contudo, os solos rasos como os cambissolos e neossolos, comuns na 

região estudada, possuem alta vulnerabilidade a erosão. Segundo Santos 

et al (2006) o Planalto de Palmas/Guarapuava apresenta moderada a alta 

vulnerabilidade a erosão e, portanto, é recomendável para ocupação com 

práticas específicas como rural e urbano em loteamentos residenciais, 

comerciais e industriais. Em áreas com cambissolos e neossolos litólicos, 

associados a relevo com moderada declividade, o uso deve estar sujeito a 

práticas específicas. 

 

Tendo em vista o tipo empreendimento pretendido, o qual implica em 

intervenções pontuais durante as obras, os principais riscos geoambientais 

que a região está sujeita são escorregamentos, queda de blocos e 

instalação de processos erosivos lineares. Ressalta-se, ainda que estes 

riscos são acentuados naqueles locais em que a declividade seja alta 

associados a solos rasos. 
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Durante o levantamento de campo foram identificadas raras feições 

erosivas em estágio inicial, correspondente basicamente a processos 

erosivos laminares e sulcos incipientes associados a condições em que o 

uso do solo estava destinado à agropecuária. Ademais, feições erosivas 

em estágio moderado ou avançado não foram observadas. Quanto a 

feições derivadas de movimentação de massa gravitacional, foram 

observadas porções com blocos colapsíveis e depósitos de tálus, 

associados a taludes de corte, principalmente em vias de acesso, 

conforme apresenta a figura a seguir. 

 

  

Figura 70 - Afloramentos rochosos com porções de blocos colapsíveis e depósito 

de tálus na AID do empreendimento. 

 

Há ainda locais sujeitos a inundações, representadas essencialmente pelas 

planícies de inundação dos rios e córregos da região estudada e também 

pelos dales. Em alguns locais da AID foram observados depósitos 

aluvionares e solos orgânicos e associados por vezes a colúvios. Tendo em 

vista os critérios locacionais adotadados para os aerogeradores, inseridos 

nas porções mais altas do relevo, a ADA do empreendimento não se 

insere em áreas sujeitas a inundações. 
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Figura 71 – Locais sujeitos a inundações periódicas. À esquerda, registro 

fotográfico do dale e à direita, planície de inundação de corpo hídrico da AID. 

 

6.1.5.7. Direitos minerários e recursos minerais 

De acordo com os dados disponibilizados pelo banco de dados do DNPM – 

Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (SIGMINE – Sistema de 

Informações Geográficas da Mineração), em consulta realizada em março 

de 2016, na região em que está inserido o empreendimento e suas áreas 

de influência ocorrem quatro poligonais com processos minerários 

cadastrados junto ao DNPM. Destes, dois processos interceptam a ADA e 

AID conforme apresenta a tabela a seguir e mapa específico junto ao 

anexo 08. 

 

Tabela 36 – Processos minerários identificados nas áreas de influência do 

empreendimento.  

Área de 

influência 

interceptada 

Número 

do 

processo 

Ano do 

processo 
Requerente 

Fase do 

processo 

Substância 

requerida 

ADA e AID 

826497 2013 
Pedreira 

Pérola Ltda 

Autorização de 

pesquisa 
Argila 

826066 2001 
Mello e 

Seleme Ltda. 

Concessão de 

lavra 
Água mineral 

Fonte: DNPM, 2016. 
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Os processos minerários identificados se apresentam em fases distintas: 

autorização de pesquisa e concessão de lavra. A autorização de pesquisa 

corresponde a um regime de aproveitamento mineral em que são 

executados os trabalhos voltados à definição da jazida, sua avaliação e a 

determinação da exequibilidade de seu aproveitamento econômico. O 

regime de concessão de lavra confere ao requerente o aproveitamento da 

substância mineral como uma atividade econômica, industrial e extrativa. 

 

Neste caso, o projeto executivo deve prever tratativas junto aos titulares 

destes processos, visando a compatibilização das atividades do 

empreendimento com a extração mineral. Especificamente em relação a 

extração de água mineral, as características do empreendimento 

permitem a compatibilização entre as atividades, sendo importantes 

somente a manutenção dos controles ambientais associados a eventual 

ocorrência de poluição do solo e águas subterrâneas eventualmente 

ocasionados pelas atividades de obra e operação do empreendimento, 

conforme proposto neste EIA. 

 

Em relação à área em pesquisa para atividade de pedreira, conforme 

apresenta o mapa junto ao anexo 08, a mesma é interceptada pelo trajeto 

da linha de transmissão, também sendo possível a realização de ajustes 

durante o projeto executivo para completa compatibilização das 

atividades. 

 

6.1.5.8. Cavidades naturais 

Segundo a base de dados geoespacializados de cavidades naturais 

subterrâneas do CECAV (Centro Nacional de Pesquisas e Conservação de 
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Cavernas), em consulta realizada em 09/03/2016, não há registros de 

cavidades naturais subterrâneas na AID e AII do empreendimento19.  

Ainda, segundo o mapa de potencialidade a ocorrência de cavidades 

naturais do CECAV (2012), a região em que estão inseridas as áreas de 

influência do empreendimento apresenta baixa potencialidade para a 

ocorrência de cavidades naturais. 

 

6.1.6. Recursos hídricos 

6.1.6.1. Metodologia 

Hidrologia 

A análise dos recursos hídricos presentes da área de influência do 

empreendimento compreendeu a caracterização das unidades 

hidrográficas de gestão dos recursos hídricos onde se prevê a instalação 

dos parques eólicos e da linha de transmissão de energia do Complexo 

Eólico Palmas II. A caracterização da bacia baseou-se principalmente em 

dados secundários obtidos nos planos diretores das bacias de cada 

unidade hidrográfica de gestão, além do Relatório de Bacias Hidrográficas 

do Paraná – série histórica, elaborado e disponibilizado pela Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA. 

                                    

19 O uso desses dados não substitui as análises e pareceres técnicos elaborados pelas instituições 

integrantes do SISNAMA, especialmente, em virtude das limitações claramente apresentadas pela 

imprecisão cartográfica dos mesmos. 

 - O CECAV não se responsabiliza pelo uso desses dados por terceiros, assim como não se 

compromete com a sua atualização ou manutenção permanente. 

- A utilização desses dados deverá considerar o conteúdo do arquivo.txt disponibilizado para 

download. 

- Os dados especialmente orientadores das proximidades de localização das cavidades, pendentes 

de checagem e consequente validação de campo. 

- Esses arquivos não representam todo o universo de cavernas existentes no território brasileiro. 

Eles reúnem unicamente a pequena porção de cavidades que já foram prospectadas, por pessoas 

físicas, grupos ou instituições, cujos dados foram publicados, em diversos meios de divulgação, e 

que foram sistematizados, georreferenciadas e analisados pelo CECAV. 
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O detalhamento para a área de influência direta do empreendimento 

compreendeu a identificação dos corpos hídricos existentes na mesma, 

através de dados secundários (cartas do Ministério do Exército 1:25.000) 

e primários (verificação em campo e interpretação de imagem de satélite). 

 

A localização e caracterização básica dos principais usos da água 

outorgados nas áreas de influência foram baseadas em consulta ao 

cadastro de outorgas do Instituto das Águas do Paraná. Para os 

mananciais de abastecimento público foram utilizadas também 

informações do Atlas de abastecimento Urbano de água da ANA (2010). 

 

Caracterização de corpos hídricos 

A caracterização dos corpos hídricos inseridos na área diretamente 

afetada (ADA) do empreendimento ou próximos a esta, foi baseada na 

verificação in situ da água superficial. Os pontos de verificação foram 

definidos com base na avaliação de dados secundários da hidrografia 

disponibilizados pelo Instituto das Águas do Paraná e também conforme 

as condições observadas em campo. 

 

A verificação, que contou com o registro fotográfico de todos os pontos 

avaliados, consistiu na classificação do curso d’água quanto ao seu regime 

de escoamento, largura e profundidade aproximadas, existência de 

intervenções no sistema de drenagem, avaliação da conservação da mata 

ciliar presente, bem como sinais de assoreamento e ocorrência de pontos 

de lançamento de efluentes.  

 

Além disso, aliado a caracterização do uso e ocupação do solo no entorno, 

também foram registradas, de forma visual, informações relacionadas à 

turbidez, presença de espuma, manchas de óleos e graxas, lixo, existência 

de algas e macrófitas aquáticas.  
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6.1.6.2. Hidrologia superficial 

Com base no conceito de que bacias hidrográficas são regiões limitadas 

por um divisor de águas, a Resolução CONAMA nº 32/2003 instituiu a 

Divisão Hidrográfica Nacional em regiões hidrográficas. Entre as 12 

regiões hidrográficas definidas, o Estado do Paraná tem parte do seu 

território nas regiões hidrográficas do Paraná, Atlântico e Sul e Atlântico 

Sudeste.  

 

O Estado do Paraná é fisicamente dividido em 16 bacias hidrográficas. A 

fim de proteger e melhorar a gestão de recursos hídricos, o Estado foi 

subdividido em 12 Áreas Estratégicas de Gestão (Resolução nº 49/06 

CERH/PR), as quais reorganizam as 16 bacias hidrográficas existentes 

(figura 72). O empreendimento objeto deste estudo encontra-se inserido 

na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, mais especificamente, na área 

estratégica de gestão nº 12 – Afluentes do Baixo Iguaçu.   
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Figura 72 - Divisão das Unidades Hidrográficas do Estado do Paraná. 

Fonte: ÁGUASPARANÁ, 2007.  

 

A área total de drenagem desta Unidade Hidrográfica é de 26.596 km2 

(PLERH/PR, 2011) na qual estão abrangidos, total ou parcialmente, 

aproximadamente 70 municípios, sendo os principais: Foz do Iguaçu 

(população de 94.402 habitantes), Cascavel com apenas parte de sua 

área urbana (população de 133.215 habitantes), Francisco Beltrão 

(população de 70.139 habitantes), Pato Branco (população de 67.558 

habitantes) e Palmas (população de 42.888 habitantes) (IBGE, 2010). 

Englobando ao todo 990.827 habitantes, de acordo com o Plano Estadual 

de Recursos Hídricos (2011). 

 

Os principais rios afluentes na área de abrangência da Unidade 

Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu são: Cavernoso, das Cobras, 

Guarani, Adelaide, Tormenta, Andrada, Gonçalves Dias, Floriano, Silva 

Jardim e Tamanduá, pela margem direita, e Barra Grande, Chopinzinho, 
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Chopim, Jaracatiá, Cotegipe, Capanema, Siemens e Santo Antônio, pela 

margem esquerda. 

 

Rica em recursos hídricos, esta Unidade Hidrográfica possui pluviosidade 

média anual de 1.700 a 2.500 mm, vazões mínimas específicas da ordem 

de 1,5 a 4 L/s/km e vazões médias da ordem de 20 a 30 L/s/km2. Além 

disso, a disponibilidade hídrica superficial Q95% nesta Unidade é de 

291.256 L/s e a subterrânea é de 53.471 L/s (SUDERHSA, 1998).  

 

Com relação aos setores usuários, a demanda de água para 

abastecimento público é de 1.579 L/s, o setor industrial demanda em 

torno de 674,0 L/s, enquanto que os setores agrícola e pecuário utilizam 

cerca de 135,0 e 1.129,0 L/s, respectivamente (PLERH/PR, 2010).  

 

O empreendimento em estudo está posicionado na porção sudeste da 

unidade hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu, no município de 

Palmas, conforme apresentado na figura 73 a seguir. 
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Figura 73 - Localização do empreendimento referente à Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu.
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6.1.6.2.1. Rede de drenagem da AII e AID do empreendimento 

Os conhecimentos relacionados à Unidade Hidrográfica Afluentes do Baixo 

Iguaçu permitem identificar áreas de maior sensibilidade quando da 

instalação do empreendimento, no caso de áreas periodicamente ou 

permanentemente inundáveis, além de considerar uma possível 

proximidade aos pontos de captação de água. 

 

O detalhamento da rede de drenagem para a AII e AID do 

empreendimento compreendeu a identificação dos corpos hídricos 

existentes nas mesmas através de dados secundários (cartas do Ministério 

do Exército 1:50.000 para a microrregião envolvida no contexto do 

empreendimento), levantamento topográfico e obtenção de dados 

primários (verificação em campo). 

 

A área de influência indireta (AII) do empreendimento está inserida 

integralmente na sub-bacia hidrográfica do Rio Chopim, maior afluente da 

margem esquerda do Rio Iguaçu. A sub-bacia têm suas nascentes 

inseridas em elevação de pouco mais de 1.200 m acima do nível do mar, 

tendo o curso principal uma extensão total de 450 km até sua foz no Rio 

Iguaçu.  

 

Rico em corredeiras e cachoeiras, o Rio Chopim apresenta uma sucessão 

de rápidos saltos e uma conformação sinuosa, com muitas voltas e 

cotovelos, mantendo-se sempre dentro de um vale. Sua bacia 

compreende trechos das três regiões fitogeográficas mais importantes do 

Estado do Paraná (Estepe Gramíneo-lenhosa, Floresta Ombrófila Mista e 

Floresta Estacional Semidecidual). Hoje, além das florestas se 

encontrarem extremamente fragmentadas em praticamente toda a bacia, 

as formações primárias são muito raras.  
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Todos os corpos d’água existentes nas áreas de influência do complexo 

eólico e linha de transmissão são afluentes, diretos ou indiretos, da 

margem esquerda do Rio Chopim e, em sua maioria, são intermitentes e 

sem toponímia em cartas topográficas. Os principais corpos hídricos 

permanentes da rede de drenagem são apresentados na tabela a seguir 

conforme nomenclatura oficial (cartas topográficas), local da foz (corpo 

hídrico em que ocorre confluência), direção da margem (sentido nascentes 

para foz) e coordenadas de sua foz.  

 

Tabela 37 – Principais corpos hídricos inseridos na AID e AII do 

empreendimento.  

Nº  
Nome do corpo 

hídrico 

Corpo hídrico de 

foz 
Margem 

Coordenadas UTM 

SIRGAS 2000-22J 

S (m) E (m) 

1 Rio Caldeiras Rio Chopim Esquerda 7082030 402850 

2 Córrego Machado Velho Rio Caldeiras Direita 7064580 405290 

3 Córrego Quiguai Rio Caldeiras Esquerda 7063446 405412 

4 Córrego Passo Fundo Rio Caldeiras Esquerda 7067975 402703 

5 Ribeirão Cascavel Córrego Passo Fundo Esquerda 7065037 403174 

6 Córrego da Usina Córrego Passo Fundo Esquerda 7065416 402885 

7 Rio da Bandeira Rio Chopim Esquerda 7078596 408435 

8 Córrego da Renascença Rio da Bandeira Direita 7063707 414237 

9 Córrego Rodeiozinho Rio da Bandeira Direita 7072218 412388 

10 Córrego dos Portelas  Rio da Bandeira Direita 7068718 413627 

11 Córrego da Divisa Córrego dos Portelas Direita 7067480 415682 

12 Córrego Suro Córrego dos Portelas Esquerda 7064725 417765 

13 Córrego do Passo Liso Rio Chopim Esquerda 7071977 423592 

14 Córrego do Chopotó Córrego do Passo Liso Esquerda 7067214 423321 

15 Córrego Sta. Bárbara Córrego do Passo Liso Direita 7065747 424021 

16 Córrego do Meio Rio Chopim Esquerda 7069425 427256 

17 Córrego da Dama Rio Chopim Esquerda 7069346 429202 

 

A rede de drenagem superficial e seus principais contribuintes inseridos na 

AID do empreendimento é apresentada junto ao mapeamento temático 
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em anexo. A tabela 38 e a figura 76 apresentam a descrição e localização 

dos principais corpos hídricos vistoriados na AID. 

 

6.1.6.2.1.1 Enquadramento dos corpos hídricos 

No Estado do Paraná, a Superintendência de Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente (SUREHMA) regulamentou o enquadramento dos cursos d’água 

da bacia do Rio Iguaçu, de domínio do Estado, por meio da Portaria 

SUREHMA nº 20/1992, classificando todos os cursos como de classe “2”, 

com exceção àqueles utilizados para abastecimento público e seus 

afluentes, desde suas nascentes até a seção de captação para 

abastecimento público, quando a área desta bacia de captação for menor 

ou igual a 50 km2. Por não constituir uma das exceções ao 

enquadramento da bacia, o Rio Chopim, bem como seus tributários, 

podem ser considerados como de classe “2”.  

 

6.1.6.2.1.2 Nascentes e áreas hidrologicamente sensíveis 

O emprendimento está localizado sobre uma região de cabeceiras e 

divisora de águas entre bacias (bacias do Rio Iguaçu/bacias do Rio 

Uruguai), caracterizada por corpos hídricos com declividades mais 

acentuadas em comparação a regiões próximas a foz. Estas características 

fazem com que toda a região apresente uma elevada densidade de 

nascentes.  

 

Em razão das maiores declividades e dos tipos predominantes de solo e 

cobertura vegetal da região (terreno exposto/vegetação natural rasteira), 

as nascentes são caracterizadas como de encostas, sem acúmulo d’água 

inicial, surgindo em um único ponto em decorrência da inclinação da 

camada impermeável ser menor que da encosta.  
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Da mesma maneira, as maiores variações altimétricas da região induzem 

a uma baixa incidência de áreas hidrologicamente sensíveis, 

correspondentes às regiões que podem atingir o estado de saturação do 

solo permanentemente ou em determinado período do ano (áreas úmidas 

e alagáveis), normalmente associadas aos locais de relevo plano ou 

abaciado. Conforme anteriormente apresentado, a incidência de algumas 

áreas com estas características foi observada na AID, porém sem 

interceptação da ADA. 

 

O mapa da figura a seguir apresenta as nascentes inseridas na AID do 

projeto. O mesmo é apresentado em maior nível de detalhe junto ao 

mapeamento temático constante junto ao anexo 08, é apresentado 

mapeamento das nascentes na AID do projeto. 
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Figura 74 – Nascentes inseridas na AID.
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6.1.6.2.2. Rede de drenagem da ADA do empreendimento 

Visando conhecer e registrar as características dos corpos hídricos 

superficiais com algum potencial de vulnerabilidade em função das 

atividades previstas nas áreas diretamente afetadas pelo 

empreendimento, foi realizada campanha de identificação dos principais 

pontos de interesse e verificação visual, objetivando a observação 

expedita de aspectos morfológicos-morfométricos dos corpos d’água de 

maior interesse, do uso do solo no entorno (aspectos já aproveitados no 

estudo da AII) e da condição de preservação de sua vegetação ciliar.  

 

A caracterização dos corpos d’água existente na ADA contemplou, sempre 

que possível, a averiguação da largura e profundidade aproximada do 

curso d’água, intervenções existentes na drenagem, condições de 

conservação de mata ciliar, sinas de assoreamento, turbidez, pontos de 

lançamento de efluentes, uso e ocupação do solo no entorno, entre outras 

observações gerais (presença de espumas, manchas de óleo/graxas, lixo, 

algas e macrófitas aquáticas), além de registro fotográfico.  

 

Os pontos de verificação foram selecionados com base na avaliação de 

imagens de satélite, cartas topográficas e curvas de nível, bem como 

verificações preliminares e na delimitação da ADA do empreendimento. Os 

pontos definidos foram referenciados espacialmente através de 

coordenadas obtidas em campo, e plotados sobre base cartográfica e 

imagem de satélite da área (figura 76). 

 

Ressalta-se que o trajeto previsto para a linha de transmissão segue 

paralelo ao curso principal do Rio Caldeiras, que é o atual manancial de 

abastecimento de Palmas, na região de suas cabeceiras. Posteriormente, o 

curso principal do rio se afasta do trajeto previsto para a linha, sentido 

noroeste. No restante do traçado da LT, a mesma se insere nas cebeceiras 

e cruza alguns poucos tributários de pequeno porte da bacia do Rio 
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Caldeiras, os quais possuem como influência qualitativa predominante a 

presença da rodovia PRC-280. 

 

A figura a seguir apresenta a localização do trajeto previsto para a linha 

de transmissão em relação ao curso principal do Rio Caldeiras e sua bacia 

hidrográfica. Na sequência, a caracterização dos corpos d’água verificados 

é apresentada na tabela 38. 
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Figura 75 – Localização do trajeto previsto para a linha de transmissão em relação a bacia do Rio Caldeiras. 
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Tabela 38 – Caracterização dos principais corpos d’água de interesse verificados na ADA e AID do empreendimento.  

Ponto  
Coordenadas 

UTM1  

Corpo 

hídrico 
ADA2 Descrição do local Registro fotográfico 

PT-01 
399633 m E 

 
7069484 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

LT 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado a 
parcelamento industrial e residencial. Fluxo de água constante, média 
velocidade. Mata ciliar descaracterizada na margem direita a jusante 

do cruzamento com via urbana, composta por vegetação rasteira, 
fragmentações de arbórea nativa e exótica. Corpo d’água 

acentuadamente turvo no momento da caracterização, com aprox. 
5m de largura e profundidade indefinida. Sinais de assoreamento e 

sólidos objetáveis. Evidenciado lançamentos de efluentes. 

  

PT-02 
402145 m E 

 
7066726 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

LT 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
pecuária e reflorestamentos. Fluxo de água constante, média 

velocidade de escoamento a jusante do cruzamento com rodovia PR-
280. Mata ciliar descaracterizada em ambas as margens, composta 

por vegetação rasteira, herbáceas, arbustos e alguns arbóreos 
nativos. Corpo hídrico com aprox. 1,0m de largura e 0,30m de 
profundidade, levemente turvo, sem odor ou óleos e graxas, 

macrófitas, espumas e resíduos sólidos inertes. Não foi identificado 
lançamento de efluentes. 

  

PT-03 
402585 m E 

 
7066231 m S 

Córrego 
Passo Fundo 

LT 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
pecuária. Fluxo de água constante, de média velocidade de 

escoamento a jusante do cruzamento com rodovia. Mata ciliar 
preservada em ambas as margens, composta por vegetação rasteira, 
herbáceas, arbustos e arbóreos nativos. Corpo hídrico com 1,1 m de 

largura, laminar, levemente turvo, sem odor ou óleos e graxas, 
macrófitas, espumas. Evidenciado resíduos sólidos inertes. Não foi 

identificado lançamento de efluentes. 

 

PT-04 
402709 m E 

 
7065708 m S 

Córrego 
Passo Fundo 

LT 

Ponto localizado em área de uso e ocupação de solo voltado à 
pecuária. Fluxo de água constante, porém foi evidenciado desvio no 

curso natural; captação da água e alguns represamentos artesanais a 
jusante do cruzamento com a rodovia PR-280. Mata ciliar 

descaracterizada, composta por vegetação rasteira, herbáceas e 
alguns arbustos. Corpo hídrico com largura e profundidade indefinido, 

levemente turvo e sem odor ou presença de óleos e graxas, 
macrófitas, espuma e resíduos sólidos inertes. Não foi evidenciado 

lançamentos de efluentes. 
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Ponto  
Coordenadas 

UTM1  

Corpo 

hídrico 
ADA2 Descrição do local Registro fotográfico 

PT-05 
405201 m E 

 
7063134 m S 

Córrego 
Quiguai 

LT 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
pecuária e reflorestamento. Fluxo de água constante, de média 
velocidade de escoamento. Mata ciliar preservada em ambas as 

margens, composta por vegetação rasteira, herbáceas, arbustos e 
arbóreos nativos e exóticos. Corpo hídrico com 0,8m de largura de 
profundidade laminar sobre pedras, cristalino, sem odor ou óleos e 

graxas, macrófitas, espumas e resíduos sólidos inertes. Não foi 
identificado lançamento de efluentes. 

 

PT-06 
413214 m E 

 
7059348 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

LT 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária. Fluxo de água constante, de média velocidade de 

escoamento a jusante de cruzamento com rodovia PR-280. Mata ciliar 
descaracterizada em ambas as margens, composta por vegetação 
rasteira, herbáceas e arbustos. Corpo hídrico com aprox. 3,5m de 
largura e 0,25m de profundidade, levemente turvo, sem odor ou 

óleos e graxas, macrófitas, espumas e resíduos sólidos inertes. Sinais 
de assoreamento próximo às margens devido ao acesso de animais. 

Não foi identificado lançamento de efluentes. 
 

PT-07 
419066 m E 

 
7063595 m S 

Córrego dos 
Portelas 

LT 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária e reflorestamento. Fluxo de água constante, de média 

velocidade de escoamento. Mata ciliar preservada em ambas as 
margens, composta por vegetação rasteira, herbáceas, arbustos e 

arbóreos nativos. Corpo hídrico com aprox. 2,2m de largura e 0,25m 
de profundidade, levemente turvo, sem odor ou óleos e graxas, 

macrófitas, espumas e resíduos sólidos inertes. Não foi identificado 
lançamento de efluentes. 

 

PT-08 
419951 m E 

 
7063593 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

LT 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária e reflorestamento.. Mata ciliar descaracterizada em 

ambas as margens, composta por vegetação rasteira, fragmentações 
de arbórea nativa e exótica. Corpo hídrico intermitente e seco no 
momento da caracterização, largura e profundidade indefinidas. 

Sinais de assoreamento devido acesso de animais. Não foi 
identificado lançamento de efluentes. 
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Ponto  
Coordenadas 

UTM1  

Corpo 

hídrico 
ADA2 Descrição do local Registro fotográfico 

PT-09 
423488 m E 

 
7064345 m S 

Córrego do 
Passo Liso 

UEE-CA 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária e reflorestamento. Fluxo de água constante, de média 

velocidade de escoamento a jusante de cruzamento com via de 
acesso. Mata ciliar preservada em ambas as margens, composta por 

vegetação rasteira, herbáceas, arbustos e arbóreos nativos e 
exóticos. Corpo hídrico com aprox. 3,0m de largura e 1,0m de 
profundidade, levemente turvo, sem odor ou óleos e graxas, 

macrófitas, espumas e resíduos sólidos inertes. Não apresenta sinais 
de assoreamento ou solo exposto nas margens. Não foi identificado 

lançamento de efluentes.  

PT-10 
415702 m E 

 
7062928 m S 

Córrego da 
Renascença 

UEE-PD 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária e reflorestamento. Fluxo de água constante, de média 

velocidade de escoamento. Mata ciliar preservada em ambas as 
margens, composta por vegetação rasteira, herbáceas, arbustos e 
arbóreos nativos e exóticos. Corpo hídrico com 0,8 m de largura de 
profundidade laminar sobre pedras, cristalino, sem odor ou óleos e 
graxas, macrófitass, espumas e resíduos sólidos inertes. Não foi 

identificado lançamento de efluentes. 

 

PT-11 
414136 m E 

 
7060348 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-PD 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
pecuária e reflorestamento. Fluxo de água constante, de média 

velocidade de escoamento a jusante de barramento e cruzamento 
com via de acesso. Mata ciliar descaracterizada em ambas as 

margens, composta por vegetação rasteira, herbáceas, arbustos e 
arbóreos nativos e exóticos. Corpo hídrico com aprox. 2,5m de 

largura, laminar sobre pedras, levemente turvo, sem odor ou óleos e 
graxas, macrófitas, espumas e resíduos sólidos inertes. Não 

apresenta sinais de assoreamento ou solo exporto nas margens. Não 
foi identificado lançamento de efluentes.  

PT-12 
428013 m E 

 
7063163 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-TP 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária. Baixa velocidade de fluxo em meio à área 

alagada.  Mata ciliar descaracterizada em ambas as margens, 
composta por vegetação rasteira. Corpo hídrico de largura e 

profundidade indefinida, com curso parcialmente entre vegetação 
rasteira, sem odor ou presença de óleos e graxas, macrófitas, 

espumas e resíduos sólidos inertes.  Sinais de assoreamento devido 
acesso de animais. Não foi identificado lançamento de efluentes. 
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Ponto  
Coordenadas 

UTM1  

Corpo 

hídrico 
ADA2 Descrição do local Registro fotográfico 

PT-13 
429013 m E 

 
7063380 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-TP 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária. Fluxo de água constante, de média velocidade de 

escoamento. Mata ciliar descaracterizada, composta por vegetação 
rasteira, herbáceas e alguns arbustos. Corpo hídrico com aprox. 1,1m 
de largura e 0,6m de profundidade, levemente turvo e sem odor ou 
presença de óleos e graxas, macrófitas, espuma e resíduos sólidos 
inertes. Sinais de assoreamento nas margens devido a acesso de 

animais. Não foi evidenciado lançamentos de efluentes. 

 

PT-14 
427876 m E 

 
7062664 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-TP 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária. Baixa velocidade de fluxo em meio à área alagada. 
Mata ciliar descaracterizada em ambas as margens, composta por 

vegetação rasteira. Corpo hídrico com 1,1 de largura em curso 
laminar cristalino, sem odor ou presença de óleos e graxas, 

macrófitas, espumas e resíduos sólidos inertes. Sinais de 
assoreamento ao longo das margens devido a acesso de animais. Não 

foi evidenciado lançamento de efluentes. 

 

PT-15 
426764 m E 

 
7062592 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-TP 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária e reflorestamento. Fluxo de água constante, de média 

velocidade de escoamento a jusante de cruzamento com via de 
acesso. Mata ciliar descaracterizada em ambas as margens, composta 

por vegetação rasteira, herbáceas, arbustos e arbóreos exótico. 
Corpo hídrico com aprox. 1,1m de largura e 0,6m de profundidade, 

levemente turvo, sem odor ou óleos e graxas, macrófitas, espumas e 
resíduos sólidos inertes. Sinais de assoreamento próximo às margens 

da via de acesso. Não foi identificado lançamento de efluentes. 
 

PT-16 
428171 m E 

 
7065653 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-SF 

Ponto localizado em área de uso e ocupação de solo voltado à 
agropecuária. Baixa velocidade de fluxo em meio à área alagada. 

Mata ciliar descaracterizada em ambas as margens, compostas por 
vegetações rasteira. Corpo hídrico de largura e profundidade 

indefinida, com curso parcialmente entre vegetação rasteira, sem 
odor ou presença de óleos e graxas, macrófitas, espumas e resíduos 
sólidos inertes. Sinais de assoreamento devido a acesso de animais e 

maquinas agrícola. Não foi identificado lançamento de efluentes. 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

319 

Ponto  
Coordenadas 

UTM1  

Corpo 

hídrico 
ADA2 Descrição do local Registro fotográfico 

PT-17 
427204 m E 

 
7064762 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-SF 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária e reflorestamento.. Mata ciliar descaracterizada em 

ambas as margens, composta por vegetação rasteira. Corpo hídrico 
intermitente e seco no momento da caracterização, de largura e 
profundidade indefinida, entre vegetações rasteiras. Sinais de 

assoreamento devido acesso de animais. Não foi identificado 
lançamento de efluentes. 

 

PT-18 
426039 m E 

 
7064905 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-SF 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
pecuária e reflorestamento.. Mata ciliar descaracterizada em ambas 

as margens, composta por vegetação rasteira e arbórea exótica. 
Corpo hídrico intermitente e seco no momento da caracterização, de 

largura e profundidade indefinida. Sinais de assoreamento devido 
acesso de animais. Não foi identificado lançamento de efluentes. 

 

PT-19 
425202 m E 

 
7068167 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-SF 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária e reflorestamento. Fluxo de água constante de média 

velocidade de escoamento a jusante de cruzamento com via de 
acesso. Mata ciliar descaracterizada em ambas as margens, composta 

por vegetação rasteira, herbáceas, arbustos e alguns arbóreos 
exótico. Corpo hídrico com aprox. 2,1m de largura e 0,25m de 

profundidade, levemente turvo avermelhado sobre pedras, sem odor 
ou óleos e graxas, macrófitas, espumas e resíduos sólidos inertes. 
Sinais de assoreamento próximo às margens da via de acesso. Não 

foi identificado lançamento de efluentes.  

PT-20 
425042 m E 

 
7060945 m S 

Córrego do 
Passo Liso 

UEE-CA 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
pecuária e reflorestamento. Baixa velocidade de fluxo a jusante de 

área alagada e cruzamento com via de acesso. Mata ciliar 
descaracterizada em ambas as margens, composta por vegetação 

rasteira, herbáceas e alguns arbustos. Corpo hídrico com aprox. 2,0m 
de largura e 0,9m de profundidade; levemente turvo, sem odor ou 

óleos e graxas, macrófitas, espumas e resíduos sólidos inertes. Sinais 
de assoreamento próximo às margens da via de acesso. Não foi 

identificado lançamento de efluentes. 
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Ponto  
Coordenadas 

UTM1  

Corpo 

hídrico 
ADA2 Descrição do local Registro fotográfico 

PT-21 
424555 m E 

 
7062695 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-CA 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária e reflorestamento. Fluxo de média velocidade de 

escoamento, a jusante de cruzamento com via de acesso. Mata ciliar 
descaracterizada em ambas as margens, composta por vegetação 

rasteira e alguns arbóreos exótico. Corpo hídrico com aprox. 0,9m de 
largura e 0,30m de profundidade, levemente turvo avermelhado, sem 

odor ou óleos e graxas, macrófitas, espumas e resíduos sólidos 
inertes. Sinais de assoreamento próximo às margens da via de 

acesso. Não foi identificado lançamento de efluentes. 
 

PT-22 
421361 m E 

 
7066251 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-SC 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária. Baixa velocidade de fluxo em meio à área alagada. 
Mata ciliar descaracterizada em ambas as margens, composta por 

vegetação rasteira. Corpo hídrico de largura e profundidade 
indefinida, com curso parcialmente entre vegetação rasteira, sem 

odor ou presença de óleos e graxas, macrófitas, espumas e resíduos 
sólidos inertes.  Sinais de assoreamento devido a acesso de animais e 

maquinas agrícola. Não foi identificado lançamento de efluentes. 

 

PT-23 
422816 m E 

 
7060926 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-TR 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária. Baixa velocidade de fluxo em meio à área alagada. 
Mata ciliar descaracterizada em ambas as margens, composta por 

vegetação rasteira, herbáceas e arbustos. Corpo hídrico de largura e 
profundidade indefinida, com curso parcialmente entre vegetação 

rasteira, sem odor ou presença de óleos e graxas, macrófitas, 
espumas e resíduos sólidos inertes.  Sinais de assoreamento devido a 

acesso de animais. Não foi identificado lançamento de efluentes. 

 

PT-24 
421971 m E 

 
7063774 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-TR 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária e reflorestamento. Baixa velocidade de fluxo, a jusante 
de cruzamento com via de acesso. Mata ciliar descaracterizada em 
ambas as margens, composta por vegetação rasteira. Corpo hídrico 
intermitente, cristalino, laminar, com 0,9 de largura, sem odor ou 
óleos e graxas, espumas e resíduos sólidos inertes. Assoreamento 

avançado ao longo das margens. Não foi identificado lançamento de 
efluentes. 
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Ponto  
Coordenadas 

UTM1  

Corpo 

hídrico 
ADA2 Descrição do local Registro fotográfico 

PT-25 
421668 m E 

 
7064097 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-TR 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária e reflorestamento. Baixa velocidade de fluxo, a jusante 
de cruzamento com via de acesso. Mata ciliar descaracterizada em 
ambas as margens, composta por vegetação rasteira. Corpo hídrico 

intermitente, de largura e profundidade indefinida, sem odor ou óleos 
e graxas, macrófitas, espumas e resíduos objetiveis. Assoreamento 

avançado ao longo das margens e arraste de sólidos no leito do 
córrego. Não foi identificado lançamento de efluentes. 

 

PT-26 
418727 m E 

 
7062006 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

UEE-
SM 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária. Mata ciliar descaracterizada em ambas as margens, 
composta por vegetação rasteira, herbáceas e solo exposto. Corpo 

hídrico represado, turvo e com presença de macrófitas, sem odor ou 
presença de óleos e graxas, espumas e resíduos sólidos inertes. 

Sinais de assoreamento devido acesso de animais. Não foi 
identificado lançamento de efluentes. 

 

PT-27 
416323 m E 

 
7058911 m S 

Rio da 
Bandeira 

LT 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária. Baixa velocidade de fluxo em meio à área alagada. 
Mata ciliar descaracterizada em ambas as margens, composta por 

vegetação rasteira, herbáceas e arbustos. Corpo hídrico de largura e 
profundidade indefinida, com curso parcialmente entre vegetação 

rasteira, sem odor ou presença de óleos e graxas, macrófitas, 
espumas e resíduos sólidos inertes.  Sinais de assoreamento devido 

acesso de animais. Não foi identificado lançamento de efluentes. 

 

PT-28 
418358 m E 

 
7063903 m S 

Corpo 
d’água sem 
identificação 

LT 

Ponto localizado em área de uso e ocupação do solo voltado à 
agropecuária e reflorestamento. Fluxo de água constante de média 
velocidade de escoamento. Mata ciliar parcialmente preservada em 
ambas as margens, composta por vegetação rasteira, herbáceas, 

arbustos e arbóreos nativos. Corpo hídrico com 2,2m de largura de 
profundidade laminar sobre pedras, cristalino, sem odor ou óleos e 

graxas, macrófitas, espumas e resíduos sólidos inertes. Não foi 
identificado lançamento de efluentes. 

 
1 Datum horizontal SIRGAS 2000 (22J). 2 LT = Linha de Transmissão; UEE = Usina de Energia Eólica; CA = Campo Alegre; PD = Pederneiras; TP = Taipinha; SF = São 

Francisco; SC = Santa Cruz; TR = Tradição; SM = Santa Maria.  
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Figura 76 – Localização dos pontos de interesse verificados na ADA e AID do empreendimento.  
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6.1.6.2.3. Regime fluviométrico 

Os dados e informações fluviométricas apresentadas nesta seção são 

fundamentados nos dados de postos fluviométricos disponibilizados pela 

Agência Nacional das Águas (ANA) através do sistema HIDROWEB.  

 

Visando realizar uma análise do regime fluviométrico, avaliaram-se os 

postos fluviométricos existentes na região do empreendimento e entorno 

próximo. Os requisitos utilizados para a seleção das estações foram: 

 Proximidade da bacia em estudo; 

 Período de dados disponíveis; 

 Área de drenagem compatível com a região observada; 

 Qualidade dos dados.  

 

A tabela e figura a seguir apresentam as principais características da 

estação selecionada para o estudo fluviométrico e sua localização em 

referência ao empreendiemento.  

 

Tabela 39 – Estação fluviométrica considerada para estudo hidrológico. 

Nome da 

Estação 
Código 

Corpo 

hídrico 

Áreas de 

drenagem 

(km2) 

Entidade 

Operadora 

Período 

de dados 

Coordenadas 

geográfica*  

Lat Log 

Salto 

Claudelino 
6592500 

Rio 

Chopim 
1.660 ÁGUASPARANÁ 

Jan/66 – 

Dez/03 
-26,2781 -52,2956 

*DATUM Horizontal SIRGAS 2000 (22J). 

 

Por se tratar se um estudo hidrológico simplificado, a série de vazões foi 

obtida sem a realização de análise de consistência de dados. Para o 

tratamento das séries históricas de dados hidrológicos, utilizou-se o 

software SisCAH 1.0 (Sistema Computacional para Análise Hidrológicas).  
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Figura 77 – Localização da estação fluviométrica utilizada para estudo do regime hidrológico. 
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6.1.6.2.3.1 Vazões médias 

Objetivando o acompanhamento das condições de cheia e estiagem da 

região de estudo, obtiveram-se os valores históricos das vazões médias 

mensais para a estação Salto Claudelino (6592500), apresentados na 

tabela a seguir.  

 

Tabela 40 – Série de vazões médias mensais para a estação Salto Claudelino 

(6592500). 

Ano 

Vazões mensais médias (m3/s) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Média 

anual 

1966 47,2 148,1 41,8 16,8 11,5 45,4 48,2 32,8 90,3 101,0 50,0 46,2 56,62 

1967 35,3 46,1 77,9 24,1 14,2 22,6 24,2 49,9 51,0 28,3 33,2 29,2 36,33 

1968 11,9 8,1 5,5 7,8 9,0 11,5 21,3 10,1 9,8 20,1 39,4 39,3 16,16 

1969 96,2 37,2 47,3 96,1 44,4 102,7 69,8 34,9 39,4 78,0 54,1 16,3 59,69 

1970 21,1 14,8 12,5 10,9 25,3 103,7 83,2 25,1 35,4 66,6 19,5 91,1 42,43 

1971 153,4 54,0 22,8 63,1 78,0 90,3 95,8 28,6 17,7 50,0 15,8 9,8 56,60 

1972 25,7 36,3 27,7 32,5 7,5 68,7 54,5 156,8 199,0 73,3 24,0 39,1 62,09 

1973 64,6 74,5 45,5 32,0 85,3 74,7 67,4 93,6 97,6 75,5 60,5 21,7 66,08 

1974 49,6 38,5 30,7 25,2 27,9 62,9 32,5 27,8 43,8 23,7 48,1 38,4 37,42 

1975 59,9 52,4 24,6 15,4 13,8 26,8 35,1 39,6 73,1 87,3 63,6 67,9 46,62 

1976 50,9 28,9 24,6 23,5 31,8 74,2 36,4 65,0 42,8 36,9 58,7 23,2 41,41 

1977 22,5 23,6 43,7 28,2 14,5 36,1 36,7 65,3 40,3 61,6 54,1 39,3 38,82 

1978 16,7 8,3 8,8 3,9 3,9 9,4 63,2 33,4 55,7 23,0 45,5 - 24,70 

1979 13,2 7,3 17,1 37,0 179,9 44,9 41,3 63,4 54,6 172,0 114,3 46,9 66,00 

1980 55,0 30,6 47,5 20,4 42,3 24,4 58,0 71,3 66,3 38,7 48,3 66,8 47,48 

1981 47,7 67,3 25,1 37,5 33,8 40,3 19,4 16,7 21,6 35,4 73,4 88,9 42,25 

1982 25,4 38,7 23,2 10,7 14,2 83,1 149,5 50,0 29,7 98,7 225,8 74,3 68,59 

1983 49,4 66,7 158,7 86,5 220,4 125,4 221,7 68,9 92,8 75,3 82,1 31,3 106,59 

1984 24,2 36,2 25,8 48,7 50,2 108,9 44,4 111,9 61,6 34,7 53,9 26,2 52,23 

1985 13,7 37,4 20,5 35,8 24,5 19,1 24,7 20,7 23,2 26,7 34,7 11,7 24,39 

1986 15,5 59,6 31,1 49,9 62,6 52,5 20,3 29,5 57,1 64,1 37,2 19,1 41,54 

1987 21,5 48,2 17,9 34,9 224,3 86,5 49,9 34,3 22,9 52,1 34,6 18,6 53,81 

1988 15,9 16,5 13,4 26,1 168,8 99,1 33,1 14,3 11,6 33,2 20,6 17,2 39,15 

1989 56,1 94,2 45,9 44,3 66,0 23,0 47,5 54,6 193,1 71,2 35,3 18,7 62,50 

1990 83,4 34,4 18,4 83,6 73,3 221,8 72,3 108,0 103,9 80,3 55,2 56,6 82,59 

1991 22,5 15,9 9,7 15,0 12,6 101,0 48,7 43,3 17,5 63,4 53,1 42,5 37,10 

1992 29,3 28,1 39,7 39,8 184,1 118,0 136,1 64,4 78,1 50,5 62,0 31,5 71,80 

1993 45,6 40,3 25,8 26,5 88,0 87,5 60,5 37,6 60,3 125,2 35,7 36,0 55,76 

1994 12,7 57,1 32,9 23,1 74,4 97,0 152,8 30,7 27,5 48,8 103,1 77,1 61,44 

1995 147,9 38,2 31,0 60,7 19,2 19,1 34,5 23,7 67,1 142,0 28,6 18,3 52,52 

1996 52,2 101,5 64,1 48,0 15,7 84,7 96,5 42,7 72,7 218,8 55,6 55,2 75,65 
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Ano 

Vazões mensais médias (m3/s) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Média 

anual 

1997 33,0 145,3 52,5 14,2 31,8 113,4 87,3 116,6 51,6 213,3 187,5 62,6 92,41 

1998 110,2 131,4 97,4 288,2 97,1 37,3 70,0 195,8 150,7 145,7 29,1 31,6 115,39 

1999 34,6 47,7 27,1 41,6 21,7 81,9 88,2 17,9 20,5 97,5 22,7 17,0 43,21 

2000 27,0 31,1 31,5 26,3 55,8 33,8 68,1 37,7 188,0 149,2 34,7 24,6 58,97 

2001 50,3 116,9 - - 58,1 73,1 66,7 33,3 28,6 162,5 32,1 30,2 65,17 

2002 18,8 15,4 12,8 11,7 47,8 33,0 24,0 71,0 76,8 129,8 112,0 78,8 52,64 

2003 28,2 30,9 46,6 23,3 19,3 43,2 35,7 18,8 13,2 28,8 74,5 150,5 42,77 

Mín 11,9 7,3 5,5 3,9 3,9 9,4 19,4 10,1 9,8 20,1 15,8 9,8 16,16 

Méd 44,4 50,2 35,9 40,9 59,3 67,9 63,7 53,7 62,8 81,1 58,2 43,1 55,18 

Máx 153,4 148,1 158,7 288,2 224,3 221,8 221,7 195,8 199,0 218,8 225,8 150,5 115,39 

 

A série de vazões médias mensais obtidas para a estação Salto Claudelino 

resultou em uma vazão média de longo termo de 55,18 m3/s, que 

representa uma vazão específica média de 33,24 litros/s.km2. Ainda, 

obteve-se uma vazão máxima média de 115,39 m3/s e mínima de 16,16 

m3/s, mostrando que há uma variabilidade considerável no regime de 

vazões. O regime anual das vazões médias, máximas e mínimas mensais 

de longo termo obtidas é apresentado na figura a seguir.  

 

 

Figura 78 – Regime anual de vazões para a estação Salto Claudelino (Rio 

Chopim).  
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Na figura 78 verifica-se que não é observada sazonalidade nas vazões 

ocasionadas pelas chuvas que ocorrem a montante da estação Salto 

Claudelino. As cabeceiras da bacia do Rio Chopim localizam-se na porção 

sul do Estado do Paraná, que possui como característica acentuadamente 

marcante chuvas bem distribuídas ao longo do ano, sem estação seca 

definida. 

 

De maneira a permitir visualizar os anos mais secos e mais úmidos, foi 

realizada a relação entre as vazões médias anuais e a vazão média de 

longo termo, conforme apresentado a seguir.  

 

 

Figura 79 – Relação entre as Vazões Médias Anuais e a MLT da estação Salto 

Claudelino (Rio Chopim).   

 

É possível observar que o período entre os anos de 1967 e 1983 é 

marcado por um maior número de vazões médias anuais inferiores à 

vazão média de longo termo (MLT), enquanto que entre os anos de 1990 

a 2003 há maior número de vazões médias acima da MLT da estação Salto 

Claudelino (6592500).   
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6.1.6.2.3.2 Curva de permanência 

Segundo TUCCI (2007) curva de permanência relaciona a vazão ou nível 

de um rio e a probabilidade de ocorrerem vazões maiores ou iguais ao 

valor da ordenada. Deste modo a curva de permanência pode ser 

entendida com um gráfico representativo da porcentagem de duração do 

tempo total das vazões médias fixadas em ordem decrescente, permitindo 

visualizar o potencial do rio em relação à vazão mínima e máxima, 

porcentagem de tempo em que o rio apresenta vazões em determinada 

faixa e porcentagem de tempo em que o rio tem vazão suficiente para 

atender determinada demanda. O formato da curvatura pode indicar 

algumas características da bacia hidrográfica a montante, assim, curvas 

menos inclinadas ou mais achatadas sugerem armazenamentos na bacia e 

curvas com forte inclinação indicam a ausência de armazenamentos 

significativos.  

 

A curva de permanência de vazões médias mensais para a estação Salto 

Claudelino é apresentada na figura a seguir.  

 

 

Figura 80 – Curva de permanência das vazões médias mensais para a estação 

Salto Claudelino.  
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6.1.6.2.3.3 Vazões extremas observadas 

Vazões máximas e mínimas de um rio podem ser entendidas como sendo 

os valores associados a um risco de ser igualado ou ultrapassado. Para a 

estação fluviométrica Salto Claudelino (6592500) as vazões máximas e 

mínimas anuais obtidas estão listadas na tabela 41 a seguir.  

 

Tabela 41 – Vazões máximas e mínimas anuais da estação Salto Claudelino. 

Ano Qmáx (m³/s) Qmín (m³/s) Ano Qmáx (m³/s) Qmín (m³/s) 

1966 329,00 7,13 1985 91,65 8,41 

1967 248,00 9,47 1986 234,50 5,74 

1968 255,50 3,30 1987 651,10 12,02 

1969 329,00 9,37 1988 544,00 4,96 

1970 318,80 6,36 1989 988,50 13,88 

1971 458,00 8,06 1990 811,60 15,83 

1972 757,00 0,36 1991 399,20 7,36 

1973 219,00 15,36 1992 911,40 18,72 

1974 178,00 10,33 1993 490,50 14,81 

1975 329,00 10,13 1994 484,20 9,21 

1976 386,60 9,31 1995 401,00 4,32 

1977 301,80 8,50 1996 490,50 9,48 

1978 332,40 2,25 1997 566,00 4,81 

1979 574,80 5,27 1998 770,00 16,85 

1980 355,00 12,68 1999 588,00 11,43 

1981 401,00 10,30 2000 456,00 14,09 

1982 530,80 7,19 2001 588,00 19,74 

1983 714,50 19,55 2002 257,00 10,44 

1984 522,00 14,82 2003 613,40 9,51 

 

Como pode ser observado, a vazão máxima obtida durante o período 

analisado (1966-2003) foi de 988,50 m3/s, ocorrida no ano de 1989, e a 

vazão mínima de 0,36 m3/s, no ano de 1972.  

 

6.1.6.2.4. Usos da água 

Nesta seção são analisados os diferentes usos e disponibilidades hídricas 

superficiais das áreas de influência do empreendimento, sendo detalhados 

os diferentes usos consuntivos e não consuntivos dados à água, a 

disponibilidadedos recursos hídricos, a demanda de recursos e o balanço 

entre disponibilidade e demanda.  
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6.1.6.2.4.1 Disponibilidade de águas superficiais 

Para as áreas de influência do empreendimento, a disponibilidade hídrica 

foi considerada como igual à vazão mínima ou vazão de estiagem. As 

vazões de estiagem podem ser analisadas através da frequência de 

ocorrência de vazões de uma seção do rio da bacia hidrográfica. Adotou-

se a vazão de permanência de 95% do tempo (a vazão média diária que é 

excedida ou igualada em 95% do tempo, Q95) como sendo representativa 

da disponibilidade hídrica em condição de estiagem para a região de 

estudo.  

 

Para a determinação da vazão mínima de referência, foi elaborada 

primeiramente a curva de permanência de vazões médias para a estação 

Salto Claudelino, apresentada no item 6.1.6.2.3.2 deste estudo, e adotado 

o valor da vazão de permanência em 95% do tempo (Q95 = 12,45 m3/s), 

o qual foi posteriormente correlacionado à área de drenagem da AII do 

empreendimento (22.345,86 hectares).   

 

Portanto, será considerado como vazão de referência em condições de 

estiagem (Q95%) para a AII do empreendimento o valor de 1,69 m3/s ou 

146.016,00 m3/dia.  

 

6.1.6.2.4.2 Demanda hídrica 

A estimativa de demandas relativas aos usos consuntivos da água permite 

determinar a disponibilidade de recursos hídricos no tempo e espaço, 

identificando regiões onde este recurso encontra-se ou pode vir a se 

tornar escasso, e mantendo atualizado o balanço entre a demanda e a 

disponibilidade de recursos hídricos, sendo, portanto, de suma 

importância no subsídio de tomada de decisões quanto à gestão das 

águas.  
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A estimativa de vazões elaborada para o presente estudo consistiu na 

avaliação das séries de vazões de retirada, de retorno e de consumo para 

o município de Palmas, de maneira proporcional à sua área superficial 

inserida na AII do empreendimento. Foram contemplados os usos 

consuntivos para abastecimento urbano, abastecimento rural, 

abastecimento industrial, criação animal e irrigação.  

 

A metodologia utilizada nesta estimativa foi baseada naquela desenvolvida 

pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) em parceria com o 

consórcio FAHMA-DZETA e apresentada no relatório final de “Estimativa 

de Vazões para Atividades de Uso Consuntivo de Água em Bacias do 

Sistema Interligado Nacional – SIN” (ONS, 2005), com ajustes efetuados 

quando necessário ao contexto local e à disponibilidade de dados.  

 

Esta estimativa abrangeu como referência preferencial os dados 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(censos demográfico e industrial de 2010, pesquisa nacional de 

saneamento básico de 2008 e censo agropecuário de 2006) e pelo 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES 

(Banco de dados do Estado – BDEweb).  

 

Para efeito da metodologia empregada, as vazões calculadas são definidas 

como: 

 Vazão de retirada – vazões captadas para atividades de uso 

consuntivo da água; 

 Vazão de retorno – vazões lançadas decorrentes de despejo de 

parcela remanescente da vazão de retirada para atividades de uso 

consuntivo da água (parcela não consumida da vazão de retirada); e 

 Vazão de consumo – diferenças entre as vazões de retirada e de 

retorno para atividades de uso consuntivo da água (parcela 

consumida da vazão de retirada).  
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As vazões do abastecimento humano, divididas em abastecimento urbano 

e rural, foram obtidas pelo produto entre o número de habitantes, 

calculado para a AII, e um consumo per capita adequado. Para o cálculo 

das vazões do abastecimento industrial, tomou-se como referência o valor 

da produção industrial do município. Este valor, obtido do censo industrial, 

foi convertido em vazão por meio de coeficientes que o correlacionam com 

valores de retirada e retorno de água.  

 

Na estimativa das vazões para criação animal o processo foi semelhante 

ao utilizado para abastecimento humano. Multiplicou-se o efetivo 

municipal de cada espécie, obtido do censo agropecuário, pelo consumo 

específico diário estimado por espécie. 

 

A estimativa de vazões para irrigação foi elaborada em função do balanço 

hídrico das áreas irrigadas, dos aspectos inerentes à espécie cultivada e 

ao tipo de irrigação e das condições de manejo aplicadas. Para tal, foram 

estimadas as áreas irrigadas no município para o ano de 2016, a 

evapotranspiração real das culturas cultivadas, a precipitação efetiva e a 

eficiência de aplicação dos diferentes sistemas de irrigação empregados.  

 

Por fim, vale observar que as bases de dados de referência utilizadas 

(IBGE e IPARDES) são pouco atuais, não representando em sua totalidade 

a realidade encontrada no município para o ano de 2016. Desta forma, a 

apresentação dos resultados foi baseada em um cenário tendencial que 

consiste num horizonte de demanda provável, isto é, considerando que a 

região não sofreu grandes mudanças nos últimos anos nas taxas de 

crescimento ou decréscimo de variáveis demográficas e econômicas. Este 

cenário, portanto, foi elaborado a partir do ajuste de linhas tendenciais de 

crescimento ou decréscimo sobre a vazão captada para cada classe de 

uso. Não se pretende por meio desta cenarização fornecer possibilidade ou 

garantia da ocorrência de determinados eventos, mas busca-se estimar o 
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possível comportamento da demanda hídrica superficial nas áreas de 

influência do complexo eólico.  

 

Resultados 

Feitas as devidas considerações metodológicas, são apresentados a seguir 

os resultados das demandas hídricas superficiais para usos consuntivos na 

Área de Influência Indireta do Complexo Eólico Palmas II, para o ano de 

2016. Na tabela e figuras a seguir, é apresentada a síntese de resultados 

quanto aos valores totais e proporcionais de retirada, retorno e consumo 

de acordo com os tipos de usos consuntivos abordados. 

 

Tabela 42 – Série de vazões para usos consuntivos.  

Usos consuntivos 
Retirada Retorno Consumo 

(m³/s) (%) (m³/s) (%) (m³/s) (%) 

Abastecimento urbano 0,01454 60,31 0,01163 70,26 0,00290 38,49 

Abastecimento rural 0,00019 0,81 0,00009 0,59 0,00009 1,30 

Abastecimento industrial 0,00496 20,58 0,00398 24,04 0,00098 13,00 

Criação animal 0,00244 10,16 0,00049 2,96 0,00196 25,94 

Irrigação 0,00196 8,14 0,00035 2,15 0,00160 21,27 

Total 0,024113 100,00 0,016557 100,00 0,007556 100,00 

 

 

Figura 81 – Proporção das vazões de retirada e consumo total por tipo de uso.   
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Figura 82 – Proporção das vazões de retirada e consumo total por tipo de uso.   

 

A vazão de retirada para usos consuntivos na AII do empreendimento é 

de 0,0241 m3/s ou 2083,33 m3/dia. Aproximadamente 31% deste total         

(0,0075 m3/s) são efetivamente consumidos e 69% (0,016 m3/s) 

retornam aos corpos hídricos.  

 

Como pode ser observado na figura 81, os usos voltados ao 

abastecimento urbano e atividades industriais são responsáveis pelas 

maiores vazões de retirada, representando proporcionalmente 60,31% e 

20,58% do total demandado, respectivamente. Nota-se também que os 

dois usos citados, apesar da alta demanda de retirada, possuem um 

coeficiente de retorno elevado, resultando em vazões de consumo efetivo 

consideravelmente menor.  Esta relação não se repete aos usos voltados à 

criação animal e à irrigação, que possuem baixos coeficientes de retorno, 

resultando em um consumo efetivo proporcional elevado, da ordem de 

25,94% e 21,27% do total consumido, respectivamente.  

 

O uso das águas para irrigação se mostrou proporcionalmente pouco 

significativo se comparado aos resultados obtidos pelo ONS para as bacias 

do Sistema Interligado Nacional – SIN (ONS, 2005), onde a agricultura 
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irrigada representa a maior fatia entre os usos consuntivos. Este resultado 

se deve especialmente ao uso do solo da AII, com predominância de áreas 

de campo naturais, pouco explorados para a agricultura, e a presença de 

remanescentes florestais bem preservados e áreas de reflorestamentos, 

não considerados para o presente levantamento. Cabe a consideração de 

que a irrigação ocupa hoje no Brasil pouco mais de 15% da área irrigada 

disponível, o que mostra o enorme potencial de expansão da prática e 

permite antever o surgimento de novos conflitos pelo uso da água e o 

possível agravamento daqueles já instalados.  

 

6.1.6.2.4.3 Outorgas de direito de uso dos recursos hídricos 

O controle dos usos da água é feito pelo poder público através da emissão 

de outorga de direito, que representa um instrumento através do qual se 

autoriza, concede ou se permite ao usuário fazer o uso do bem. É através 

deste instrumento que o estado exerce o domínio das águas, regulando o 

compartilhamento entre os diversos usuários.  

 

Para conhecimento dos usos da água e da existência de pontos de 

lançamento de efluentes autorizadas nas áreas de influência do 

empreendimento foi realizado levantamento de usos outorgados no banco 

de dados do Instituto das Águas do Paraná (ÁGUASPARANÁ, 2016). 

Ressalta-se que foram verificados todos os usuários identificados no banco 

de outorgas do Instituto, inclusive os considerados como vencidos, devido 

à possibilidade destes recursos hídricos ainda estarem sendo utilizados, 

mesmo sem a validação do órgão.  

 

As outorgas identificadas são apresentadas na tabela 43 a seguir e 

plotadas espacialmente sobre base cartográfica e imagem de satélite 

(figura 83). O presente levantamento foi realizado em agosto/2016 e 

contempla a situação definida até esta data. 
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Tabela 43 – Outorgas de uso inseridas na AII do empreendimento.  

Tipo de outorga Status Portaria Uso Manancial 
Coordenadas geográficas* 

Latitude Longitude 

Captação superficial 
Em renovação 0154/91-SIRH Saneamento Rio Caldeiras -26,5005 -51,9798 

Vencida 391/2006-DRH Indústria Sem identificação -26,5006 -51,9948 

Captação subterrânea 

Vigente 

189/2011-DPCA Indústria Poço -26,4923 -52,0125 

1016/2011-DPCA Outros Mina -26,5638 -51,8973 

350/2012-DPCA Indústria Poço -26,5872 -51,8454 

Vencida 

869/2004-DRH Indústria Poço -26,4965 -51,9976 

641/2005-DRH Indústria Mina -26,4997 -51,9990 

787/2006-DRH Indústria Poço -26,5903 -51,8497 

*DATUM Horizontal SIRGAS 2000 (22J). 
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Figura 83 – Localização das outorgas identificadas nas áreas de influência do empreendimento.  
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Como pode ser observado, foram identificadas um total de oito outorgas 

para captação de águas superficiais e subterrâneas. Dessas, merece 

destaque a outorga para captação superficial voltada ao saneamento 

(0154/91-SIRH), que se refere à captação d’água, de responsabilidade da 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) para abastecimento da 

área urbana do município de Palmas.  

 

Não foram identificadas outorgas para o lançamento de efluentes inseridas 

na AII, bem como para demais usos, como dessedentação animal, 

irrigação e obras e intervenções. Também não foi verificada a existência 

de outorgas para usos não consuntivos nas áreas de influência, como 

aproveitamentos hidrelétricos, aquicultura, esporte e lazer.  

 

Vazões de captação superficial outorgadas 

O cálculo das vazões de captação outorgadas para o presente estudo foi 

realizado com base na capacidade máxima das captações e no tempo de 

operação diário informado no banco de dados do Instituto das Águas do 

Paraná.  

 

Neste sentido, ressalta-se que a outorga de uso representa uma 

autorização de uso potencial e não de uso efetivamente realizado, 

portanto, as vazões efetivamente captadas representam uma fração da 

vazão outorgada, variando de acordo com a demanda de cada usuário. 

Ainda, a diferença entre a vazão outorgada e a capacidade nominal de 

bombeamento contínuo pode chegar a 30% para captações subterrâneas 

e 7% para superficiais.   

 

As vazões máximas de captação calculadas são apresentadas na tabela a 

seguir.  
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Tabela 44 – Vazões de captação outorgadas inseridas na AII do 

empreendimento. 

Tipo de 

outorga 
Status Uso 

Parâmetros 

de captação 
Vazão outorgada (m3/s) 

h/d m3/h Por status 
Por 

manancial 

Captação 

superficial 

Em 

renovação 
Saneamento 24 375,39 0,104 

0,107 

Vencida Indústria 20 10,00 0,0023 

Captação 

subterrânea 

Vigente 

Indústria 16 8,00 0,001 

0,012 

Outros 6 19,20 0,0023 

Indústria 20 10,00 0,002 

Vencida 

Indústria 16 10,00 0,0023 

Indústria 10 10,00 0,001 

Indústria 12 10,00 0,0023 

Vazão total outorgada para captação 0,118 

 

A área de influência indireta (AII) do empreendimento possui uma vazão 

máxima outorgada para captação de 0,118 m3/s (10.237,26 m3/dia), 

considerando mananciais subterrâneos e superficiais. Com relação à fonte 

e ao uso dado às águas captadas, pode ser observado que cerca de 90% 

da vazão total outorgada provém de mananciais superficiais, com uso 

predominante dos recursos para fins de saneamento (abastecimento). Se 

consideradas apenas as outorgas vigentes ou em renovação, a vazão 

máxima outorgada é da ordem de 0,1093 m3/s (9443,52 m3/dia), o que 

corresponde a 92,62% dos recursos hídricos outorgados.  

 

6.1.6.2.4.4 Balanço entre disponibilidade e demanda 

O balanço entre a disponibilidade e a demanda de recursos hídricos na 

bacia hidrográfica foi realizado mediante a análise da razão entre a vazão 

de retirada para usos consuntivos e a disponibilidade hídrica (vazão de 

estiagem – a vazão com permanência de 95%). Neste estudo, este 
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indicador será usado para refletir a situação real de utilização dos recursos 

hídricos na área de influência indireta do empreendimento.  

 

Um panorama geral da vazão disponível de referência (Q95%) comparada 

com as vazões de retirada e outorgadas calculadas para a AII é 

apresentado na figura a seguir.  

 

 

Figura 84 – Comparativo entre a vazão disponível (Q95%) e as vazões de retirada 

e outorgada.  

 

Observa-se que a vazão de retirada e a vazão outorgada representam 

uma fração pequena da disponibilidade hídrica existente na AII, 

aproximadamente 1,43% e 7,01%, respectivamente. Por outro lado, a 

vazão outorgada é muito superior à vazão de retirada estimada. Esta 

situação é esperada porque a outorga representa uma autorização de uso 

potencial e não de uso efetivamente realizado. Ainda, a vazão de retirada 

estimada considera apenas os usos efetivamente realizados na AII, 

enquanto que captações outorgadas podem se destinar a usuários 

localizados fora das áreas de influência, como é o caso da captação para 
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saneamento/abastecimento (tabela 44) cuja vazão se destina a toda a 

área urbana do município de Palmas. 

 

Quanto à disponibilidade de recurso hídricos efetivamente utilizáveis, de 

acordo com o Decreto Estadual nº 4.646/01, que dispõe sobre o regime 

de outorga dos direitos de uso dos recursos hídrico no Estado do Paraná, o 

regime de outorgas contempla como vazão de referência a Q95% (vazão de 

estiagem) e adota uma porcentagem de 50% desta referência como 

disponibilidade de recursos autorizados a serem outorgados. Os 50% 

restantes representam a vazão a ser mantida no corpo hídrico mesmo em 

condições de estiagem. Ou seja, da vazão de 1,69 m3/s (Q95%) disponível, 

apenas metade (0,845 m3/s) é passível de ser utilizada por meio da 

emissão de outorga de uso.  

 

Feita essa consideração, tem-se que a vazão de retirada atualmente 

outorgada (0,118 m³/s) representa 13,96% do total de recursos 

superficiais passíveis de serem outorgados, havendo, portanto, uma 

disponibilidade hídrica da ordem de 0,727 m3/s ou 62.812,80 m3/dia. Se 

tomados como referência os valores de retirada estimados para o ano de 

2016 (0,024 m3/s) tem-se uma disponibilidade hídrica da ordem de 0,821 

m3/s, considerando apenas mananciais superficiais.  

 

6.1.6.2.4.5 Mananciais de abastecimento público 

Os mananciais são fontes de captação de água superficial ou subterrânea 

para abastecimento e consumo da população, indústria e agricultura. 

Embora o Estado do Paraná seja rico em recursos hídricos, com qualidade 

das águas superficiais dos mananciais considerada como boa há uma 

grande apreensão em relação ao comprometimento desta qualidade, pois 

estes mananciais de abastecimento público estão localizados próximos aos 

grandes centros urbanos em crescente expansão. 
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Este crescimento populacional desordenado poderá causar uma 

degradação contínua nas áreas de mananciais, com o uso irregular do solo 

e principalmente pela falta de saneamento básico. Desta forma a 

possibilidade do uso destas águas ficará cada vez mais prejudicada, 

demandando mais gastos nos sistemas de tratamento para consumo 

humano: 

“O padrão de desenvolvimento urbano e industrial da sociedade 

contemporânea se deu de forma desordenada e sem 

planejamento. Este padrão tem, como um de seus principais 

reflexos, a degradação ambiental, a qual é fruto de um 

crescimento vertiginoso das cidades e de uma série de fatores, 

incluindo a falta de infraestrutura básica de saneamento, a 

ocupação das áreas de várzea e de mananciais, a destruição das 

matas ciliares dos córregos urbanos etc.” (JACOBI, 1998). 

 

No Estado do Paraná o acelerado processo de industrialização e 

urbanização vem comprometendo a qualidade das águas dos mananciais 

superficiais, assim como as áreas de preservação permanente do entorno. 

Este fato se deve especialmente à falta de saneamento básico nas cidades 

e ao lançamento de efluentes industriais “in natura” nos corpos hídricos. 

Além disso, o crescimento populacional está diretamente associado a uma 

maior demanda pelos recursos hídricos superficiais, exigindo a 

implantação de novos instrumentos de gestão que proporcionarão 

adequada proteção e utilização deste recurso natural. 

 

O presente levantamento leva em consideração o diagnóstico dos 

mananciais e sistemas de produção de água do município de Palmas, 

apresentado pelo Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água e 

coordenado pela Agência Nacional das Águas (ANA, 2016), bem como leis 

e diretrizes obtidas junto à Prefeitura Municipal de Palmas, aplicáveis à 

região na qual se insere o empreendimento abordado neste estudo.  
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Os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos 

sanitários são prestados pela Companhia de Saneamento do Paraná 

(SANEPAR), por meio de contrato de Concessão de Serviços Públicos. O 

município de Palmas possui sistema de abastecimento isolado, no qual há 

apenas a captação de água em manancial superficial, conforme 

apresentado na figura 85 a seguir. O atual manancial para abastecimento 

de água é o Rio Caldeiras, cuja vazão atual equivale a 0,080 m3/s. A água 

bruta captada do Rio Caldeiras é recalcada através de estação elevatória 

até a estação de tratamento de água (ETA). Comunidades isoladas não 

interligadas ao sistema são atendidas por meio de captações subterrâneas 

individuais, operadas diretamente pelo município.  

 

 

Figura 85 – Croqui do sistema de captação e tratamento de água existentes no 

Município de Palmas. 

Fonte: ANA, 2016. 

 

De acordo o diagnóstico do manancial apresentado pela ANA, a garantia 

da oferta de água em atendimento às demandas futuras depende da 

ampliação/adequação do sistema existente, já esgotado em sua 

capacidade de produção. Neste sentido, estão previstos investimentos 

para ampliação da tomada d’água, nova estação elevatória de água bruta 

(EEAB) e novo módulo de tratamento.  

 

As ampliações previstas, apresentadas na figura 86, visam o incremento 

de 0,060 m3/s ao sistema de produção, resultando em uma vazão total de 

0,14 m3/s (9.576,00 m3/dia).  
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Figura 86 – Croquis do sistema de captação e tratamento de água existentes e 

futuros no Município de Palmas. 

Fonte: ANA, 2016. 

 

Por fim, o processo de outorga para captação superficial no Rio Caldeiras 

encontra-se atualmente em situação de renovação, conforme já 

apresentado na seção 6.1.6.2.4.3 do presente estudo, já prevendo as 

demandas adicionais resultantes da ampliação do sistema. O ponto de 

captação encontra-se inserido na área de influência indireta (AII) do 

empreendimento, mais especificamente, junto ao limite norte da área de 

influência indireta da linha de transmissão e distando, aproximadamente, 

1,6 km em linha reta da área diretamente afetada.  

 

6.1.6.2.5. Qualidade da água e fontes de contaminação 

Para integrar o diagnóstico ambiental qualitativo das áreas de influência 

do empreendimento, que visa discutir sobre as atividades humanas e os 

fatores naturais que podem influenciar na qualidade das águas, cabe 

então uma avaliação mais detalhada do uso do solo atual de entorno do 

complexo eólico e contextualização dos dados secundários explorados ao 

cenário específico da mesma. 

 

A região de cabeceiras da bacia do Rio Chopim, local em que se insere o 

empreendimento objeto de estudo, trata-se de uma área em que inexiste 

qualquer estação fluviométrica na qual tenha sido conduzido, até o 

momento, monitoramento de qualidade da água, seja pelo órgão 

executivo (Instituto das Águas do Paraná), seja pela Agência Nacional das 
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Águas – ANA. Desta forma, sua avaliação apenas pode se dar de maneira 

indireta, através do conhecimento de informações da bacia, tais como: 

demandas hídricas; geração de efluentes; cargas remanescentes de DBO; 

uso do solo atual; e contextualização.  

 

Para tanto, foi realizada inicialmente a listagem de outorgas de 

lançamento de efluentes, obtidas junto ao banco de dados do Instituto das 

Águas do Paraná (ÁGUASPARANÁ, 2016). Vale salientar que no Estado do 

Paraná a outorga de direito para lançamento de efluentes em corpos 

hídricos passou a ser formalmente exigida com a publicação da Resolução 

SEMA nº 003, de 20 de janeiro de 2004. Conforme abordado em item 

anterior não foram identificadas outorgas para o lançamento de efluentes 

inseridas nas áreas de influência.  

 

Na ausência de dados de outorgas de lançamento de efluentes, buscaram-

se informações em documentos e relatórios existentes que tratam da 

qualidade das águas da área de interesse deste estudo e entorno 

próximos. Neste sentido, os dados aqui utilizados referem aos 

levantamentos realizados pelo Instituto Tecnológico LACTEC, utilizados 

quando da elaboração dos Estudos de Inventário Energético do Rio 

Chopim (2002). Neste estudo foram levantados os parâmetros necessários 

para o cálculo do Índice de Qualidade de Água – IQA, metodologia 

amplamente reconhecida para avaliações quali-quantitativas de corpos 

d’água.  

 

No estudo, definiram-se oito pontos de amostragem de qualidade da bacia 

do Rio Chopim, denominados P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8, localizados 

no rio principal e nas desembocaduras dos principais afluentes da margem 

esquerda. Para esta avaliação, serão considerados apenas os dados dos 

pontos P1 e P2 em razão de suas proximidades com a área em estudo. A 

seguir apresentam-se as características e localização de cada ponto de 

amostragem. 
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 O ponto P1, localizado no Rio Chopim, no município de Palmas, sob 

a ponte Padre Ponciano, local de coleta mais próximo de sua 

nascente; 

 O ponto P2, localizado na foz do Rio Caldeiras, afluente do Rio 

Chopim pela margem esquerda, que atravessa o município de 

Palmas e tem sua foz entre este município e o de Coronel Domingos 

Soares.  

 

Os resultados do Índice de Qualidade de Água (IQA) calculados a partir 

dos resultados das análises realizadas para os Estudos de Inventário 

Energético do Rio Chopim são apresentados na tabela 45 na sequência.  

 

Tabela 45 – IQA calculados para os pontos de coleta.  

Ponto de coleta 
Coordenadas UTM* 

IQA 
Classificação 

(qualidade) S (m) E (m) 

P1 – Rio Chopim – Ponte 

Pe. Ponciano 
7075052 421989 62 BOA 

P2 – Rio Caldeiras – foz 7082025 702845 62 BOA 

*Datum SIRGAS 2000 (22J). 

 

Analisando-se os resultados apresentados, pode-se dizer que as amostras 

das estações de coleta encontram-se na faixa entre 52 e 80 do IQA, ou 

seja, são águas de BOA QUALIDADE para potabilização, desde que não 

apresentem níveis quaisquer de toxicidade.  

 

Mais especificamente quanto aos parâmetros analisados, a presença de 

coliformes fecais nas águas indica que as mesmas não são potáveis, 

segundo as normas do Ministério da Saúde (Portaria nº 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011). No entanto, como já discutido com relação ao IQA, 

são águas com boas condições de potabilização para abastecimento 

doméstico, desde que realizada a remoção destes contaminantes através 

de tratamento convencional. 
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Para os demais parâmetros que compõem o IQA verificou-se um total 

atendimento aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

357/2005 para rios de água doce classe “2”, na qual se enquadram os 

corpos d’água de interesse deste estudo.   

 

Com relação às prováveis fontes de poluição, o aporte de efluentes 

sanitários merece destaque. No Município de Palmas, o Diagnóstico dos 

Serviços de Água e Esgoto (2014) elaborado pelo Ministério das Cidades 

(SNIS, 2016) aponta um índice de coleta de esgoto correspondente a 

65,52% do total gerado na sede do município, sendo que 100% das 

vazões coletadas são tratadas. Ou seja, 34,48% de todo o esgoto 

sanitário gerado é lançado in natura aos corpos hídricos de entorno. Neste 

sentido, investimentos têm sido realizados no sentido de universalizar os 

sistemas de coleta e tratamento de esgotos. 

 

É importante observar que, mesmo havendo a coleta e tratamento, o 

lançamento de esgotos sanitários pode contribuir para a alteração da 

qualidade das águas superficiais caso não haja um controle rigoroso das 

operações envolvidas e um criterioso cuidado no atendimento aos padrões 

de lançamento estabelecidos.  

 

Quanto à geração de efluentes relacionados a atividades industriais, esta 

se mostra pouco relevante nas áreas de influência em razão do tipo de 

atividade econômica predominante no município, voltada à exploração e 

beneficiamento da madeira (e atividades correlacionadas) e atividades 

agropecuárias, como o beneficiamento de grãos.   

 

Exceto estas possíveis fontes pontuais de poluição da AII, todas as demais 

podem ser classificadas como difusas, que se caracterizam por apresentar 

ampla área de contribuição, provindo de atividades que depositam 

poluentes de forma esparsa, podendo chegar aos corpos d’água apenas de 

forma intermitente, especialmente nos períodos de chuvas.  
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São de difícil caracterização, mas para a AII do empreendimento podem 

ser elencadas as seguintes fontes difusas mais relevantes: 

 Saneamento in situ; 

 Atividades pecuárias; 

 Atividades agrícolas, sobretudo às margens dos rios.  

 

Os núcleos urbanos sem atendimento por rede de esgoto podem 

constituir-se em fonte de poluição difusa associada às alternativas para o 

saneamento in situ adotadas, tais como os lançamentos sem tratamento 

em drenagens ou solo, fossas negras, fossas secas e até mesmo sépticas.  

 

Com relação à pecuária, embora na área de estudo os sistemas de criação 

sejam predominantemente ao ar livre e de pequeno porte, o uso da água 

para higiene e resfriamento dos rebanhos ou, no mínimo, a lixiviação de 

dejetos e o acesso a corpos hídricos também é capaz de promover 

poluição de maneira difusa.  

 

O próprio uso do solo para cultivos agrícolas, a depender das práticas 

utilizadas, pode apresentar-se como fonte difusa de contaminação. Os 

principais fatores que interferem na qualidade dos recursos hídricos estão 

relacionados à preparação do terreno, aplicação de fertilizantes, utilização 

de defensivos agrícolas e irrigação. A contaminação pode ocorrer por meio 

de águas de deflúvios superficiais, de infiltração ou pelo material removido 

por erosão dos solos. 

 

Os registros fotográficos a seguir ilustram exemplos destas formas de uso 

do solo observadas em levantamentos realizados em campo para o 

presente estudo.  
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Figura 87 – Exemplos de fontes difusas de poluição nas áreas de influência do 

empreendimento.  

 

6.1.6.2.5.1 Carga orgânica remanescente 

Por fim, um último conjunto de dados explorados nesta seção é o de 

cargas orgânicas (DBO) remanescentes por uso consuntivo. Os cálculos de 

carga de DBO remanescentes foram aplicados aos resultados estimados 

de demanda e retorno obtidos para o ano de 2016 para os usos de 

abastecimento urbano e rural.   

 

Referente às cargas geradas pelas atividades industriais, vale destacar 

que a poluição por DBO é pouco relevante para atividades relacionadas à 

fabricação de artefatos em madeira, predominante no município de 

Palmas. Por sua vez, para criação animal a DBO remanescente só é 

significativa para animais criados em confinamento, onde as águas 
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residuárias da limpeza dos criatórios, na ausência de sistemas de 

isolamento, são incorporadas diretamente às águas pluviais. Uma vez que 

os dejetos da avicultura são depositados em camas secas e para os outros 

rebanhos não se tem informação das quantidades criadas em 

confinamento, não foi possível efetuar o cálculo de cargas remanescentes 

destas atividades para este estudo.  

 

Para efeito da metodologia, adotou-se o valor usual de concentração de 

DBO per capita de 300 mg/L. Foram também adotadas taxas de eficiência 

de remoção de DBO de 30% (remoção em ambiente natural, sem sistema 

de tratamento) e 70% (remoção em sistema de tratamento) para o ano 

de 2016, considerando os retornos de usos de abastecimento rural e 

urbano, respectivamente. Os valores acima foram obtidos por Campo e 

Von Sperling (2005) em estudos relativos à concentração de DBO e 

eficiência de remoção de estações de tratamento.   

 

Os resultados de aporte de cargas orgânicas totais e remanescentes 

estimadas para a AII do empreendimento são apresentados na tabela a 

seguir.  

 

Tabela 46 – Aporte de cargas orgânicas (DBO) totais e remanescentes na AII. 

Setor 

Carga per 

capita 

(mg/L) 

Eficiência de 

remoção (%) 

Carga 

orgânica total 

(kg/dia) 

Carga orgânica 

remanescente 

(kg/dia) 

Urbano 300 70% 301,55 90,46 

Rural 300 30% 2,54 1,78 

Carga total 304,09 92,24 

 

Com o reduzido montante populacional inserido na AII, a geração de 

efluentes e a quantidade de carga remanescente de DBO associadas ao 

abastecimento público resultaram em aproximadamente 4,75 mg/s.km2, 

valor notadamente reduzido. Se considerada toda a bacia hidrográfica do 

Rio Iguaçu, por exemplo, tal valor corresponde a 110,58 mg/s.km2.  
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A preservação de grande parte da bacia contribui para uma boa 

disponibilidade de recursos hídricos, bem como para a qualidade das 

águas. Atualmente, existem 40 Unidades de Conservação (UC) no Baixo 

Iguaçu, sendo todas Unidades de Proteção Integral, ou seja, totalmente 

restringidas a exploração ou a utilização dos recursos naturais, admitindo-

se apenas o aproveitamento indireto dos seus benefícios. Seu maior 

objetivo é a preservação da biodiversidade, com o mínimo de interferência 

antrópica (PRDE, 2006). A UC mais conhecida é o Parque Nacional do 

Iguaçu, com uma área de 185.262,5 ha. Considerado o último 

remanescente ecologicamente viável da Floresta Estacional Semidecidual 

no Estado (COSTA et al., 2004).  

 

6.1.6.3. Hidrogeologia 

Na região em que está inserida a ADA, AID e AII do empreendimento 

ocorre a unidade aquífera Serra Geral, descrita a seguir. 

 

Esta unidade ocorre em toda região estudada e possui grande 

representatividade regional e no Estado do Paraná, sendo considerado um 

dos maiores aquíferos do Estado e da região sul/sudeste do Brasil.  

 

A ocorrência da água subterrânea nesta unidade está associada à 

presença de descontinuidades estruturais, tais como fraturas (figura 88), 

bem como à presença de estruturas vesiculares interconectadas e às 

zonas de contato entre os derrames, de modo que a profundidade do nível 

d’água ocorre em diversas profundidades, desde raso até profundo 

conforme a espessura do regolito, grau de fraturamento e capacidade de 

recarga. O fluxo de água é gerado quando ocorre um sistema de 

interconexão das fraturas. A tectônica rúptil constitui um importante 

condicionante das características hidrogeológicas e hidroquímicas, como 

demonstram estudos no Sistema Aquífero Serra Geral (MACHADO, 2005). 

A maior frequência das entradas de água dos poços está localizada até os 
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110 m de profundidade e as vazões, nessa faixa, variam entre 1 a 70 

m3/h/poço (ROSA FILHO ET AL., 1987). 

 

A área de recarga do aquífero Serra Geral corresponde à faixa aflorante da 

unidade, ou seja, inclui toda a região estudada e a ADA, AID e AII. A 

recarga ocorre diretamente através da infiltração da água meteórica no 

solo ou ainda por percolação nas juntas e fraturas na unidade. 

 

 

Figura 88 – Juntas e fraturas identificadas na rocha da Formação Serra Geral. 

 

As rochas do aquífero Serra Geral constituem um aquífero com grande 

potencial de exploração, tendo em vista a quantidade de fraturas que 

apresenta. Além disso, podem apresentar grande porcentagem de 

vesículas interconectadas que podem aumentar a porosidade da rocha. 

Gonçales e Giampá (2006), afirmam que o pacote confinante de rochas 

vulcânicas apresenta falhas, fraturas e descontinuidades interderrames 

que são local e ocasionalmente, bons aquíferos. 

 

Em função das características identificadas do aquífero, no levantamento 

de campo e pelos dados do anteprojeto do empreendimento, não haverá 

necessidade de rebaixamento, mesmo que temporário, do nível freático. 
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6.1.7. Usos da água 

A caracterização dos usos da água na área de estudo foi apresentada no 

item 6.1.6.2.4. 

 

6.2. Meio biótico 

6.2.1. Biota terrestre: Flora 

A grande variabilidade dos ambientes e paisagens do Estado do Paraná é 

equiparada pela também grande diversidade de tipologias vegetais que 

recobrem a sua superfície. A fisionomia da cobertura vegetal resulta da 

interação entre as condições fisiográficas do ambiente, como por exemplo, 

clima, pedologia, hidromorfismo, topografia, altitude, entre outras.  

 

As formações florestais dominam grande parte do Estado, sendo 

substituídas por vegetação herbácea em alguns locais específicos como na 

região de Ponta Grossa, onde essa formação herbácea é denominada de 

“Campos Gerais”, na região de Guarapuava, denominados “Campos de 

Guarapuava”, e no sul do estado, na região de Palmas, onde recebe a 

denominação de “Campos de Palmas”, apesar de apresentarem fisionomia 

e florística de mesma origem. Essas formações recebem a denominação 

geral de Campos Sulinos, diferenciando-as dos “pampas gaúchos”, de 

baixa altitude, de origem relacionada aos “campos do Rio da Prata”, que 

se estendem pela Argentina e Uruguai (adaptado de BILENCA & MIÑARRO, 

2004). 

 

Durante o último período glacial, a vegetação florestal recuou para os 

fundos de vale, sendo substituída quase que integralmente pela vegetação 

herbácea, mais adaptada ao clima seco e frio. Com o fim período glacial, o 

clima tornou-se mais úmido, proporcionando condições para o avanço das 

formações florestais sobre as formações campestres (BEHLING, 1997), 

notadamente a Floresta Ombrófila Mista. Portanto, as áreas de campos 
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que ainda permanecem hoje são relictos do último período de glaciação 

fornecendo informações sobre períodos climáticos pretéritos.  

 

O resultado das interações pedológicas e climáticas na região é um 

ecossistema atual configurado por uma umidade permanente, mas com 

presença da vegetação subxerófita (RAMBO, 1953), como verdadeiros 

relictos naturais (KLEIN, 1975). A paisagem monótona dos campos é 

quebrada por manchas de vegetação florestal, conhecidos como “capões” 

(termo de origem Tupi, que significa mata-redonda), constituídos de 

forma dominante pelo pinheiro-do-paraná. Esses capões ocorrem nos 

fundos de vale, no entorno de nascentes, rios e nos locais com maior 

profundidade de solo.  

 

As faciações da vegetação de campos ocorrem, notadamente, 

relacionadas ao fator edáfico e são classificadas em: campos secos, 

úmidos e rupestres. 

 

As espécies que compõem essas formações possuem adaptações 

morfológicas, proporcionando assim um caráter resiliente à vegetação. 

Possuem comumente órgãos subterrâneos, que protegem as gemas para 

a posterior rebrota. Xilopódios e raízes tuberosas garantem a 

sobrevivência da planta em situações desfavoráveis, além de muitas 

espécies de Poaceae possuírem gemas ao nível do solo protegidas por 

lâminas foliares. Estes mecanismos são importantes para a sobrevivência 

das plantas, devido às queimadas frequentes realizadas como forma de 

manejo das pastagens. 

 

Apesar dessa resiliência, a vegetação de campos sofre com perda de 

habitat, principalmente pela substituição da vegetação natural por 

pastagens exóticas, pela agricultura e silvicultura. 
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A região de estudo, conhecida como Campos de Palmas (MAACK, 1968) 

está situada nos limites geográficos dos Estados de Santa Catarina e 

Paraná. Sua área abrange principalmente o Município de Palmas, no lado 

paranaense, e Água Doce, no lado catarinense, além de pequenas porções 

nos municípios de General Carneiro, Coronel Domingos Soares e 

Clevelândia, no Estado do Paraná, e de Abelardo Luz, Passos Maia, 

Macieira e Caçador, no Estado de Santa Catarina. O presente estudo 

abrangeu apenas as áreas de campos presentes no Município de Palmas. 

 

A figura a seguir apresenta a localização da vegetação de Campos 

Naturais no Estado do Paraná, com indicação da localização do 

empreendimento.  
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Figura 89 – Localização dos campos naturais no Paraná com detalhe para a área de influência do empreendimento. 
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A seguir são apresentadas a metodologia, resultados e discussão do 

diagnóstico da vegetação existente nas áreas de influência do 

empreendimento. 

 

6.2.1.1. Metodologia 

A metodologia de levantamento de dados para compor o diagnóstico da 

AID do empreendimento foi subdividida nos itens de enquadramento 

fitogeográfico, levantamento da composição florística e fitossociologia do 

componente arbóreo e da comunidade herbácea. 

 

6.2.1.1.1. Enquadramento fitogeográfico e caracterização de 

habitats 

A classificação da vegetação seguiu os conceitos e critérios estabelecidos 

pelo manual técnico da vegetação brasileira (IBGE, 2012) e foi realizada 

com o levantamento de informações sobre as fitofisionomias que ocorriam 

originalmente nas áreas de influência do empreendimento. Foram 

utilizadas como fontes de pesquisa literaturas consagradas sobre a 

fitogeografia do Estado do Paraná (MAACK, 1968; RODERJAN, 2002), e 

mapas de vegetação (IBGE, 2006; ITCG, 2010) para definição dos 

diferentes tipos de vegetação que ocorrem na área de estudo. 

 

Posteriormente, essas informações foram confrontadas com o 

levantamento de dados primários, possibilitando um maior detalhamento 

dos limites de ocorrência dos diferentes habitats que compõem as áreas 

de influência do empreendimento. 

 

A classificação do uso do solo foi realizada com base em imagem de 

satélite de alta resolução (sensor SPOT6, com resolução de 1,5 m), com 

conferência da classificação após a realização da campanha de coleta de 
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dados primários. Objetivou-se separar as áreas utilizadas para agricultura 

das áreas de vegetação herbácea natural, usadas como pastagem. 

 

O levantamento dos dados primários foi realizado por equipe especializada 

neste tipo de estudo, coordenada por engenheiro florestal entre os dias 10 

e 16 de maio de 2016. Para definição das fases da sucessão da vegetação 

florestal secundária inicial, intermediária e avançada, foram utilizados os 

parâmetros estabelecidos na Resolução do CONAMA nº 02, de 

18/03/1994. 

 

Já no que diz respeito à classificação de parâmetros sucessionais para a 

vegetação herbácea, a Resolução CONAMA nº 423/2010 apresenta 

parâmetros para o enquadramento de vegetação de Campos de Altitude.  

 

Campos de altitude são definidos no Art. 5º da Resolução CONAMA 

10/1993 como: 

“a vegetação típica de ambientes montano e alto-montano, com 

estrutura arbustiva e/ou herbácea, que ocorre geralmente nos cumes 

litólicos das serras com altitudes elevadas, predominando em clima 

subtropical ou temperado. Caracteriza-se por uma ruptura na sequência 

natural das espécies presentes nas formações fisionômicas 

circunvizinhas. As comunidades florísticas próprias dessa vegetação são 

caracterizadas por endemismos.” 

 

Desta forma, os campos sulinos, os quais abrangem os campos de Palmas 

alvo do presente estudo, foram contemplados pelo enquadramento 

sucessional das referidas resoluções supracitadas. Junto ao mapeamento 

temático apresentado em anexo, conforme listagem apresentada no item 

6, são apresentados mapas relacionados a caracterização da vegetação 

nas áreas de influência do empreendimento.  
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6.2.1.1.2. Levantamento da composição florística 

O levantamento florístico consiste em uma listagem que deve abranger 

todas as espécies de plantas incluindo herbáceas, lianas herbáceas e 

lenhosas, arbustivas, arbóreas e epífitas, de ocorrência em uma 

determinada área, região, cidade, ou ainda fitofisionomia. Sua importância 

se justifica na determinação da relevância ecológica do ambiente avaliado, 

através da identificação da ocorrência de espécies raras, protegidas ou 

ameaçadas, servindo ainda como subsídio, através de espécies 

indicadoras, para a definição de diferentes fitofisionomias e estágios de 

sucessão da unidade vegetal estudada. 

 

Para a avaliação qualitativa da cobertura vegetal das áreas de influência 

do empreendimento, foi realizado o levantamento florístico através da 

observação de vários pontos ao longo da ADA, AID e AII, realizados 

através de caminhamentos por toda a área. O levantamento abrangeu os 

componentes herbáceo, arbustivo, arbóreo e epífito, com registros 

fotográficos e anotações em caderneta e ficha de campo, os quais 

serviram como subsídio para a formação da lista de espécies ocorrentes 

na região. Complementarmente a essa listagem, foram adicionadas as 

espécies identificadas no levantamento fitossociológico. 

 

A identificação precisa das espécies é importante para a classificação dos 

habitats e para o conhecimento detalhado da estrutura das formações 

vegetais. Essa identificação foi realizada principalmente com base na 

experiência dos técnicos envolvidos nas atividades de coleta de dados em 

campo. Para as espécies não identificadas em campo, registros 

fotográficos detalhados das estruturas morfológicas foram tomados para 

realização da identificação em escritório, sendo essa realizada com base 

na comparação das principais características dendrológicas da espécie 

com as registradas em bibliografia especializada (e.g. LORENZI, 2008; 

2009a; 2009b; 2013; entre outros). A identificação posterior foi realizada 
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mais frequentemente para indivíduos com características muito 

semelhantes entre si e para indivíduos epífitos, herbáceos e pteridófitos, 

cuja identificação exige maior grau de conhecimento específico. 

 

6.2.1.1.2.1 Espécies ameaçadas ou protegidas 

Como parte do diagnóstico da vegetação, as espécies avistadas nas áreas 

de influência do empreendimento foram verificadas nos bancos de dados 

de espécies ameaçadas de extinção. Foram consultadas três fontes 

principais: 

 IUCN Red List of Threatened Species (internacional); 

 Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção - 

Ministério do Meio Ambiente (Portaria nº 443, de 17 de dezembro de 

2014) (nacional); 

 Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no Estado do 

Paraná (SEMA, 1995) (estadual). 

 

A IUCN apresenta classificações relativas ao nível de ameaça das espécies 

listadas em seu banco de dados, podendo variar de categorias de baixa 

importância (fora de risco) como Lower Risk (LR) e Least Concern (LC) até 

categorias consideradas efetivamente ameaçadas, como a categoria 

Endangered (EN), por exemplo.  

 

Na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção 

(Portaria MMA nº 443/2014) as espécies são classificadas em níveis de 

ameaça nas categorias “extintas na natureza” (EW), “criticamente em 

perigo” (CR), “em perigo” (EN) e “vulnerável” (VU). 

 

A Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná 

(SEMA, 1995) é a fonte oficial para consulta de espécies ameaçadas no 

Estado, e traz as classificações “rara”, “vulnerável” e “em perigo”.  
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6.2.1.1.3. Fitossociologia e estimativas de supressão 

Uma das formas de se descrever uma comunidade vegetal é através das 

relações de grandeza entre as espécies de uma mesma forma de vida ou 

de uma guilda. É possível, por exemplo, ordenar as espécies de árvores 

em uma dada floresta em função de sua maior ou menor contribuição 

para a estruturação da comunidade. Para descrever essas características 

da comunidade vegetal é usual utilizar parâmetros fitossociológicos que, 

em última análise, hierarquizam as espécies segundo sua importância na 

estruturação da comunidade. A ideia central é que diferentes comunidades 

terão contribuição diferente de distintas espécies, com relação ao número 

de indivíduos, sua biomassa ou sua distribuição (MARTINS, 1989). 

 

O cálculo dos parâmetros fitossociológicos da vegetação arbórea foi 

efetuado através do programa Mata Nativa3, (CIENTEC, 2010) e 

possibilitou a análise dos aspectos estruturais e florísticos das 

comunidades florestais em questão. Esses parâmetros são obtidos através 

da análise das variáveis provenientes do inventário florestal. 

 

Parâmetros estruturais 

Os parâmetros fitossociológicos básicos foram: frequência absoluta (FA), 

que consiste na percentagem do número de unidades amostrais com 

ocorrência de determinada espécie; densidade absoluta (DA), sendo o 

número de indivíduos da espécie por unidade de área, dado em indivíduos 

por hectare; e dominância absoluta (DoA), sendo a área basal de 

determinada espécie por área, dada em m²/ha (MUELLER-DOMBOIS; 

ELLENBERG, 1974). 

 

Para cada um dos parâmetros citados foram calculados os valores 

relativos, dividindo-se o valor absoluto da espécie em questão pela 

somatória dos valores absolutos de todas as espécies detectadas, 
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resultando nos parâmetros de frequência relativa (FR), densidade relativa 

(DR) e dominância relativa (DoR).  

 

Com a finalidade de avaliar a importância ecológica de determinada 

espécie na comunidade utilizou-se o Índice de Valor de Importância (VI), 

dado pela soma dos valores de frequência relativa, densidade relativa e 

dominância relativa. Seu valor varia de 0 a 300, mas este também é 

relativizado para que se tenha melhor entendimento, originando outro 

número que é a Porcentagem do Valor de Importância (% do VI).  

 

O Valor de Cobertura é obtido por meio da soma de densidade e 

dominância relativas. Este permite estabelecer a estrutura dos táxons na 

comunidade e separar diferentes tipos de uma mesma formação, assim 

como relacionar a distribuição das espécies em função de gradientes 

abióticos. 

 

Tabela 47 - Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbórea 

Parâmetros Fórmula Descrição 

Densidade 

𝐷𝐴𝑖
=

𝑁𝑖

𝐴
 

 

𝐷𝑅𝑖
=  

𝐷𝐴𝑖

∑ 𝐷𝐴𝑖
𝑁
𝑖=1

 

DAi - densidade absoluta da 

i-ésima espécie, em n/ha; 

DRi - densidade relativa (%) 

da i-ésima espécie; 

Ni - número de indivíduos da i-

ésima espécie na 

amostragem; 

N - número total de indivíduos 

amostrados; 

A - área total amostrada, em 

hectare. 

Dominância 

𝐷𝑜𝐴𝑖 =  
𝐴𝑏𝑖

𝐴
 

 

𝐷𝑜𝑅𝑖 =  
𝐷𝑜𝐴𝑖

∑ 𝐷𝑜𝐴𝑖
𝑁
𝑖=1

 

DoAi -dominância absoluta da 

i-ésima espécie, em m2/ha; 

DoRi - dominância relativa 

(%) da i-ésima espécie; 

Abi - área basal da i-ésima 

espécie, em m2, na área 

amostrada. 
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Parâmetros Fórmula Descrição 

Frequência 

𝐹𝑎𝑖 =  
𝑈𝑖

𝑈𝑡

 × 100 

 

𝐹𝑅𝑖  
𝐹𝐴𝑖

∑ 𝐹𝐴𝑖
𝑁
𝑖=1

 

FAi - frequência absoluta da i-

ésima espécie; 

FRi - frequência relativa (%) 

da i-ésima espécie; 

Ui - número de unidades de 

amostra nas quais encontra-se 

a i-ésima espécie; 

Ut - número total de unidades 

amostrais; 

Índice de Valor de 

Importância 
𝐼𝑉𝐼% =  

𝐷𝑅𝑖 + 𝐷𝑜𝑅𝑖 + 𝐹𝑅𝑖

3
 

IVI(%) – Índice de valor de 

importância. 

Índice de Valor de 

Cobertura 
𝐼𝑉𝐶% =

𝐷𝑅𝑖 + 𝐷𝑜𝑅𝑖

2
 

IVC(%) - Índice de Valor de 

Cobertura. 

 

Riqueza das espécies 

Foi efetuada análise da estimativa de riqueza de espécies para as áreas a 

partir do método não paramétrico Bootstrap, que utiliza dados de todas as 

espécies coletadas para estimar a riqueza total, não se restringindo a 

espécies raras. A estimativa pelo Bootstrap é calculada somando-se a 

riqueza observada à soma do inverso da proporção de amostras em que 

ocorre cada espécie (SANTOS, 2003). 

 

 𝑆𝑏𝑜𝑜𝑡 = 𝑆𝑜𝑏𝑠 + ∑ (1 − 𝑝𝑘)
𝑚

𝑆𝑜𝑏𝑠

𝑘=1

 

Onde:  

𝑆𝑜𝑏𝑠 = Riqueza observada 

pk = Proporção de amostras que contém a espécie k; 

m = número de amostras. 

 

Diversidade 

Além dos parâmetros fitossociológicos básicos, os índices de diversidade 

também são de grande utilidade para o entendimento e a caracterização 

de uma comunidade vegetal. Além do número de espécies (riqueza 

florística), é de grande importância a frequência relativa e também a 
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forma de distribuição do número de indivíduos de cada espécie frente ao 

número total de indivíduos. O índice de Shannon considera esses dois 

aspectos, sendo um dos índices de diversidade mais empregados. A seguir 

apresenta-se a fórmula utilizada para o cálculo do índice de Shannon 

(CIENTEC, 2010): 

 

ii ppH ln'   

 

Onde: 

pi = ni/N, isto é, densidade relativa da i-ésima espécie por área; 

ni = número de indivíduos da espécie i; 

N = número total de indivíduos. 

 

Amostragem da vegetação arbórea 

Os parâmetros fitossociológicos e estimativas de volume de supressão 

foram obtidos através da mensuração em campo de variáveis 

dendrométricas de indivíduos arbóreos e arbustivos em parcelas amostrais 

instaladas nas áreas recobertas por vegetação florestal, foram instaladas 

ao todo 20 parcelas amostrais, totalizando 4.000 m² amostrados (figura 

92). A tabela 48 apresenta as coordenadas UTM dos pontos amostrais, 

datum horizontal SIRGAS 2000..  

 

A comunidade vegetal foco do presente estudo foi submetida a um 

processo de quantificação, em que foram utilizadas parcelas temporárias e 

de área fixa, método este que oferece simplicidade na obtenção das 

estimativas e uma ampla gama de aplicações. O método de área fixa 

consiste em medir todas as árvores contidas em uma parcela de 

dimensões preestabelecidas. Neste caso as parcelas foram retangulares, 

com dimensões 10x20m (200 m²) (figura 90). 
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Figura 90 – Croqui da parcela com esquema de instalação e caminhamento para 

a mensuração e coleta de dados brutos. 

 

Para a obtenção das estimativas qualitativas e quantitativas dos indivíduos 

contidos dentro das parcelas, foram registradas diversas variáveis em 

campo, a seguir descritas: 

- CAP: circunferência à altura do peito (medida a 1,3 m de altura) de 

todas as árvores acima de 20 cm de circunferência, ou seja, 6,36 cm 

de DAP (diâmetro à altura do peito), com o uso de fita métrica. O limite 

mínimo de inclusão é o estabelecido pela Resolução CONAMA nº 

02/1994;  

- Ht: estimativa da altura total de todas as árvores acima dos critérios 

de inclusão, em metro; 

- Hc: estimativa da altura comercial, desde a base até a primeira 

bifurcação, de todas as árvores em metro; 

- Identificação das espécies: realizada prioritariamente por 

especialista em campo. Para as espécies não identificadas em campo 
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foram coletados registros fotográficos de alta resolução, para posterior 

identificação com auxílio de bibliografias especializadas (LORENZI e 

SOUZA, 2001; LORENZI, 2002a e 2002b; LORENZI et al., 2006; 

LORENZI, 2008). Quando possível, foram realizada coletas de material 

botânico para posterior comparação com material tombado em 

herbários; 

- Registros fotográficos: para registrar as diferentes fisionomias-

ecológicas e paisagens presentes na área de estudo, foram utilizadas 

câmeras da marca Canon modelo PowerShot SX270 HS. 

 

Para facilitar auditoria do órgão ambiental, as parcelas instaladas na 

vegetação arbórea foram georreferenciadas com o uso de GPS e 

demarcadas através de tinta spray de cor azul no indivíduo arbóreo mais 

próximo do início (figura 91). 
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Figura 91 - Método de coleta dos dados brutos e demarcação das unidades 

amostrais em campo.  

A = Medição de CAP; B = Identificação da parcela com tinta spray azul; C = anotações 

em fichas de campo; D = coleta e identificação para posterior identificação botânica. 

A B 

C D 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

368 

O processo de amostragem utilizado foi a amostragem aleatória simples, 

processo fundamental de onde os outros derivam.  

 

O processamento dos dados foi realizado com o auxílio de softwares 

estatísticos e de inventário florestal. Para a digitação e conferência dos 

dados, foi utilizado o pacote estatístico integrante do Microsoft Office. Para 

o processamento do inventário e dos parâmetros fitossociológicos foi 

utilizado o software Mata Nativa3 (CIENTEC, 2010). 

 

Anteriormente à instalação das parcelas, foi realizado um mapeamento 

prévio do uso e ocupação do solo, com ênfase nas áreas de cobertura 

vegetal nativa. Posteriormente, as unidades amostrais foram distribuídas 

de forma aleatória dentro destes locais pré-estabelecidos. Este 

procedimento foi realizado visando contemplar a vegetação nativa em 

diferentes estágios sucessionais e em todas as fisionomias ecológicas 

existentes na área de estudo. 
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Figura 92 – Localização das parcelas amostrais de vegetação arbórea. 
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Tabela 48 - Localização das parcelas amostrais. 

Ponto 
Coordenadas UTM* 

Altitude (m) 
Longitude Latitude 

P01 418855 7060664 1227 

P02 418606 7060968 1237 

P03 418393 7061107 1230 

P04 418397 7061082 1242 

P05 418771 7062483 1217 

P06 418306 7062223 1216 

P07 422821 7060052 1247 

P08 409750 7061351 1179 

P09 418576 7070436 1211 

P10 418596 7070280 1220 

P11 418110 7069841 1226 

P12 418029 7069844 1216 

P13 419454 7071301 1259 

P14 419320 7071445 1254 

P15 419315 7071369 1250 

P16 419563 7068958 1207 

P17 416025 7063448 1167 

P18 424240 7061125 1229 

P19 406137 7062690 1132 

P20 403525 7064815 1072 

* Datum horizontal UTM 22 - SIRGAS 2000. 

 

Volumetria da vegetação arbórea 

Para obter a estimativa do volume de madeira da vegetação de porte 

arbóreo (análise quantitativa) foram utilizados os dados obtidos nas áreas 

amostradas. O volume das espécies (estoque de madeira) e das amostras 

foi calculado utilizando a equação tradicional do volume do cilindro. Para 

minimização da distorção causada pela fórmula foi aplicado um fator de 

forma associada a forma do fuste comercial: 
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Para o volume total: 

𝑽𝒕 (𝒎𝟑) = (𝝅 ∗ (𝑫𝑨𝑷𝟐 )) ÷ 𝟒𝟎. 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝑯𝒕 ∗ 𝒇𝒇 

Para o volume comercial: 

𝑽𝒄 (𝒎𝟑) = (𝝅 ∗ (𝑫𝑨𝑷𝟐 )) ÷ 𝟒𝟎. 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝑯𝒄 ∗ 𝒇𝒇 

Para o volume de lenha: 

𝑽𝒍 (𝒎𝟑) =  𝑽𝒕 (𝒎𝟑) −  𝑽𝒄(𝒎𝟑) 

Sendo:  

𝑽𝒕 (𝒎𝟑) = Volume total individual (em metros cúbicos) 

𝑽𝒄 (𝒎𝟑) = Volume comercial individual (em metros cúbicos) 

𝑽𝒍 (𝒎𝟑) = Volume de lenha (em metros cúbicos) 

𝝅 = 3,1416 

𝑫𝑨𝑷 = Diâmetro a 1,3 m do solo (em metros) 

𝑯𝒕 = Altura total (em metros) 

𝑯𝒄 = Altura comercial (em metros) 

𝒇𝒇 = Fator de forma (0,5) 

 

A definição da área de supressão ocorreu com a sobreposição do projeto 

conceitual do empreendimento ao mapa de uso e ocupação do solo. 

Assim, as áreas classificadas como vegetação nativa florestal foram 

contabilizadas como “áreas passíveis de supressão”. Esse valor foi 

utilizado então para extrapolar o volume médio de madeira por hectare 

para toda a área de supressão, obtendo-se o volume total de madeira a 

ser suprimido com a instalação do empreendimento.  

 

A definição da área de intervenção em APP seguiu metodologia 

semelhante, com o cruzamento dos buffers das APP’s dos córregos, rios e 

nascentes, cujas extensões são definidas pela Lei Federal nº 12.651/2012, 

com a área diretamente afetada (ADA), independente de presença de 

cobertura arbórea.  

 

Vegetação herbácea 

Os métodos de amostragem de espécies do estrato rasteiro da vegetação 

dividem-se basicamente em dois grupos: 1 – métodos de densidade, que 

avaliam parâmetros de densidade de frequência, por meio do número de 

indivíduos das espécies por unidade de área; e 2 – métodos de cobertura, 
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que investigam a projeção da espécie dada pela sua taxa de cobertura na 

área e, dependendo do método, pela sua frequência (MUNHOZ e ARAÚJO, 

2011) 

 

Uma combinação de amostragem de cobertura e densidade em parcelas 

também pode ser realizada, na qual, por exemplo, se pode estimar a 

cobertura das espécies numa área de 01 m² de parcela e conta-las a 

partir de um critério de separação de indivíduos (PEREIRA et al, 2004). 

 

Dessa forma, a amostragem da vegetação herbácea foi realizada através 

da instalação de parcelas quadradas de 1 m², em pontos sorteados 

aleatoriamente nas áreas que foram classificadas como de vegetação 

herbácea nativa. Quando o ponto sorteado encontrava-se com uso 

diferente como, por exemplo, agricultura, o ponto de amostragem foi 

deslocado até o remanescente de campo mais próximo. 

 

 

Figura 93 – Gabarito de madeira com malha de 10x10 cm utilizado para 

amostragem de vegetação herbácea. 
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A figura 94 apresenta a localização das parcelas amostrais de vegetação 

herbácea, e a tabela 49 as coordenadas de cada parcela. 
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Figura 94 – Localização das parcelas amostrais de vegetação herbácea. 
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Tabela 49 - Localização das parcelas amostrais da vegetação herbácea. 

Ponto 
Coordenadas UTM* 

Altitude (m) 
Longitude Latitude 

C01 427376 7061243 1.289 

C02 427627 7060872 1.280 

C03 425551 7060335 1.268 

C04 425205 7060893 1.256 

C05 414280 7058747 1.206 

C06 418084 7063120 1.178 

C07 416441 7063302 1.183 

C08 418323 7061903 1.247 

C09 418149 7061837 1.226 

C10 427853 7060963 1.275 

C11 428178 7061666 1.254 

C12 428685 7061728 1.276 

C13 429015 7061369 1.262 

C14 410839 7060250 1.190 

C15 421390 7067000 1.241 

C16 422165 7066866 1.224 

C17 407083 7061899 1.128 

C18 412098 7060528 1.192 

C19 405983 7062826 1.113 

C20 403670 7064576 1.077 

C21 424099 7060839 1.223 

C22 420227 7059557 1.247 

* Datum horizontal UTM 22 - SIRGAS 2000. 

 

A metodologia de levantamento de dados consistiu em uma combinação 

dos dois principais métodos, com a contagem de indivíduos e também 

uma estimativa visual da cobertura da parcela, que é transformada em 

uma porcentagem do todo.  

 

A contagem de indivíduos pode estar sujeita à subjetividade do 

observador. Assim, foi estabelecida uma definição de indivíduo que foi 

replicada para todas as parcelas. Foi considerado como um único indivíduo 

os agrupamentos contíguos de capim que se originavam de uma única 
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touceira. No caso de espécies que se replicam por forma de emissão de 

estolões, quando os estolões ainda estavam conectados entre si, esses 

eram considerados como um único indivíduo. 

 

Os parâmetros fitossociológicos para esse método seguiram os propostos 

por Mueller-Dombois e Ellenberg (1974), e são apresentados na tabela a 

seguir. 

 

Tabela 50 - Parâmetros fitossociológicos para a comunidade herbáceo-

subarbustiva. 

Parâmetro Fórmula Descrição 

- Cobertura absoluta: 𝐶𝐴𝑖 = ∑ 𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝐶𝑖 = percentuais de 

cobertura da espécie 

“i”. 

- Densidade absoluta: 𝐷𝐴𝑖 =
𝑛𝑖

ℎ𝑎
 

𝑛𝑖 = número de 

indivíduos da espécies 

“i”; ℎ𝑎 = hectare. 

- Densidade relativa: 𝐷𝑅𝑖 = (
𝐷𝐴𝑖

𝑁
) × 100 

𝑁 = número total de 

indivíduos. 

- Frequência absoluta: 𝐹𝐴𝑖 = (
𝑁𝑃𝑖

𝑁𝑃𝑇
) × 100 

𝑁𝑃𝑖 = número de 

parcelas onde a 

espécie “i” ocorre; 

𝑁𝑃𝑇 = número total de 

parcelas amostradas. 

- Frequência relativa: 𝐹𝑅𝑖 = (
𝑁𝑃𝑖

∑ 𝑁𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

) × 100 

𝑁𝑃𝑖 = número de 

parcelas onde a 

espécie “i” ocorre; 

- Cobertura relativa: 𝐶𝑅𝑖 =
𝐶𝐴𝑖

∑ 𝐶𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1

× 100 

∑ 𝐶𝐴𝑖 =𝑛
𝑖=1 somatório dos 

percentuais de 

cobertura de todas as 

espécies. 
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Parâmetro Fórmula Descrição 

- Frequência absoluta: 𝐹𝐴𝑖 = (
𝑈𝐴𝑖

𝑈𝐴𝑇
) × 100 

𝑈𝐴𝑖 = número de 

unidades amostrais 

onde a espécie “I” 

ocorre; 

𝑈𝐴𝑇 = número total de 

unidades amostrais. 

- Frequência relativa: 𝐹𝐴𝑖 = (
𝐹𝐴𝑖

∑ 𝐹𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1

) × 100 

∑ 𝐹𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 =somatório das 

frequências absolutas 

de todas as espécies. 

- Valor de importância: 𝑉𝐼 =
𝐶𝑅𝑟 + 𝐹𝑅𝑖

2
 

𝐶𝑅𝑟= cobertura 

relativa; 

𝐹𝑅𝑖= frequência 

relativa. 

 

A frequência raramente fornece indicação do número de indivíduos por 

espécie, e também oferece pouca informação sobre cobertura. Por isso, foi 

calculada a cobertura relativa. 

 

Quando não identificados, os espécimes foram coletados, herborizados e, 

quando férteis, tombados no Museu Botânico de Curitiba – MBM, onde 

puderam ser comparados com o material coletado e identificado por 

especialista. 

 

Suficiência amostral 

O erro da estimativa volumétrica da vegetação arbórea foi calculado 

considerando o limite de erro de 20% e nível de probabilidade de 80%. A 

suficiência amostral foi também verificada através do estimador de 

riqueza Bootstrap, já discutido no item de levantamento de vegetação 

herbácea. 
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6.2.1.2. Resultados 

6.2.1.2.1. Enquadramento fitogeográfico 

O enquadramento fitogeográfico foi subdividido em análise histórica do 

recobrimento da vegetação que originalmente ocorria na região e 

panorama atual da vegetação na área de estudo. 

 

6.2.1.2.1.1 Vegetação original 

Originalmente, a AII do empreendimento era recoberta por formação 

campestre denominada Estepe Gramíneo-Lenhosa. Nos fundos de vale e 

ocorrendo na forma de capões de vegetação, a floresta com araucária 

representava o componente de porte arbóreo da cobertura vegetal na 

região.  
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Figura 95 - Fitofisionomias existentes na AII do empreendimento. 
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Estepe Gramíneo-Lenhosa 

A Estepe Gramíneo-Lenhosa dos Campos de Palmas (PR/SC) é uma 

formação vegetal caracterizada por apresentar um tapete de elementos 

herbáceos entremeado por capões (pequenas formações florestais de 

formato circular) e florestas de galeria (que acompanham o curso dos 

rios). Sua existência está correlacionada à origem geológica e ao clima do 

Planalto de Palmas. 

 

A sequência ácida da Formação Serra Geral (com alto teor de sílica) deu 

origem a solos geralmente rasos e ácidos, presentes nas áreas de relevo 

menos dissecado da região centro-sul do Estado. 

 

O clima na área de ocorrência da Estepe Gramíneo-Lenhosa caracteriza-se 

por um período de frio (temperatura média igual ou inferior a 15°C) que 

dura de 3 a 8 meses, centrados no inverno, e outro quente (temperatura 

média igual ou superior a 20°C) que dura até 3 meses centrados no 

verão, com chuvas bem distribuídas durante o ano (IBGE, 1990). O 

principal mecanismo ligado ao clima que interfere na existência dos 

campos é a elevada taxa de evapotranspiração. O vento é intenso e 

frequente e, associado às extensas planícies e elevadas altitudes, assola a 

região, determinando o ressecamento da superfície do perfil do solo, com 

prejuízos à vegetação nativa e às culturas, principalmente quando as 

chuvas se tornam escassas.  

 

O lençol freático se apresenta geralmente mais volumoso e a superfície do 

solo mais seca que os das áreas florestadas. Estas possuem maior 

umidade na superfície e lençol freático mais profundo. Tal contraste deve-

se ao fato das árvores funcionarem como bombas, buscando água no 

subsolo ao mesmo tempo em que reduzem a evaporação superficial, pelo 

sombreamento e minimização da ação eólica. Áreas com solos mais rasos, 

onde o perfil totalmente seco gera forte seleção específica, favorecem 
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espécies resistentes à estiagem e impossibilitam o desenvolvimento de 

árvores. 

 

 

Figura 96 – Perfil esquemático da Estepe. 

Fonte: Adaptado de Roderjan et al (2002). 

 

Em função das características locais do ambiente, a Estepe Gramíneo-

Lenhosa pode apresentar duas nuanças fisionômicas distintas: campos 

onde prevalecem elementos herbáceos de porte rasteiro pertencentes às 

famílias Poaceae (gramíneas), Cyperaceae, Fabaceae e Verbenaceae; e 

campos constituídos por estes elementos rasteiros associados a indivíduos 

herbáceos de porte arbustivo, destacando-se as Asteraceae e Pteridófitas 

(samambaia-das-taperas), além da presença da palmeira butiá (Butia 

eriospatha), espécie característica dos campos do planalto meriodional. 

Embora muito lentos e frequentemente paralisados ou retardados em face 

do antropismo, operam-se processos naturais de sucessão dessas 

espécies, em correspondência com parâmetros locais de ambiente 

(MAACK, 1968). 

 

Capão 
Mata de galeria 

Tapete herbáceo 
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Figura 97 – Blocos-diagramas das fisionomias ecológicas da estepe. 

Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991), retirado de IBGE (2012). 

 

As florestas de galeria e os capões, importantes elementos das Estepes, 

desenvolvem-se a partir dos solos úmidos ao redor das nascentes e dos 

riachos, formando amplos e irregulares povoamentos. Esta invasão dos 

campos é o início de uma série que tende para associações mais evoluídas 

da Floresta Ombrófila Mista. O formato arredondado dos capões e sua 

típica organização de comunidades, com as espécies tolerantes à sombra 

no centro e as pioneiras na periferia, preparando o ambiente interno dos 

capões, comprovam este processo (IBGE, 1990). 

 

6.2.1.2.1.2 Vegetação atual 

A cobertura do solo nas áreas de influência do empreendimento é 

composta por um mosaico de formações de porte arbóreo e formações de 

porte herbáceo (figura 98). As formações florestais se dividem entre as 

matas de galeria e capões de vegetação nativa que ocorrem por toda a 

região dos Campos de Palmas e também pela presença de silvicultura de 

espécies exóticas, notadamente Pinus e Eucalyptus.  
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Figura 98 - Panorama geral da composição vegetal da área de estudo. 

Nota: em primeiro plano, agricultura; ao centro, vegetação arbórea ocupando fundo de 

vale; e, ao fundo, campo natural convertido em pastagem. 

 

A tabela a seguir apresenta a proporção de ocupação de cada uso do solo 

mapeado na AID do empreendimento.  

 

Tabela 51 - Uso e ocupação do solo na AID do empreendimento. 

Classes de uso do solo Área (ha) % 

Agricultura 4.384,79 37,93 

Vegetação herbácea 3.222,36 27,88 

Silvicultura 1.806,05 15,62 

Vegetação arbórea 1.679,36 14,53 

Área Antropizada 409,11 3,54 

Água 36,05 0,31 

Rodovia 22,18 0,19 

Total 11.559,91 100 

 

A agricultura ocupa aproximadamente 38% de toda a AID, seguida pela 

vegetação herbácea nativa, que pode ser subdividida em campos naturais 

preservados e campos convertidos em pastagem. As outras duas classes 

de uso de maior significância são a silvicultura e a vegetação arbórea 
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nativa, composta por capões de vegetação e matas ciliares. Essas duas 

classes representam 15,6% e 14,5% do uso do solo. 

 

 

Figura 99 - Uso e ocupação do solo na AID do empreendimento. 

 

Nos capões, que avançam lentamente sobre as áreas de campos naturais, 

há ocorrência de espécies pioneiras nas bordas e no centro a ocorrência 

da família Lauraceae e dos gêneros Ocotea e Nectandra, além de Ilex 

(família Aquifoliaceae) e diversas Myrtaceae. 

 

Já nas formações herbáceas, nota-se grande predominância de agricultura 

e campos naturais convertidos em pastagem e, ocorrendo entremeadas a 

essas áreas, manchas de campos nativos em diferentes estágios de 

antropização.  

 

Os campos nativos presentes na área de estudo podem ser subdivididos 

em campos secos e campos úmidos, com dominância de Poaceae e 

Cyperaceae. 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

385 

Nos campos secos, as rizomatosas dominam a paisagem, com a 

ocorrência esparsa de arbustos de espécies do gênero Baccharis, e 

espécies de maiores dimensões e distribuição menos frequente. 

 

 

  

Figura 100 - A - Estepe gramíneo-lenhosa; B - Capão dominado por pinheiro-do-

paraná; C e D - Tapete herbáceo em campo úmido. 

A B 

C D 
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Figura 101 - A - Mata ciliar; B - Interior de capão de vegetação arbórea; C - 

Remanescente de vegetação entremeado por agricultura; D - Capão de 

vegetação cercado por estepe. 

 

Nos fundos de vale, capões e matas ciliares, a composição florística é 

similar a da Floresta Ombrófila Mista, mas ocorrendo sem grande 

estratificação e com diversidade reduzida: Lauraceae dos gêneros Ocotea 

e Nectandra, que ocorrem sob o dossel dominado por Araucaria 

angustifolia nas áreas mais conservadas. Os estratos inferiores são 

dominados por Ilex e Myrtaceae de diversos gêneros, principalmente 

Calyptranthes e Campomanesia. Nas bordas e em capões menores, 

espécies pioneiras apresentam elevada densidade, com destaque para os 

gêneros Myrsine e Capsicodendron, além da redução da dominância do 

pinheiro-do-paraná no dossel. 

A B 

C D 
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Figura 102 - Campo natural utilizado como pastagem na AID do 

empreendimento. 

 

6.2.1.2.2. Composição florística 

O levantamento florístico foi realizado de maneira abrangente, em toda a 

área de influência indireta do empreendimento, incluindo assim formações 

herbáceas, arbóreas e o componente epifítico.  

 

Ao todo, foram identificadas 103 espécies diferentes distribuídas em 47 

famílias botânicas. A tabela a seguir apresenta o resultado desse esforço, 

classificando as espécies encontradas em níveis de ameaça, forma de vida 

e usos. 
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Tabela 52 - Listagem das espécies avistadas nas áreas de influência do empreendimento. 

Família / Nome científico Nome popular 
Forma 

de vida 
Interesse 

Status de conservação 

SEMA 

(1995) 

MMA 

(2014) 

IUCN 

(2016) 

Acanthaceae               

Ruellia angustifolia Sw. 

alfavaca-de-

cobra He 

    Anacardiaceae             

Lithraea brasiliensis Marchand bugreiro Arv. 

Madeira, fauna, 

medicinal 

   Annonaceae             

Guatteria australis A. St.-Hil. cortiça Arv. 

    Rollinia sericea (R.E. Fr.) R.E. Fr. araticum Arv. Fauna 

   Apiaceae             

Centella asiatica (L.) Urb. pata-de-cavalo He Medicinal 

  

LC 

Eryngium horridum Malme gravatá He 

    Aquifoliaceae             

Ilex integerrima Reissek caúna Arv. 

    Ilex microdonta Reissek caúna Arv. 

    

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. erva mate Arv. 

Alimentação, fauna, 

paisagístico 

 

LR 

Araliaceae             

Hydrocotyle exigua (Urb.) Malme 

erva-capitão-

miúda He 

    Araucariaceae             

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze araucária Arv. 

Alimentação, 

fauna, paisagístico RARA EN  CE 

Arecaceae             

Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick butiá Pal. Fauna, Paisagismo 

   Asteraceae             

Baccharis trimera (Less.) DC. carqueja Arb. Medicinal 

   

Baccharis caprariifolia DC. 

vassoura-

miúda Arb. 

    Baccharis uncinella DC. vassoura Arb. 
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Família / Nome científico Nome popular 
Forma 

de vida 
Interesse 

Status de conservação 

SEMA 

(1995) 

MMA 

(2014) 

IUCN 

(2016) 

Calea triantha (Vell.) Pruski 

 

He 

    Chaptalia exscapa (Pers.) Baker 

 

He 

    Chromolaena sp. 

 

He 

    Elephantopus angustifolius Sw. 

 

He 

    Gnaphalium purpureum L. macela-fina He 

    Grazielia gaudichaudeana (DC.) R.M. King & H. 

Rob. 

 

He 

    

Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme 

vassourão-

branco Arv. Madeira, fauna 

   Piptocarpha axillaris (Less.) Baker 

 

Arv. 

    Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. maria mole He 

    Solidago chilensis Meyen arnica He 

    Taraxacum officinale F.H. Wigg. dente-de-leão He 

    Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

 

Arv. 

    Vernonanthura subverticillata (Sch. Bip. ex 

Baker) H. Rob. 

 

He 

    Bignoniaceae             

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex A. DC.) 

Mattos ipê amarelo Arv 

Madeira, paisagístico, 

medicinal 

  Jacaranda caroba (Vell.) A. DC. caroba Arv 

    Boraginaceae             

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. louro-pardo Arv 

Madeira, fauna, 

medicinal 

   Bromeliaceae             

Tillandsia tenuifolia L. cravo-do-mato Epi 

    Cactaceae             

Rhipsalis cereuscula Haw. 

cacto-

macarrão Epi Paisagístico 

  

LC 

Rhipsalis elliptica G. Lindb. ex K. Schum. 

 

Epi Paisagístico 

  

LC 

Canellaceae             

Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

 

Arv Fauna 

   Clethraceae             



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

390 

Família / Nome científico Nome popular 
Forma 

de vida 
Interesse 

Status de conservação 

SEMA 

(1995) 

MMA 

(2014) 

IUCN 

(2016) 

Clethra scabra Pers. carne-de-vaca Arv Madeira 

   Commelinaceae             

Tradescantia cerinthoides Kunth 

 

He 

    Convolvulaceae             

Ipomoea purpurea (L.) Roth 

glória-da-

manhã Epi Paisagístico 

   Cyperaceae             

Bulbostylis capillaris (L.) Kunth ex C.B. Clarke 

 

He 

   

LC 

Cyperus sp. 

 

He 

    Dennstaedtiaceae             

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon 

samambaia-

do-campo He 

    Dicksoniaceae             

Dicksonia sellowiana Hook. xaxim 

Pte. 

Arb. Paisagístico 

 

EN  

 Erythroxylaceae             

Erythroxylum deciduum A. St.-Hil. cocão Arv. 

    Euphorbiaceae             

Sapium glandulosum (L.) Morong leiteiro Arv. 

    Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & 

Downs branquilho Arv. Madeira, medicinal 

   Fabaceae             

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton rabo de bugio Epi 

    Eriosema crinitum var. discolor 

 

He 

   

LC 

Mimosa scabrella Benth. bracatinga Arv. Madeira 

   Trifolium sp. trevo He 

    Iridaceae             

Sisyrinchium sp. 

 

He 

    Juncaceae             

Juncus densiflorus Kunth junco He 

    Juncus effusus L. junco He 

   

LC 
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Família / Nome científico Nome popular 
Forma 

de vida 
Interesse 

Status de conservação 

SEMA 

(1995) 

MMA 

(2014) 

IUCN 

(2016) 

Lamiaceae             

Cunila galioides Benth. poejo He Medicinal 

   Hyptis sp. 

      

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke tarumã Arv. 

Alimentação, madeira, 

paisagístico 

  Lauraceae             

Nectandra grandiflora Nees & Mart. ex Nees canela sebo Arv. 

    

Nectandra lanceolata Nees & Mart. canela amarela Arv. 

Madeira, fauna, 

paisagístico 

   

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez canela-imbuia Arv. 

Madeira, medicinal, 

paisagístico 

  Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez 

 

Arv. Madeira 

   

Ocotea odorifera Rohwer 

canela 

sassafrás Arv. Madeira 

 

EN  

 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso imbuia Arv. Madeira 

 

EN  VU 

Ocotea puberula (Rich.) Nees canela-guaicá Arv. 

Madeira, 

medicinal, fauna 

  

LR/LC 

Loganiaceae             

Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. esporão Arv. 

    Melastomataceae             

Tibouchina debilis (Cham.) Cogn. 

 

He 

    Monimiaceae             

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins capixim Arb. 

    Myrtaceae             

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg murta Arv. 

Madeira, medicinal, 

paisagístico 

  Calyptranthes concinna DC. guamirim Arv. 

    Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg sete capotes Arv. 

    

Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg 

gabiroba - 

guaviroveira Arv. 

Fauna, 

alimentação, 

medicinal 

   Eucalyptus sp. eucalipto Arv. Madeira 
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Família / Nome científico Nome popular 
Forma 

de vida 
Interesse 

Status de conservação 

SEMA 

(1995) 

MMA 

(2014) 

IUCN 

(2016) 

Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

 

Arv. 

    

Psidium longipetiolatum D. Legrand guamirim Arv. 

Alimentação, 

fauna  

   Pinaceae             

Pinus taeda L. pinus Arv. Madeira 

   Piperaceae             

Peperomia trineura Miq. erva-de-vidro He 

    Poaceae             

Andropogon bicornis L. 

capim-rabo-

de-burro He Paisagístico 

   Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. grama verde He Paisagístico 

   Brachiaria decumbens Stapf 

 

He 

    Danthonia sp. 

 

He 

    Eragrostis sp. 

 

He 

    Merostachys multiramea Hack. taquara He 

    Schizachyrium sp. 

 

He 

    

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 

capim-rabo-

de-raposa He 

  

CE LC 

Polypodiaceae             

Campyloneurum austrobrasilianum (Alston) de la 

Sota 

 

Epi 

    Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn. 

 

Epi 

    Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota 

 

Epi 

    Polytrichaceae             

Polytrichum juniperinum Hedw. musgo Bri 

    Primulaceae             

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

capororoquinh

a Arv. 

    Myrsine umbellata Mart. capororoca Arv. Madeira, medicinal 

   Pteridaceae             

Adiantum raddianum C. Presl avenca He Fauna, Paisagistico 
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Família / Nome científico Nome popular 
Forma 

de vida 
Interesse 

Status de conservação 

SEMA 

(1995) 

MMA 

(2014) 

IUCN 

(2016) 

Vittaria lineata (L.) Sm. 

 

Epi 

    Rosaceae             

Prunus myrtifolia (L.) Urb. 

pessegueiro-

bravo Arv. 

    Rutaceae             

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

mamica-de-

porca Arv. 

Madeira, fauna, 

medicinal 

   Salicaceae             

Casearia decandra Jacq. guaçatonga Arv. Medicinal 

   Casearia obliqua Spreng. 

 

Arv. 

    Casearia sylvestris Sw. cafezeiro bravo Arv. 

    Xylosma pseudosalzmanii Sleumer sucará Arv. 

    Sapindaceae             

Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & 

Cambess.) Hieron. ex Niederl. vacum Arv. 

Alimentação, fauna, 

paisagístico 

  

Matayba elaeagnoides Radlk. miguel pintado Arv. 

Paisagístico, fauna, 

alimentação 

  Solanaceae             

Solanum mauritianum Scop. fumo bravo Arv. 

    Thelypteridaceae             

Thelypteris rivularioides (Fée) Abbiatti 

 

He 

    Thymelaeaceae             

Daphnopsis racemosa Griseb. embira Arv. 

    Verbenaceae             

Glandularia catharinae (Moldenke) N. O'Leary & 

P. Peralta 

 

He 

    Winteraceae             

Drimys brasiliensis Miers cataia Arv.         
Legenda: Arv=Árvore; Arb=Arbusto; Epi=Epífita; Li=Liana; He=Herbácea; Pte – Pteridófita; LC – Least Concern; LR – Lower Risk; NT – Near 

Threatened; EN – Endangered; CE – Critically Endangered; CD – Conservation dependent; DD – Data Deficient. 
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A composição florística dos capões de vegetação se mostrou similar à 

composição típica da Floresta Ombrófila Mista, entretanto, com uma 

riqueza de espécies consideravelmente menor. Essa riqueza inferior se 

deve principalmente aos solos mais pobres da região, além de fatores 

climáticos adversos. 

 

A florística do tapete herbáceo demonstrou ser dominada por espécies 

ruderais, possivelmente oriundas das áreas de agricultura nos arredores e 

do manejo do gado, atividades muito comuns na região.  

 

A amostragem realizada no início do outono impossibilitou a identificação 

de alguns indivíduos amostrados e coletados, uma vez que indivíduos com 

forma de vida hemicriptófita, terófita e geófita podem perder as folhas e 

estruturas acima do solo nessa época (no caso dos geófitos e 

hemicriptófitos) ou ainda completam seu ciclo de vida na estação 

favorável, sobrevivendo através da estação desfavorável na forma de 

sementes (terófitos). Esses levantamentos podem ser refinados nas fases 

subsequentes do licenciamento, com base no projeto executivo e com 

maior destaque para as áreas que sofrerão interferência direta. 

 

As imagens a seguir apresentam algumas das espécies verificadas no 

levantamento florístico, abrangendo os componentes herbáceo, arbustivo, 

arbóreo e epífito.  
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Figura 103 – A – Chaptalia exscapa; B - Cunila galioides; C – Pteridium 

aracnoideum; D – Calea triantha. 

A B 

C D 
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Figura 104 – A - Eriosema crinitum var. discolor; B – Bacharis trimera; C – 

Andropogon bicornis; D - Juncus effusus  

A B 

C D 
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Figura 105 – A – Vitex megapotamica; B – Vittaria lineata; C – Trifolium sp.; D – 

Zanthoxylum rhoifolium. 

A B 

C D 
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Figura 106 – A – Tradescantia cerinthoides; B – Ipomoea purpurea; C – 

Eryngium horridum; D – Vernonanthura discolor. 

A B 

C D 
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Figura 107 – A - Rhipsalis elliptica; B – Casca de Myrsine coriacea; C – Senecio 

brasiliensis; D – Chromoalaena sp. 

A B 

C D 
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Figura 108 – A - Hyptis sp.; B - Polytrichum juniperinum; C – Bacharis sp.; D – 

Cupania vernalis. 

 

A B 

C D 
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6.2.1.2.2.1 Espécies ameaçadas ou protegidas 

O enquadramento das espécies encontradas pelos levantamentos 

florísticos e fitossociológicos em listas de ameaça ou proteção resultou nos 

dados apresentados na tabela 53.  

 

Ao todo, 13 espécies constavam nessas listas. Entretanto, apenas seis 

estão enquadradas em categorias de real ameaça (Endangered; Critically 

Endangered; Vulnerable). 

 

Tabela 53 - Espécies citadas em listas de ameaça. 

Família / Nome científico 

Status de conservação 

SEMA 

(1995) 

MMA 

(2014) 

IUCN 

(2015) 

Apiaceae 

   Centella asiatica (L.) Urb. 

  

LC 

Aquifoliaceae 

   Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 

  

LR 

Araucariaceae 

   Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze RARA EN CE 

Cactaceae 

   Rhipsalis cereuscula Haw. 

  

LC 

Rhipsalis elliptica G. Lindb. ex K. Schum. 

  

LC 

Cyperaceae 

   Bulbostylis capillaris (L.) Kunth ex C.B. 

Clarke 

  

LC 

Dicksoniaceae 

   Dicksonia sellowiana Hook. 

 

EN 

 Fabaceae 

   Eriosema crinitum var. discolor 

  

LC 

Juncaceae 

   Juncus effusus L. 

  

LC 

Lauraceae 

   Ocotea odorifera Rohwer 

 

EN 

 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

 

EN VU 

Ocotea puberula (Rich.) Nees 

  

LR/LC 

Poaceae 

   Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 

 

CR LC 

Legenda: LC – Least Concern; LR – Lower Risk; NT – Near Threatened; EN – 

Endangered; CE – Critically Endangered; CD – Conservation dependent; DD – Data 

Deficient; VU – Vulnerable/Vulnerável. 
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6.2.1.2.3. Fitossociologia 

A fitossociologia foi segregada para a vegetação herbácea natural e para a 

vegetação arbórea nativa composta pelas formações florestais dos capões, 

matas ciliares e fundos de vale. A seguir são apresentados na forma de 

gráficos e tabelas os principais parâmetros estruturais e de cobertura da 

vegetação nativa. 

 

Vegetação herbácea nativa 

A espécie com maior valor de importância e valor de cobertura foi Setaria 

parviflora (capim-rabo-de-raposa). É uma espécie ruderal típica de 

ambientes perturbados. Axonopus compressus (grama-são-carlos) 

também apresentou altos valores de cobertura. É uma espécie utilizada 

como pasto permanente por todo o país, especialmente por ser tolerante a 

ambientes úmidos e com pouca fertilidade. Esse fator indica que os 

remanescentes naturais da região sofrem algum tipo de manejo para 

utilização como pastagem.  

 

A espécie Juncus effusus apresentou dominância principalmente em 

ambientes sujeitos a certo grau de hidromorfia, juntamente com 

indivíduos do gênero Eryngium, família Apiaceae. Os campos úmidos 

representam a faciação da Estepe Gramíneo-Lenhosa com maior índice de 

conservação. Isso ocorre pela impossibilidade de se implantar agricultura 

e pecuária nessas áreas. Esses campos ocorrem nos baixios e entre os 

morros e pequenas colinas que compõem relevo suave-ondulado da 

região. A drenagem insuficiente resulta em pequenos brejos onde a 

diversidade é reduzida a espécies adaptadas a essas condições. 

 

Nos topos dos pequenos morros, onde os solos são mais rasos ou ocorre 

exposição de rochas, as frestas são prontamente ocupadas por briófitas e 

musgos, conferindo um caráter rupestre para essas formações. 
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Tabela 54 - Parâmetros fitossociológicos da comunidade herbácea amostrada. 

Espécie 
Densidade Frequência Cobertura 

VI% 
DA DR FA FR CA CR 

Setaria parviflora 265 23,185 63,636 11,024 572 26,000 18,51 

Bulbostylis capillaris 254 22,222 54,545 9,449 254 11,545 10,50 

Juncus effusus 63 5,512 22,727 3,937 334 15,182 9,56 

Axonopus compressus 47 4,112 22,727 3,937 155 7,045 5,49 

Solo exposto 9 0,787 40,909 7,087 66 3,000 5,04 

Chaptalia exscapa 36 3,150 40,909 7,087 24 1,091 4,09 

Cyperus sp. 33 2,887 9,091 1,575 113 5,136 3,36 

Afloramento rochoso 6 0,525 27,273 4,724 43 1,955 3,34 

Baccharis trimera 36 3,150 27,273 4,724 30 1,364 3,04 

Trifolium sp. 59 5,162 31,818 5,512 7 0,318 2,91 

Eriosema crinitum var. discolor 14 1,225 27,273 4,724 15 0,682 2,70 

Chromolaena sp. 27 2,362 9,091 1,575 82 3,727 2,65 

Gnaphalium purpureum 11 0,962 22,727 3,937 23 1,045 2,49 

Pteridium arachnoideum 7 0,612 22,727 3,937 23 1,045 2,49 

Baccharis uncinella 8 0,700 9,091 1,575 71 3,227 2,40 

Schizachyrium sp. 7 0,612 4,545 0,787 70 3,182 1,98 

Eragrostis sp. 34 2,975 9,091 1,575 37 1,682 1,63 

Cunila galioides 10 0,875 4,545 0,787 40 1,818 1,30 

Eryngium horridum 1 0,087 4,545 0,787 40 1,818 1,30 

Danthonia sp. 12 1,050 4,545 0,787 35 1,591 1,19 

Juncus densiflorus 40 3,500 4,545 0,787 32 1,455 1,12 

Brachiaria decumbens  9 0,787 4,545 0,787 29 1,318 1,05 

Vernonanthura subverticillata 8 0,700 9,091 1,575 7 0,318 0,95 

Hyptis sp. 5 0,437 9,091 1,575 5 0,227 0,90 

Ruellia angustifolia 28 2,450 4,545 0,787 20 0,909 0,85 

Calea triantha 7 0,612 4,545 0,787 15 0,682 0,73 

Clethra scabra 2 0,175 4,545 0,787 10 0,455 0,62 

Hydrocotyle exigua 40 3,500 4,545 0,787 10 0,455 0,62 

Centella asiatica 16 1,400 4,545 0,787 6 0,273 0,53 

Tibouchina debilis 9 0,787 4,545 0,787 5 0,227 0,51 

Senecio brasiliensis 1 0,087 4,545 0,787 4 0,182 0,48 

Thelypteris rivularioides 12 1,050 4,545 0,787 4 0,182 0,48 

Conyza sp. 3 0,262 4,545 0,787 3 0,136 0,46 

Andropogon bicornis 2 0,175 4,545 0,787 2 0,091 0,44 

Baccharis caprariifolia 1 0,087 4,545 0,787 2 0,091 0,44 

Glandularia catharinae 5 0,437 4,545 0,787 2 0,091 0,44 

Gomphrena sp. 4 0,350 4,545 0,787 2 0,091 0,44 

Elephantopus angustifolius 4 0,350 4,545 0,787 2 0,091 0,44 

Grazielia gaudichaudiana 1 0,087 4,545 0,787 1 0,045 0,42 

Sisyrinchium sp. 2 0,175 4,545 0,787 1 0,045 0,42 

Solidago chilensis 1 0,087 4,545 0,787 1 0,045 0,42 

Achyrocline satureioides 1 0,087 4,545 0,787 1 0,045 0,42 

Bacharis sp. 2 0,175 4,545 0,787 1 0,045 0,42 

Vernonanthura sp. 1 0,087 4,545 0,787 1 0,045 0,42 

Total 1.143 100 577,273 100 2.200 100 100 

Legenda: DA – densidade absoluta; DR – densidade relativa; FA – frequência absoluta; 

FR – frequência relativa; CA – cobertura absoluta; CR – cobertura relativa. 
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Figura 109 - Campo úmido dominado por Juncus effusus. 

 

Riqueza de espécies para o componente herbáceo 

A riqueza observada na amostragem foi de 42 espécies para o 

componente herbáceo, abaixo do esperado para essa formação. Essa 

baixa diversidade pode ser oriunda da antropização acentuada causada 

pela agricultura e pastagem nas áreas amostrais.  

 

Para os campos naturais, a riqueza estimada através do estimador 

Bootstrap foi de 52 espécies. Dessa forma, a amostragem realizada 

corresponde a 80% do total do número de espécies estimado. Dessa 

forma a intensidade amostral foi adequada para o levantamento. 
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Figura 110 - Estimativa de riqueza para a amostragem em campos naturais. 

 

Diversidade 

A tabela a seguir apresenta parâmetros utilizados e os índices de 

diversidade e equitabilidade calculados. O índice de Shannon variou de 0 

(parcela com a ocorrência de apenas uma única espécie) até 2,1 (onze 

espécies), e ficou em 2,7 para o conjunto total de dados. Segundo 

Magurran (2011) os índices de diversidade geralmente se mantem entre 

1,5 e 3, sendo valores inseridos nesse intervalo considerados normais.  

 

Tabela 55 - Índices e parâmetros de diversidade da vegetação herbácea. 

Parcela N S H' 

C01 106 9 1,764 

C02 96 8 1,409 

C03 25 1 0 

C04 35 5 1,386 

C05 52 5 0,7883 

C06 25 5 1,338 

C07 20 11 2,177 

C08 66 6 1,046 

C09 43 6 1,224 

C10 81 5 1,15 

C11 90 5 1,311 

C12 50 5 0,942 

C13 44 7 1,301 

C14 40 1 0 

C15 58 6 1,573 
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Parcela N S H' 

C16 74 8 1,483 

C17 10 2 0,6109 

C18 73 10 1,532 

C19 65 10 1,961 

C20 17 5 1,395 

C21 59 3 0,8403 

C22 14 4 1,116 

Total Geral 1.143 44 2,747 

Legenda: N – número de indivíduos; S – número de espécies; H’ – Indice de diversidade 

de Shannon. 

 

Vegetação arbórea nativa 

A distribuição das espécies nos capões de vegetação ocorre na forma de 

um gradiente, do centro para a borda, variando sua composição desde 

espécies clímax, passando pelas secundárias até as pioneiras, que ocupam 

a borda.  

 

Os capões e fragmentos de vegetação ocupam normalmente locais onde o 

lençol freático é menos profundo, como é o caso de nascentes, beiras de 

rios e córregos. Esses capões ocupam também locais protegidos dos fortes 

ventos, como as pequenas encostas dos morros existentes no relevo 

suave-ondulado típico da região de Palmas, na face oposta da direção 

predominante do vento. O vento é um dos fatores limitantes ao 

desenvolvimento da vegetação arbórea, pois acelera a evapotranspiração 

das plantas. Assim, o ambiente pode ser considerado inóspito à maior 

parte das espécies, tornando o avanço da vegetação florestal muito lento 

ou inexpressivo. Já os campos são dominados por geófitos e terófitos, que 

possuem estruturas subterrâneas, protegidas das intempéries. O tapete 

de herbáceas é formado por espécies com estruturas de proteção contra o 

frio, e também contra o fogo, outro fator de manutenção da dominância 

vegetação herbácea sobre a arbórea. 
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Figura 111 - Campos entremeados por capões em relevo suave ondulado. 

 

A borda do capão é o local onde se percebe a presença de arbustos 

espaçados e nota-se a ocorrência de regeneração de espécies arbóreas. 

Com a sombra dos capões, é reduzida a dominância das gramíneas 

heliófilas, possibilitando a germinação de algumas espécies florestais que 

dão início a esse processo de avanço dos capões. 
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Figura 112 - Contato entre campo natural e capão de vegetação em fundo de 

vale. 

 

A presença de plantios de espécies exóticas foi avistada nas áreas de 

influência do empreendimento. Algumas das espécies exóticas utilizadas 

em plantios comerciais apresentam certas características de competição e 

resiliência que podem causar impactos sobre a vegetação natural. É o 

caso das espécies de pinheiro exóticas pertencentes ao gênero Pinus, 

família Pinaceae. Essas espécies, oriundas do hemisfério norte, 

apresentam grande capacidade de dispersão (sementes aladas, que 

somadas aos ventos característicos da região, aumentam o raio de 

dispersão), além de grande adaptação ao frio e fogo e de baixas 

exigências nutricionais e de estrutura de solo. Essas características, muito 

interessantes do ponto de vista silvicultural, acabam por se tornarem um 

problema nas áreas de campos naturais, com a dispersão descontrolada 

dessas espécies neste ambiente. 
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Figura 113 - Invasão de remanescente de campo natural por Pinus sp. na AID 

do empreendimento. 

 

A tabela a seguir apresenta os parâmetros estruturais da vegetação 

arbórea amostrada. 
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Tabela 56 - Parâmetros estruturais da vegetação arbórea amostrada. 

Nome Científico 
Densidade Frequência Dominância Valor de cobertura Valor de importância 

DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) 

Nectandra lanceolata 62,5 5,29 60 5,88 6,945 14,73 20,02 10,01 25,902 8,63 

Calyptranthes concinna 117,5 9,94 55 5,39 4,709 9,99 19,927 9,96 25,319 8,44 

Myrsine coriacea 120 10,15 65 6,37 2,558 5,43 15,575 7,79 21,948 7,32 

Araucaria angustifolia 75 6,34 60 5,88 4,064 8,62 14,966 7,48 20,849 6,95 

Capsicodendron dinisii 82,5 6,98 60 5,88 3,276 6,95 13,928 6,96 19,811 6,6 

Morta 70 5,92 60 5,88 1,64 3,48 9,399 4,7 15,281 5,09 

Dicksonia sellowiana 65 5,5 25 2,45 3,309 7,02 12,518 6,26 14,969 4,99 

Sebastiania commersoniana 65 5,5 35 3,43 1,91 4,05 9,549 4,77 12,98 4,33 

Myrcia guianensis 57,5 4,86 35 3,43 2,041 4,33 9,193 4,6 12,624 4,21 

Blepharocalyx salicifolius 47,5 4,02 25 2,45 2,541 5,39 9,409 4,7 11,86 3,95 

Myrsine umbellata 40 3,38 45 4,41 1,165 2,47 5,854 2,93 10,266 3,42 

Vernonanthura discolor 40 3,38 30 2,94 1,448 3,07 6,455 3,23 9,396 3,13 

Ilex paraguariensis 27,5 2,33 35 3,43 0,741 1,57 3,898 1,95 7,329 2,44 

Vitex megapotamica 17,5 1,48 25 2,45 1,553 3,29 4,774 2,39 7,225 2,41 

Nectandra megapotamica 17,5 1,48 25 2,45 1,195 2,54 4,015 2,01 6,466 2,16 

Clethra scabra 20 1,69 40 3,92 0,363 0,77 2,462 1,23 6,383 2,13 

Casearia sylvestris 30 2,54 25 2,45 0,331 0,7 3,239 1,62 5,69 1,9 

Zanthoxylum rhoifolium 20 1,69 30 2,94 0,429 0,91 2,601 1,3 5,543 1,85 

Ocotea porosa 27,5 2,33 20 1,96 0,517 1,1 3,422 1,71 5,383 1,79 

Ilex integerrima 12,5 1,06 20 1,96 0,92 1,95 3,01 1,5 4,971 1,66 

Mimosa scabrella 17,5 1,48 15 1,47 0,703 1,49 2,972 1,49 4,442 1,48 

Ilex microdonta 15 1,27 15 1,47 0,427 0,91 2,174 1,09 3,645 1,21 

Handroanthus chrysotrichus  5 0,42 10 0,98 0,874 1,85 2,277 1,14 3,257 1,09 

Cordia trichotoma 20 1,69 10 0,98 0,17 0,36 2,053 1,03 3,033 1,01 

Lithraea brasiliensis 7,5 0,63 15 1,47 0,376 0,8 1,431 0,72 2,902 0,97 

Strychnos brasiliensis 7,5 0,63 15 1,47 0,248 0,53 1,161 0,58 2,632 0,88 

Matayba elaeagnoides 5 0,42 10 0,98 0,577 1,22 1,646 0,82 2,627 0,88 

Campomanesia guazumifolia 7,5 0,63 15 1,47 0,134 0,28 0,918 0,46 2,389 0,8 

Drimys brasiliensis 5 0,42 10 0,98 0,22 0,47 0,889 0,44 1,869 0,62 

Sapium glandulosum 2,5 0,21 5 0,49 0,395 0,84 1,051 0,53 1,541 0,51 
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Nome Científico 
Densidade Frequência Dominância Valor de cobertura Valor de importância 

DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) 

Rollinia sericea 5 0,42 10 0,98 0,054 0,12 0,538 0,27 1,519 0,51 

Campomanesia xanthocarpa 5 0,42 10 0,98 0,042 0,09 0,513 0,26 1,493 0,5 

Prunus myrtifolia 5 0,42 10 0,98 0,038 0,08 0,504 0,25 1,485 0,49 

Daphnopsis racemosa 5 0,42 5 0,49 0,132 0,28 0,702 0,35 1,193 0,4 

Solanum mauritianum 5 0,42 5 0,49 0,125 0,27 0,689 0,34 1,179 0,39 

Piptocarpha axillaris 5 0,42 5 0,49 0,122 0,26 0,682 0,34 1,173 0,39 

Casearia decandra 2,5 0,21 5 0,49 0,191 0,41 0,617 0,31 1,107 0,37 

Guatteria australis 5 0,42 5 0,49 0,091 0,19 0,616 0,31 1,106 0,37 

Xylosma pseudosalzmanii 5 0,42 5 0,49 0,03 0,06 0,486 0,24 0,976 0,33 

Casearia obliqua 2,5 0,21 5 0,49 0,115 0,24 0,455 0,23 0,945 0,32 

Erythroxylum deciduum 2,5 0,21 5 0,49 0,103 0,22 0,43 0,22 0,92 0,31 

Mollinedia schottiana 2,5 0,21 5 0,49 0,058 0,12 0,335 0,17 0,825 0,27 

Dalbergia frutescens 2,5 0,21 5 0,49 0,048 0,1 0,313 0,16 0,803 0,27 

Ocotea corymbosa 2,5 0,21 5 0,49 0,044 0,09 0,305 0,15 0,795 0,26 

Piptocarpha angustifolia 2,5 0,21 5 0,49 0,037 0,08 0,289 0,14 0,78 0,26 

Ocotea odorifera 2,5 0,21 5 0,49 0,027 0,06 0,269 0,13 0,759 0,25 

Allophylus edulis 2,5 0,21 5 0,49 0,023 0,05 0,26 0,13 0,75 0,25 

Jacaranda caroba 2,5 0,21 5 0,49 0,02 0,04 0,255 0,13 0,745 0,25 

Ocotea puberula 2,5 0,21 5 0,49 0,018 0,04 0,249 0,12 0,74 0,25 

Psidium longipetiolatum 2,5 0,21 5 0,49 0,012 0,03 0,238 0,12 0,728 0,24 

Capsicodendron dinisii 2,5 0,21 5 0,49 0,011 0,02 0,236 0,12 0,726 0,24 

Nectandra grandiflora 2,5 0,21 5 0,49 0,01 0,02 0,232 0,12 0,722 0,24 

Total 1.182,5 100 1.020 100 47,131 100 200 100 300 100 

Legenda: DA – densidade absoluta; DR – dominância absoluta; FA – frequência absoluta; DR – frequência relativa; VC – valor de 

cobertura; VI – Valor de importância. 
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As 10 espécies de maior valor de importância (somadas aos indivíduos 

mortos) totalizam 63,93% desse parâmetro. 

 

O padrão da distribuição diamétrica esperada para uma floresta natural é 

aquela com a forma de um J-invertido, que é formado a partir de um 

decréscimo na densidade absoluta à medida que se aumentam os 

diâmetros: existe maior número de indivíduos de menores diâmetros do 

que de grandes diâmetros.  

 

A vegetação avaliada apresenta alta densidade absoluta de indivíduos nas 

menores classes, comportamento considerado normal, entretanto 

apresenta “saltos” na curva, como por exemplo, da classe diamétrica 11 – 

16 cm para 16 – 21 cm (figura 114). Esses saltos são indicativos de 

intervenções pretéritas, provavelmente na forma de abates seletivos de 

indivíduos de interesse econômico (figura 115). 

 

 

Figura 114 - Estrutura diamétrica dos capões de vegetação arborea. 
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Figura 115 - Sinais de abate seletivo, principalmente Ocotea porosa, no interior 

dos capões. 

 

A tabela a seguir apresenta os dados do gráfico anterior. Como esperado, 

a maior densidade de indivíduos não é correspondida pela maior área 

basal, que recebe uma maior contribuição da classe 21-26 cm. 

 

Tabela 57 - Estrutura diamétrica da vegetação arbórea. 

Classe N Área Basal 
Densidade  

Absoluta 

Dominância 

 Absoluta 

6 - 11 132 0,783 330 1,958 

11 - 16 98 1,419 245 3,546 

16 - 21 57 1,557 142,5 3,894 

21 - 26 82 3,444 205 8,609 

26 - 31 42 2,567 105 6,417 

31 - 36 28 2,441 70 6,102 

36 - 41 6 0,716 15 1,79 

41 - 46 14 2,095 35 5,237 

46 - 51 8 1,536 20 3,841 

51 - 56 1 0,217 2,5 0,542 

56 - 61 0 0 0 0 

61 - 66 1 0,307 2,5 0,768 

66 - 71 2 0,738 5 1,845 

71 - 76 1 0,414 2,5 1,034 

76 - 81 0 0 0 0 

81 - 86 0 0 0 0 

86 - 91 1 0,619 2,5 1,549 

Total 473 18,85 1.182,5 47,13 
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Na figura a seguir é possível observar também a densidade absoluta 

(1.182,5 indivíduos por hectare) e a dominância absoluta ou área basal 

(47,13 m² por hectare). O gráfico a seguir apresenta a contribuição de 

cada classe de diâmetro no parâmetro área basal. 

 

 

Figura 116 - Contribuição de cada classe no parâmetro área basal. 

 

Riqueza de espécies para o componente arbóreo 

A riqueza florística encontrada através da amostragem de formações 

arbóreas foi de 51 espécies distribuídas em 27 famílias. Myrtaceae foi a 

família mais representativa em termos de indivíduos (20% do total), 

seguida por Primulaceae e Lauraceae (14% e 10%, respectivamente). 

Entretanto, no que diz respeito a representatividade por número de 

espécies, Lauraceae foi a campeã, seguida por Myrtaceae (7 e 6 espécies, 

respectivamente). 
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Figura 117 - Estimativa de riqueza para a amostragem na vegetação arbórea 

natural. 

 

Para o componente arbóreo, a riqueza estimada através do estimador 

Bootstrap foi de 60 espécies. Dessa forma, a amostragem realizada 

corresponde a 86% do total do número de espécies estimado para a 

comunidade arbórea. Dessa forma a intensidade amostral foi adequada 

para o levantamento. 

 

Diversidade 

O índice de diversidade por parcela variou de 1,47 até 2,59, ficando em 

3,28 para o conjunto de dados (tabela 58). A equabilidade de Pielou (J) 

ficou em 0,83, indicando boa distribuição do número de indivíduos nas 

espécies. 
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Tabela 58 - Índices e parâmetros de diversidade da vegetação arbórea. 

Parcela N S H' J 

P01 21 11 2,2 0,9 

P02 17 10 2,12 0,9 

P03 21 10 2,11 0,9 

P04 13 8 1,99 1 

P05 19 9 1,85 0,8 

P06 15 8 1,81 0,9 

P07 27 9 1,94 0,9 

P08 25 6 1,47 0,8 

P09 36 11 1,91 0,8 

P10 29 12 2,16 0,9 

P11 24 11 2,06 0,9 

P12 35 12 2,28 0,9 

P13 14 7 1,67 0,9 

P14 11 6 1,59 0,9 

P15 25 13 2,39 0,9 

P16 32 15 2,59 1 

P17 17 7 1,84 1 

P18 34 14 2,19 0,8 

P19 24 12 2,31 0,9 

P20 34 13 2,22 0,9 

Geral 473 52 3,28 0,8 

Legenda: N – número de indivíduos; S – Número de espécies; H’ – índice de Shannon; J 

– Equitabilidade de Pielou. 

 

A densidade total foi de 1.183 indivíduos por hectare (N/ha) e a área 

basal foi de 47,31 m²/ha. Destaca-se a elevada densidade de Myrsine 

coriacea (120 ind/ha) e Calyptranthes concinna (117,5 ind/ha). Já no que 

diz respeito à área basal, as espécies dominantes são Nectandra 

lanceolata e Calyptranthes concinna, ocupando 6,9 e 4,7 m²/ha. 
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Figura 118 - Remanescente de Floresta Ombrófila Mista na AII do 

empreendimento. 

 

O xaxim-bugio, Dicksonia sellowiana, apresentou significativa presença no 

estrato inferior da floresta. A sua ocorrência se dá em um ambiente 

específico, no caso, encostas úmidas e beiras de rios. 
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Figura 119 - Agrupamento de Dicksonia sellowiana em mata ciliar. 

 

Definição de estágio sucessional das formações florestais 

Para definição das fases da sucessão secundária da vegetação arbórea 

foram utilizados os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA nº 

02, de 18/03/1994, que define as formações vegetais primárias e estágios 

sucessionais de vegetação secundária do Bioma Mata Atlântica para o 

Estado do Paraná.  

 

A tabela a seguir mostra a comparação entre os parâmetros estabelecidos 

na Resolução CONAMA nº 02/94 e os parâmetros observados nos 

remanescentes florestais amostrados na ADA e AID do empreendimento.  
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Tabela 59 - Parâmetros para classificação dos estágios sucessionais da 

vegetação secundária, segundo Resolução CONAMA nº 02/94. 

Parâmetro/Estágio 
Estágio de regeneração secundária 

Observado 
Inicial Intermediário Avançado 

Nº de estratos 1 1-2 ≥2 2 

Nº de espécies lenhosas 1 a 10 5-30 ≥30 51 

Área basal (m²/ha) 8 a 20 15-35 ≥30 47,31 

Altura das espécies do 

dossel (m) 
Até 10 8-17 ≥30 10 

Média da amplitude dos 

diâmetros (DAP/cm) 
10 25 40 47 

Distribuição diamétrica (cm) 5 a 15 10-40 20-60 20-60 

Crescimento das árvores do 

dossel 
Rápido Moderado Lento Moderado 

Vida média das árvores Curta Média Longa Média 

Amplitude diamétrica Pequena Média Grande Grande 

Amplitude da altura Pequena Média Grande Média 

Epífitas Raras Poucas Abundante Poucas 

Lianas herbáceas Abundantes Poucas Raras Poucas 

Lianas lenhosas Ausentes Raras Presente Raras 

Gramíneas Abundantes Poucas Raras Poucas 

Regeneração das árvores do 

dossel 
Ausente Pouca Intensa Pouca 

 

Avaliando os parâmetros estabelecidos na resolução que mais se 

aproximam ou se assemelham aos observados (realçados em verde), 

verifica-se que vegetação amostrada (ADA e AID) se encontra em estágio 

intermediário de regeneração secundária, com a observação de dez 

parâmetros que enquadrariam a vegetação como estágio médio e cinco 

que a enquadram como estágio avançado.  
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Entretanto, ressalta-se que a supressão de vegetação arbórea nativa está 

limitada a bordas dos fragmentos e pequenos aglomerados de vegetação, 

conforme refinamentos locacionais realizados para definição dos locais de 

implantação dos aerogeradores. Os critérios de definição locacional da 

linha de transmissão, apresentados anteriormente no item 4, também 

corroboram com este cenário. 

 

O mesmo diploma legal ainda cita algumas espécies indicadoras para o 

estágio médio ou intermediário de regeneração secundária, entre elas o 

cedro rosa, e a canela-guaicá, todas avistadas nas matas amostradas. 

Entretanto, uma espécie citada como indicadora de estágio avançado foi 

encontrada: imbuia (Ocotea porosa). 

 

Definição de estágio sucessional das formações herbáceas 

Para definição das fases da sucessão secundária da vegetação herbácea 

foram utilizados os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA nº 

423, de 12/04/2010, que dispõe sobre parâmetros básicos para 

identificação e análise da vegetação primária e dos estágios sucessionais 

da vegetação secundária nos Campos de Altitude associados ou 

abrangidos pela Mata Atlântica. 

 

Essa resolução define os seguintes parâmetros básicos para a classificação 

do estágio sucessional da vegetação de campos: 

 

I - histórico de uso; 

II - cobertura vegetal viva do solo; 

III - diversidade e dominância de espécies; 

IV - espécies vegetais indicadoras; e 

V - a presença de fitofisionomias características. 

 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

421 

A tabela a seguir apresenta os parâmetros de enquadramento da 

resolução CONAMA 423/2010 e os parâmetros observados na vegetação 

alvo desse estudo (realçados). 

 

Tabela 60 - Parâmetros para classificação dos estágios sucessionais da 

vegetação secundária nos Campos de Altitude, segundo Resolução CONAMA nº 

423/2010. 

Parâmetro/Está-
gio de regeneração 

Vegetação 
Primária 

Estágio de regeneração 

Obs. Secundário 
inicial 

Secundário 
médio 

Secundário 
avançado 

Porção subterrânea 
Efeitos 

antrópicos 
mínimos 

Incipiente ou 
ausente 

Pouco ou nenhum 
comprometimento 

Sem 
comprometimento 

Pouco ou nenhum 
comprometimento 

Fisionomia 
Herbácea ou 
herbáceo-
arbustiva 

Herbácea 
aberta 

Herbácea ou 
herbáceo-arbustiva 

Herbácea ou 
herbáceo-arbustiva 

Heabáceo-
arbustiva 

Cobertura vegetal 
viva 

>80% < 50% > 50% > 50% > 50% 

Cobertura de 
espécies exóticas ou 

ruderais* 
≤ 10 ≥ 50%  ≤ 50% ≤ 30% 33,6% 

Espécies lenhosas Presentes Ausentes Ausentes Presentes Ausentes 

Espécies raras ou 
endêmicas 

Presentes 
Ausentes ou 
esporádicas 

Esporádicas Presentes Ausentes 

* Foram considerados os valores de cobertura das seguintes espécies ruderais: Setaria parviflora, 

Chaptalia exscapa, Chromolaena sp., Pteridium arachnoideum, Brachiaria decumbens (exótica), 

Centella asiatica (exótica), Solidago chilensis e Andropogon bicornis, conforme apresentados 

anteriormente na tabela 54. 

 

Comparando os parâmetros observados da vegetação avaliada com a 

classificação da Resolução CONAMA nº 423/2010, a vegetação é 

enquadrada como em estágio médio de regeneração secundária, conforme 

apresentado na tabela anterior.  

 

Apenas no parâmetro de presença de espécies raras ou endêmicas a 

vegetação alvo se enquadrou com estágio inicial de regeneração, 

entratanto, observando a lista de espécies indicadoras de estágio 

sucessional na mesma resolução, foi verificado que 12 delas se 

enquadram em estágio médio e apenas 4 em estagio inicial, reforçando 

essa classificação (tabela 61). 
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Tabela 61 - Lista de espécies herbáceas encontradas nas áreas de estudo. 

Espécie 
Resolução CONAMA  

nº 423/2010 
Exótica/Nativa 

Setaria parviflora NO Nativa 

Bulbostylis capillaris M Nativa 

Juncus effusus M Nativa 

Axonopus compressus M Nativa 

Chaptalia exscapa NO Nativa 

Cyperus sp. NO Nativa 

Baccharis trimera I / M Nativa 

Trifolium sp. NO Nativa 

Eriosema crinitum var. discolor NO Nativa 

Chromolaena sp. NO Nativa 

Gnaphalium purpureum NO Nativa 

Pteridium arachnoideum I Nativa 

Baccharis uncinella M Nativa 

Schizachyrium sp. NO Nativa 

Eragrostis sp. NO Nativa 

Cunila galioides M Nativa 

Eryngium horridum M Nativa 

Danthonia sp. NO Nativa 

Juncus densiflorus M Nativa 

Brachiaria decumbens NO Exótica 

Vernonanthura subverticillata NO Nativa 

Hyptis sp. NO Nativa 

Ruellia angustifolia NO Nativa 

Calea triantha M Nativa 

Clethra scabra M Nativa 

Hydrocotyle exigua NO Nativa 

Centella asiatica NO Exótica 

Tibouchina debilis NO Nativa 

Senecio brasiliensis I Nativa 

Thelypteris rivularioides NO Nativa 

Conyza sp. NO Nativa 

Andropogon bicornis NO Nativa 

Baccharis caprariifolia NO Nativa 

Glandularia catharinae NO Nativa 

Gomphrena sp. NO Nativa 

Elephantopus angustifolius NO Nativa 

Grazielia gaudichaudiana M Nativa 

Sisyrinchium sp. NO Nativa 

Solidago chilensis I Nativa 

Achyrocline satureioides M Nativa 

Bacharis sp. NO Nativa 

Vernonanthura sp. NO Nativa 

Legenda: NO – Não observada na lista da resolução; M – Indicadora de estágio médio; I – 

Indicadora de estágio inicial. 
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6.2.1.2.4. Estimativas de supressão 

As estimativas de supressão de vegetação foram obtidas através da 

sobreposição do projeto conceitual do empreendimento contendo os 

acessos, torres, linha de transmissão e áreas de apoio, com o 

mapeamento do uso e ocupação do solo realizado para as áreas de 

influência. Com esse cruzamento de informações foi possível quantificar a 

possível intervenção da instalação do empreendimento no componente 

vegetal, seja ele nativo ou exótico.  

 

Dentre essas categorias, apenas os usos que correspondem a vegetação 

nativa são considerados nas estimativas de supressão de vegetação, 

sendo eles: vegetação herbácea nativa e vegetação arbórea nativa (tabela 

62). 

 

Tabela 62 - Classificação de uso e ocupação do solo na ADA. 

Classe Área (ha) % 

Agricultura 182,44 45,74 

Vegetação herbácea nativa 93,58 23,46 

Silvicultura 60,84 15,25 

Área antropizada 31,74 7,96 

Vegetação arbórea nativa 29,46 7,39 

Água 0,57 0,14 

Rodovia 0,26 0,06 

Total 398,89 100,00 

 

A tabela a seguir apresenta o quantitativo de vegetação nativa existente 

nos locais previstos para a instalação do empreendimento do 

empreendimento (supressão de vegetação de campos naturais e de 

floresta nativa). Salienta-se que essas estimativas serão reduzidas com 

base no projeto executivo a ser apresentado na fase de LI, bem como 

através da minimização da supressão, durante a fase de obras. 
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Tabela 63 - Área passível de supressão florestal20. 

Classe Área (ha) % 

Estepe Gramíneo-Lenhosa 93,58 76,06 

Floresta Ombrófila Mista Montana 29,46 23,94 

Total 123,04 100 

 

A figura a seguir demonstra o mapeamento das áreas de supressão na 

ADA do empreendimento. Em anexo, o mesmo mapa é apresentado no 

formato A3, que possibilita melhor visualização dos locais de supressão. 

 

                                    

20 Os valores efetivos de supressão serão refinados na fase de projeto executivo. As 

estimativas apresentadas consideram toda a ADA do empreendimento, exceto as áreas já 

antropizadas pelos acessos já existentes no local. 
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Figura 120 – Localização da vegetação passível de supressão na ADA do empreendimento. 
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A intervenção prevista em áreas de campos naturais é de 93,58 ha e a 

área de supressão florestal é estimada em 29,46 hectares. Essa 

supressão totaliza 6.425,0093 metros cúbicos de madeira. 

 

A tabela a seguir apresenta os parâmetros estatísticos obtidos com o 

inventário florestal realizado para as áreas de vegetação arbórea. 

 

Tabela 64 - Resumo dos parâmetros e estimativas do inventário florestal. 

Parâmetros / Estimativas Geral Unidade 

Área total (ha) 29,46 (ha) 

Parcelas 20 unidade 

Vp - somatório do volume das parcelas 87,2371 (m³) 

Vpm - volume médio das parcelas 4,3619 (m³) 

Desvio Padrão 1,7099 (m³) 

Variância 2,9238 (m³) 

Variância da média 0,1462 (m³) 

Erro padrão da média 0,3823 (m³) 

Coeficiente de variação % 39,2016 % 

Valor de t tabelado 1,3277  

Erro de amostragem 0,5077 (m³) 

Erro de amostragem % 11,6385 % 

IC para a média (80%) 3,8542 <= X <= 4,8695 (m³) 

IC para a média por ha (80%) 192,7099 <= X <= 243,4754 (m³/ha) 

Total da população 6.425,0093 (m³) 

IC para o total (80%) 5.677,2328 <= X <= 7.172,7857 (m³) 

EMC 4,0327 (m³) 

Legenda: Área Total amostrada; N° de Parcelas instaladas; Vp, volume total amostrado nas parcelas 

instaladas; Vpm, volume médio amostrado por parcela, Desvio Padrão para o volume por parcela; Variância do 

volume por parcela; Variância da média do volume por parcela; Erro Padrão da Média do volume por parcela; 

Coeficiente de variação para os volumes por parcela; Valor t crítico para o nível de significância definido; Erro 

de Amostragem para o volume por parcela; IC, intervalo de confiança para a média do volume e para a média 

do volume por hectare; Total da população, , expresso em m³; IC, intervalo de confiança para a estimativa do 

volume total da população; EMC, Estimativa Mínima de Confiança para os volumes das parcelas. 
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6.2.2. Biota terrestre: Fauna 

6.2.2.1. Metodologia 

Considerando a tipologia do empreendimento, suas técnicas construtivas e 

as características físicas e de uso e ocupação do solo da área de 

implantação, não são previstas interferências em corpos d’água naturais e 

artificiais durante as obras e durante a operação do empreendimento e, 

consequentemente, na biota aquática. Portanto, a partir de reunião com o 

órgão licenciador, Instituto Ambiental do Paraná - IAP, foi apresentada 

justificativa para a retirada das atividades relacionadas ao levantamento 

da biota aquática, entendida como plausível, sendo assim apresentada a 

metodologia para a solicitação da autorização de captura, coleta e 

transporte de material biológico – ACCT com maior ênfase nos grupos 

faunísticos da biota terrestre passíveis de serem influenciados direta e 

indiretamente por este tipo de empreendimento, contemplando os grupos 

da avifauna, mastofauna, herpetofauna e entomofauna (abelhas nativas). 

A medotologia foi aprovada (ACCT nº 44099/2015), subsidiando as 

atividades relacionadas ao levantamento da fauna apresentado neste 

estudo. 

 

6.2.2.1.1. Área de estudo 

Para o levantamento primário da fauna, foram estabelecidas cinco áreas 

amostrais visando abranger todo o universo amostral do empreendimento, 

incluindo uma área de referência que não sofrerá intervenção pelo 

empreendimento (área controle). Assim, três áreas possuem relação com 

a área de implantação dos aerogeradores, uma área possui relação com 

área de implantação da linha de transmissão e uma área corresponde à 

área controle. Em cada área foram inseridos módulos amostrais, que são 

as unidades de coleta das informações sobre a área onde as metodologias 

sistematizadas foram aplicadas. Ressalta-se que devido as condições 
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ambientais locais houveram alterações nos traçados dos módulos 

propostos, sem alterações no esforço amostral proposto e aprovado pela 

ACCT nº 44099. O módulo denominado Santa Cruz, inicialmente proposto 

na autorização ambiental de fauna foi alocado, devido a dificuldades de 

acessar a propriedade, para a área delimitada pelo parque Santa Maria. 

 

Os módulos receberam denominações próprias com o intuito de gerar 

referência de coleta. Assim, as áreas e seus módulos inseridos na área de 

influência dos parques foram denominados Campo Alegre, Tradição e 

Santa Maria. A área/módulo correspondente à área de influência da linha 

de transmissão foi denominada Linha de Transmissão – LT. A área/módulo 

que não terá a influência do empreendimento foi denominada Controle. A 

descrição das áreas de amostragem é apresentada a seguir e suas 

localizações no contexto do empreendimento são apresentadas na figura 

121. 

 

Campo Alegre: O acessos para o módulo está localizado a 32,8 km da 

cidade de Palmas, seguindo pela PR-280 em direção a Curitiba. A partir 

deste ponto o acesso se dá através de estrada rural, do lado esquerdo da 

PR-280, por aproximadamente 4,5 km de distância até seu ponto inicial. A 

área onde se insere o módulo apresenta altos níveis de alteração 

antrópica, com presença de poucos remanescentes florestais (possui uma 

área de vegetação florestal remanescente de aproximadamente 22 ha) e 

pequenos fragmentos de Campos Naturais, em sua maioria 

desconectados. Também apresenta em seu entorno grandes áreas de 

monocultura de Pinus.  

 

Tradição: A entrada para o módulo está localizada a 30,6 km da cidade 

de Palmas em direção a Curitiba, do lado esquerdo da PR-280. A partir 

deste ponto segue-se por estrada rural por aproximadamente 6,6 km de 

distância até a entrada do módulo. A área apresenta um misto de áreas 

degradadas, com plantio de soja, plantações de Pinus e remanescentes de 
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Florestas mais próximas dos rios e Campos Naturais nas partes mais altas 

do relevo. 

 

Santa Maria: A entrada para o módulo está localizada a 23,8 km da 

cidade de Palmas em direção a Curitiba, no lado esquerdo da PR-280. A 

partir desse ponto segue-se em estrada rural por aproximadamente 1,5 

km de distância até a entrada do módulo. Está inserida num contexto de 

área altamente fragmentada, com alguns remanentes de Campos Naturais 

e plantações de batatas Solanum tuberosum.  

 

Linha de Transmissão: A entrada para o módulo está localizada a 12 km 

da cidade de Palmas, no lado esquerdo da PR-280 em direção a Curitiba, a 

partir de onde segue-se por estrada rural por aproximadamente 2,6 km de 

distância até a entrada do módulo. Está módulo foi alocado para as 

proximidades onde será instalada a linha de transmissão. A área 

apresenta-se praticamente isolada, inserida na matriz de pastagem. 

 

Controle: A área controle selecionada encontra-se dentro do contexto da 

região como um todo, apresentando algumas áreas remanescentes com 

alterações no entorno. Tal situação é comum na região devido ao seu 

processo de uso e ocupação do solo. A área controle está localizada a 12 

km da AID do empreendimento O módulo está localizado a 11,2 km da 

área urbana de Palmas, seguindo pela avenida Ubirajara Araújo e por 

estradas rurais.  

 

Tabela 65 – Localização das áreas/módulos amostrais. 

Áreas/módulos UTM E UTM N Zona 

Campo Alegre 424200 7063948 22 S 

Tradição 419971 7063384 22 S 

Santa Maria 418517 7060618 22 S 

Linha de Transmissão 410461 7062673 22 S 

Controle 410107 7070416 22 S 
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Figura 121 – Vista geral dos módulos amostrais: A) Campo Alegre; B) Tradição; 

C) Santa Maria; D) Linha de Transmissão; E e F) Controle. 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

431 

 

Figura 122 – Localização geral dos módulos amostrais de fauna. 
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Figura 123 – Localização do módulo Campo Alegre. 
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Figura 124 – Localização do módulo Tradição. 
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Figura 125 – Localização do módulo Santa Maria. 
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Figura 126 – Localização do módulo Linha de transmissão. 
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Figura 127 – Localização do módulo Controle. 
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Cada módulo amostral foi constituído por uma trilha principal de 

aproximadamente 1 km de comprimento, onde foram desenvolvidas as 

metodologias para amostragem da fauna terrestre. Ao longo de cada trilha 

foi instalado um conjunto de 20 armadilhas de contenção (sherman e 

tomahawk) e armadilhas fotográficas, bem como realizados os pontos de 

escuta. Na trilha de cada módulo, mas em pontos paralelos, foram 

instalados dois conjuntos de pitfalls em cada módulo, contemplando as 

áreas florestais e áreas abertas e duas linhas de redes de neblina que 

compreenderam tanto o ambiente de Campos de Palmas como também de 

Floresta Ombrófila Mista (figura 128). 

 

 

Figura 128 – Esquema de amostragem de cada módulo amostral. 

 

Com o objetivo de realizar um levantamento de dados sobre as espécies, 

de forma mais completa possível, foram empregados e desenvolvidos nos 

módulos amostrais técnicas e métodos consagrados de levantamentos 

faunísticos, construindo assim um arcabouço de informações robustas, 

considerando as especificidades de cada grupo taxonômico amostrado, 
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bem como as particularidades dos comportamentos, dietas, formas de 

deslocamento, hábito, etc. de cada espécie. 

 

As amostragens ocorreram durante os períodos sazonais distintos, com a 

primeira amostragem (fase I - 28/01 a 03/02/2016) realizada no verão e 

segunda amostragem (fase II - 03 a 09/05/2016) realizada no outono, 

atendendo assim o quesito de sazonalidade da fauna.  

 

6.2.2.1.2. Hymenoptera (abelhas) 

As abelhas foram coletadas com a utilização de quatro métodos 

diferentes: coleta direta nas flores com o uso de redes entomológicas, o 

uso de Armadilhas Coloridas de Água (ARCA ou pantraps), iscas de cheiro 

e procura livre. As metodologias aqui descritas seguiram Santana e 

Oliveira (2010), com adequações. 

 

6.2.2.1.2.1 Coleta com redes entomológicas - CRE 

As abelhas foram coletadas ao longo de cada trilha principal dos módulos 

de acordo com os encontros fortuitos. Este método caracteriza-se por 

coleta ativa, com uso de redes entomológicas (puçás), ou quando possível 

com uso direto de câmaras mortíferas. Para este método, foram 

percorridas as trilhas principais durante um dia por módulo, totalizando 

cinco dias para os cinco módulos amostrais. 

 

Os espécimes de abelhas coletados com rede entomológica foram 

sacrificados em câmara mortífera contendo acetato de etila e, 

posteriormente, levados para Museu de História Natural Capão da Imbuia 

(MHNCI) em Curitiba-PR, onde foram preparados para serem 

identificados. 
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6.2.2.1.2.2 Armadilhas coloridas de água - ARCA 

As armadilhas coloridas de água (ARCA) constituem um método de coleta 

passiva, no qual se utilizam pratos de diversas cores contendo água e um 

pouco de detergente (para quebrar a tensão superficial), que atraem e 

capturam uma variedade de insetos inclusive as abelhas (LAROCA, 1982), 

matando os insetos por afogamento. As ARCAs são compostas por pratos 

nas cores verdes (n=5), amarelo (n=5), vermelho (n=5), azul (n=5) e 

branco (n=5). 

 

Assim foram distribuídos três conjuntos de pratos, um no início ou no 

meio e outro no final de cada trilha principal dos módulos. Os pratos 

foram acomodados no nível do solo. Ao todo, considerando os cinco 

módulos, foram distribuídas 15 armadilhas “pratos”. As armadilhas foram 

revisadas uma vez ao dia em cada módulo por um período de cinco dias 

em cada campanha.  

 

As abelhas coletadas nas ARCAs foram devidamente armazenadas  e 

levadas para o MHNCI, onde foram preparadas para posterior 

identificação. 

 

6.2.2.1.2.3 Iscas de cheiro 

Este tipo de armadilha é amplamente utilizado para amostragem de 

machos da subtribo Euglossina. Para a atração dos machos foram 

utilizados seis tipos diferentes de essências artificiais: eucaliptol, vanilina, 

eugenol, benzoato de benzila, salicilato de metila e salicilato de benzina. 

(KRUG; SANTOS, 2008). 

 

As iscas de cheiro consistiram em chumaços de algodão com algumas 

gotas de uma das essências que foram presas à vegetação ao longo da 

parcela. As iscas foram dispostas ao longo da trilha principal de maneira a 

contemplar toda sua extensão. Cada armadilha foi instalada a cerca de 
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1,5 m do solo e distante minimamente 5 m entre si. As amostragens 

foram realizadas entre 09h00min e 12h00min, contemplando os períodos 

com maior atividade das vespas e abelhas durante cinco dias em cada 

módulo amostral por campanha.  

 

6.2.2.1.2.4 Procura livre – PL (ad libitum) 

Buscas ativas com puçá foram realizadas em locais do entorno com 

potencial de ocorrência de espécies importantes para o levantamento. A 

procura livre ocorreu durante os deslocamentos para o acesso as áreas 

amostrais, a partir de eventos fortuitos. Complementarmente, foram 

buscadas informações dos apicultores residentes na área de influência do 

empreendimento, buscando conhecer a relação dos moradores locais com 

a apicultura.  

 

6.2.2.1.2.5 Análises 

A seguir estão descritas as análises empregadas para avaliação dos dados 

de campo e elaboração dos resultados. 

 

Suficiência amostral: 

O esforço amostral foi avaliado mediante curvas de rarefação de espécies, 

neste caso visando demonstrar graficamente o quanto cada módulo 

amostral e/ou método encontram-se próximos ou distantes de atingir a 

assíntota (i.e., o número máximo de espécies estimado para cada área).  

 

Para averiguar a suficiência amostral em relação ao esforço amostral da 

campanha (dias) foram realizadas para os diferentes grupos as rarefações 

pelo método de como Mao’s tau com desvio padrão. Essa equação realiza 

uma estimativa da riqueza de uma área baseada em unidades amostrais. 

Dessa forma, foram utilizados como unidades amostrais os respectivos 

dias de campo utilizados em cada campanha, visto que as metodologias 
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foram aplicadas igualitariamente em cada um. A fim de permitir uma 

extrapolação das distribuições espécie/amostra, foi utilizada a equação do 

modelo não linear de Michaelis-Menten. Este estimador permite prever o 

ponto de estabilização e observar onde a suficiência amostral foi atingida 

(COLWELL, CODDINGTON, 1994). Os cálculos foram realizados através do 

programa PAST 3.07 (HAMMER et al., 2001). 

 

Estimativa de riqueza: 

A projeção da riqueza para as áreas de estudo foi obtida por meio do 

estimador de riqueza Bootstrap calculada através do programa EstimateS 

7.5 (COLWELL, 2005). 

 

Perfil de diversidade: 

A fim de reforçar o entendimento da diversidade das espécies, 

considerando não apenas valores, foi realizada uma análise comparativa 

da diversidade das espécies que abrangem tantos as espécies raras como 

as comuns (mais abundantes). Deste modo, o resultado gráfico da 

referida análise mostra valores de diversidade e equitabilidade variando 

simultaneamente. A análise foi realizada pelo programa PAST 3.07 

(HAMMER et. al., 2001), que utiliza a série exponencial de Rényi, a qual 

de um parâmetro α: 

 

exp(𝐻𝛼) = exp (
1

1 − 𝛼
𝑙𝑛 ∑ 𝑝𝑖

𝛼

𝑠

𝑖=1

) 

 

Para α=0 esta função dá o número total de espécies (equivalente à 

riqueza), α=1 (no limite) dá um índice proporcional ao índice de Shannon, 

enquanto α=2 dá um índice que se comporta como o índice de Simpson. 

 

Análise de similaridade: 

Para o cálculo de similaridade foram utilizados os mesmos dados 

agrupados para o cálculo do índice de Shannon-Wiener. O índice de 
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similaridade calculado foi o de Morisita, o qual varia de 0 (sem 

similaridade) a 1 (similaridade total ou 100%). O cálculo foi realizado no 

programa PAST 2.15 (HAMMER et al., 2001), o qual utiliza a seguinte 

fórmula: 

 

𝑑𝑗𝑘 =
2 ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑥𝑘𝑖

(1 + 2) ∑ 𝑥𝑗𝑖 ∑ 𝑥𝑘𝑖
 

Onde: 

“Xji” representa o número de indivíduos da espécie i no sitio j; “xki” 

representa o número de indivíduos da espécie i no sitio k; 

“λ1”corresponde ao índice de Simpson para as amostras xji; “λ2” 

representa o índice de Simpson para as amostras xki e “djk” corresponde 

ao Índice de Morisita. 

 

6.2.2.1.3. Herpetofauna 

Para a herpetofauna foram empregados métodos ativos de levantamento: 

busca auditiva, visual e busca por locais de reprodução de anfíbios e 

quelônios; além do método passivo de armadilhas de interceptação e 

queda “pitfall”. Os métodos utilizados são descritos a seguir: 

 

6.2.2.1.3.1 Armadilha de interceptação e queda (pitfall) - AIQ 

Em cada módulo foram estabelecidas duas estações de pitfall paralelas a 

trilha principal de 1 km. Cada estação utilizada apresentava uma 

disposição em “Y”, ou seja, um balde no centro interligado a três baldes 

marginais, por lonas, a uma distância de 10 metros (figura 129). Os 

baldes utilizados foram de 60 L e estavam inseridos no solo, 

permanecendo sua porção aberta nivelada a superfície. As lonas-guias que 

conectam os baldes foram estendidas com o auxílio de estacas de 

madeira, a uma altura de 0,5 m com a porção basal enterrada no solo 

(figura 129). 
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Figura 129 – Desenho esquemático da disposição de uma estação de pitfall, com 

a disposição dos baldes e as lonas guias. 

 

Os espécimes de anfíbios e lagartos, quando capturados, foram marcados 

com elastômero e os répteis (cobras) foram marcados a partir de cortes 

de escamas na região ventral (exceto os espécimes com peso inferior a 

50,0 g). Além da marcação, para cada captura foram anotadas 

informações como local de coleta, horário, dia/mês/ano, condições 

climáticas, características físicas do ambiente e descrição das 

características morfológicas (medidas) do animal. As armadilhas 

permaneceram ativas durante cinco (5) dias consecutivos, com revisões 

duas vezes ao dia, uma no período matutino e outra no período vespertino 

em cada campanha. 

 

6.2.2.1.3.2 Buscas auditiva e visual - BAV 

As buscas foram executadas na trilha principal de 1 km, sendo realizadas 

duas busca por módulo amostral. No primeiro deslocamento na trilha de 1 
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km foi aplicado o censo auditivo, contemplando uma faixa de até 20 

metros para cada lado trilha. No retorno do primeiro deslocamento foi 

realizada a busca visual, na qual foram realizadas varreduras na lateral da 

trilha em troncos, serapilheira, ocos, etc., em busca de espécimes de 

répteis e anfíbios. Foram realizadas duas buscas por módulo por 

campanha, sendo uma no período maturino e outra no período noturno. 

 

6.2.2.1.3.3 Busca por locais de reprodução - BSR 

Foram realizadas buscas por sítios de reprodução para anfíbios e quelônios 

nos corpos d’água nas proximidades dos módulos amostrais e na extensão 

que compreende os possíveis locais de implantação. Essas buscas foram 

limitadas por tempo, ocorrendo entre as 09h00min e 12h00min do período 

matutino e 18h00min as 21h00min no período vespertino/noturno, em 

apenas um dia para cada módulo por campanha. 

 

6.2.2.1.3.4 Procura livre – PL (ad libitum) 

Neste método foram registrados os encontros casuais durante o 

deslocamento para as áreas de amostragem. Este método não foi passível 

de delineamento específico. Também foram registrados como dados 

secundários os dados obtidos a partir das entrevistas com moradores 

locais. Entretanto, as informações levantadas aqui foram utilizadas apenas 

para composição das espécies, não utilizadas nas análises estatísticas. 

 

6.2.2.1.3.5 Análises 

A seguir estão descritas as análises empregadas para avaliação dos dados 

de campo e elaboração dos resultados. 

 

Suficiência amostral: 

O esforço amostral foi avaliado mediante curvas de rarefação de espécies, 

neste caso visando demonstrar graficamente o quanto cada módulo 
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amostral e/ou método encontram-se próximos ou distantes de atingir a 

assíntota (i.e., o número máximo de espécies estimado para cada área).  

Para averiguar a suficiência amostral em relação ao esforço amostral da 

campanha (dias) foram realizadas para os diferentes grupos as rarefações 

pelo método de como Mao’s tau com desvio padrão. Essa equação realiza 

uma estimativa da riqueza de uma área baseada em unidades amostrais. 

Dessa forma, foram utilizados como unidades amostrais os respectivos 

dias de campo utilizados em cada campanha, visto que as metodologias 

foram aplicadas igualitariamente em cada um. A fim de permitir uma 

extrapolação das distribuições espécie/amostra foi utilizado a equação do 

modelo não linear de Michaelis-Menten. Este estimador permite prever o 

ponto de estabilização e observar onde a suficiência amostral foi atingida 

(COLWELL, CODDINGTON, 1994). Os cálculos foram realizados através do 

programa PAST 3.07 (HAMMER et al., 2001). 

 

Estimativa de riqueza: 

A projeção da riqueza para as áreas de estudo foi obtida por meio do 

estimador de riqueza Bootstrap calculada através do programa EstimateS 

7.5 (COLWELL, 2005). 

 

Perfil de diversidade: 

A fim de reforçar o entendimento da diversidade das espécies 

considerando não apenas valores foi realizada uma análise comparativa da 

diversidade das espécies que abrangem tantos as espécies raras como as 

comuns (mais abundantes). Deste modo, o resultado gráfico da referida 

análise mostra valores de diversidade e equitabilidade variando 

simultaneamente. A análise foi realizada pelo programa PAST 3.07 

(HAMMER et. al., 2001), que utiliza a série exponencial de Rényi, a qual 

de um parâmetro α: 

 

exp(𝐻𝛼) = exp (
1

1 − 𝛼
𝑙𝑛 ∑ 𝑝𝑖

𝛼

𝑠

𝑖=1

) 
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Para α=0 esta função dá o número total de espécies (equivalente à 

riqueza), α=1 (no limite) dá um índice proporcional ao índice de Shannon, 

enquanto α=2 dá um índice que se comporta como o índice de Simpson. 

 

Análise de similaridade: 

Para o cálculo de similaridade, foram utilizados os mesmos dados 

agrupados para o cálculo do índice de Shannon-Wiener. O índice de 

similaridade calculado foi o de Morisita, o qual varia de 0 (sem 

similaridade) a 1 (similaridade total ou 100%), e o cálculo poderá ser 

realizado no programa PAST 2.15 (HAMMER et al., 2001), o qual utiliza a 

seguinte fórmula: 

 

𝑑𝑗𝑘 =
2 ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑥𝑘𝑖

(1 + 2) ∑ 𝑥𝑗𝑖 ∑ 𝑥𝑘𝑖
 

Onde: 

“Xji” representa o número de indivíduos da espécie i no sitio j; “xki” 

representa o número de indivíduos da espécie i no sitio k; 

“λ1”corresponde ao índice de Simpson para as amostras xji; “λ2” 

representa o índice de Simpson para as amostras xki e “djk” corresponde 

ao Índice de Morisita. 

 

6.2.2.1.4. Avifauna 

6.2.2.1.4.1 Pontos de escuta - PE 

Foram estabelecidos seis pontos de escuta para cada módulo amostral, 

executado na mesma trilha de 1 km onde foram realizados os censos por 

transecção. Atendendo o pressuposto do método, os pontos foram 

definidos de maneira a perfazer uma distância mínima de 200 metros 

entre si. Cada ponto foi amostrado durante 10 minutos e as aves foram 

identificadas e contadas considerando um raio virtual de detecção de 
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100 m a partir do ponto do observador. As amostragens foram realizadas 

sempre nas primeiras horas do dia e ao entardecer, considerando um dia 

de amostragem por módulo, totalizando cinco dias de amostragem para 

todos os módulos amostrais por campanha. A abundância total das 

espécies foi calculada através da soma do número de contatos visuais ou 

auditivos obtidos nas áreas amostradas. 

 

6.2.2.1.4.2 Censo por transecções - CT 

O censo das espécies de aves foi realizado na trilha de 1 km de cada 

módulo, entre cada um dos pontos de escuta neste mesmo transecto. As 

espécies foram identificadas por meio de contatos visuais e auditivos, 

sendo os transectos percorridos diariamente ao amanhecer e ao anoitecer. 

Os censos por transecção foram realizados durante um dia para cada 

módulo, totalizando cinco dias para todos os módulos amostrais para cada 

campanha. 

 

A fim de facilitar os registros dos animais foram utilizados equipamentos 

óticos (binóculos e lunetas), além de gravações em áudio e técnica de 

playback. Para cada ave registrada em campo foi anotado o tipo de 

registro (visual, auditivo, fotográfico, vídeo, vestígios), local e habitat 

onde foi encontrada, além de outras informações adicionais julgadas 

relevantes.  

 

6.2.2.1.4.3 Determinação da altura do voo - DAV 

Para o monitoramento da altura e direção do voo das aves que cruzaram 

e/ou sobrevoaram a área de estudo foi utilizado o mesmo método definido 

para ponto de escuta, sendo incorporada na metodologia informações 

adicionais como altura de voo e sentido do deslocamento. Para auxiliar na 

determinação das alturas do voo foi utilizada como base a altura das 

estruturas próximas, como os aerogeradores existentes em 
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empreendimentos vizinhos, edificações e outras. Para o monitoramento da 

direção do voo foi utilizado equipamento de localização, como bússola 

e/ou GPS. Foram coletadas as seguintes informações: espécie, número de 

indivíduos, formações de bandos, altura e direção do voo. 

 

6.2.2.1.4.4 Análises 

A seguir são descritas as análises empregadas para avaliação dos dados 

de campo e elaboração dos resultados. 

 

Suficiência amostral: 

O esforço amostral foi avaliado mediante curvas de rarefação de espécies, 

neste caso visando demonstrar graficamente o quanto cada módulo 

amostral e/ou método encontram-se próximos ou distantes de atingir a 

assíntota (i.e., o número máximo de espécies estimado para cada área).  

 

Para averiguar a suficiência amostral em relação ao esforço amostral da 

campanha (dias) foram realizadas para os diferentes grupos as rarefações 

pelo método de como Mao’s tau com desvio padrão. Essa equação realiza 

uma estimativa da riqueza de uma área baseada em unidades amostrais. 

Dessa forma, foram utilizados como unidades amostrais os respectivos 

dias de campo utilizados em cada campanha, visto que as metodologias 

foram aplicadas igualitariamente em cada um. A fim de permitir uma 

extrapolação das distribuições espécie/amostra foi utilizado a equação do 

modelo não linear de Michaelis-Menten. Este estimador permite prever o 

ponto de estabilização e observar onde a suficiência amostral foi atingida 

(COLWELL, CODDINGTON, 1994). Os cálculos foram realizados através do 

programa PAST 3.07 (HAMMER et al., 2001). 
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Estimativa de riqueza: 

A projeção da riqueza para as áreas de estudo foi obtida por meio do 

estimador de riqueza Bootstrap calculada através do programa EstimateS 

7.5 (COLWELL, 2005). 

 

Perfil de diversidade: 

A fim de reforçar o entendimento da diversidade das espécies 

considerando não apenas valores, foi realizada uma análise comparativa 

da diversidade das espécies que abrangem tantos as espécies raras como 

as comuns (mais abundantes). Deste modo, o resultado gráfico da 

referida análise mostra valores de diversidade e equitabilidade variando 

simultaneamente. A análise foi realizada pelo programa PAST 3.07 

(HAMMER et. al., 2001), que utiliza a série exponencial de Rényi, a qual 

de um parâmetro α: 

 

exp(𝐻𝛼) = exp (
1

1 − 𝛼
𝑙𝑛 ∑ 𝑝𝑖

𝛼

𝑠

𝑖=1

) 

 

Para α=0 esta função dá o número total de espécies (equivalente à 

riqueza), α=1 (no limite) dá um índice proporcional ao índice de Shannon, 

enquanto α=2 dá um índice que se comporta como o índice de Simpson. 

 

Análise de similaridade: 

Para o cálculo de similaridade foram utilizados os mesmos dados 

agrupados para o cálculo do índice de Shannon-Wiener. O índice de 

similaridade calculado foi o de Morisita, o qual varia de 0 (sem 

similaridade) a 1 (similaridade total ou 100%), e o cálculo poderá ser 

realizado no programa PAST 2.15 (HAMMER et al., 2001), o qual utiliza a 

seguinte fórmula: 
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𝑑𝑗𝑘 =
2 ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑥𝑘𝑖

(1 + 2) ∑ 𝑥𝑗𝑖 ∑ 𝑥𝑘𝑖
 

Onde: 

“Xji” representa o número de indivíduos da espécie i no sitio j; “xki” 

representa o número de indivíduos da espécie i no sitio k; 

“λ1”corresponde ao índice de Simpson para as amostras xji; “λ2” 

representa o índice de Simpson para as amostras xki e “djk” corresponde 

ao Índice de Morisita. 

 

6.2.2.1.5. Mastofauna 

Para a mastofauna os métodos empregados visam obter informações 

levando-se em conta as diferenças de hábito, comportamento, locomoção, 

dieta e outras, que são variadas para esta classe de vertebrados. 

 

6.2.2.1.5.1 Pequenos mamíferos não voadores  

Armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) - AIQ 

Para captura de pequenos mamíferos não voadores foram utilizadas 

armadilhas de interceptação e queda (pitfalls traps with drift fences) nos 

mesmos moldes utilizados para a captura da herpetofauna. As armadilhas 

permaneceram ativas durante cinco (5) dias consecutivos por campanha, 

com revisões duas vezes ao dia, uma no período matutino e outra no 

período vespertino, para cada campanha. 

 

Armadilhas de contenção viva (live traps) - ACV 

Ao longo da trilha principal de cada área foram dispostas de forma 

alternada 20 armadilhas, sendo 10 armadilhas tipo Sherman e 10 do tipo 

Tomahawk, totalizando 100 armadilhas nas cinco áreas amostrais para 

cada campanha realizada. Sempre que possível, tais armadilhas foram 

instaladas alternadamente no solo e sub-bosque usando os troncos das 
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árvores como substrato. As armadilhas foram distribuídas de maneira a 

contemplar toda a extensão da trilha. 

 

As armadilhas foram iscadas utilizando um composto de atrativo alimentar 

contendo: toucinho defumado (bacon), banana, milho verde e pasta de 

amendoim. Tais armadilhas permaneceram ativas por cinco (5) dias, 

sendo revisadas duas vezes ao dia, durante o período da manhã e ao 

entardecer, em cada campanha. 

 

Os espécimes capturados, tanto nas armadilhas de captura-viva como nas 

armadilhas de interceptação e queda (pitfall), receberam brincos 

metálicos com código numérico (com exceção para indivíduos como 

massas corporais menores que 10,0 g). Também para os indivíduos 

jovens de roedores e marsupiais de tamanho reduzido com massa 

corporal maior que 10,0 g, contudo com orelhas menores que 10 mm, 

foram utilizadas marcações com tintas atóxicas na parte da linha média 

dorsal, com cores diferenciadas e combinadas para referenciar números 

de marcação. Após a captura e o registro de informações sobre o local de 

captura, parcela amostrada, espécie, sexo, classe etária, massa corpórea, 

medidas morfométricas, identificação de anomalias e registro fotográfico, 

os animais foram liberados nos mesmos locais onde foram efetuadas as 

capturas. Nos procedimentos citados foram seguidas as orientações de 

captura e coleta da American Society of Mammalogists (SIKES et al., 

2011), a fim de garantir um protocolo de amostragem seguro e 

apropriado à biologia das espécies. 

 

6.2.2.1.5.2 Mamíferos voadores (morcegos) 

Para a amostragem dos morcegos, paralelamente à trilha principal de 

cada área foram instaladas duas linhas de redes de neblina. Cada linha 

contou com um sequência de cinco redes (n=5 redes - 12 m largura x 2,5 

altura e 36 mm de malha), sendo amostrada uma área de 150 m² para 
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cada linha, 300 m² ao todo para cada área amostral e 1.500 m² para as 

cinco áreas amostrais. As redes foram abertas às 18h00min e fechadas a 

00h00min. Foi realizada uma amostragem de um dia para cada área, com 

revisões de cada linha realizadas, em média, a cada 20 minutos, para 

cada campanha. Os indivíduos capturados foram acondicionados em sacos 

de pano para posterior marcação com anilhas metálicas. Foram anotadas 

em ficha de campo as seguintes informações: local de captura (área ou 

trilha), número da rede, espécie, sexo, faixa etária, massa corpórea, 

medidas morfométricas. 

 

6.2.2.1.5.3 Médios e grandes mamíferos 

Armadilhas fotográficas (câmera traps) 

As armadilhas fotográficas foram instaladas ao longo da trilha principal de 

cada área, dispostas a cada 500 m na trilha, totalizando três armadilhas 

por área e 15 para as cinco áreas amostrais. Essas armadilhas 

permaneceram ativas 24 horas durante cinco dias, perfazendo um total de 

1800 horas de amostragem por campanha. A fim de maximizar as 

chances de obtenção de registros, os equipamentos foram instalados em 

carreiros utilizados pelos animais com ocorrência na trilha, sem perder a 

referência do ponto de amostragem. Para cada fotografia obtida foram 

registradas: a data e a hora da passagem do animal. 

 

Censo por transecção - CT 

Este método consiste em um deslocamento a pé na trilha principal, onde 

as espécies identificadas diretamente (auditiva e visual) ou indiretamente 

(fezes, pegadas, pêlos, vestígios alimentares e marcas, carcaças e outros) 

foram registradas. As amostragens foram realizadas considerando um dia 

para cada área, sendo estes percorridos duas vezes por dia (ao 

amanhecer e ao entardecer com alternância dos locais de início), 

totalizando 10 km percorridos para as cinco áreas amostrais por 

campanha. A identificação dos vestígios indiretos e as pegadas foi 
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baseada em experiência prévia do pesquisador, auxiliada pela utilização 

dos guias de campo Borges e Tomas (2004) e de Becker e Dalponte 

(2013). Para cada registro foram anotados: a espécie, coordenadas 

geográficas, a data, o local e o horário, além das características básicas 

do habitat. 

 

Procura livre – PL (ad libitum) 

Foram passíveis de registro os espécimes da mastofauna encontrados 

durante os deslocamentos nas áreas de entorno. Também foram 

consideradas as informações das espécies obtidas em entrevistas com 

moradores da região, apenas para composição de listas de espécies (dado 

qualitativo), não sendo passíveis de utilização nas análises estatísticas. 

 

6.2.2.1.5.4 Análises 

A seguir estão descritas as análises empregadas para avaliação dos dados 

de campo e elaboração dos resultados. 

 

Suficiência amostral: 

O esforço amostral foi avaliado mediante curvas de rarefação de espécies, 

neste caso visando demonstrar graficamente o quanto cada módulo 

amostral e/ou método encontram-se próximos ou distantes de atingir a 

assíntota (i.e., o número máximo de espécies estimado para cada área).  

 

Para averiguar a suficiência amostral em relação ao esforço amostral da 

campanha (dias) foram realizadas para os diferentes grupos as rarefações 

pelo método de como Mao’s tau com desvio padrão. Essa equação realiza 

uma estimativa da riqueza de uma área baseada em unidades amostrais. 

Dessa forma, foram utilizados como unidades amostrais os respectivos 

dias de campo utilizados em cada campanha, visto que as metodologias 

foram aplicadas igualitariamente em cada um. A fim de permitir uma 

extrapolação das distribuições espécie/amostra foi utilizado a equação do 
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modelo não linear de Michaelis-Menten. Este estimador permite prever o 

ponto de estabilização e observar onde a suficiência amostral foi atingida 

(COLWELL, CODDINGTON, 1994). Os cálculos foram realizados através do 

programa PAST 3.07 (HAMMER et al., 2001). 

 

Estimativa de riqueza: 

A projeção da riqueza para as áreas de estudo foi obtida por meio do 

estimador de riqueza Bootstrap calculada através do programa EstimateS 

7.5 (COLWELL, 2005). 

 

Perfil de diversidade: 

A fim de reforçar o entendimento da diversidade das espécies, 

considerando não apenas valores, foi realizada uma análise comparativa 

da diversidade das espécies que abrangem tanto as espécies raras como 

as comuns (mais abundantes). Deste modo, o resultado gráfico da 

referida análise mostra valores de diversidade e equitabilidade variando 

simultaneamente. A análise foi realizada pelo programa PAST 3.07 

(HAMMER et. al., 2001), que utiliza a série exponencial de Rényi, a qual 

de um parâmetro α: 

 

exp(𝐻𝛼) = exp (
1

1 − 𝛼
𝑙𝑛 ∑ 𝑝𝑖

𝛼

𝑠

𝑖=1

) 

 

Para α=0 esta função dá o número total de espécies (equivalente à 

riqueza), α=1 (no limite) dá um índice proporcional ao índice de Shannon, 

enquanto α=2 dá um índice que se comporta como o índice de Simpson. 

 

Análise de similaridade: 

Para o cálculo de similaridade foram utilizados os mesmos dados 

agrupados para o cálculo do índice de Shannon-Wiener. O índice de 

similaridade calculado foi o de Morisita, o qual varia de 0 (sem 

similaridade) a 1 (similaridade total ou 100%), e o cálculo poderá ser 
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realizado no programa PAST 2.15 (HAMMER et al., 2001), o qual utiliza a 

seguinte fórmula: 

 

𝑑𝑗𝑘 =
2 ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑥𝑘𝑖

(1 + 2) ∑ 𝑥𝑗𝑖 ∑ 𝑥𝑘𝑖
 

Onde: 

“Xji” representa o número de indivíduos da espécie i no sitio j; “xki” 

representa o número de indivíduos da espécie i no sitio k; 

“λ1”corresponde ao índice de Simpson para as amostras xji; “λ2” 

representa o índice de Simpson para as amostras xki e “djk” corresponde 

ao Índice de Morisita. 

 

6.2.2.2. Resultados 

6.2.2.2.1. Hymenoptera (abelhas) 

6.2.2.2.1.1 Dados primários 

Esforço amostral 

A seguir são apresentados os esforços amostrais empregados por 

campanha e o total acumulado das campanhas de levantamento de 

Hymenoptera.  

 

Tabela 66 – Esforço amostral empregado em cada uma das campanhas do 

levantamento de Hymenoptera. 

Método Unidade Quantidade Dias Esforço total 

Coleta com redes 

entomológicas - CRE 
1 transecto/módulo 2 transectos 5 10 km 

Armadilhas coloridas 

de água - ARCA 
5 pratos/ponto 15 pratos/módulo 5 75 pratos.dias 

Iscas de cheiro - IC 1 iscas/hora 3 iscas 5 15 horas.iscas 
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Tabela 67 – Esforço amostral empregado para as duas campanhas do 

levantamento de Hymenoptera. 

Método Unidade Quantidade Dias Esforço total 

Coleta com redes 

entomológicas - CRE 
1 transecto/módulo 2 transectos 10 20 km 

Armadilhas coloridas de 

água - ARCA 
5 pratos/ponto 15 pratos/módulo 10 150 pratos.dias 

Iscas de cheiro - IC 1 iscas/hora 3 iscas 10 30 horas.iscas 

 

Composição de espécies 

No levantamento de dados primários foram registradas 16 espécies 

distribuídas em seis tribos, quatro subfamílias e três famílias, todas 

incluídas na a ordem Hymenoptera. Na representação por número de 

espécies por tribo, a Augochlorini foi mais expressiva (n = 6;37%) (figura 

130). Dentre as subfamílias a Halictinae foi a mais representativas (n = 9; 

56%) e a família mais representativa foi a Halictidae (n = 9;56%) (figura 

131 e figura 132). 

 

 

Figura 130 – Porcentagem de representação das espécies por tribos, para o 

total do levantamento. 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

457 

 

Figura 131 – Proporção do número de espécies por subfamília, , para o total do 

levantamento. 

 

 

Figura 132 – Proporção do número de espécies por família , para o total do 

levantamento. 
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Tabela 68 – Lista das espécies de abelhas levantadas durante as fases de amostragem. 

Classificação taxonômica Fase Tipo de registro 
Status de ameaça 

CITES Int. Nac. Est. 

APIDAE 
      

Andreninae 
      

Exomalopsini 
      

Exomalopsis analis II Cn - - - - 

Protandrenini 
      

Psaenythia bergi I Ar,Cn,Cp,Cs,Csu,Al,Al,Vis - - - - 

Apinae 
      

Apini 
      

Apis mellifera I,II Ar,Cn,Cp,Cs,Csu - - - - 

Meliponini 
      

Plebeia emerina I,II Cn - - - - 

Schwarziana quadripunctata II Cn - - - VU 

Trigona spinipes I,II Cn - - - - 

COLLETIDAE 
      

Paracolletinae 
      

Tetraglossula anthracina I Cn,Cf,Ni - - - - 

HALICTIDAE 
      

Halictinae 
      

Augochlorini 
      

Augochlora sp. II Cn - - - - 

Augochloropsis iris I Cf - - - - 

Augochloropsis multiplex I Cn - - - - 

Neocorynura aenigma II Cn - - - - 

Paroxystoglossa sp. I Cn - - - - 

Rhectomia pumila II Cn,Cf - - - - 

Halictini 
      

Dialictus sp. 01 II Cf - - - - 

Dialictus sp. 02 II Cf - - - - 
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Classificação taxonômica Fase Tipo de registro 
Status de ameaça 

CITES Int. Nac. Est. 

Protandrenini 
      

Anthrenoides meridionalis II Cp - - - - 

Total I,II 
 

- - - - 

Legenda: Status de conservação: LC = Pouco Preocupante; NT = Quase Ameaçada; DD = Dados Insuficientes; CR= Criticamente em perigo; VU = Vulnerável; EN = Em 
perigo. Referências: IUCN (Disponível em: www.iucn.org.br); Nacional: Portaria IBAMA nª 445 de 2014; Estadual: Lei nº 11.067 de 1995, Decreto nº 3.148 de 2004; Cites: 
Instrução Normativa MMA nº 1, de 15 de abril de 2014. Tipo de registro: Ar: ARCA; Na: coleta de ninho; Cf: coleta em florada; Cp: coleta em prato; Cs: coleta em seiva; 
Cs: coleta em suor; Ni: ninho; Al: aleatório. ANEXO I: Espécies que só poderão ser comercializadas em casos extraordinários, que não ameacem sua sobrevivência. ANEXO 
II: Espécies que necessitam ter seu comércio regularizado para que não sejam futuramente ameaçadas de extinção. ANEXO III: Alguns países participantes da convenção 
restringem ou impedem a comercialização de determinadas espécies devido a problemas regionais de conservação. 
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Riqueza 

A estimativa do número de espécies por esforço amostral empregado de 

Michaelis-Menten demonstra que o esforço de dez dias é satisfatório, pois 

o acréscimo de espécies obtidas a partir décimo primeiro dia seria inferior 

a uma espécie por dia (figura 133 e figura 134). 

 

 

Figura 133 – Curva de estimativa de espécies por esforço amostral de Michaelis-

Menten. 

 

 

Figura 134 – Taxa de incremento de espécies por esforço amostral de Michaelis-

Menten. 
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Curvas de rarefação 

A partir das curvas de rarefação obtidas para as coletas realizadas nas 

áreas amostradas, é possível observar que as áreas mais extremas do 

gráfico apresentam diferenças em suas riquezas, todavia existe uma 

riqueza crescente e equiparada entre as áreas (figura 135). 

 

 

Figura 135 – Curva de rarefação comparando a riqueza observada entre as 

áreas estudadas. 

 

Estimativa de riqueza 

A estimativa calculada pelo método Bootstrap a partir do número de 

espécies observadas (n = 16) foi de 20 espécies. O valor observado 

compreende compreendeu 80% das espécies esperadas para as áreas 

estudadas, podendo ser considerado um número de registros satisfatório. 

 

Abundância 

As abundâncias das espécies apresentadas estão relacionadas ao registro 

dos espécimes capturados. Apesar do comportamento social da maioria 

das abelhas, foi convencionado utilizar as abundâncias da capturas para 

quantificar a amostragem com o intuito fornecer uma ideia de 

representação local das espécies e demais hierarquias taxonômicas. 
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Assim, as espécies mais representativas no estudo foram Augochlora sp., 

Apis melífera e Plebeia emerina (tabela 69 e figura 136). Algumas 

espécies do gênero Augochlora podem ocorrer em grandes quantidades 

quando forrageia em áreas abertas (CRUZ; FREITAS, 2013). Também 

espécies como Apis melífera, ainda que exótica, encontra-se bem 

representada, principalmente em ambiente urbano e outras áreas 

alteradas. A presença e a alta abundância relativa da espécie Plebeia 

emerina pode ser um bom indicativo de ambientes com recursos para a 

nidificação e com recurso alimentar, já que esses itens parecem ser 

determinantes para a ocorrência da espécie. 
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Tabela 69 – Abundâncias relativas das espécies de abelhas, obtidas  durante o levantamento de fauna. 

Espécies 
Tradição   Controle   LT   

Campo 

Alegre 
  Santa Maria   Total 

Cap. A.Rel.   Cap. A.Rel.   Cap. A.Rel.   Cap. A.Rel.   Cap. A.Rel.   Cap. A.Rel. 

Augochlora sp. - - 
 

3 0,4 
 

6 0,5 
 

- - 
 

1 0,1 
 

10 0,250 

Apis mellifera 3 0,5 
 

1 0,1 
 

2 0,2 
 

- - 
 

2 0,3 
 

8 0,200 

Plebeia emerina - - 
 

- - 
 

- - 
 

6 0,8 
 

1 0,1 
 

7 0,175 

Trigona spinipes - - 
 

1 0,1 
 

- - 
 

- - 
 

2 0,3 
 

3 0,075 

Anthrenoides meridionalis - - 
 

- - 
 

1 0,1 
 

- - 
 

- - 
 

1 0,025 

Augochloropsis iris 1 0,2 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

1 0,025 

Augochloropsis multiplex - - 
 

- - 
 

- - 
 

1 0,1 
 

- - 
 

1 0,025 

Dialictus sp. 01 - - 
 

1 0,1 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

1 0,025 

Dialictus sp. 02 - - 
 

- - 
 

1 0,1 
 

- - 
 

- - 
 

1 0,025 

Exomalopsis analis - - 
 

1 0,1 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

1 0,025 

Neocorynura aenigma - - 
 

- - 
 

1 0,1 
 

- - 
 

- - 
 

1 0,025 

Paroxystoglossa sp. - - 
 

- - 
 

- - 
 

1 0,1 
 

- - 
 

1 0,025 

Psaenythia bergi 1 0,2 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

1 0,025 

Rhectomia pumila - - 
 

1 0,1 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

1 0,025 

Schwarziana quadripunctata - - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

1 0,1 
 

1 0,025 

Tetraglossula anthracina 1 0,2 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

1 0,025 

Total 6 1,0   8 1,0   11 1,0   8 1,0   7 1,0   40 1,000 
Legenda: LT: Linha de transmissão; Cap.: Captura; A. Rel.: Abundância relativa; sp.: espécies identificadas até gênero. 
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Figura 136 – Abundância relativa das espécies de abelhas, registradas durante o 

levantamento. 

 

Similaridade de Morisita 

Considerando a similaridade na composição das assembléias de abelhas 

entre os ambientes analisados, pode-se perceber que as áreas Controle e 

Linha de transmissão são as áreas com a maior similaridade de 

composição e distribuição de espécimes entre si (n = 0,8 ou 80% de 

similaridade). Todavia, a área Campo Alegre apresentou uma baixa 

similaridade em relação às demais, apresentando-se segregada na análise 

de agrupamento de cluster (figura 137). 
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Figura 137 – Análise de agrupamento para a similaridade entre as assembleias 

de aves analisadas. 

 

Tabela 70 – Similaridade entre as assembléias de Hymenopteras nas áreas 

amostrais, a partir do índice de Morisita. 

Módulos Tradição Controle LT 
Campo 

Alegre 

Santa 

Maria 

Tradição 1 0,2 0,3 0,0 0,5 

Controle - 1 0,8 0,0 0,6 

Linha de Transmissão - - 1 0,0 0,4 

Campo Alegre - - - 1 0,3 

Santa Maria - - - - 1 

 

As similaridades obtidas nas áreas apontam para uma semelhança na 

composição e distribuição da abundância entre as espécies em cada área.  

 

Diversidade 

Quanto os índices de diversidade analisadas a partir do perfil de 

diversidade, pode-se observar que inicialmente que as diversidades entre 

as áreas Controle e Santa Maria, Linha de Transmissão e Tradição, não 

podem ser comparadas possuem estruturas de comunidades diferentes, 

com pesos de raridade e abundância diferenciadas (figura 138). 
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Entretanto, pode-se observar que as áreas Controle e Santa Maria quando 

comparadas as demais possuem maior diversidade de abelhas, enquanto 

que área Campo Alegre possui menor diversidade de abelhas, 

corroborando a diferença na similaridade com demais áreas analisadas no 

estudo. 

 

 

Figura 138 – Perfil de diversidade gerado para comparar a diversidade entre as 

áreas analisadas. H’ – corresponde o máximo do intervalo do índice de 

diversidade de Shanon (0 a 1); 1/D – corresponde ao índice de Simpson (2) 

 

Uso do habitat 

Quanto ao uso do habitat foram observados usos diversificados dos 

ambientas presentes nas áreas, todavia com maior preferência por 

ambientes campestres para forrageio (n = 13; 65%), seguido pelo uso de 

florestas (n = 6; 30%) e em menor proporção as bordas (n = 1; 5%) 

(figura 139). Os dados apresentados demonstram certa preferência das 

abelhas em forragear campos. Importante salientar que o maior peso do 

resultado está relacionado às espécies que possuem maior afinidade de 

forrageio em áreas abertas antropizadas. Além disso, uma das espécies 

com maior peso é exótica invasora Apis mellifera. 
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Figura 139 – Uso de habitat pelas abelhas nas áreas estudadas. 

 

Status de conservação 

Das espécies observadas durante o estudo, apenas uma espécie está 

classificada como vulnerável pela lista estadual do livro vermelho da fauna 

ameaçada no estado do Paraná (SCHWARTZ-FILHO et al., 2004): a abelha 

Schwarziana quadripunctata (guiruçu). É uma espécie de comportamento 

pacífico e visitante da copa das árvores. Nidifica no solo, em buracos no 

chão, ou em ninhos de formigueiros abandonados. Os ninhos da Guiruçu 

tanto podem ser encontrados a 30 cm do solo, como a 1,5 m deste. Por 

isso, essa abelha precisa de uma melhor termorregulação de seu ninho 

para controlar a sua temperatura interna. Pode ser encontrada no Rio 

Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio de 

Janeiro, em Minas Gerais, em Goiás, no Espírito Santo e na Bahia. (CPT, 

2016). 

 

Status de ocorrência 

De um modo geral as abelhas registradas no estudo são nativas e bem 

adaptadas às condições locais. Entretanto, a espécie de abelha Apis 

melífera é uma espécie exótica oriunda da Europa, introduza inicialmente 

no Brasil em 1839 pelos Portugueses e posteriormente em 1845 por 

imigrantes alemães (SILVEIRA et al., 2002). 
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Espécies sinantrópicas 

Pela definição dada pela Instrução Normativa nº 141/2016, são 

populações animais de espécies silvestres nativas ou exóticas, que 

utilizam recursos de áreas antrópicas, de forma transitória em seu 

deslocamento, como via de passagem ou local de descanso; ou 

permanente, utilizando-as como área de vida. Neste contexto, a abelha-

europa A. melífera e as espécies solitárias de Augochlora spp., podem ser 

categorizadas como espécies sinantrópicas, pois são beneficiadas em 

algum nível pela alteração antrópica. 

 

Espécies de interesse cinegético 

Devido a sua condição biológica e considerando que não há caça para o 

objetivo de morte (para consumo ou caça esportiva), o item aqui 

apresentado não se aplica às abelhas.  

 

Espécies de interesse econômico, científico e/ou médico-

veterinário 

As abelhas, dada suas particularidades quanto à obtenção de recursos, 

elaboração e armazenamento destes, possuem alta relevância ecológica, 

econômica e de saúde pública. Esses invertebrados buscam recursos nas 

flores das plantas e que acidentalmente promovem a troca de gametas 

entre as plantas, realizando desta forma a fecundação cruzada, 

importante para o aumento da variabilidade genética (SILVA; PAZ, 2012). 

Esse comportamento torna-se fundamental para a manutenção da 

biodiversidade florística em ambientes nativos, bem como em 

monoculturas plantadas que necessitam de tais serviços, como plantios de 

maças, laranjas, etc. 

 

Além disso, atualmente no Brasil a espécie A. melífera possui uma grande 

relevância do ponto de vista médico. Muitos acidentes fatais são 

provocados por abelhas. 
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Espécies bioindicadoras ou de interesse ecológico 

A assembleia de abelhas nativas possui certa exigência ambiental, sendo 

necessários ambientes com um nível razoável de conservação para a 

manutenção das espécies. Neste contexto, ainda que algumas espécies 

possam utilizar áreas antrópicas com monoculturas para forrageio, essas 

espécies necessitarão de remanescentes nativos para a nidificação e 

também alimentação. Assim, as abelhas nativas podem servir de 

ferramenta de quantificação e qualificação ambiental, e 

consequentemente servir de subsídio para indicações de medidas de 

mitigação para a conservação das espécies. 

 

A região onde se insere o empreendimento apresenta diferentes 

modalidades de produção agrícola. Em algumas propriedades a 

diversificação na produção pode envolver: pecuária, monocultura de soja, 

batatas e maçã. Neste último caso, a produção depende de uma interação 

ecológica importante para que haja sucesso: a polinização. Como a região 

como um todo apresenta altos níveis de alteração na vegetação nativa, a 

contribuição das abelhas nativas neste processo é muito baixa, sendo 

necessário o emprego de espécies exóticas altamente adaptadas a 

ambientes antropizados como a Apis melífera (abelha-européia) para 

execução da polinização. Durante o período de floração é realizado o 

manejo das abelhas exóticas por apicultores das localidades fora da área 

de influência do empreendimento a fim de garantir a polinização da 

monocultura de maças (figura 140).  

 

Alguns pontos devem ser considerados nesse manejo de espécies 

exóticas, pois trata-se de tratamento com espécies não nativas e que não 

são passíveis de avaliação do ponto de vista do impacto ambiental, 

podendo ser enquadrada conforme Portaria IAP nº 59/2015, Artigo 3º, 

Inciso II. Além disso, essas abelhas são bem adaptadas a ambientes 

antrópicos, não sendo afetada sua produção melífera pelo 

empreendimento. Importante enfatizar que na área de influência indireta 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

470 

do empreendimento não foram observadas apiculturas como atividade de 

produção melífera para fins comerciais, seja de espécies nativas, seja de 

espécies exóticas. 

 

Registros fotográficos 

Durante a execução dos métodos no levantamento das abelhas foram 

realizados alguns registros das espécies. A seguir são apresentadas 

algumas espécies registradas durante os levantamentos integrantes deste 

estudo. 

 

 

Figura 140 – Registros obtidos durante o levantamento. A) Augochloropsis iris; 

B) Trigona spinipes; C) Plebeia emerina; D) Apiários temporários para o período 

de florada das monoculturas de maçã; E e F) Armadilhas  coloridas de água 

(ARCA ou pantraps). 
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6.2.2.2.1.2 Dados secundários 

Para a obtenção de dados secundários foram realizadas pesquisas em 

ferramentas online, como Species Link (2005) e IUCN (2016), além de 

consulta em material bibliográfico disponível para a área de estudo e suas 

adjacências. Considerando o levantamento desses dados, para região do 

empreendimento estima-se que ocorram aproximadamente 91 espécies 

da ordem Hymenoptera, distribuídas em cinco famílias, sendo a família 

Apidae a mais representativa (n=33), seguida por Halictidae (n=30) e 

Megachilidae (n=14). A família Apidae foi apresentada dividida em dois 

grupos, sendo os Apidae corbiculados (n=15) e os não corbiculados 

(n=18), que pertenciam à antiga família Anthophoridae (tabela 71). A 

corbícula é uma concavidade existente na tíbia do terceiro par de pernas 

das operárias, que as utilizam para o transporte dos grãos de pólen e de 

resina. 

 

Tabela 71 - Lista dos hymenopteras com provável ocorrência para a região, 

segundo dados secundários. 

ID Classificação taxonômica 
Nome 

comum 
Int Nac Est. 

 
Andrenidae 

    
1 Acamptopoeum prinii Abelha - - - 

2 Cephalurgus anomalus Abelha - - - 

3 Oxytrigona tataira Caga-fogo - - VU 

4 Parapsaenythia serripes Abelha - - - 

5 Psaenythia bergi Abelha - - - 

6 Psaenythia capito Abelha - - - 

7 Psaenythia chrysorrhoea Abelha - - - 

8 Psaenythia collaris Abelha - - - 

 
Apidae (corbiculados) 

    
9 Apis mellifera scutellata Abelha - - - 

10 Bombus (Fervidobombus) atratus Abelha - - - 

11 Bombus (Fervidobombus) morio Abelha - - - 

12 Friesella Moure Abelha - - - 
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ID Classificação taxonômica 
Nome 

comum 
Int Nac Est. 

13 Melipona bicolor pé-de-pau - - END 

14 Melipona marginata  marginata Abelha - - - 

15 Melipona quadrifasciata Abelha - - - 

16 Paratrigona lineata  lineata Abelha - - - 

17 Plebeia droryana Abelha - - - 

18 Plebeia remota Abelha - - - 

19 Scaptotrigona bipunctata bipunctata Abelha - - - 

20 Schwarziana quadripunctata Guiruçu - - VU 

21 Tetragona clavipes Abelha - - - 

22 Tetragonisca angustula Abelha - - - 

23 Trigona spinipes Abelha - - - 

 
Apidae (não corbiculados) 

    
24 Centris (Hemisiella) tarsata Abelha - - - 

25 Ceratina (Ceratinula) lucidula Abelha - - - 

26 Ceratina (Ceratinula) sclerops Abelha - - - 

27 Ceratina (Crewella) asuncionis Abelha - - - 

28 Exomalopsis (Exomalopsis) analis Abelha - - - 

29 Exomalopsis (Phanomalopsis) aureosericea Abelha - - - 

30 Exomalopsis (Phanomalopsis) jenseni Abelha - - - 

31 Florilegus (Euflorilegus) festivus Abelha - - - 

32 Gaesischia (Gaesischia) fulgurans Abelha - - - 

33 Isepeolus viperinus Abelha - - - 

34 Melissoptila minarum Abelha - - - 

35 Melissoptila paraguayensis Abelha - - - 

36 Melissoptila richardiae Abelha - - - 

37 Melissoptila thoracica Abelha - - - 

38 Paratetrapedia fervida Abelha - - - 

39 Thygater (Nectarodiaeta) sordidipennis Abelha - - - 

40 Xylocopa (Megaxylocopa) frontalis Abelha - - - 

41 Xylocopa (Stenoxylocopa) artifex Abelha - - - 

 
Colletidae 

    
45 Colletes rufipes Abelha - - - 

46 Hylaeus itapuensis Abelha - - - 
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ID Classificação taxonômica 
Nome 

comum 
Int Nac Est. 

47 Tetraglossula anthracina Abelha - - - 

 
Halictidae 

    
48 Agapostemon chapadensis Abelha - - - 

49 Augochlora (Augochlora) amphitrite Abelha - - - 

50 Augochlora (Augochlora) foxiana Abelha - - - 

51 Augochlora (Oxystoglossella) morrae Abelha - - - 

52 Augochlora (Oxystoglossella) semiramis Abelha - - - 

53 Augochlorella ephyra Abelha - - - 

54 Augochloropsis brachycephala Abelha - - - 

55 Augochloropsis chloera Abelha - - - 

56 Augochloropsis cupreola Abelha - - - 

57 Augochloropsis sparsilis Abelha - - - 

58 Caenohalictus mourei Abelha - - - 

59 Caenohalictus tesselatus Abelha - - - 

60 Dialictus bruneriellus Abelha - - - 

61 Dialictus opacus Abelha - - - 

62 Dialictus phleboleucus Abelha - - - 

63 Dialictus picadensis Abelha - - - 

64 Dialictus rhytidophorus Abelha - - - 

65 Dialictus ypiranguensis Abelha - - - 

66 Halictillus loureiroi Abelha - - - 

67 Neocorynura (Neocorynura) aenigma Abelha - - - 

68 Neocorynura (Neocorynura) atromarginata Abelha - - - 

69 Neocorynura (Neocorynura) chapadicola Abelha - - - 

70 Oragapostemon divaricatus Abelha - - - 

71 Paroxystoglossa mimetica Abelha - - - 

72 
Pseudagapostemon (Pseudagapostemon)  

pruinosus 
Abelha - - - 

73 
Pseudagapostemon (Pseudagapostemon) 

cyaneus 
Abelha - - - 

74 Pseudaugochlora graminea Abelha - - - 

75 Rhynocorynura inflaticeps Abelha - - - 

76 Temnosoma metallicum Abelha - - - 
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ID Classificação taxonômica 
Nome 

comum 
Int Nac Est. 

77 Thectochlora alaris Abelha - - - 

 
Megachilidae 

    
78 Anthodioctes claudii Abelha - - - 

79 Chrysosarus (Dactylomegachile) parsonsiae Abelha - - - 

80 Coelioxys (Acrocoelioxys) aff. aculiaticeps Abelha - - - 

81 Coelioxys (Glyptocoelioxys) vidua Abelha - - - 

82 Cressoniella (Austromegachile) corona Abelha - - - 

83 Cressoniella (Neomegachile) iheringi Abelha - - - 

84 Epanthidium autumnale Abelha - - - 

85 Hypanthidium divaricatum Abelha - - - 

86 Moureanthidium subarenarium Abelha - - - 

87 Pseudocentron (Acentron) aff. bernardina Abelha - - - 

88 Pseudocentron (Moureapis) anthidioides Abelha - - - 

89 Pseudocentron (Moureapis) nigropilosa Abelha - - - 

90 Pseudocentron (Pseudocentron) curvipes Abelha - - - 

91 Pseudocentron (Pseudocentron) terrestris Abelha - - - 

Legenda: Status de conservação: LC = Pouco Preocupante; NT = Quase Ameaçada; DD = Dados Insuficientes; 
CR= Criticamente em perigo; VU = Vulnerável; EN = Em perigo; Referências: IUCN (Disponível em: 
www.iucn.org.br); Nacional: Portaria IBAMA nª 445 de 2014; Estadual: Lei nº 11.067 de 1995, Decreto nº 
3.148 de 2004; Cites: Instrução Normativa MMA nº 1, de 15 de abril de 2014; MACHADO et al., 2008; MIKICH; 
BÉRNILS, 2004. 

 

6.2.2.2.2. Herpetofauna 

6.2.2.2.2.1 Dados primários 

Esforço amostral 

O esforço amostral empregado por método aplicado durante o 

levantamento da herpetofauna está relacionado por fase (tabela 72) e 

para o total do levantamento (tabela 73). 
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Tabela 72 – Esforço amostral empregado por método sistematizado, durante 

cada fase do levantamento da herpetofauna. 

Método Unidade Número Dias Esforço total 

Busca auditiva e visual - BAV 2 km/módulo 5 5 50 km 

Armadilhas de interceptação e queda – 

AIQ (Pitfall traps) 

8 

baldes/módulo 
5 5 200 baldes 

Busca por locais de reprodução - BSR 
6 horas/ 

módulo 
1 5 30 horas 

 

Tabela 73 - Esforço amostral empregado por método sistematizado para o total 

do levantamento da herpetofauna. 

Método Unidade Número Dias Esforço total 

Busca auditiva e visual - BAV 2 km/módulo 5 10 100 km 

Armadilhas de interceptação e queda – 

AIQ (Pitfall traps) 

8 

baldes/módulo 
5 10 400 baldes 

Busca por locais de reprodução - BSR 
6 horas/ 

módulo 
1 10 60 horas 

 

Composição de espécies 

Considerando os levantamentos da herpetofauna para ambas as 

campanhas realizadas, foram registrados um total de 16 espécies de 

anfíbios e uma espécie de réptil, distribuídos em seis famílias e duas 

ordens (Anura e Squamata). Na primeira fase de campo foram registradas 

oito espécies da herpetofauna e na segunda fase foram registradas 11 

espécies (tabela 74). 

 

As famílias mais representativas quanto ao número de espécies foram 

Leptodactylidae (n=7) e Hylidae (n=5), correspondendo juntas a 75% dos 

registros (figura 141). As espécies mais representativas durante o 

levantamento foram Physalaemus cuvieri (n=38) e Adenomera marmorata 

(n=20), correspondendo juntas a 54% dos registros (figura 142).  
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Figura 141 – Os números de espécies da herpetofauna distribuídos de acordo 

com as famílias representantes. 

 

 

Figura 142 – Os números de indivíduos registrados por espécies durante o 

levantamento da herpetofauna.  
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Tabela 74 – Lista geral das espécies da herpetofauna registradas durante o levantamento. 

Nº Classificação taxonômica Nome popular Fase Status de ocorrência 
Status 

CITES Inter Nac Est 

 
Anura 

       

 
Bufonidae 

       
1 Rhinella abei sapo-cururuzinho I S - LC - - 

2 Rhinella icterica sapo-cururu I, II N - LC - - 

 
Hylidae 

       
3 Aplastodiscus perviridis Perereca II N - LC - - 

4 Aplastodiscus sp. - I - 
    

5 Dendropsophus nanus pererequinha-do-brejo II N - LC - - 

6 Hypsiboas pulchellus rã-do-banhado II N - LC - - 

7 Scinax perereca perereca II N - LC - - 

 
Leptodactylidae 

       
8 Adenomera marmorata rãzinha II S - LC - - 

9 Leptodactylus fuscus rã-assobiadora I N - LC - - 

10 Leptodactylus gracilis rã-listrada II N - LC - - 

11 Leptodactylus latrans rã-manteiga I N - LC - - 

12 Physalaemus biligonigerus rã-chorona II N - LC - - 

13 Physalaemus cuvieri rã-cachorro I, II N - LC - - 

14 Physalaemus gracilis rãzinha II N - LC - - 

 
Microhylidae 

       
15 Elachistocleis bicolor rã-apito-de-guarda I N - LC - - 

 
Odontophrynidae 

       
16 Odontophrynus americanus sapo-da-terra I N - LC - - 
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Nº Classificação taxonômica Nome popular Fase Status de ocorrência 
Status 

CITES Inter Nac Est 

 
Squamata 

       

 
Dipsadidae 

       
17 Atractus taeniatus cobra-da-terra II N 

 
- - - 

Legenda: Status de ocorrência : R – Residente; E - Endêmica. Status de conservação: Int. – Internacional; Nac. – Nacional; Est. – Estadual.  DD – Dados deficientes; CR – 
Em perigo crítico; EN – Em perigo; VU - Vunerável; NT – Quase ameaçada. Legislação: Nacional baseada na Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014 e Estadual 
baseada no Decreto n°7.264, 01 de junho de 2010. Fase: I – 1ª campanha; II – 2ª campanha. ANEXO I: Espécies que só poderão ser comercializadas em casos 
extraordinários, que não ameacem sua sobrevivência. ANEXO II: Espécies que necessitam ter seu comércio regularizado para que não sejam futuramente ameaçadas de 
extinção. ANEXO III: Alguns países participantes da convenção restringem ou impedem a comercialização de determinadas espécies devido a problemas regionais de 
conservação. 

FONTE: IUCN, 2014; MMA, 2014; MACHADO et al., 2008; MIKICH; BÉRNILS, 2004; HADDAD et al., 2013. 
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Riqueza 

Avaliando a riqueza através da curva de rarefação entre as fases de 

campo, observa-se uma maior riqueza de espécies para a fase II, 

enquanto a fase I apresentou maior abundância no número de indivíduos 

(figura 143).  

 

 

Figura 143 – Curvas de rarefação comparativa entre as fases de campo I e II. 

 

Devido ao baixo número de espécies/indivíduos registrados nas áreas 

amostrais Tradição e Campo Alegre, a avaliação da riqueza através das 

curvas de rarefação para os módulos amostrais foram aplicadas para os 

módulos amostrais com informações relevantes para tal avaliação. Sendo 

assim, observa-se uma maior riqueza no módulo amostral Controle, 

conforme apresentado na figura 144. 
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Figura 144 – Curvas de rarefação comparativas entre os módulos amostrais. 

 

A análise da eficiência amostral para o grupo da herpetofauna demonstrou 

que o esforço amostral empregado nas fases de campo (dias de 

amostragem), foi satisfatório para garantir a representação de grande 

parte da riqueza presente nas unidades amostrais avaliadas. 

 

Comparando a riqueza observada com a riqueza estimada (índice 

Bootstrap), observa-se que o esforço amostral empregado foi satisfatório, 

sendo que 88% da riqueza estimada para o local foi registrada (figura 

145). Este resultado é confirmado pela distribuição de Michaelis-Menten, 

que mostra uma tendência a estabilização com 16 espécies em 

aproximadamente 14 dias de amostragem (figura 146). 
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Figura 145 – Rarefação de espécie por dia de amostragem comparando a 

riqueza observada e a estimada por Bootstrap. 

 

 

Figura 146 – Estimativa de riqueza pela distribuição de Michaelis-Menten. 

 

Abundância 

Para a herpetofauna foram registrados 104 indivíduos, sendo que deste 

total, 48% dos registros foram realizados no Módulo Linha de Transmissão 

(n=50), 25% no Módulo Controle (n=26), 19% no Módulo Santa Maria 

(n=20), 6% no Módulo Campo Alegre (n=6) e 2% dos registros no Módulo 

Tradição (n=2) (figura 147).  
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Dentre as espécies para o total do levantamento, apresentam-se como as 

mais abundantes Physalaemus cuvieri com 36,54%, seguido das espécies 

Adenomera marmorata com 19,23%, Leptodactylus latrans e Physalaemus 

gracilis com 7,69% cada e Rhinella abei com 5,77%. As demais espécies 

obtiveram abundância inferior a 5,0% (tabela 75). 

 

A rã-cachorro (Physalaemus cuvieri) é considerada uma espécie muito 

comum e com ampla distribuição no Brasil, habita áreas abertas, reproduz 

em banhados, açudes e em corpos d’água temporários (KWET; DI-

BERNARDO, 1999). É uma espécie tolerante a alterações ambientais, 

podendo ocupar vários tipos de ambientes antropizados (CARDOSO, 

1981). 

 

 

Figura 147 – Abundância absoluta registradas nas unidades amostrais. 
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Tabela 75 – Abundância absoluta (A) e relativa (R) para os dados da herpetofauna. 

Espécies/ Módulo 
Tradição Controle LT Campo Alegre 

Santa 

Maria 
Total 

A R A R A R A R A R A R 

Physalaemus cuvieri 0 0,00 2 7,69 27 54,00 2 33,33 7 35,00 38 36,54 

Adenomera marmorata 0 0,00 13 50,00 0 0,00 3 50,00 4 20,00 20 19,23 

Leptodactylus latrans 0 0,00 2 7,69 4 8,00 0 0,00 2 10,00 8 7,69 

Physalaemus gracilis 1 50,00 1 3,85 5 10,00 0 0,00 1 5,00 8 7,69 

Rhinella abei 0 0,00 0 0,00 4 8,00 0 0,00 2 10,00 6 5,77 

Dendropsophus nanus 0 0,00 3 11,54 2 4,00 0 0,00 0 0,00 5 4,81 

Leptodactylus fuscus 0 0,00 0 0,00 2 4,00 0 0,00 3 15,00 5 4,81 

Physalaemus biligonigerus 1 50,00 1 3,85 2 4,00 0 0,00 0 0,00 4 3,85 

Leptodactylus gracilis 0 0,00 1 3,85 0 0,00 1 16,67 0 0,00 2 1,92 

Rhinella icterica 0 0,00 1 3,85 1 2,00 0 0,00 0 0,00 2 1,92 

Aplastodiscus sp. 0 0,00 0 0,00 1 2,00 0 0,00 0 0,00 1 0,96 

Atractus taeniatus 0 0,00 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,96 

Elachistocleis bicolor 0 0,00 0 0,00 1 2,00 0 0,00 0 0,00 1 0,96 

Hypsiboas pulchellus 0 0,00 0 0,00 1 2,00 0 0,00 0 0,00 1 0,96 

Odontophrynus americanus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 1 0,96 

Scinax perereca 0 0,00 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,96 

Total 2 100 26 100 50 100 6 100 20 100 104 100 
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Para a avaliação quanto ao método aplicado, os resultados obtidos 

demonstram que o método de armadilha de interceptação e queda (pitfall) 

obteve o maior número de registros nas campanhas realizadas, tanto para 

o número de espécies quanto para o número de indivíduos, com 63% dos 

registros (figura 148). Estas armadilhas são amplamente utilizadas para a 

amostragem de anfíbios, répteis e pequenos mamíferos. Uma das 

vantagens do método é a captura de animais que raramente são 

amostrados através dos métodos tradicionais que envolvem procura visual 

(CAMPBELL; CHRISTMAN, 1982). 

 

 

Figura 148 – Relação dos registros por metodologia empregada para obtenção 

de dados da herpetofauna, considerando o número de espécies. 

 

Similaridade 

Analisando a similaridade entre os módulos amostrais, observa-se uma 

alta similaridade entre os módulos Campo Alegre e Controle e entre os 

Módulos Santa Maria e Linha de Transmissão, ambos com 96% quando 

considerada a riqueza e abundância (tabela 76). Considerando apenas a 

riqueza das espécies, observa-se uma baixa similaridade entre os módulos 

amostrais, sendo observada maior similaridade entre o módulo Linha de 

transmissão e Controle, com 44% de similaridade (tabela 77). 
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Tabela 76 – Matriz de similaridade de Morisita entre os módulos amostrais. 

Módulo Tradição Controle LT 
Campo 

Alegre 

Santa 

Maria 
Total 

Tradição 1,00 - - - - - 

Controle 0,75 1,00 - - - - 

LT 0,76 0,81 1,00 - - - 

Campo Alegre 0,69 0,96 0,87 1,00 - - 

Santa Maria 0,76 0,91 0,96 0,94 1,00 - 

Total 0,79 0,92 0,97 0,95 0,99 1,00 

*LT: Linha de transmissão 

 

Tabela 77 – Matriz de similaridade de Jaccard entre os módulos amostrais. 

Módulo Tradição Controle LT 
Campo 

Alegre 

Santa 

Maria 
Total 

Tradição 1,00 - - - - - 

Controle 0,27 1,00 - - - - 

LT 0,25 0,44 1,00 - - - 

Campo Alegre 0,17 0,36 0,14 1,00 - - 

Santa Maria 0,22 0,36 0,43 0,33 1,00 - 

Total 0,18 0,65 0,71 0,24 0,47 1,00 

*LT: Linha de transmissão 

 

A área amostral Santa Maria apresentou maior similaridade com o total 

geral pelo índice de Morisita (figura 149). Pelo índice de Jaccard, a área 

Linha de Transmissão apresentou maior similaridade com o total geral dos 

dados (figura 150). 
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Figura 149 - Dendrograma de similaridade de Morisita da composição da 

herpetofauna. 

 

 

Figura 150 – Dendrograma de similaridade de Jaccard da composição da 

herpetofauna. 
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Diversidade 

Analisando o conjunto dos perfis de diversidade gerado, pode-se verificar 

que para a herpetofauna a diversidade na área Tradição foi a menor e 

com alta homogeneidade na distribuição da abundância (figura 151). Os 

perfis das áreas Linha de Transmissão e Controle apresentaram resultados 

que não são comparáveis com a maioria das áreas, pois os perfis de 

diversidade se cruzam, demonstrando que fatores de estruturação nessas 

comunidades atuam de forma diferente (TOTHMERESZ, 1995). Ainda 

assim é possível verificar que a área Santa Maria possui maior diversidade 

que a área Campo Alegre, e esta maior que a área Tradição (figura 151). 

 

 

Figura 151 – Perfis de diversidade, considerando os módulos amostrais. 

 

Guildas alimentares 

A maioria das espécies de anuros são classificados como carnívoros, se 

alimentando de artrópodes (insetos e aranhas), além de pequenos 

vertebrados como pequenos roedores (DUELLMAN; TRUEB, 1994). 

Diferente dos anuros e lagartos, as serpentes predam vários grupos 

animais, sendo este fenômeno o principal eixo do nicho ecológico desses 

animais (TOFT, 1995). As serpentes são animais carnívoros que engolem 
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suas presas inteiras e podem caçar em vários tipos de substratos 

(aquático, subterrâneo, terrestre e arbóreo) (GREENE, 1997). 

 

Uso do habitat e hábito das espécies 

Com relação ao hábito das espécies da herpetofauna, observa-se que a 

maioria das espécies identificadas possuem hábito terrestre, representado 

por 10 espécies. Quanto ao tipo de habitat, grande parte das espécies são 

dependentes de ambientes florestais bem como de áreas abertas.  

 

Status de conservação 

Não foram registradas espécies ameaçadas durante o levantamento da 

herpetofauna. 

 

Status de ocorrência 

Dentre os registros obtidos durante o levantamento da herpetofauna, 

apenas duas espécies são consideras endêmicas do Brasil, Rhinella abei 

(sapo-cururuzinho) e Adenomera marmorata (rãzinha) (IUCN, 2016). Não 

foram registradas espécies exóticas durante o levantamento da 

herpetofauna. 

 

Espécies sinantrópicas 

Algumas das espécies registradas podem ser citadas como sinantrópicas, 

sendo elas: Physalaemus cuvieri, Rhinella abei, Rhinella icterica e 

Elachistocleis bicolor. Tais espécies se beneficiam de modificações 

antrópicas do ambiente devido a disponibilização de novas áreas para 

reprodução (açudes de piscicultura, poças e lagos). Como essas espécies 

não necessitam de recursos especializados para reprodução, elas são mais 

tolerantes a alterações ambientais e, desse modo, podem ampliar sua 

distribuição (HADDAD, 1998). 
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Espécies de interesse cinegético 

Em relação às espécies cinegéticas observadas durante o levantamento da 

herpetofauna, ao menos uma espécie pode ser caçada para alimentação: 

a rã-manteiga (Leptodactylus latrans). Contudo, vale ressaltar que 

serpentes de uma maneira geral, bem como pequenos lagartos e anfíbios, 

sofrem perseguição em função do medo generalizado que tais espécies 

imprimem à população, que considera indevidamente todas as espécies 

como peçonhentas ou geradoras de risco. 

 

Espécies de interesse econômico, científico e/ou médico-

veterinário 

Em relação às espécies de interesse médico-veterinário, destaca-se 

algumas espécies de sapos venenosas, como as espécies do gênero 

Rhinella, que podem ocasionar intoxicação em animais domésticos caso 

sejam abocanhados e/ou ingeridos. Nenhuma espécie de serpente 

peçonhenta foi registrada durante o levantamento da herpetofauna. 

 

Espécies bioindicadoras ou de interesse ecológico 

A combinação de várias características morfológicas, fisiológicas, ciclo de 

vida com estágios aquáticos e terrestres, capacidade de dispersão limitada 

e padrões de distribuição geográfica e/ou área de vida restrita, torna os 

anfíbios um grupo extremamente suscetível às alterações ambientais, 

sendo assim potenciais indicadores da qualidade ambiental de inúmeros 

ambientes (BORGES et al., 2007). Algumas particularidades devem ser 

levadas em consideração antes da eleição de possíveis espécies 

indicadoras. Uma boa espécie bioindicadora necessita apresentar alta 

abundância e frequência de ocorrência em determinada área. Neste 

sentido, espécies de encontro ocasional, ou que ocorrem em baixa 

abundância nas áreas amostradas não possuem valor como 

bioindicadores, apesar de poderem ser afetadas por impactos do 

empreendimento (DUFRÊNE; LEGENDRE, 1997). Considerando os dados, 

as famílias Hylidae e Leptodactylida representam as principais espécies 
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com status de bioindicadoras, juntas correspondem a 75% da anurofauna 

registrada.  

 

Registros fotográficos 

A seguir são apresentados alguns registros fotográficos da herpetofauna 

obtidos durante os levantamentos deste estudo. 

 

 

Figura 152 – Espécies da herpetofauna registradas durante o levantamento de 

campo – (A) Aplastodiscus perviridis (perereca); (B) Leptodactylus latrans (rã-

manteiga); (C e D) Aplastodiscus sp.; (E e F) Scinax perereca (perereca). 
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6.2.2.2.2.2 Dados secundários 

Anfíbios 

Para os anfíbios foram encontrados registros para região de 51 espécies, 

distribuídos em 11 famílias e duas ordens (Anura e Gymnophiona). 

Destas, a ordem mais representativa foi a Anura, tendo como seu taxon 

mais representativo, em número de espécie, a família Hylidae, com 26 

espécies (tabela 78). 
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Tabela 78 - Espécies de anfíbios com possível ocorrência na região. 

ID Classificação taxonômica Nome comum Hábito Int. Nac. Est. 

 
ANURA 

     

 
Alsodidae 

     

1 Limnomedusa macroglossa Rãzinha-de-corredeira Te LC - CR 

 
Bufonidae 

     

2 Melanophryniscus vilavelhensis Sapinho-de-barriga-colorida Ft - - - 

3 Dendrophryniscus stawiarskyi - - DD - DD 

4 Melanophryniscus tumifrons Sapinho Te LC - - 

5 Rhinella henseli Sapo-cururuzinho Te LC - - 

6 Rhinella icterica Sapo-cururu Te LC - - 

 
Brachycephalidae 

     

7 Ischnocnema henselii Rã-do-folhiço Cr LC - - 

8 Ischnocnema guentheri Rã-da-mata Cr / Ar LC - - 

 
Centrolenidae 

     

9 Vitreorana uranoscopa Rã-de-vidro Ar LC - - 

 
Cyclorhamphidae 

     

10 Odontophrynus americanus Sapo-escavador / Sapo-boi Te LC - - 

11 Proceratophrys avelinoi Sapo-de-chifre Cr LC - - 

 
Hylidae 

     

12 Aplastodiscus perviridis Perereca-verde Ar LC - - 

13 Dendropsophus microps Pererequinha-do-brejo Ar LC - - 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Hábito Int. Nac. Est. 

14 Dendropsophus minutus Perereca-ampulheta Ar LC - - 

15 Dendropsophus nahdereri Pererequinha-do-brejo Ar LC - - 

16 Dendropsophus sanborni Pererequinha-do-brejo Ar LC - - 

17 Hypsiboas albomarginatus Perereca-de-flancos-brancos Ar LC - - 

18 Hypsiboas albopunctatus Perereca-cabrinha Ar LC - - 

19 Hypsiboas bischoffi Perereca Ar LC - - 

20 Hypsiboas caingua Sapo-martelo Ar LC - - 

21 Hypsiboas faber Sapo-fereiro Ar LC - - 

22 Hypsiboas leptolineatus Perereca-de-pijamas Ar LC - - 

23 Hypsiboas prasinus Perereca Ar LC - - 

24 Hypsiboas pulchellus Perereca Ar LC - - 

25 Phyllomedusa distincta Perereca-das-folhagens Ar LC - - 

26 Phyllomedusa tetraploidea Perereca-macaco Ar LC - - 

27 Pseudis cardosoi Rã-d'água Aq LC - - 

28 Scinax aromothyella Perereca Ar DD - - 

29 Scinax berthae Perereca-pequena-rizonha 
 

LC - - 

30 Scinax fuscovarius Perereca-de-banheiro Ar LC - - 

31 Scinax granulatus Perereca-dos-gravatas Ar / Te LC - - 

32 Scinax perereca Perereca-do-banheiro Ar LC - - 

33 Scinax rizibilis Perereca-rizadinha Ar LC - - 

34 Scinax squalirostris Perereca Ar LC - - 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Hábito Int. Nac. Est. 

35 Scinax uruguayus Perereca-uruguaia Ar LC - - 

36 Sphaenorhynchus surdus Sapinho-limão Ar / Aq LC - - 

37 Trachycephalus dibernardoi Perereca-grudenta Ar LC - - 

 
Leptodactylidae 

     

38 Leptodactylus fuscus Rã-assoviadora Te LC - - 

39 Leptodactylus gracilis Rã-listrada Cr LC - - 

40 Leptodactylus latrans Rãzinha-do-folhiço Te LC - - 

41 Leptodactylus mystacinus Rã-assoviadora Te LC - - 

42 Leptodactylus notoaktites Rã-gota Cr LC - - 

43 Leptodactylus plaumanni Rã-escavadeira Cr LC - - 

44 Physalaemus cuvieri Rã-cachorro Te LC - - 

45 Physalaemus gracilis Rã-chorona 
 

LC - - 

46 Physalaemus maculiventris Rãzinha-do-folhiço Cr LC - DD 

47 Pleurodema bibroni Rã 
 

NT - - 

 
Microhylidae 

     

48 Elachistocleis bicolor Rã-grilo Fs LC - - 

 
Odontophrynidae 

     

49 Odontophrynus americanus Rã-da-horta Te LC - - 

 
GYMNOPHIONA 

     

 
Caeciliidae 

     

50 Luetkenotyphlus brasiliensis Cobra-cega Fs DD - DD 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Hábito Int. Nac. Est. 

 
Siphonopidae 

     

51 Siphonops paulensis Cobra-cega Fs LC - - 

Legenda: Status de conservação – LC (Least concern: “pouco preocupante”), VU (“Vulnerável”), END (Endangered: “em perigo”), NT (Near threatened: “quase ameaçada”), 
CR (criticamente ameaçado), DD (Deficiente de dados); Hábito: Te – terrícola, Cr – críptico, Fs – fossorial, Ar – arborícola, Aq – aquático. 

FONTE: IUCN, 2014; MMA, 2014; MACHADO et al., 2008; MIKICH; BÉRNILS, 2004; HADDAD et al., 2013. 
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Répteis 

Para os répteis foram encontrados registros de 69 espécies para a região 

de estudo, distribuídos em 16 famílias e duas ordens (Squamata e 

Testudines). Destas, a ordem mais representativa foi a Squamata tendo 

como seu taxon mais representativo, em número de espécie, a família 

Dipsadidae (tabela 79).  
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Tabela 79 - Espécies de répteis com possível ocorrência na região. 

ID Classificação taxonômica Nome comum Hábito Dieta Int. Nac. Est. 

 
SQUAMATA 

      

 
Amphisbaenidae 

      
1 Amphisbaena prunicolor cobra-de-duas-cabeças - - - - - 

2 Amphisbaena trachura cobra-de-duas-cabeças - - - - - 

3 Leposternon microcephalum cobra-de-duas-cabeças Fs - - - - 

 
Anguidae 

      
4 Ophiodes striatus cobra-de-vidro - - - - - 

 
Anomalepididae 

      
5 Liotyphlops beui cobra-cega - - LC - - 

 
Colubridae 

      
6 Chironius bicarinatus cobra-cipó Ar / Te Ca - - - 

7 Spilotes pullatus caninana Ar / Te Ca - - - 

8 Tantilla melanocephala - - - - - 
 

 
Dipsadidae 

      
9 Atractus reticulatus cobra-da-terra - - - - - 

10 Atractus paraguayensis cobra-da-terra - - - - - 

11 Atractus taeniatus - - - - - - 

12 Boiruna maculata muçurana - - - - - 

13 Calamodontophis ronaldoi - - - END END - 

14 Clelia hussami muçurana - - DD - - 

15 Clelia plumbea muçurana Te Ca - - - 

16 Echinanthera cyanopleura cobra-lisa Te Ca - - - 

17 Erythrolamprus jaegeri - - - LC - - 

18 Erythrolamprus miliaris cobra-d'água Aq / Te Ca / Ps - - - 

19 Erythrolamprus poecilogyrus cobra-de-capim Te Ca - - - 

20 Erythrolamprus reginae cobra-d'água - - - - - 

21 Erythrolamprus semiaureus - - - - - - 

22 Gomesophis brasiliensis cobra-espada Aq Inv - - - 

23 Helicops infrataeniatus - - - - - - 

24 Lygophis anomalus - - - - - - 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Hábito Dieta Int. Nac. Est. 

25 Oxyrhopus clathratus falsa-coral Te Ca - - - 

26 Oxyrhopus rhombifer falsa-coral - - - - - 

27 Phalotris reticulatus - - - - - - 

28 Philodryas aestiva cobra-verde - - - - - 

29 Philodryas olfersii cobra-verde - - - - - 

30 Philodryas patagoniensis muçurana Te Ca LC - - 

31 Pseudoboa haasi muçurana Te Ca LC - - 

32 Psomophis obtusus - - - LC - - 

33 Sibynomorphus ventrimaculatus dormideira - - LC - - 

34 Taeniophallus affinis cobra-lisa - - LC - - 

35 Taeniophallus occipitalis - - - - - - 

36 Thamnodynastes nattereri cobra-espada - - - - - 

37 Thamnodynastes strigatus cobra-espada - - LC - - 

38 Thamnodynastes hypoconia cobra-espada Ar / Te Ca - - - 

39 Tomodon dorsatus cobra-espada Te Inv - - - 

40 Xenodon dorbignyi - - - - - - 

41 Xenodon guentheri boipevinha - - - - - 

42 Xenodon merremii boipeva - - - - - 

43 Xenodon neuwiedii boipevinha Te Ca LC - - 

 
Elapidae 

      
44 Micrurus altirostris coral-verdadeira - - - - - 

 
Gekkonidae 

      
45 Hemidactylus mabouia lagartixa - - - - - 

 
Gymnophtalmidae 

      
46 Cercosaura schreibersii lagartinho - - LC - - 

 
Leiosauridae 

      
47 Anisolepis grilli calango - - LC - - 

48 Enyalius iheringii calango-verde - - - - - 

49 Urostrophus vautieri calango - - - - - 

 
Mabuyidae 

      
50 Aspronema dorsivittatum lagartinho - - - - - 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Hábito Dieta Int. Nac. Est. 

 
Phyllodactylidae 

      
51 Homonota uruguayensis - - - - VU - 

 
Teiidae 

      
52 Contomastix lacertoides - - - - - - 

53 Salvator merianae lagarto-teiú - - LC - - 

54 Teius oculatus - - - - - - 

 
Tropiduridae 

      
55 Stenocercus azureus - - - - END DD 

56 Tropidurus catalanensis calango - - - 
 

- 

57 Tropidurus torquatus - - - LC - - 

 
Viperidae 

      
58 Bothrops alternatus urutu - - - - - 

59 Bothrops cotiara cotiara - - - - DD 

60 Bothrops jararacuçu jararacuçu Te Ca - - - 

61 Bothrops jararaca jararaca Ar / Te Ca - - - 

62 Bothrops neuwiedi jararaca-pintada - - - - - 

63 Bothrops pubescens - - - - - - 

64 Crotalus durissus cascavel Te Ca LC - - 

 
TESTUDINES 

      

 
Chelidae 

      
65 Acanthochelys spixii - - - NT - - 

66 Hydromedusa tectifera - - - - - - 

67 Phrynops hilarii cágado-cinza - - - - - 

68 Phrynops williamsi cágado-grande - - - - VU 

 
Emydidae 

      
69 Trachemys dorbigni tigre-d'água - - - - - 

Legenda: Status de conservação – LC (Least concern: “pouco preocupante”), VU (“Vulnerável”), END (Endangered: “em perigo”), NT (Near threatened: “quase ameaçada”), 
CR (criticamente ameaçado), DD (Deficiente de dados); Hábito: Te – Terrícola, Ar – arborícola, Aq – aquático, Fs – fossorial. 

FONTE: IUCN, 2014; MMA, 2014; MACHADO et al., 2008; MIKICH; BÉRNILS, 2004; MARQUES et al., 2001. 
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6.2.2.2.3. Avifauna 

6.2.2.2.3.1 Dados primários 

Esforço amostral 

A seguir são apresentados os esforços amostrais empregados por 

campanha e o total acumulado das campanhas de levantamento da 

avifauna.  

 

Tabela 80 – Esforço amostral empregado em cada uma das campanhas do 

levantamento da avifauna. 

Método Unidade Quantidade Dias Esforço total 

Ponto de escuta 10 min/ponto 6 pontos/dia 5 300 min 

Censo por transecção 1 km/transecto 2 transecto 5 10 km 

 

Tabela 81 – Esforço amostral empregado para as duas campanhas do 

levantamento da avifauna. 

Método Unidade Quantidade Dias Esforço total 

Ponto de escuta 10 min/ponto 6 pontos/dia 10 600 min 

Censo por transecção 1 km/transecto 2 transecto 10 20 km 

 

Composição de espécies 

No levantamento de dados primários realizado para a avifauna foram 

registrados 1.175 indivíduos distribuídos em 163 espécies, 48 famílias e 

21 ordens. Do total, as famílias mais representativas foram: Thraupidae 

(n = 21; 12,9%), Tyrannidae (n = 17; 10,4%) e Furnariidae (n = 10; 

6,1%), todas pertencentes a ordem Passeriformes. Esta última é a ordem 

com maior representatividade de espécies, abarcando um total de 95 

espécies (58%). As demais ordens somadas contabilizam 68 espécies 

(42%). 
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Figura 153 – Porcentagem de representação das espécies por família, 

considerando todas as ordens registradas durante o estudo. 
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Figura 154 – Proporção do número de espécies para a ordem Passeriforme e 

para as demais da avifauna. 

 

Considerando as ordens classificadas como Passeriformes e não 

Passeriformes, em separado, como são convencionais em estudos da 

avifuna, pode-se observar que para a primeira as famílias mais 

representativas são: Thraupidae (n = 21; 22,1%), Tyrannidae (n = 17; 

17,9%) e Furnariidae (n = 10; 10,5%) (figura 132). Para outras ordens as 

famílias com maior representatividade em número de espécies foram 

Columbidae (n = 7; 10,3%), Accipitridae (n = 6; 8,8%) e Picidae (n = 6; 

8,8%) (figura 156). 
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Figura 155 – Proporção do número de espécies por família para a ordem 

Passeriformes. 
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Figura 156 – Proporção do número de espécies por família, outras ordens. 

 

Quando comparadas as distribuições das espécies por famílias nas ordens, 

pode-se observar que as famílias dos traupídeos, tiranídeos e furnarídeos, 

são bem representadas em ambas as fases. 
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Figura 157 – Proporção do número de espécies por família da ordem 

Passeriformes, em cada fase. 
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Figura 158 – Proporção do número de espécies por família para as outras 

ordens. 
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Tabela 82 – Lista das espécies de aves registradas durante o levantamento. 

Nº Classificação taxonômica Fase Nome popular Guildas 
Status de 

ocorrência 
Sensitividade 

Status de ameaça 

CITES Int. Nac. Est. 

 
Accipitriformes 

         

 
Accipitridae 

         
1 Accipiter striatus I tauató-miúdo C R M ANEXO II LC - - 

2 Elanoides forficatus II gavião-tesoura C R M ANEXO II LC - - 

3 Elanus leucurus II gavião-peneira C R B ANEXO II LC - - 

4 Heterospizias meridionalis II gavião-caboclo C R - ANEXO II LC - - 

5 Ictinia plumbea I sovi C R M ANEXO II LC - - 

6 Rupornis magnirostris I,II gavião-carijó C R - ANEXO II LC - - 

 
Anseriformes 

         

 
Anatidae 

         
7 Amazonetta brasiliensis I ananaí O R B - LC - - 

 
Apodiformes 

         

 
Apodidae 

         

8 Streptoprocne zonaris II 
taperuçu-de-coleira-

branca 
I R B - LC - - 

 
Trochilidae 

         

9 Chlorostilbon lucidus I,II 
besourinho-de-bico-

vermelho 
N R - ANEXO II LC - - 

10 Colibri serrirostris I 
beija-flor-de-orelha-

violeta 
C R B ANEXO II LC - - 

11 Eupetomena macroura II beija-flor-tesoura F R B ANEXO II LC - - 

12 Leucochloris albicollis I,II 
beija-flor-de-papo-

branco 
N R - ANEXO II LC - - 

13 Thalurania glaucopis I 
beija-flor-de-fronte-

violeta 
N R M ANEXO II LC - - 

 
Caprimulgiformes 

         

 
Caprimulgidae 

         
14 Hydropsalis torquata II bacurau-tesoura I R - - LC - - 

15 Nyctidromus albicollis II bacurau I - B - LC - - 

 
Cathartiformes 

         

 
Cathartidae 

         
16 Cathartes aura II urubu-de-cabeça- D R B - LC - - 
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Nº Classificação taxonômica Fase Nome popular Guildas 
Status de 

ocorrência 
Sensitividade 

Status de ameaça 

CITES Int. Nac. Est. 

vermelha 

17 Coragyps atratus I,II urubu D R B - LC - - 

18 Sarcoramphus papa I,II urubu-rei - R M 
ANEXO 

III 
LC - - 

 
Charadriiformes 

         

 
Charadriidae 

         
19 Vanellus chilensis I,II quero-quero O R B - LC - - 

 
Recurvirostridae 

         

20 Himantopus melanurus II 
pernilongo-de-

costas-brancas 
C R - - - - - 

 
Columbiformes 

         

 
Columbidae 

         
21 Columbina squammata II fogo-apagou G R B - LC - - 

22 Columbina talpacoti II rolinha C R B - LC - - 

23 Leptotila rufaxilla I 
juriti-de-testa-

branca 
G R M - LC - - 

24 Leptotila verreauxi I,II juriti-pupu G R B - LC - - 

25 Patagioenas cayennensis I,II pomba-galega F R - - LC - - 

26 Patagioenas picazuro I,II asa-branca G R - - LC - - 

27 Zenaida auriculata I,II avoante G R B - LC - - 

 
Coraciiformes 

         

 
Alcedinidae 

         

28 Chloroceryle amazona II 
martim-pescador-

verde 
P R B - LC - - 

29 Chloroceryle americana II 
martim-pescador-

pequeno 
P R B - LC - - 

 
Cuculiformes 

         

 
Cuculidae 

         
30 Crotophaga ani II anu-preto I R B - LC - - 

31 Crotophaga major II anu-coroca - R M - LC - - 

32 Guira guira II anu-branco I R B - LC - - 

33 Piaya cayana I,II alma-de-gato I R B - LC - - 

34 Tapera naevia I saci I R B - LC - - 
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Nº Classificação taxonômica Fase Nome popular Guildas 
Status de 

ocorrência 
Sensitividade 

Status de ameaça 

CITES Int. Nac. Est. 

 
Falconiformes 

         

 
Falconidae 

         
35 Caracara plancus I,II caracará O R B ANEXO II LC - - 

36 Falco femoralis I falcão-de-coleira C R B ANEXO II LC - - 

37 Falco sparverius II quiriquiri C R B ANEXO II LC - - 

38 Milvago chimachima I,II carrapateiro C R B ANEXO II LC - - 

39 Milvago chimango I,II chimango O R B ANEXO II LC - - 

 
Galbuliformes 

         

 
Bucconidae 

         
40 Nystalus chacuru II joão-bobo - R M - LC - - 

 
Galliformes 

         

 
Cracidae 

         
41 Penelope obscura I,II jacuguaçu O R - - LC - - 

 
Gruiformes 

         

 
Rallidae 

         
42 Aramides saracura I,II saracura-do-mato O R - - LC - - 

43 Gallinula galeata II galinha-d'água O R B - LC - - 

44 Laterallus leucopyrrhus I sanã-vermelha - R - - LC - - 

 
Passeriformes 

         

 
Cardinalidae 

         
45 Cyanoloxia brissonii I azulão - R - - LC - - 

46 Cyanoloxia glaucocaerulea II azulinho F R - - LC - NT 

 
Conopophagidae 

         
47 Conopophaga lineata II chupa-dente I R M - LC VU - 

 
Corvidae 

         
48 Cyanocorax caeruleus I,II gralha-azul O R - - NT - - 

49 Cyanocorax chrysops I,II gralha-picaça F R - - LC - - 

 
Dendrocolaptidae 

         
50 Dendrocolaptes platyrostris I,II arapaçu-grande I R M - LC - - 

51 Sittasomus griseicapillus I,II arapaçu-verde I R M - LC - - 

52 Xiphocolaptes albicollis II 
arapaçu-de-

garganta-branca 
I R M - LC - - 

53 Xiphorhynchus fuscus I arapaçu-rajado I R - - LC - - 
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Nº Classificação taxonômica Fase Nome popular Guildas 
Status de 

ocorrência 
Sensitividade 

Status de ameaça 

CITES Int. Nac. Est. 

 
Estrildidae 

         
54 Estrilda astrild II bico-de-lacre G R - - LC - - 

 
Fringillidae 

         
55 Spinus magellanicus I,II pintassilgo - - - - LC - - 

 
Furnariidae 

         

56 
Clibanornis 

dendrocolaptoides 
I cisqueiro I R - - NT - - 

57 Cranioleuca obsoleta II arredio-oliváceo I R - - LC - - 

58 Furnarius rufus I,II joão-de-barro I R B - LC - - 

59 Heliobletus contaminatus I,II trepadorzinho I R - - LC - - 

60 Leptasthenura setaria I,II grimpeiro I R - - NT - - 

61 Lochmias nematura I,II joão-porca I R M - LC - - 

62 Philydor rufum I 
limpa-folha-de-

testa-baia 
I R - - LC - - 

63 Synallaxis cinerascens I,II pi-puí I R - - LC - - 

64 Synallaxis ruficapilla I pichororé I R B - LC - - 

65 Synallaxis spixi I joão-teneném I R B - LC - - 

 
Hirundinidae 

         

66 Pygochelidon cyanoleuca II 
andorinha-pequena-

de-casa 
I R B - LC - - 

 
Icteridae 

         
67 Cacicus chrysopterus I,II japuíra O R - - LC - - 

68 Cacicus haemorrhous I,II guaxe - R B - LC - - 

69 Chrysomus ruficapillus I garibaldi O R - - LC - - 

70 Gnorimopsar chopi II pássaro-preto O R B - LC - - 

71 Molothrus bonariensis I chupim O R B - LC - - 

72 Pseudoleistes guirahuro II chopim-do-brejo G R B - LC - - 

 
Mimidae 

         
73 Mimus saturninus II sabiá-do-campo O R B - LC - - 

 
Motacillidae 

         

74 Anthus lutescens I,II 
caminheiro-

zumbidor 
I R B - LC - - 

 
Parulidae 
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Nº Classificação taxonômica Fase Nome popular Guildas 
Status de 

ocorrência 
Sensitividade 

Status de ameaça 

CITES Int. Nac. Est. 

75 Basileuterus culicivorus I,II pula-pula O R M - LC - - 

76 Myiothlypis leucoblephara I,II pula-pula-assobiador - R - - LC - - 

77 Setophaga pitiayumi II mariquita - R - - LC - - 

 
Passerellidae 

         
78 Ammodramus humeralis I,II tico-tico-do-campo G R B - LC - - 

79 Zonotrichia capensis I,II tico-tico O R B - LC - - 

 
Passeridae 

         
80 Passer domesticus II pardal G R - - LC - - 

 
Pipridae 

         
81 Chiroxiphia caudata II tangará G R - - LC - - 

 
Platyrinchidae 

         
82 Platyrinchus mystaceus I,II patinho I R M - LC VU - 

 
Rhynchocyclidae 

         
83 Hemitriccus obsoletus I,II catraca I R - - LC - DD 

84 Leptopogon amaurocephalus I cabeçudo I R M - LC - - 

85 Poecilotriccus plumbeiceps I tororó I R - - LC - - 

86 Todirostrum cinereum I ferreirinho-relógio I R B - LC - - 

87 Tolmomyias sulphurescens I 
bico-chato-de-

orelha-preta 
I R M - LC - - 

 
Thamnophilidae 

         
88 Dysithamnus mentalis I,II choquinha-lisa F R M - LC - - 

89 Mackenziaena leachii II 
borralhara-

assobiadora 
I R - - LC - - 

90 Thamnophilus caerulescens I,II choca-da-mata I R B - LC VU - 

91 Thamnophilus ruficapillus I 
choca-de-chapéu-

vermelho 
I R B - LC - - 

 
Thraupidae 

         
92 Coryphospingus cucullatus II tico-tico-rei G - - - LC - - 

93 Donacospiza albifrons I tico-tico-do-banhado G R - - LC - - 

94 Emberizoides herbicola I,II canário-do-campo G R B - LC - - 

95 Embernagra platensis II sabiá-do-banhado O R - - LC - - 

96 Haplospiza unicolor II cigarra-bambu G R - - LC - - 

97 Hemithraupis guira I saíra-de-papo-preto C R B - LC - - 
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Nº Classificação taxonômica Fase Nome popular Guildas 
Status de 

ocorrência 
Sensitividade 

Status de ameaça 

CITES Int. Nac. Est. 

98 Microspingus cabanisi I,II quete-do-sul - - - - LC - - 

99 Pipraeidea bonariensis II 
sanhaço-papa-

laranja 
F R B - LC - - 

100 Pipraeidea melanonota I,II saíra-viúva O R - - LC - - 

101 Pyrrhocoma ruficeps II cabecinha-castanha F R - - LC - - 

102 Saltator similis I trinca-ferro F/C R B - LC - - 

103 Sicalis flaveola I,II canário-da-terra G R B - LC - - 

104 Sicalis luteola I tipio G R B - LC - - 

105 Sporophila caerulescens I,II coleirinho G R - - LC - - 

106 Sporophila hypoxantha I 
caboclinho-de-

barriga-vermelha 
- R - - LC VU NT 

107 Stephanophorus diadematus I,II sanhaço-frade F R - - LC - - 

108 Tachyphonus coronatus I tiê-preto F R - - LC - - 

109 Tangara sayaca I,II sanhaço-cinzento O R - - LC - - 

110 Tersina viridis II saí-andorinha F R B - LC - - 

111 Trichothraupis melanops I,II tiê-de-topete - R M - LC - - 

112 Volatinia jacarina I,II tiziu G R B - LC - - 

 
Tityridae 

         

113 
Pachyramphus 

polychopterus 
I caneleiro-preto I R B - LC - - 

114 Pachyramphus validus I,II 
caneleiro-de-

chapéu-preto 
O R M - LC - - 

 
Troglodytidae 

         
115 Troglodytes musculus I,II corruíra I R - - LC - - 

 
Turdidae 

         
116 Turdus albicollis II sabiá-coleira O R M - LC - - 

117 Turdus amaurochalinus I sabiá-poca O R B - LC - - 

118 Turdus leucomelas I,II sabiá-branco O R B - LC - - 

119 Turdus rufiventris I,II sabiá-laranjeira O R B - LC - - 

 
Tyrannidae 

         
120 Capsiempis flaveola I marianinha-amarela I R B - LC - - 

121 Colonia colonus II viuvinha F/C R B - LC - - 

122 Elaenia mesoleuca I tuque F R B - LC - - 
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Nº Classificação taxonômica Fase Nome popular Guildas 
Status de 

ocorrência 
Sensitividade 

Status de ameaça 

CITES Int. Nac. Est. 

123 Elaenia spectabilis I guaracava-grande O R B - LC - - 

124 Empidonomus varius I peitica I R B - LC - - 

125 Knipolegus cyanirostris II 
maria-preta-de-bico-

azulado 
I R - - LC - - 

126 Lathrotriccus euleri I enferrujado I R M - LC - - 

127 Legatus leucophaius I bem-te-vi-pirata I R B - LC - - 

128 Machetornis rixosa II suiriri-cavaleiro I R - - LC - - 

129 Megarynchus pitangua I neinei O R - - LC - - 

130 Myiarchus swainsoni I irré I R B - LC - - 

131 Myiarchus tyrannulus I 
maria-cavaleira-de-

rabo-enferrujado 
I R B - LC - - 

132 Myiodynastes maculatus I bem-te-vi-rajado O R B - LC - - 

133 Pitangus sulphuratus I,II bem-te-vi F R B - LC - - 

134 Serpophaga subcristata I,II alegrinho I R B - LC - - 

135 Tyrannus melancholicus I,II suiriri I R B - LC - - 

136 Xolmis cinereus II primavera - R - - LC - - 

 
Vireonidae 

         
137 Cyclarhis gujanensis I,II pitiguari O R B - LC - - 

138 Hylophilus poicilotis I verdinho-coroado C R - - LC - - 

139 Vireo chivi I juruviara I R B - - - - 

 
Pelecaniformes 

         

 
Ardeidae 

         
140 Ardea alba II garça-branca O R B - LC - - 

141 Bubulcus ibis II garça-vaqueira O R B - LC - - 

142 Butorides striata II socozinho O R - - LC - - 

143 Syrigma sibilatrix II maria-faceira O R M - LC - - 

 
Threskiornithidae 

         
144 Theristicus caudatus I curicaca - R B - LC - - 

 
Piciformes 

         

 
Picidae 

         
145 Colaptes campestris II pica-pau-do-campo I R B - LC - - 

146 Colaptes melanochloros II 
pica-pau-verde-

barrado 
I R B - LC - - 
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Nº Classificação taxonômica Fase Nome popular Guildas 
Status de 

ocorrência 
Sensitividade 

Status de ameaça 

CITES Int. Nac. Est. 

147 Dryocopus lineatus I,II 
pica-pau-de-banda-

branca 
I R B - - - - 

148 Melanerpes candidus I,II pica-pau-branco I R B - LC - - 

149 Picumnus temminckii II 
picapauzinho-de-

coleira 
I R - - LC - - 

150 Veniliornis spilogaster I,II 
picapauzinho-verde-

carijó 
O R M - LC - - 

 
Ramphastidae 

         

151 Ramphastos dicolorus I,II 
tucano-de-bico-

verde 
O R - 

ANEXO 

III 
LC - - 

152 Selenidera maculirostris I araçari-poca F R - 
ANEXO 

III 
LC - - 

 
Psittaciformes 

         

 
Psittacidae 

         

153 Amazona vinacea II 
papagaio-de-peito-

roxo 
F R M ANEXO I EN VU NT 

154 Myiopsitta monachus I caturrita F R - ANEXO II LC - - 

155 Pionus maximiliani II maitaca F R M ANEXO II LC - - 

156 Pyrrhura frontalis II tiriba F R M ANEXO II LC - - 

 
Strigiformes 

         

 
Strigidae 

         
157 Athene cunicularia II coruja-buraqueira I R M ANEXO II  LC - - 

 
Suliformes 

         

 
Anhingidae 

         
158 Anhinga anhinga II biguatinga P R M - LC - - 

 
Tinamiformes 

         

 
Tinamidae 

         
159 Crypturellus obsoletus I,II inambuguaçu O R - - LC - - 

160 Crypturellus tataupa I inambu-chintã G R B - LC - - 

161 Nothura maculosa I,II codorna-amarela C R B - LC - - 

162 Rhynchotus rufescens II perdiz - R B - LC - - 

 
Trogoniformes 

         

 
Trogonidae 
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Nº Classificação taxonômica Fase Nome popular Guildas 
Status de 

ocorrência 
Sensitividade 

Status de ameaça 

CITES Int. Nac. Est. 

163 Trogon surrucura I,II surucuá-variado F R M - LC - - 
Legenda: Status de ocorrência : R – Residente; E - Endêmica. Status de conservação: Int. – Internacional; Nac. – Nacional; Est. – Estadual.  DD – Dados deficientes; CR – 
Em perigo crítico; EN – Em perigo; VU - Vunerável; NT – Quase ameaçada. Legislação: Nacional baseada na Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014 e Estadual 
baseada no Decreto n°7.264, 01 de junho de 2010. Fase: I – 1ª campanha; II – 2ª campanha.  Sensitividade a distúrbios ambientais: (A) alta sensibilidade; (M) média 
sensibilidade; e (B) baixa sensibilidade. Guidas tróficas: (F) frugívoros; (G) granívoros; (I) insetívoros; (N) nectarívoros; (O) onívoros; e (C) carnívoros; (P) piscívoros. S.O: 
Status de ocorrência; Sens.: Sensitividade. ANEXO I: Espécies que só poderão ser comercializadas em casos extraordinários, que não ameacem sua sobrevivência. ANEXO 
II: Espécies que necessitam ter seu comércio regularizado para que não sejam futuramente ameaçadas de extinção. ANEXO III: Alguns países participantes da convenção 
restringem ou impedem a comercialização de determinadas espécies devido a problemas regionais de conservação. 
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Riqueza 

Para o cálculo da suficiência amostral, a partir da extrapolação da curva 

de registros de novas espécies de Michaelis-Menten, foram considerados 

50 dias como sendo o esforço máximo para obtenção da quase totalidade 

das espécies (figura 159). Visando obter uma dimensão do esforço 

amostral empregado, foram calculadas a taxa de incremento diário (figura 

160) e a média do número de espécies a cada dez dias de amostragem 

(figura 161).  

 

 

Figura 159 – Curva por extrapolação de Michaelis-Menten para determinação e 

suficiência amostral. 
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Figura 160 – Número de espécies adicionadas pelo aumento do esforço 

amostral. 

 

 

Figura 161 – Média do número de espécies adicionadas a cada 10 dias de 

amostragem. 

 

Considerando os resultados obtidos, pode-se verificar que o a maioria das 

espécies foram inseridas nos dez primeiros dias de esforço, que 

correspondem ao esforço empregado para as duas campanhas de 

levantamento de dados utilizadas neste EIA. A adição de espécies com a 
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continuação do esforço amostral não é significativa, quando comparadas 

aos dez primeiros dias de amostram. 

 

Estimativa de riqueza 

O número total de espécies observadas (n = 163) compreendeu 86% das 

espécies estimadas pelo método Bootstrap (n = 189).  

 

 

Figura 162 – Estimativa do número de espécies, a partir dos dados coletados em 

cinco módulos amostrais. 

 

Esse total pode ser considerado satisfatório, pois abarca a maior 

porcentagem as espécies esperadas para as áreas estudadas (PEREIRA et 

al., 2015; COSTA-BRAGA et al., 2014). Foi utilizado o estimador de 

riqueza Boostrap, considerando os seguintes os critérios: a) apresentar a 

riqueza média estimada mais próxima possível da riqueza real observada; 

apresentar a menor variação entre os valores estimados para um mesmo 

método; c) deve produzir estimativas que não diferem amplamente dos 

demais estimadores (TOTI et al., 2000) 
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Curvas de rarefação 

Visando comparar as riquezas observadas, foram calculadas as curvas de 

rarefação comparando a riqueza entre os módulos amostrais, os tipos 

fitofisionômicos amostrado, entre os hábitos registrados para cada 

fisionomia vegetal e a riqueza obtida pelos métodos. Comparando a 

riqueza entre os módulos com um mesmo esforço amostral, ou seja, pela 

curva com o menor número de indivíduo registrado, pode-se perceber 

claramente que a área controle possui maior riqueza, quando comparadas 

as demais áreas (figura 163).  

 

 

Figura 163 – Curva de rarefação comparando as riquezas observadas para os 

módulos amostrais propostos. 

 

Comparando as riquezas entre as fitofisionomias, foi evidenciada maior 

representatividade da floresta sobre os campos. Naturalmente essa 

diferença na riqueza espécies já era esperada, pois características 

estruturais da vegetação geram uma maior complexidade por gerar 

ambientes heterogêneos (diferença na composição florística) e 

estratificados (verticalmente e horizontalmente), possibilitando a 

formação de muitos micro-habitats e aumentando a disponibilidade de 

recurso, dando condições para que mais espécies possam ocupar um 
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mesmo ambiente (TEWS et al., 2004; JETZ; RAHBEK, 2002; BELSKY; 

CANHAM, 1994; MACARTHUR;, 1964; KARR, 1990). As aves de ambientes 

campestres, pelo processo adaptativo em ambientes mais abertos, 

parecem ser menos influenciadas pela alteração de habitat a nível de 

paisagem, do que as florestais (CAMILOTTI, 2009; BAKKER et al. 2002), 

todavia a capacidade estrutural e a disponibilidade de recurso das áreas 

campestres, são mais reduzidas. 

 

 

Figura 164 – Curva de rarefação comparando as riquezas observadas entre as 

fitofisionomias das áreas amostradas. 

 

Na comparação dos dados de riqueza entre os estratos dos ambientes 

amostrados, o número de espécies do dossel foi menor. Houve um 

aumento conjunto da riqueza para as espécies de solo, sub-bosque e em 

voo. O número de espécies do bosque e sub-bosque foram maiores (figura 

163). 
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Figura 165 – Curva de rarefação comparando as riquezas observadas entre os 

estratos da Floresta Ombrófila Densa. 

 

 

Figura 166 – Curva de rarefação comparando as riquezas observadas entre os 

hábitos dos Campos Naturais. 
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Figura 167 – Curva de rarefação comparando as riquezas entre os métodos 

empregados em diferentes fases. CT:Censo por Transecção; PE: Pontos de 

escuta. 

 

Abundância 

O índice pontual de abundância forneceu informações importantes a 

respeito das representações dos números parciais dos indivíduos por 

espécie em cada uma das fases do levantamento e de cada uma das áreas 

amostradas. As espécies com as maiores abundâncias relativas foram 

Zonotrichia capensis, Basileuterus culicivorus, Myiothlypis leucoblephara, 

Patagioenas picazuro, Chrysomus ruficapillus, Pseudoleistes guirahuro, 

Sporophila caerulescens, Cyclarhis gujanensis, Zenaida auriculata, 

Pyrrhura frontalis, Vireo chivi, Colaptes campestris, Thamnophilus 

caerulescens, Aramides saracura, Chiroxiphia caudata e Sittasomus 

griseicapillus (tabela 83). 
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Tabela 83 – Índice Pontual de Abundância (IPA) das espécies de aves durante 

as fases do levantamento da fauna. 

Espécies 
PE-FI 

 

PE-FII 

 

PE-total 

Contato IPA   Contato IPA   Contato IPA 

Zonotrichia capensis 38 0,63 

 

52 0,87 

 

90 0,75 

Basileuterus culicivorus 9 0,15 

 

38 0,63 

 

47 0,39 

Myiothlypis leucoblephara 30 0,50 

 

17 0,28 

 

47 0,39 

Patagioenas picazuro 24 0,40 

 

1 0,02 

 

25 0,21 

Chrysomus ruficapillus 24 0,40 

 

- - 

 

24 0,20 

Pseudoleistes guirahuro - - 

 

24 0,40 

 

24 0,20 

Sporophila caerulescens 10 0,17 

 

14 0,23 

 

24 0,20 

Cyclarhis gujanensis 17 0,28 

 

2 0,03 

 

19 0,16 

Zenaida auriculata 2 0,03 

 

16 0,27 

 

18 0,15 

Pyrrhura frontalis - - 

 

16 0,27 

 

16 0,13 

Vireo chivi 16 0,27 

 

- - 

 

16 0,13 

Colaptes campestris 12 0,20 

 

2 0,03 

 

14 0,12 

Thamnophilus caerulescens 14 0,23 

 

- - 

 

14 0,12 

Aramides saracura 1 0,02 

 

10 0,17 

 

11 0,09 

Chiroxiphia caudata - - 

 

11 0,18 

 

11 0,09 

Sittasomus griseicapillus 7 0,12 

 

4 0,07 

 

11 0,09 

Crypturellus obsoletus 6 0,10 

 

3 0,05 

 

9 0,08 

Vanellus chilensis 9 0,15 

 

- - 

 

9 0,08 

Ammodramus humeralis 8 0,13 

 

- - 

 

8 0,07 

Rupornis magnirostris 6 0,10 

 

2 0,03 

 

8 0,07 

Synallaxis spixi 8 0,13 

 

- - 

 

8 0,07 

Coryphospingus cucullatus - - 

 

7 0,12 

 

7 0,06 

Leptotila verreauxi 6 0,10 

 

1 0,02 

 

7 0,06 

Myiarchus swainsoni 7 0,12 

 

- - 

 

7 0,06 

Pitangus sulphuratus 6 0,10 

 

1 0,02 

 

7 0,06 

Troglodytes musculus 7 0,12 

 

- - 

 

7 0,06 

Hylophilus poicilotis 6 0,10 

 

- - 

 

6 0,05 

Theristicus caudatus 6 0,10 

 

- - 

 

6 0,05 

Turdus rufiventris 1 0,02 

 

5 0,08 

 

6 0,05 

Leptopogon amaurocephalus 5 0,08 

 

- - 

 

5 0,04 

Leptotila rufaxilla 4 0,07 

 

1 0,02 

 

5 0,04 

Microspingus cabanisi 1 0,02 

 

4 0,07 

 

5 0,04 

Penelope obscura 4 0,07 

 

1 0,02 

 

5 0,04 

Ramphastos dicolorus 1 0,02 

 

4 0,07 

 

5 0,04 

Stephanophorus diadematus 5 0,08 

 

- - 

 

5 0,04 

Tangara sayaca 1 0,02 

 

4 0,07 

 

5 0,04 

Chlorostilbon lucidus 4 0,07 

 

- - 

 

4 0,03 

Conopophaga lineata - - 

 

4 0,07 

 

4 0,03 

Elaenia spectabilis 4 0,07 

 

- - 

 

4 0,03 

Lathrotriccus euleri 4 0,07 

 

- - 

 

4 0,03 

Pachyramphus polychopterus 4 0,07 

 

- - 

 

4 0,03 

Veniliornis spilogaster 4 0,07 

 

- - 

 

4 0,03 

Anthus lutescens 1 0,02 

 

2 0,03 

 

3 0,03 

Cyanocorax chrysops 3 0,05 

 

- - 

 

3 0,03 

Dysithamnus mentalis 2 0,03 

 

1 0,02 

 

3 0,03 

Elaenia mesoleuca 3 0,05 

 

- - 

 

3 0,03 

Leptasthenura setaria 3 0,05 

 

- - 

 

3 0,03 
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Espécies 
PE-FI 

 

PE-FII 

 

PE-total 

Contato IPA   Contato IPA   Contato IPA 

Sicalis luteola 3 0,05 

 

- - 

 

3 0,03 

Turdus albicollis - - 

 

3 0,05 

 

3 0,03 

Turdus amaurochalinus 3 0,05 

 

- - 

 

3 0,03 

Amazonetta brasiliensis 2 0,03 

 

- - 

 

2 0,02 

Dryocopus lineatus - - 

 

2 0,03 

 

2 0,02 

Empidonomus varius 2 0,03 

 

- - 

 

2 0,02 

Furnarius rufus 2 0,03 

 

- - 

 

2 0,02 

Leucochloris albicollis 2 0,03 

 

- - 

 

2 0,02 

Melanerpes candidus 1 0,02 

 

1 0,02 

 

2 0,02 

Milvago chimachima 2 0,03 

 

- - 

 

2 0,02 

Myiarchus tyrannulus 2 0,03 

 

- - 

 

2 0,02 

Nothura maculosa 2 0,03 

 

- - 

 

2 0,02 

Patagioenas cayennensis 2 0,03 

 

- - 

 

2 0,02 

Picumnus temminckii - - 

 

2 0,03 

 

2 0,02 

Pipraeidea melanonota 2 0,03 

 

- - 

 

2 0,02 

Rhynchotus rufescens 2 0,03 

 

- - 

 

2 0,02 

Serpophaga subcristata 2 0,03 

 

- - 

 

2 0,02 

Todirostrum cinereum 2 0,03 

 

- - 

 

2 0,02 

Tolmomyias sulphurescens 2 0,03 

 

- - 

 

2 0,02 

Volatinia jacarina 2 0,03 

 

- - 

 

2 0,02 

Xolmis cinereus - - 

 

2 0,03 

 

2 0,02 

Cacicus chrysopterus 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Caracara plancus 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Colonia colonus - - 

 

1 0,02 

 

1 0,01 

Coragyps atratus 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Cyanocorax caeruleus 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Cyanoloxia brissonii 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Donacospiza albifrons 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Emberizoides herbicola - - 

 

1 0,02 

 

1 0,01 

Falco femoralis 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Gnorimopsar chopi 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Hemithraupis guira 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Hemitriccus obsoletus 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Laterallus leucopyrrhus 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Milvago chimango 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Piaya cayana 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Pionus maximiliani - - 

 

1 0,02 

 

1 0,01 

Platyrinchus mystaceus 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Pygochelidon cyanoleuca 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Saltator similis 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Sporophila hypoxantha 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Synallaxis cinerascens 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Synallaxis ruficapilla 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Tachyphonus coronatus 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Tapera naevia 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Thalurania glaucopis 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Thamnophilus ruficapillus 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Trichothraupis melanops - - 

 

1 0,02 

 

1 0,01 

Turdus leucomelas 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Tyrannus melancholicus 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 
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Espécies 
PE-FI 

 

PE-FII 

 

PE-total 

Contato IPA   Contato IPA   Contato IPA 

Xiphorhynchus fuscus 1 0,02 

 

- - 

 

1 0,01 

Total 394 -   261 -   655 - 
*PE: Ponto de escuta 

 

As espécies que apresentaram as maiores abundância são espécies mais 

adaptadas a ambientes abertos e/ou antropizados com predominância de 

pastagem. Essas espécies possuem uma menor exigência quanto a 

qualidade dos habitats que ocupam, sendo que algumas apresentam 

comportamento sinantrópico, sendo até mesmo beneficiadas pelas ações 

antrópicas, pois conseguem obter recursos com maior facilidade e sem a 

competição que teria em um ambiente mais equilibrado. 
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Figura 168 – Índice Pontual de Abundância das espécies de aves para o total do levantamento. PE: ponto de escuta 
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Figura 169 – Índice Pontual de Abundância das espécies de aves durante a primeira fase do levantamento. PE: ponto de 

escuta 
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Figura 170 – Índice Pontual de Abundância das espécies de aves durante a segunda fase do levantamento. PE: Ponto de 

escuta
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Similaridade de Morisita 

Considerando a similaridade na composição das assembléias de aves entre 

os ambientes analisados, pode-se perceber que as áreas Controle, Campo 

Alegre, Tradição e Santa Maria, se apresentam com uma similaridade de 

composição mais expressiva entre si (n ± 0,8 ou 80% de similaridade). 

Todavia, a área Linha de Transmissão apresentou uma baixa similaridade 

em relação às demais (figura 171). 

 

 

Figura 171 – Análise de agrupamento para a similaridade entre as assembléias 

de aves analisadas. 

 

Tabela 84 – Similaridade entre as assembléias de aves nas áreas amostrais, a 

partir do índice de Morisita. 

Módulos Tradição Controle 
Linha de 

transmissão 

Campo 

Alegre 

Santa 

Maria 

Tradição 1 0,8 0,4 0,8 0,8 

Controle - 1 0,4 0,7 0,8 

Linha de 

transmissão 
- - 1 0,4 0,4 

Campo Alegre - - - 1 0,8 

Santa Maria - - - - 1 
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Apesar de a maioria das áreas apresentarem certos níveis de alteração 

ambiental no seu entorno, a área Linha de Transmissão encontra-se 

isolada, imersa em uma matriz de pastagem, formando um pequeno 

fragmento com alto nível de isolamento. É possível que tal condição 

ambiental gerada seja o principal fator de explicação a discrepância de 

similaridade gerada. 

 

Diversidade 

A diversidade analisada a partir do perfil de diversidade demonstrou que a 

fase I apresentou maior diversidade que a fase II (figura 172). Neste 

comparativo, um ponto fundamental a ser considerado é a sazonalidade, 

pois em ambientes temperados as variações aparecem como importante 

fator no registro ou ocorrência das espécies (CARRANO, 2013; ANJOS; 

GRAF, 1993). 

 

 

Figura 172 – Perfil de diversidade gerado para comparar a diversidade entre as 

fases do levantamento. H’ – corresponde ao máximo do intervalo do índice de 

diversidade de Shanon (0 a 1); 1/D – corresponde ao índice de Simpson (2) 

 

Quando analisadas as áreas amostrais, considerando as informações 

acumuladas das duas campanhas, foi possível observar que no conjunto 

as áreas que apresentaram maiores similaridades na composição entre sí, 

possuem características estruturais que precisam ser analisadas 
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cuidadosamente (figura 138). As áreas Tapinha e Santa Maria apresentam 

perfis de diversidade que se cruzam com os perfis gerados para as áreas 

Tradição e Controle, significando que apesar de possuírem maior riqueza 

absoluta ambas possuem características de distribuição de suas 

abundâncias com pesos diferenciados, não permitindo que suas 

diversidades sejam comparadas (MELO, 2008; TÓTHMÉRÉSZ, 1995). 

Independente do conjunto com resultados de diversidade mais 

expressivos, foi possível observar que a área Linha de Transmissão foi a 

que apresentou a menor diversidade de aves em todo estudo (figura 138). 

 

 

Figura 173 – Perfil de diversidade gerado para comparar a diversidade entre as 

áreas analisadas. H’ – corresponde ao máximo do intervalo do índice de 

diversidade de Shanon (0 a 1); 1/D – corresponde ao índice de Simpson (2) 

 

Retirando o efeito das áreas com estruturações diferenciadas, pode-se 

observar que a área Controle apresentou a maior diversidade que a área 

Tradição, e ambas as áreas com maiores valores de diversidade que a 

Linha de Transmissão (figura 174).  
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Figura 174 – Perfil de diversidade gerado para comparar a diversidade entre as 

áreas analisadas, excluindo-se as áreas Tapinha e Santa Maria. H’ – 

corresponde o máximo do intervalo do índice de diversidade de Shanon (0 a 1); 

1/D – corresponde ao índice de Simpson (2) 

 

Guildas alimentares 

Para as espécies registradas durante as fases do levantamento de campo, 

foram realizados os enquadramento alimentares baseados nas 

bibliografias disponíveis que categorizam as preferências alimentares das 

espécies (SILVA et al, 2014; CARRANO, 2013; SCHERER et al, 2012; 

BISPO; SCHERER-NETO, 2010; SCHERER et al, 2005). Das 163 espécies 

registradas, 36% são insetívoras (n = 59) e 23% são onívoras (n = 37; 

espécies que possuem alimentação variável e oportunista). Estas duas 

guildas representam mais de 50% dos tipos alimentares encontrados 

durante o estudo (figura 175). 
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Figura 175 – Guildas alimentares das espécies levantadas no estudo. 

 

A estrutura alimentar apresentada é uma boa representação do que pode 

ser esperado em ambientes abertos, considerando que muitos insetívoros 

registrados são de ambientes abertos realizando capturas em voo. 

 

Uso do habitat 

Quanto ao uso do habitat, foram encontrados usos diferenciados dos dois 

principais ambientes onde as áreas foram instaladas. Desta distribuição 

por ambientes, 83 espécies ocorreram somente na Floresta Ombrófila 

Densa e 17 espécies ocorreram com exclusividade nos Campos Naturais. 

Do total de espécies, 63 ocorreram sem uma preferência por habitat, 

sendo registradas nas duas fitofisionomias. 
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Tabela 85 – Ocorrência das espécies quanto nos ambientes amostrados. 

Espécies Campos naturais Floresta ombrófila mista 

Accipiter striatus X - 

Amazona vinacea - X 

Amazonetta brasiliensis X - 

Ammodramus humeralis X X 

Anhinga anhinga - X 

Anthus lutescens X X 

Aramides saracura X X 

Ardea alba - X 

Athene cunicularia - X 

Basileuterus culicivorus X X 

Bubulcus ibis - X 

Butorides striata - X 

Cacicus chrysopterus - X 

Cacicus haemorrhous - X 

Capsiempis flaveola - X 

Caracara plancus X X 

Cathartes aura - X 

Chiroxiphia caudata - X 

Chloroceryle amazona - X 

Chloroceryle americana - X 

Chlorostilbon lucidus X X 

Chrysomus ruficapillus X - 

Clibanornis dendrocolaptoides - X 

Colaptes campestris X X 

Colaptes melanochloros - X 

Colibri serrirostris X - 

Colonia colonus - X 

Columbina squammata - X 

Columbina talpacoti - X 

Conopophaga lineata - X 

Coragyps atratus X X 

Coryphospingus cucullatus - X 

Cranioleuca obsoleta - X 

Crotophaga ani - X 

Crotophaga major - X 

Crypturellus obsoletus X X 

Crypturellus tataupa X - 

Cyanocorax caeruleus - X 

Cyanocorax chrysops X X 

Cyanoloxia brissonii X - 

Cyanoloxia glaucocaerulea - X 

Cyclarhis gujanensis X X 

Dendrocolaptes platyrostris - X 

Donacospiza albifrons X - 

Dryocopus lineatus - X 

Dysithamnus mentalis X X 

Elaenia mesoleuca X - 

Elaenia spectabilis X - 

Elanoides forficatus - X 

Elanus leucurus - X 

Emberizoides herbicola X X 
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Espécies Campos naturais Floresta ombrófila mista 

Embernagra platensis - X 

Empidonomus varius - X 

Estrilda astrild - X 

Eupetomena macroura - X 

Falco femoralis X - 

Falco sparverius - X 

Furnarius rufus X X 

Gallinula galeata - X 

Gnorimopsar chopi X X 

Guira guira - X 

Haplospiza unicolor - X 

Heliobletus contaminatus - X 

Hemithraupis guira - X 

Hemitriccus obsoletus X - 

Heterospizias meridionalis - X 

Himantopus melanurus - X 

Hydropsalis torquata - X 

Hylophilus poicilotis X X 

Ictinia plumbea X - 

Knipolegus cyanirostris - X 

Laterallus leucopyrrhus X - 

Lathrotriccus euleri X - 

Legatus leucophaius - X 

Leptasthenura setaria X X 

Leptopogon amaurocephalus X X 

Leptotila rufaxilla - X 

Leptotila verreauxi X X 

Leucochloris albicollis X X 

Lochmias nematura - X 

Machetornis rixosa - X 

Mackenziaena leachii - X 

Megarynchus pitangua - X 

Melanerpes candidus X X 

Microspingus cabanisi X X 

Milvago chimachima X X 

Milvago chimango X X 

Mimus saturninus - X 

Molothrus bonariensis - X 

Myiarchus swainsoni X X 

Myiarchus tyrannulus X X 

Myiodynastes maculatus X X 

Myiopsitta monachus - X 

Myiothlypis leucoblephara X X 

Nothura maculosa X X 

Nyctidromus albicollis - X 

Nystalus chacuru - X 

Pachyramphus polychopterus X X 

Pachyramphus validus - X 

Passer domesticus - X 

Patagioenas cayennensis X X 

Patagioenas picazuro X X 

Penelope obscura X X 
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Espécies Campos naturais Floresta ombrófila mista 

Philydor rufum - X 

Piaya cayana X X 

Picumnus temminckii - X 

Pionus maximiliani - X 

Pipraeidea bonariensis - X 

Pipraeidea melanonota X X 

Pitangus sulphuratus X X 

Platyrinchus mystaceus - X 

Poecilotriccus plumbeiceps - X 

Pseudoleistes guirahuro - X 

Pygochelidon cyanoleuca X X 

Pyrrhocoma ruficeps - X 

Pyrrhura frontalis - X 

Ramphastos dicolorus X X 

Rhynchotus rufescens X X 

Rupornis magnirostris X X 

Saltator similis - X 

Sarcoramphus papa - X 

Selenidera maculirostris - X 

Serpophaga subcristata X X 

Setophaga pitiayumi - X 

Sicalis flaveola X X 

Sicalis luteola X X 

Sittasomus griseicapillus X X 

Spinus magellanicus X X 

Sporophila caerulescens X X 

Sporophila hypoxantha X - 

Stephanophorus diadematus X X 

Streptoprocne zonaris - X 

Synallaxis cinerascens X X 

Synallaxis ruficapilla - X 

Synallaxis spixi X X 

Syrigma sibilatrix - X 

Tachyphonus coronatus - X 

Tangara sayaca - X 

Tapera naevia - X 

Tersina viridis - X 

Thalurania glaucopis - X 

Thamnophilus caerulescens X X 

Thamnophilus ruficapillus X - 

Theristicus caudatus X X 

Todirostrum cinereum X - 

Tolmomyias sulphurescens X X 

Trichothraupis melanops - X 

Troglodytes musculus X X 

Trogon surrucura X X 

Turdus albicollis - X 

Turdus amaurochalinus - X 

Turdus leucomelas - X 

Turdus rufiventris X X 

Tyrannus melancholicus X X 

Vanellus chilensis X X 
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Espécies Campos naturais Floresta ombrófila mista 

Veniliornis spilogaster X X 

Vireo chivi X X 

Volatinia jacarina X X 

Xiphocolaptes albicollis - X 

Xiphorhynchus fuscus X X 

Xolmis cinereus - X 

Zenaida auriculata X X 

Zonotrichia capensis X X 

 
80 146 

 

Status de conservação 

Algumas espécies de aves registradas durante o estudo devem ser 

consideradas como de maior relevância para o estudo, considerando que 

são espécies indicadas como ameaçadas (em algum nível) ou quase 

ameaçada de extinção. 

 

Considerando o disposto pela Instrução Normativa IBAMA nº 01/2014, 

foram registradas 24 espécies indicadas nos anexos da CITES, sendo uma 

espécies classificada no ANEXO I da CITES o papagaio-de-peito-roxo 

Amazona vinacea, 20 espécies classificadas no ANEXO II da CITES o 

tauató-miúdo Accipiter striatus, o gavião-tesoura Elanoides forficatus , o 

gavião-peneira Elanus leucurus, a tiriba Pyrrhura frontalis e a coruja-

buraqueira Athene cunicularia. O urubu-rei Sarcoramphus papa, o tucano-

de-bico-verde Ramphastos dicolorus e o araçari-poca Selenidera 

maculirostris, estão classificadas no anexo III da CITES (tabela 86).. 

 

Considerando as demais categorias de ameaça, foi registrada uma espécie 

consideradas ameaçada internacionalmente em perigo de extinção (o 

papagaio-de-peito-roxo). Além disso, três espécies classificadas como 

quase ameaçadas foram registradas (a gralha-azul, o cisqueiro e o 

grimpeiro) (tabela 86). 

 

Considerando a lista nacional foram registradas quatro espécies 

categorizadas como vulnerável (o chupa-dente, o patinho, a choca-da-
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mata e o papagaio-de-peito-roxo, este último considerado em todas as 

listas) e considerando as espécies do Estado do Paraná, foram registradas 

três espécies quase ameaçadas (o azulinho, o caboclinho-de-barriga-

vermelha e o papagaio-de-peito-roxo), e uma espécies com deficiência de 

dados (tabela 86). 

 

Tabela 86 – Lista das espécies classificadas como ameaçadas. 

Nº 
Classificação 

taxonômica 
Nome popular CITES Int. Nac. Est. 

1 Accipiter striatus tauató-miúdo ANEXO II LC - - 

2 Elanoides forficatus gavião-tesoura ANEXO II LC - - 

3 Elanus leucurus gavião-peneira ANEXO II LC - - 

4 Heterospizias meridionalis gavião-caboclo ANEXO II LC - - 

5 Ictinia plumbea sovi ANEXO II LC - - 

6 Rupornis magnirostris gavião-carijó ANEXO II LC - - 

9 Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-bico-

vermelho 
ANEXO II LC - - 

10 Colibri serrirostris 
beija-flor-de-orelha-

violeta 
ANEXO II LC - - 

11 Eupetomena macroura beija-flor-tesoura ANEXO II LC - - 

12 Leucochloris albicollis 
beija-flor-de-papo-

branco 
ANEXO II LC - - 

13 Thalurania glaucopis 
beija-flor-de-fronte-

violeta 
ANEXO II LC - - 

18 Sarcoramphus papa urubu-rei ANEXO III LC - - 

35 Caracara plancus caracará ANEXO II LC - - 

36 Falco femoralis falcão-de-coleira ANEXO II LC - - 

37 Falco sparverius quiriquiri ANEXO II LC - - 

38 Milvago chimachima carrapateiro ANEXO II LC - - 

39 Milvago chimango chimango ANEXO II LC - - 

46 Cyanoloxia glaucocaerulea azulinho - LC - NT 

47 Conopophaga lineata chupa-dente - LC VU - 

48 Cyanocorax caeruleus gralha-azul - NT - - 

56 
Clibanornis 

dendrocolaptoides 
cisqueiro - NT - - 

60 Leptasthenura setaria grimpeiro - NT - - 

82 Platyrinchus mystaceus patinho - LC VU - 

83 Hemitriccus obsoletus catraca - LC - DD 

90 
Thamnophilus 

caerulescens 
choca-da-mata - LC VU - 

106 Sporophila hypoxantha 
caboclinho-de-barriga-

vermelha 
- LC VU NT 

151 Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde ANEXO III LC - - 

152 Selenidera maculirostris araçari-poca ANEXO III LC - - 

153 Amazona vinacea 
papagaio-de-peito-

roxo 
ANEXO I EN VU NT 

154 Myiopsitta monachus caturrita ANEXO II LC - - 

155 Pionus maximiliani maitaca ANEXO II LC - - 

156 Pyrrhura frontalis tiriba ANEXO II LC - - 

157 Athene cunicularia coruja-buraqueira ANEXO II LC - - 
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Status de ocorrência 

Dentre as espécies levantadas no estudo não foram observadas espécies 

endêmicas de aves. Todavia, foram registradas três espécies exóticas: o 

bico-de-lacre, a graça-vaqueira e o pardal, ver descrição a seguir. 

 

 O bico-de-lacre Estrilda astrild é uma espécie exótica, proveniente 

da região sul da África e introduzida no Brasil através de navios 

negreiros no reinado de D. Pedro I. É uma espécie com baixa 

capacidade de dispersão devido às características comportamentais 

de voo - voos de curta distância (WIKIAVES, 2016); 

 A garça-vaqueira Bubulcus ibis, também conhecida como garça-

carrapateira, compreende outra espécie exótica de origem africana 

alocada para o continente americano. Devido sua forte relação com 

os grandes mamíferos nas savanas africanas, adaptou-se muito bem 

as extensas pastagens brasileiras (WIKIAVES, 2016); 

 O pardal Passer domesticus, é uma espécie originária do Oriente 

Médio, entretanto este pássaro começou a se dispersar pela Europa 

e Ásia, chegando à América por volta de 1850, e ao Brasil por volta 

de 1903, no Rio de Janeiro. Além do ambiente urbano, essa espécie 

tem se dispersado para as zonas rurais, chegando a prejudicar a 

produtividade agrícola em algumas situações (WIKIAVES, 2016). 

 

Espécies sinantrópicas 

Dentro da definição dada pela Instrução Normativa nº 141/2006, são 

populações animais de espécies silvestres nativas ou exóticas que utilizam 

recursos de áreas antrópicas como via de passagem ou local de descanso 

de forma transitória em seu deslocamento, ou mesmo permanente, 

utilizando-as como área de vida. Neste contexto, as espécies já 

destacadas acima entram nesta categoria (E. astrild, B. íbis e P. 

domesticus), porém adicionadas a outras espécies. A seguir são listadas 

algumas espécies relativamente comuns, com comportamentos 

sinantrópicos encontrados na região: 
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Tabela 87 – Lista de espécies com comportamento sinantrópico encontradas nas 

áreas estudadas. 

Classificação taxonômica Nome popular Fase 

Rupornis magnirostris gavião-carijó I,II 

Nyctidromus albicollis bacurau II 

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha II 

Coragyps atratus urubu I,II 

Vanellus chilensis quero-quero I,II 

Columbina talpacoti rolinha II 

Patagioenas picazuro asa-branca I,II 

Zenaida auriculata avoante I,II 

Crotophaga ani anu-preto II 

Guira guira anu-branco II 

Caracara plancus caracará I,II 

Milvago chimachima carrapateiro I,II 

Gnorimopsar chopi pássaro-preto II 

Molothrus bonariensis chupim I 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo I,II 

Zonotrichia capensis tico-tico I,II 

Passer domesticus pardal II 

Sicalis flaveola canário-da-terra I,II 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento I,II 

Troglodytes musculus corruíra I,II 

Turdus leucomelas sabiá-branco I,II 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira I,II 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi I,II 

Tyrannus melancholicus suiriri I,II 

Theristicus caudatus curicaca I 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo II 

Athene cunicularia coruja-buraqueira II 

Rhynchotus rufescens perdiz II 

 

Espécies de interesse cinegético 

Para o estudo foram listadas algumas espécies como de potencial 

interesse cinegético. Estas espécies são geralmente de maior porte e 

apreciadas por caçadores, seja para a caça esportiva, seja para a caça de 

subsistência (TEIXEIRA, 2013; BEZERRA et al., 2012). A tabela a seguir 

apresenta a listagem de espécies cinegéticas comumente encontradas na 

região. 
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Tabela 88 – Lista de espécies de interesse cinegético. 

Classificação taxonômica Nome popular Fase 

Amazonetta brasiliensis ananaí I 

Columbina squammata fogo-apagou II 

Columbina talpacoti rolinha II 

Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-branca I 

Leptotila verreauxi juriti-pupu I,II 

Patagioenas cayennensis pomba-galega I,II 

Patagioenas picazuro asa-branca I,II 

Zenaida auriculata avoante I,II 

Penelope obscura jacuguaçu I,II 

Aramides saracura saracura-do-mato I,II 

Gallinula galeata galinha-d'água II 

Laterallus leucopyrrhus sanã-vermelha I 

Crypturellus obsoletus inambuguaçu I,II 

Crypturellus tataupa inambu-chintã I 

Nothura maculosa codorna-amarela I,II 

Rhynchotus rufescens perdiz II 

 

As aves constituem um dos grupos de vertebrados de maior importância 

cinegética em todo mundo. Em algumas regiões do Brasil possui 

importância social, econômica e cultural para as populações locais 

(BEZERRA et al., 2012). As espécies apresentadas possuem 

comportamentos ecológicos distintos, ocupando habitats distintos como 

solos de florestas, solos em campos, subdossel, ambientes aquáticos, etc. 

Assim, uma variedade de técnicas é utilizada para a captura de aves pelas 

populações locais. Outro fator relacionado a essas espécies é a 

sazonalidade, pois algumas espécies são mais abundantes em 

determinados períodos do ano, aumentando a pressão de caça sobre elas 

(BEZERRA et al., 2012). 

 

Espécies de interesse econômico, científico e/ou médico-

veterinário 

Quanto às aves de interesse econômico, a tabela a seguir apresenta uma 

lista com algumas espécies registradas que podem ser alvo de tráfico de 

animais silvestres, e que apresentam, ainda que de forma ilegal, alguma 

vantagem econômica. 
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Tabela 89 – Lista de espécies de interesse econômico. 

Classificação taxonômica Nome popular Fase 

Cyanoloxia brissonii azulão I 

Cyanoloxia glaucocaerulea azulinho II 

Spinus magellanicus pintassilgo I,II 

Cacicus chrysopterus japuíra I,II 

Cacicus haemorrhous guaxe I,II 

Chrysomus ruficapillus garibaldi I 

Gnorimopsar chopi pássaro-preto II 

Molothrus bonariensis chupim I 

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo II 

Chiroxiphia caudata tangará II 

Sicalis flaveola canário-da-terra I,II 

Sicalis luteola tipio I 

Sporophila caerulescens coleirinho I,II 

Sporophila hypoxantha caboclinho-de-barriga-vermelha I 

Tachyphonus coronatus tiê-preto I 

Turdus albicollis sabiá-coleira II 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira I,II 

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde I,II 

Selenidera maculirostris araçari-poca I 

Amazona vinacea papagaio-de-peito-roxo II 

Myiopsitta monachus caturrita I 

Pionus maximiliani maitaca II 

Pyrrhura frontalis tiriba II 

Trogon surrucura surucuá-variado I,II 

 

Estudos sobre apreensão de animais alvo de tráfico no Brasil entre 1999 e 

2000, mostraram que as aves representam até 80% dos animais 

apreendidos (RENCTAS, 2001). Essas práticas possuem um forte cunho 

cultural e os animais que são os principais alvos possuem características 

marcantes, seja por um canto bem elaborado, seja pelo destaque e/ou 

variedade da coloração das penas (e.g. Cyanoloxia brissonii, Sicalis 

flaveola, Amazona vinacea, etc.) (GOGLIATH, 2010). 

 

Das espécies destacadas, merecem atenção científica, em estudo mais 

localizados todas as espécies classificadas com ameaçadas e com 

ocorrência nas áreas estudadas, exemplo: Amazona vinacea e 

Sarcoramphus papa. Essas espécies possuem certa fragilidade de sua 
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população em função do nível de exigência ambiental, merecendo maior 

atenção da comunidade científica no que diz respeito às necessidades 

ambientais para a manutenção da espécie. 

 

Algumas espécies de pombos, papagaios e periquitos apresentam um 

potencial em disseminar uma doença específica denominada psitacose. 

Essa doença é provocada pelo agente etiológico Chlamydia psittaci, uma 

bactéria gram-negativa que pode provocar febre, prostração, tosse, 

cefaléia, calafrios, acompanhados de acometimento das vias aéreas 

superiores ou inferiores em seres humanos. Todavia, na maioria dos casos 

existe a necessidade do contato entre o homem e a ave, que pode se dar 

através da utilização de algumas espécies silvestres como animais de 

estimação (FUNASA, 2000).  

 

Espécies bioindicadoras ou de interesse ecológico 

Considerando que os Campos Naturais são tipos vegetacionais únicos e 

estão sobre forte pressão antrópica na região, relacionar espécies de aves 

com ocorrência nessa fisionomia pode servir de ferramenta para ajudar a 

avaliar os efeitos das atividades antrópicas sobre o os campos. Algumas 

espécies que podem ser utilizadas como ferramentas nesta situação são: 

Spinus magellanicus, Sicalis flaveola, Sporophila hypoxantha e 

Stephanophorus diadematus. 

 

Registros fotográficos 

Durante a execução dos métodos no levantamento da avifauna, foram 

realizados registros fotográficos de algumas espécies, em ambas as fases 

de levantamento. A seguir são apresentados alguns dos registros obtidos 

durante as campanhas realizadas. 
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Figura 176 – Registros fotográficos obtidos durante a primeira campanha. A) 

Accipiter striatus (gavião-miúdo); B) Athene cunicularia (coruja-buraqueira); C) 

Colaptes campestris (pica-pau-do-campo); D) Embernagra platensis (sabiá-do-

banhado); E) Heliobletus contaminatus (trepadorzinho); F) Leptotila verreauxi 

(juriti-pupu). 
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Figura 177 – Registros fotográficos obtidos durante a primeira campanha. A) 

Leucochloris albicollis (beija-flor-de-papo-branco); B) Philydor rufum (limpa-

folha-de-testa-baia); C) Poospiza cabanisi (tico-tico-da-taquara); Serpophaga 

subcristata (alegrinho); E) Sporophila caerulescens (coleirinho) - macho); F) 

Sporophila caerulescens (coleirinho) - fêmea. 
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Figura 178 – Registros fotográficos obtidos durante a primeira campanha. A) 

Syrigma sibilatrix (maria-faceira); B) Theristicus caudatus (curicaca); C) 

Emberizoides herbícola (canário-do-campo); D) Anhinga anhinga (biguatinga); 

E) Xolmis velatus (noivinha-branca); F) Troglodytes musculus (curuira). 
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Figura 179 – Registros fotográficos obtidos durante a segunda campanha. A) 

Elanus leucurus (gavião-peneira); B) Athene cunicularia (coruja-buraqueira); C) 

Zonotrichia capensis (tico-tico-do-campo); D) Himantopus melanurus 

(pernilongo-de-costas-brancas); E) Colonia colonus (viuvinha); F) Hydropsalis 

torquata (bacurau-tesoura). 
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Figura 180 – Registros fotográficos obtidos durante a segunda campanha. A) 

Gnorimopsar chopi (graúna); B) Coragyps atratus (urubu-de-cabeça-preta); C) 

Xolmis cinereus (noivinha-branca); D) Falco sparverius (quiriquiri); E) 

Pseudoleistes guirahuro (chopim-do-brejo); F) Caracara plancus (caracará). 
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6.2.2.2.3.2 Dados secundários 

A partir do levantamento das informações de dados já publicados para a 

região, foram consideradas 401 espécies de aves com potêncial ocorrência 

para a região. Estas estão distribuídas em 64 famílias de 24 ordens. A 

ordem Passeriformes é a mais representativa, contando com 269 espécies 

e ficando muito a frente da segunda ordem mais representativa, a ordem 

Accipitriformes, que conta com o registro de 24 espécies para a região 

(tabela 90). Analisando as famílias, a família Tyrannidae foi a mais 

representativa (n=51), seguida por Thraupidae (n=50), Furnariidae 

(n=25) e Accipitridae (n=24). 

 

Tabela 90 - Espécies de aves com possível ocorrência na região. 

ID Classificação taxonômica Nome comum Int Nac Est. 

 
TINAMIFORMES 

    

 
Tinamidae 

    
1 Crypturellus obsoletus biguatinga LC - - 

2 Crypturellus parvirostris biguá LC - - 

3 Crypturellus tataupa inhambuguaçu LC - - 

4 Nothura maculosa inhambu-chororó LC - - 

5 Rhynchotus rufescens inhambu-chintã LC - - 

6 Tinamus solitarius codorna-amarela LC - - 

 
ANSERIFORMES 

    

 
Anatidae 

    
7 Amazonetta brasiliensis pé-vermelho LC - - 

8 Anas bahamensis marreca-toicinho LC - - 

9 Anas flavirostris marreca-pardinha LC - - 

10 Anas georgica marreca-parda LC - - 

11 Cairina moschata pato-do-mato LC - - 

12 Dendrocygna viduata irerê LC - - 

13 Netta peposaca marrecão LC - - 

14 Nomonyx dominica marreca-de-bico-roxo LC - - 

 
GALLIFORMES 

    

 
Cracidae 

    
15 Aburria jacutinga jacutinga EN EN EN 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Int Nac Est. 

16 Penelope obscura jacuaçu LC - - 

17 Penelope superciliaris jacupemba LC CR - 

 
Odontophoridae 

    
18 Odontophorus capueira uru LC CR - 

 
PODICIPEDIFORMES 

    

 
Podicipedidae 

    
19 Podilymbus podiceps araçari-poca LC - - 

20 Tachybaptus dominicus picapauzinho-verde-carijó LC - - 

 
CICONIIFORMES 

    

 
Ciconiidae 

    
21 Ciconia maguari maguari LC - - 

 
SULIFORMES 

    

 
Anhingidae 

    
22 Anhinga anhinga coruja-do-mato LC - DD 

 
Phalacrocoracidae 

    
23 Phalacrocorax brasilianus coruja-da-igreja LC - - 

 
PELECANIFORMES 

    

 
Ardeidae 

    
24 Ardea alba tico-tico LC - - 

25 Ardea cocoi tico-tico LC - - 

26 Bubulcus ibis garça-branca-grande LC - - 

27 Butorides striata garça-moura LC - - 

28 Egretta thula garça-vaqueira LC - - 

29 Nycticorax nycticorax garça-branca-pequena LC - - 

30 Syrigma sibilatrix savacu LC - - 

 
Threskiornithidae 

    
31 Mesembrinibis cayennensis socozinho LC - - 

32 Plegadis chihi coró-coró LC - NT 

33 Theristicus caudatus caraúna-de-cara-branca LC - NT 

 
CATHARTIFORMES 

    

 
Cathartidae 

    
34 Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha LC - - 

35 Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela LC - - 

36 Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta LC - - 

37 Sarcoramphus papa urubu-rei LC - - 

 
ACCIPITRIFORMES 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Int Nac Est. 

 
Accipitridae 

    

38 Accipiter bicolor 
gavião-bombachinha-

grande 
LC - DD 

39 Accipiter striatus gavião-miúdo LC - - 

40 Accipiter superciliosus gavião-miudinho LC - DD 

41 Buteo albonotatus gavião-de-rabo-barrado LC - DD 

42 Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta LC - - 

43 Elanoides forficatus gavião-tesoura LC - - 

44 Elanus leucurus gavião-peneira LC - - 

45 Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco LC - - 

46 Geranoaetus melanoleucus águia-chilena LC - - 

47 Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo LC - - 

48 Harpagus diodon gavião-bombachinha LC - - 

49 Harpia harpyja gavião-real NT VU CR 

50 Heterospizias meridionalis gavião-caboclo LC - - 

51 Ictinia plumbea sovi LC - - 

52 Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza LC - - 

53 Parabuteo leucorrhous gavião-de-sobre-branco LC - - 

54 Parabuteo unicinctus gavião-asa-de-telha LC - - 

55 Pseudastur polionotus gavião-pombo-grande NT - - 

56 Rupornis magnirostris gavião-carijó LC - - 

57 Spizaetus melanoleucus gavião-pato LC - - 

58 Spizaetus ornatus gavião-de-penacho NT - EN 

59 Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco LC - NT 

60 Urubitinga coronata águia-cinzenta EN EN - 

61 Urubitinga urubitinga gavião-preto LC - - 

 
GRUIFORMES 

    

 
Rallidae 

    
62 Aramides saracura saracura-do-mato LC - - 

63 Fulica rufifrons 
carqueja-de-escudo-

vermelho 
LC - - 

64 Gallinula galeata frango-d'água-comum LC - - 

65 Laterallus leucopyrrhus sanã-vermelha LC - - 

66 Laterallus melanophaius sanã-parda LC - - 

67 Pardirallus nigricans saracura-sanã LC - - 

68 Pardirallus sanguinolentus saracura-do-banhado LC - - 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

552 

ID Classificação taxonômica Nome comum Int Nac Est. 

69 Porphyrio martinicus frango-d'água-azul LC - - 

70 Porzana albicollis sanã-carijó LC - - 

 
CHARADRIIFORMES 

    

 
Charadriidae 

    
71 Charadrius collaris batuíra-de-coleira LC - - 

72 Vanellus cayanus batuíra-de-esporão LC - DD 

73 Vanellus chilensis quero-quero LC - - 

 
Jacanidae 

    
74 Jacana jacana jaçanã LC - - 

 
Recurvirostridae 

    

75 Himantopus melanurus 
pernilongo-de-costas-

brancas 
- - - 

 
Scolopacidae 

    
76 Actitis macularius maçarico-pintado LC - - 

77 Bartramia longicauda maçarico-do-campo LC - - 

78 Gallinago paraguaiae narceja LC - - 

79 Gallinago undulata narcejão LC - DD 

80 Tringa melanoleuca 
maçarico-grande-de-

perna-amarela 
LC - - 

81 Tringa solitaria maçarico-solitário LC - - 

 
COLUMBIFORMES 

    

 
Columbidae 

    
82 Claravis pretiosa pararu-azul LC - - 

83 Columbina picui rolinha-picui LC - - 

84 Columbina squammata fogo-apagou LC - - 

85 Columbina talpacoti rolinha-roxa LC - - 

86 Geotrygon montana pariri LC - - 

87 Geotrygon violacea juriti-vermelha LC - DD 

88 Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira LC - - 

89 Leptotila verreauxi juriti-pupu LC - - 

90 Patagioenas cayennensis pomba-galega LC - - 

91 Patagioenas picazuro pombão LC - - 

92 Patagioenas plumbea pomba-amargosa LC - - 

93 Zenaida auriculata pomba-de-bando LC - - 

 
CUCULIFORMES 

    

 
Cuculidae 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Int Nac Est. 

94 Coccyzus americanus 
papa-lagarta-de-asa-

vermelha 
LC - - 

95 Coccyzus euleri papa-lagarta-de-euler LC - DD 

96 Coccyzus melacoryphus papa-lagarta-acanelado LC - - 

97 Crotophaga ani anu-preto LC - - 

98 Crotophaga major anu-coroca LC - - 

99 Dromococcyx pavoninus peixe-frito-pavonino LC - - 

100 Guira guira anu-branco LC - - 

101 Piaya cayana alma-de-gato LC - - 

102 Tapera naevia saci LC - - 

 
STRIGIFORMES 

    

 
Strigidae 

    
103 Asio clamator periquitão-maracanã LC - - 

104 Asio stygius tiriba-de-testa-vermelha LC - - 

105 Athene cunicularia coruja-orelhuda LC - - 

106 Glaucidium brasilianum mocho-diabo LC - DD 

107 Megascops choliba coruja-buraqueira LC - - 

108 Megascops sanctaecatarinae caburé LC - - 

109 Pulsatrix koeniswaldiana corujinha-do-mato LC - - 

110 Strix hylophila corujinha-do-sul LC - - 

111 Strix virgata 
murucututu-de-barriga-

amarela 
LC - - 

 
Tytonidae 

    
112 Tyto furcata coruja-listrada NT - - 

 
NYCTIBIIFORMES 

    

 
Nyctibiidae 

    
113 Nyctibius griseus mãe-da-lua LC - - 

 
CAPRIMULGIFORMES 

    

 
Caprimulgidae 

    
114 Chordeiles minor bacurau-norte-americano LC - DD 

115 Chordeiles nacunda corucão LC - - 

116 Hydropsalis albicollis bacurau - - - 

117 Hydropsalis forcipata bacurau-tesoura-gigante - - - 

118 Hydropsalis parvula bacurau-chintã - - - 

119 Hydropsalis torquata bacurau-tesoura LC - - 

120 Lurocalis semitorquatus tuju LC - - 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

554 

ID Classificação taxonômica Nome comum Int Nac Est. 

 
APODIFORMES 

    

 
Apodidae 

    

121 Chaetura cinereiventris 
andorinhão-de-sobre-

cinzento 
LC - - 

122 Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal LC - - 

123 Cypseloides fumigatus taperuçu-preto LC - - 

124 Cypseloides senex taperuçu-velho LC - - 

125 Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca LC - - 

 
Trochilidae 

    

126 Amazilia fimbriata 
beija-flor-de-garganta-

verde 
LC - - 

127 Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca LC - - 

128 Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-preta LC - - 

129 Calliphlox amethystina estrelinha-ametista LC - - 

130 Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-bico-

vermelho 
LC - - 

131 Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta LC - - 

132 Florisuga fusca beija-flor-preto LC - - 

133 Hylocharis cyanus beija-flor-roxo LC - - 

134 Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco LC - - 

135 Phaethornis eurynome 
rabo-branco-de-garganta-

rajada 
LC - - 

136 Phaethornis squalidus rabo-branco-pequeno LC - - 

137 Stephanoxis lalandi beija-flor-de-topete LC - - 

138 Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta LC - - 

 
TROGONIFORMES 

    

 
Trogonidae 

    
139 Trogon rufus perdiz LC - - 

140 Trogon surrucura macuco NT - VU 

 
CORACIIFORMES 

    

 
Alcedinidae 

    
141 Chloroceryle amazona martim-pescador-verde LC - - 

142 Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno LC - - 

143 Megaceryle torquata martim-pescador-grande LC - - 

 
Momotidae 

    
144 Baryphthengus ruficapillus juruva-verde LC - - 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Int Nac Est. 

 
GALBULIFORMES 

    

 
Bucconidae 

    
145 Malacoptila striata barbudo-rajado NT - - 

146 Nonnula rubecula macuru LC - - 

147 Notharchus swainsoni 
macuru-de-barriga-

castanha 
LC - - 

148 Nystalus chacuru joão-bobo LC - - 

 
PICIFORMES 

    

 
Picidae 

    
149 Campephilus robustus maria-faceira LC - - 

150 Celeus flavescens curicaca LC - - 

151 Colaptes campestris pica-pau-rei LC - - 

152 Colaptes melanochloros 
pica-pau-de-cabeça-

amarela 
LC - - 

153 Dryocopus galeatus pica-pau-do-campo LC EN - 

154 Dryocopus lineatus pica-pau-verde-barrado LC - - 

155 Melanerpes candidus pica-pau-de-cara-canela VU - CR 

156 Melanerpes flavifrons pica-pau-de-banda-branca - - - 

157 Piculus aurulentus pica-pau-branco LC - - 

158 Picumnus nebulosus benedito-de-testa-amarela LC - - 

159 Picumnus temminckii pica-pau-dourado NT - - 

160 Veniliornis spilogaster tucano-de-bico-verde LC - - 

 
Ramphastidae 

    
161 Pteroglossus bailloni pica-pau-anão-carijó NT - - 

162 Ramphastos dicolorus pica-pau-anão-de-coleira LC - - 

163 Selenidera maculirostris araçari-banana NT - - 

 
FALCONIFORMES 

    

 
Falconidae 

    
164 Caracara plancus caracará LC - - 

165 Falco femoralis falcão-de-coleira LC - - 

166 Falco rufigularis cauré LC - - 

167 Falco sparverius quiriquiri LC - - 

168 Micrastur ruficollis falcão-caburé LC - - 

169 Micrastur semitorquatus falcão-relógio LC - - 

170 Milvago chimachima carrapateiro LC - - 

171 Milvago chimango chimango LC - DD 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Int Nac Est. 

 
PSITTACIFORMES 

    

 
Psittacidae 

    
172 Amazona aestiva mergulhão-caçador LC - - 

173 Amazona vinacea mergulhão-pequeno LC VU - 

174 Aratinga auricapillus papagaio-verdadeiro LC - - 

175 Brotogeris tirica papagaio-de-peito-roxo EN - NT 

176 Pionopsitta pileata jandaia-de-testa-vermelha NT - - 

177 Pionus maximiliani periquito-rico LC - - 

178 Primolius maracana cuiú-cuiú LC - - 

179 Psittacara leucophthalmus maitaca-verde LC - - 

180 Pyrrhura frontalis maracanã-verdadeira NT - EN 

 
PASSERIFORMES 

    

 
Cardinalidae 

    
181 Amaurospiza moesta negrinho-do-mato NT - - 

182 Cyanoloxia brissonii gralha-picaça LC - - 

183 Cyanoloxia glaucocaerulea azulão - - - 

184 Habia rubica tovacuçu LC - - 

185 Piranga flava 
caneleirinho-de-chapéu-

preto 
VU - EN 

 
Conopophagidae 

    
186 Conopophaga lineata figuinha-de-rabo-castanho LC VU - 

 
Corvidae 

    
187 Cyanocorax caeruleus arredio-pálido LC - - 

188 Cyanocorax chrysops gralha-azul NT - - 

 
Cotingidae 

    
189 Phibalura flavirostris tio-tio LC - VU 

190 Procnias nudicollis peito-pinhão LC - NT 

191 Pyroderus scutatus príncipe LC - - 

 
Dendrocolaptidae 

    

192 
Campylorhamphus 

falcularius 
arapaçu-de-bico-torto LC - - 

193 Dendrocolaptes platyrostris saí-azul LC - - 

194 Lepidocolaptes falcinellus bem-te-vi-pirata LC - - 

195 Sittasomus griseicapillus gritador LC - - 

196 Xiphocolaptes albicollis bico-virado-carijó LC - - 

197 Xiphorhynchus fuscus arapaçu-de-garganta- LC - - 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Int Nac Est. 

branca 

 
Formicariidae 

    
198 Chamaeza campanisona tovaca-campainha LC - DD 

199 Chamaeza ruficauda tovaca-de-rabo-vermelho LC - - 

 
Fringillidae 

    
200 Chlorophonia cyanea gaturamo-bandeira LC - - 

201 Euphonia chalybea peitica LC - - 

202 Euphonia chlorotica cais-cais NT - - 

203 Euphonia cyanocephala fim-fim LC - - 

204 Euphonia pectoralis gaturamo-rei LC - - 

205 Euphonia violacea ferro-velho LC - - 

206 Sporagra magellanica arapaçu-verde LC - - 

 
Furnariidae 

    
207 Anabacerthia lichtensteini limpa-folha-ocráceo - - - 

208 Anumbius annumbi cochicho LC - - 

209 Automolus leucophthalmus 
barranqueiro-de-olho-

branco 
LC - - 

210 Certhiaxis cinnamomeus curutié LC - - 

211 Cichlocolaptes leucophrus trepador-sobrancelha LC - - 

212 
Clibanornis 

dendrocolaptoides 
corruíra-do-campo LC - - 

213 Cranioleuca obsoleta estalador LC - - 

214 Cranioleuca pallida arredio-oliváceo LC - - 

215 Furnarius rufus barulhento LC - - 

216 Heliobletus contaminatus cigarra-bambu LC - - 

217 Leptasthenura setaria arapaçu-escamado-do-sul LC - - 

218 Leptasthenura striolata grimpeiro NT - - 

219 Lochmias nematura cabeçudo LC - - 

220 Phacellodomus striaticollis 
andorinha-de-dorso-

acanelado 
LC - - 

221 Philydor atricapillus tesourinha-da-mata NT - NT 

222 Philydor rufum limpa-folha-coroado LC - - 

223 Synallaxis cinerascens polícia-inglesa-do-sul LC - - 

224 Synallaxis ruficapilla pi-puí LC - - 

225 Synallaxis spixi pichororé LC - - 

226 Syndactyla rufosuperciliata joão-teneném LC - - 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Int Nac Est. 

 
Grallariidae 

    
227 Grallaria varia graúna LC VU - 

228 Hylopezus nattereri gibão-de-couro LC - - 

 
Hirundinidae 

    
229 Alopochelidon fucata andorinha-morena LC - - 

230 Petrochelidon pyrrhonota pardal LC - - 

231 Progne chalybea araponga VU - - 

232 Progne tapera 
andorinha-doméstica-

grande 
LC - - 

233 Pygochelidon cyanoleuca tapaculo-pintado NT - NT 

234 Stelgidopteryx ruficollis 
caboclinho-de-barriga-

preta 
NT - VU 

235 Tachycineta albiventer trepador-quiete LC - - 

236 Tachycineta leucorrhoa andorinha-do-rio LC - - 

 
Icteridae 

    
237 Agelasticus thilius sargento LC - - 

238 Cacicus chrysopterus tecelão LC - - 

239 Cacicus haemorrhous guaxe LC - - 

240 Gnorimopsar chopi pia-cobra LC - - 

241 Icterus cayanensis chocão-carijó LC - - 

242 Molothrus bonariensis abre-asa-de-cabeça-cinza LC - - 

243 Molothrus oryzivorus vira-bosta LC - - 

244 Molothrus rufoaxillaris iraúna-grande LC - - 

245 Psarocolius decumanus andorinha-do-campo LC - - 

246 Pseudoleistes guirahuro japu LC - CR 

247 Sturnella superciliaris sanhaçu-frade LC - - 

 
Mimidae 

    
248 Mimus saturninus neinei LC - - 

 
Motacillidae 

    
249 Anthus correndera caminheiro-de-espora LC - - 

250 Anthus hellmayri 
caminheiro-de-barriga-

acanelada 
LC - - 

251 Anthus lutescens caminheiro-zumbidor LC - - 

252 Anthus nattereri caminheiro-grande VU VU DD 

 
Parulidae 

    
253 Basileuterus culicivorus pula-pula LC - - 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Int Nac Est. 

254 Geothlypis aequinoctialis joão-de-barro LC - - 

255 Myiothlypis leucoblephara miudinho LC - - 

256 Myiothlypis rivularis pula-pula-assobiador - - - 

257 Setophaga pitiayumi alegrinho LC - - 

 
Passerellidae 

    
258 Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo LC - - 

259 Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo LC - - 

260 Zonotrichia capensis noivinha-branca LC - - 

 
Passeridae 

    
261 Passer domesticus caneleiro-verde LC - - 

 
Pipridae 

    
262 Chiroxiphia caudata tangará LC - - 

 
Pipritidae 

    
263 Piprites chloris saíra-viúva LC VU - 

264 Piprites pileata papinho-amarelo LC - - 

 
Platyrinchidae 

    
265 Platyrinchus mystaceus bem-te-vi LC - - 

 
Polioptilidae 

    
266 Polioptila lactea tororó LC - - 

 
Rhinocryptidae 

    
267 Eleoscytalopus indigoticus guaracava-de-bico-curto LC - - 

268 Psilorhamphus guttatus chopim-do-brejo LC - - 

269 Scytalopus iraiensis vira-folha LC EN - 

270 Scytalopus speluncae macuquinho-da-várzea EN - EN 

 
Rhynchocyclidae 

    
271 Corythopis delalandi papa-moscas-cinzento LC - - 

272 Hemitriccus diops saíra-de-papo-preto LC - - 

273 Hemitriccus obsoletus olho-falso LC - - 

274 Leptopogon amaurocephalus grimpeirinho LC - DD 

275 Mionectes rufiventris sabiá-do-campo LC - - 

276 Myiornis auricularis filipe LC - - 

277 Phylloscartes difficilis piolhinho-verdoso LC - - 

278 Phylloscartes eximius estalinho NT - VU 

279 Phylloscartes paulista barbudinho NT - - 

280 Phylloscartes ventralis não-pode-parar NT - NT 

281 Poecilotriccus plumbeiceps patinho LC - - 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Int Nac Est. 

282 Tolmomyias sulphurescens 
anambé-branco-de-

bochecha-parda 
LC - - 

 
Scleruridae 

    
283 Sclerurus scansor flautim LC - - 

 
Thamnophilidae 

    
284 Batara cinerea matracão LC - - 

285 Biatas nigropectus papo-branco VU - VU 

286 Drymophila malura tico-tico-do-banhado LC - - 

287 Drymophila ochropyga choquinha-carijó LC - - 

288 Drymophila rubricollis 
choquinha-de-dorso-

vermelho 
NT - - 

289 Dysithamnus mentalis trovoada-de-bertoni LC - - 

290 Hypoedaleus guttatus viuvinha-de-óculos LC - NT 

291 Mackenziaena leachii suiriri-cavaleiro LC - - 

292 Mackenziaena severa borralhara-assobiadora LC - - 

293 Myrmoderus squamosus 
bentevizinho-de-penacho-

vermelho 
LC - - 

294 Pyriglena leucoptera 
andorinha-pequena-de-

casa 
LC - - 

295 Rhopias gularis maria-cabeçuda LC - - 

296 Thamnophilus caerulescens saí-andorinha LC VU - 

297 Thamnophilus ruficapillus choca-da-mata LC - - 

 
Thraupidae 

  
- 

 
298 Cissopis leverianus tietinga LC - - 

299 Coereba flaveola guaracavuçu LC - - 

300 Conirostrum speciosum viuvinha LC - - 

301 Dacnis cayana pitiguari LC - - 

302 Donacospiza albifrons arapaçu-grande LC - - 

303 Emberizoides herbicola macuquinho NT - - 

304 Emberizoides ypiranganus canário-do-campo LC - - 

305 Embernagra platensis canário-do-brejo LC - - 

306 Haplospiza unicolor tiê-do-mato-grosso LC - - 

307 Hemithraupis guira trepadorzinho LC - - 

308 Lanio cucullatus 
maria-preta-de-bico-

azulado 
LC - - 

309 Lanio melanops tico-tico-rei - - - 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

561 

ID Classificação taxonômica Nome comum Int Nac Est. 

310 Orchesticus abeillei papa-formiga-de-grota - - - 

311 Pipraeidea bonariensis borboletinha-do-mato LC - VU 

312 Pipraeidea melanonota sanhaçu-papa-laranja - - - 

313 Poospiza cabanisi balança-rabo-leitoso NT - EN 

314 Poospiza lateralis tico-tico-da-taquara LC - - 

315 Poospiza nigrorufa quete LC - - 

316 Poospiza thoracica quem-te-vestiu LC - - 

317 Pyrrhocoma ruficeps pavó LC - NT 

318 Saltator fuliginosus 
choquinha-de-garganta-

pintada 
- - - 

319 Saltator maxillosus pimentão LC - - 

320 Saltator similis bico-grosso LC - - 

321 Sicalis citrina mariquita - - - 

322 Sicalis flaveola canário-rasteiro LC - - 

323 Sicalis luteola 
canário-da-terra-

verdadeiro 
LC - - 

324 Sporophila angolensis pintassilgo - - - 

325 Sporophila caerulescens curió - - - 

326 Sporophila collaris coleirinho LC - - 

327 Sporophila falcirostris coleiro-do-brejo LC VU - 

328 Sporophila hypoxantha cigarra-verdadeira VU VU VU 

329 Sporophila melanogaster 
caboclinho-de-barriga-

vermelha 
LC VU NT 

330 Stephanophorus diadematus andorinha-serradora LC - - 

331 Tachyphonus coronatus andorinha-de-sobre-branco LC - - 

332 Tangara peruviana tiê-preto LC VU - 

333 Tangara preciosa saíra-sapucaia VU - - 

334 Tangara sayaca saíra-preciosa LC - - 

335 Tangara seledon sanhaçu-cinzento - - - 

336 Tersina viridis saíra-sete-cores LC - - 

337 Tiaris fuliginosus choca-de-chapéu-vermelho LC - - 

338 Volatinia jacarina juruviara-boreal LC - - 

 
Tityridae 

    
339 Pachyramphus castaneus sanhaçu-pardo NT - NT 

340 Pachyramphus polychopterus caneleiro LC - - 

341 Pachyramphus validus caneleiro-preto LC - - 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Int Nac Est. 

342 Pachyramphus viridis caneleiro-de-chapéu-preto LC - - 

343 Schiffornis virescens suiriri-pequeno LC - - 

344 Tityra cayana cigarra-do-coqueiro LC - - 

345 Tityra inquisitor 
anambé-branco-de-rabo-

preto 
LC - - 

 
Troglodytidae 

    
346 Cistothorus platensis tietinga LC - - 

347 Troglodytes musculus bico-chato-de-orelha-preta LC - - 

 
Turdidae 

    
348 Turdus albicollis corruíra - - - 

349 Turdus amaurochalinus sabiá-coleira LC - - 

350 Turdus flavipes sabiá-poca LC - - 

351 Turdus leucomelas sabiá-una LC - - 

352 Turdus rufiventris sabiá-barranco LC - - 

353 Turdus subalaris sabiá-laranjeira LC - - 

 
Tyrannidae 

    
354 Attila phoenicurus capitão-castanho LC - - 

355 Camptostoma obsoletum risadinha LC - - 

356 Capsiempis flaveola marianinha-amarela LC - - 

357 Cnemotriccus fuscatus cisqueiro NT - - 

358 Colonia colonus cambacica LC - - 

359 Contopus cinereus chupa-dente LC - - 

360 Elaenia flavogaster choquinha-lisa LC - - 

361 Elaenia mesoleuca 
guaracava-de-barriga-

amarela 
LC - - 

362 Elaenia obscura tuque LC - - 

363 Elaenia parvirostris tucão LC - - 

364 Empidonomus varius sabiá-do-banhado LC - - 

365 Euscarthmus meloryphus gaturamo-verdadeiro LC - - 

366 Hirundinea ferruginea catraca LC - DD 

367 Hymenops perspicillatus verdinho-coroado LC - DD 

368 Knipolegus cyanirostris inhapim LC - - 

369 Lathrotriccus euleri tiê-de-topete - - - 

370 Legatus leucophaius enferrujado LC - - 

371 Machetornis rixosa joão-porca LC - - 

372 Megarynchus pitangua borralhara LC - - 
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373 Muscipipra vetula vira-bosta-picumã LC - - 

374 Myiarchus ferox tesoura-cinzenta LC - - 

375 Myiarchus swainsoni maria-cavaleira LC - - 

376 Myiodynastes maculatus irré LC - - 

377 Myiopagis caniceps bem-te-vi-rajado LC - - 

378 Myiopagis viridicata guaracava-cinzenta LC - - 

379 Myiophobus fasciatus 
guaracava-de-crista-

alaranjada 
LC - - 

380 Myiozetetes similis pula-pula-ribeirinho - - - 

381 Phyllomyias fasciatus limpa-folha-de-testa-baia LC - - 

382 Phyllomyias griseocapilla piolhinho LC - - 

383 Phyllomyias virescens piolhinho-serrano NT - DD 

384 Pitangus sulphuratus sanhaçu-de-fogo LC - NT 

385 Pyrocephalus rubinus papa-taoca-do-sul LC - - 

386 
Ramphotrigon 

megacephalum 
cabecinha-castanha LC - - 

387 Satrapa icterophrys trinca-ferro-verdadeiro LC - - 

388 Serpophaga nigricans tapaculo-preto LC - - 

389 Serpophaga subcristata joão-pobre LC - - 

390 Sirystes sibilator tipio LC - - 

391 Tyranniscus burmeisteri sabiá-ferreiro - - - 

392 Tyrannus melancholicus Piolhinho-chiador LC - DD 

393 Tyrannus savana suiriri LC - - 

394 Xolmis cinereus arapaçu-rajado LC - - 

395 Xolmis dominicanus primavera LC - - 

396 Xolmis velatus noivinha-de-rabo-preto VU - - 

 
Vireonidae 

    
397 Cyclarhis gujanensis azulinho LC - NT 

398 Hylophilus poicilotis pinto-do-mato LC - - 

399 Vireo olivaceus tesourinha LC - - 

 
Xenopidae 

    
400 Xenops minutus tiziu LC VU - 

401 Xenops rutilans bico-virado-miúdo LC - - 

Legenda: Status de conservação – LC (Least concern: “pouco preocupante”), VU (“Vulnerável”), END 
(Endangered: “em perigo”), NT (Near threatened: “quase ameaçada”), CR (criticamente ameaçado), DD 
(Deficiente de dados); FONTE: IUCN, 2014; MMA, 2014; MACHADO et al., 2008;  MIKICH; BÉRNILS, 2004. 
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6.2.2.2.4. Mastofauna 

6.2.2.2.4.1 Dados primários 

Esforço amostral 

O esforço amostral empregado por método durante o levantamento da 

mastofauna está relacionado por fase (tabela 91) e para o total do 

levantamento (tabela 92). 

 

Tabela 91 – Esforço amostral empregado por método sistematizado para cada 

fase do levantamento da mastofauna. 

Método Unidade Número Dias Esforço total 

Armadilhas de contenção viva - ACV 
20 

armadilhas/área 
5 5 

500 

armadilhas 

Armadilhas de interceptação e queda 

– AIQ (Pitfall traps) 
8 baldes/área 5 5 200 baldes 

Censo por transecção - CT 2 km/área 5 5 50 km 

Armadilhas fotográficas – AF 

(camera trap) 
72 horas/área 5 5 1800 horas 

Rede de neblina 300 m² redes/área 5 5 
7500m² 

redes 

 

Tabela 92 – Esforço amostral empregado por método sistematizado para o total 

do levantamento da mastofauna. 

Método Unidade Número Dias Esforço total 

Armadilhas de contenção viva - ACV 
20 

armadilhas/área 
5 10 

1000 

armadilhas 

Armadilhas de interceptação e queda 

– AIQ (Pitfall traps) 
8 baldes/área 5 10 400 baldes 

Censo por transecção - CT 2 km/área 5 10 100 km 

Armadilhas fotográficas – AF 

(camera trap) 
72 horas/área 5 10 3600 horas 

Rede de neblina 300 m² redes/área 5 10 
15000m² 

redes 

 

Composição de espécies 

Para o total do levantamento foram registradas 45 espécies de mamíferos, 

distribuídas em 14 famílias e oito ordens. Durante a primeira campanha 

(Fase I), foram registradas 31 espécies distribuídas em 14 famílias e oito 

ordens. Na segunda campanha (Fase II), foram registradas 29 espécies 

distribuídas em 12 famílias e sete ordens. 
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Quanto à distribuição por grupo da mastofauna, 20 espécies (44%) são 

mamíferos de pequeno porte não-voadores, 17 espécies (38%) são 

mamíferos de médio e grande porte e oito espécies (18%) são pequenos 

mamíferos voadores “morcegos” (figura 181). 

 

 

Figura 181 – Distribuição das espécies de acordo com as divisões por porte dos 

mamíferos. 

 

As famílias mais representativas quanto ao número de espécies foram 

Cricetidae (n=10) e Didelphidae (n=8) representantes do grupo de 

mamíferos de pequeno porte não-voadores (figura 182). 
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Figura 182 – Número de espécies distribuídas de acordo com as famílias 

representantes. 

 

A ordem Rodentia foi a mais representativa, com 14 espécies, seguida das 

ordens Chiroptera e Didelphimorphia, ambas com o registro de oito 

espécies cada (figura 183). 

 

 

Figura 183 – Número de espécies distribuídas de acordo com as ordens 

representantes.  
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Tabela 93 – Lista geral da mastofauna registrada durante o levantamento. 

Nº Classificação taxonômica Nome popular Fase 
Status de 

ocorrência 

Status 

CITES Inter Nac Est 

 
Artiodactyla 

       

 
Cervidae 

       
1 Mazama gouazoubira veado-catingueiro I, II R - LC - LC 

2 Mazama sp. veado I, II - 
 

- - - 

3 Ozotoceros bezoarticus veado-campeiro I, II R ANEXO I NT VU CR 

 
Tayassuidae 

       
4 Pecari tajacu cateto I R ANEXO II LC - VU 

 
Carnivora 

       

 
Canidae 

       
5 Cerdocyon thous cachorro-do-mato I, II R ANEXO II LC - LC 

6 Lycalopex gymnocercus graxaim I, II R ANEXO II LC - NE 

 
Felidae 

       
7 Leopardus sp. gato-silvestre I, II R 

 
- - - 

8 Leopardus tigrinus gato-do-mato-pequeno I R ANEXO I VU EN VU 

9 Leopardus wiedii gato-maracajá I R ANEXO I NT VU VU 

 
Procyonidae 

       
10 Nasua nasua quati I R ANEXO III LC - LC 

11 Procyon cancrivorus mão-pelada II R - LC - LC 

 
Chiroptera 

       

 
Phyllostomidae 

       
12 Chrotopterus auritus morcego II R - LC - LC 

13 Desmodus rotundus morcego vampiro I R - LC - LC 

14 Sturnira lilium morcego I R - LC - LC 

15 Sturnira tildae morcego I R - LC - VU 

 
Vespertilionidae 

       
16 Eptesicus diminutus morcego I R - LC - LC 
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Nº Classificação taxonômica Nome popular Fase 
Status de 

ocorrência 

Status 

CITES Inter Nac Est 

17 Eptesicus furinalis morcego I R - LC - LC 

18 Eptesicus taddeii morcego I E - - VU NT 

19 Myotis sp. morcego I, II - 
 

- - - 

 
Cingulata 

       

 
Dasypodidae 

       
20 Dasypus novemcinctus tatu-galinha I, II R - LC - LC 

21 Dasypus sp. tatu I, II R 
   

- 

 
Didelphimorphia 

       

 
Didelphidae 

       
22 Cryptonanus sp. - II - 

 
- - - 

23 Didelphis albiventris gambá II R - LC - LC 

24 Didelphis sp. gambá II R 
 

- - - 

25 Gracilinanus microtarsus cuíca I, II E - LC - LC 

26 Monodelphis dimidiata catita II R - LC - - 

27 Monodelphis scalops catita II R - LC - - 

28 Monodelphis sorex catita I R - LC - - 

29 Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos II R - LC - LC 

 
Lagomorpha 

       

 
Leporidae 

       
30 Lepus europaeus Lebre I, II R - LC - - 

 
Primates 

       

 
Atelidae 

       
31 Alouatta guariba bugio-ruivo I R ANEXO II LC CR VU 

 
Rodentia 

       

 
Caviidae 

       
32 Cavia aperea preá II R - LC - LC 

33 Cavia sp. preá I - 
 

- - - 
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Status de 

ocorrência 

Status 

CITES Inter Nac Est 

34 Hydrochoerus hydrochaeris capivara I, II R - LC - LC 

 
Cricetidae 

       
35 Akodon sp. rato-do-mato I, II - 

 
- - - 

36 Calomys aff. tener rato-do-mato II - 
 

- - - 

37 Euryoryzomys russatus rato-do-mato I R - LC - LC 

38 Juliomys sp. rato-do-mato II - 
 

- - - 

39 Necromys lasiurus rato-do-mato II R - LC - LC 

40 Nectomys squamipes rato-d’água I R - LC - LC 

41 Oligoryzomys nigripes rato-do-mato II R - LC - - 

42 Oligoryzomys sp. rato-do-mato I, II - 
 

- - - 

43 Oxymycterus sp. rato-do-mato I - 
 

- - - 

44 Thaptomys nigrita rato-do-chão II R - LC - LC 

 
Dasyproctidae 

       
45 Dasyprocta azarae cutia I, II R - DD - LC 

Legenda: LC = Pouco Preocupante; NT = Quase Ameaçada; DD = Dados Insuficientes; CR= Criticamente em perigo; VU = Vulnerável; EN = Em perigo. Status de 
conservação: Int.= Internacional; Nac.= Nacional; Est.= Estadual; Status de ocorrência: Status de ocorrência: E – Endêmica do Brasil; R - Residente. Referências: IUCN 
(Disponível em: www.iucn.org.br); Nacional: Portaria IBAMA nª 444 de 2014 e Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, 2008; Estadual: Lei nº 11.067 de 
1995, Decreto nº 3.148 de 2004 e Decreto nº 7.264 de 2010. ANEXO I: Espécies que só poderão ser comercializadas em casos extraordinários, que não ameacem sua 
sobrevivência. ANEXO II: Espécies que necessitam ter seu comércio regularizado para que não sejam futuramente ameaçadas de extinção. ANEXO III: Alguns países 
participantes da convenção restringem ou impedem a comercialização de determinadas espécies devido a problemas regionais de conservação. 
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Riqueza 

Avaliando a riqueza entre as fases de campo, devido a proximidade no 

número de espécies e indivíduos registrados em ambas as fases, as 

curvas de rarefação se apresentam sobrepostas em seus limites de 

confiança, desde o início e ao longo da amostragem, além de possuir uma 

característica ascendente (figura 184). 

 

 

Figura 184 – Curvas de rarefação comparativa entre as fases de campo I e II 

para a mastofauna. 

 

Comparando as riquezas através das curvas de rarefação entre as áreas 

amostrais, observa-se que a área Tradição apresentou maior riqueza e a 

área Campo Alegre apresentou uma menor riqueza (figura 185). 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

571 

3  

Figura 185 – Curvas de rarefação comparativas entre as áreas amostrais. 

 

A análise da eficiência amostral para o grupo da mastofauna demonstrou 

que o esforço amostral empregado nas fases de campo (dias de 

amostragem), foi satisfatório para garantir a representação de grande 

parte da riqueza mastofaunística presente nas unidades amostrais 

avaliadas. 

 

Comparando a riqueza observada com a riqueza estimada (índice 

Bootstrap), observa-se que o esforço amostral empregado foi satisfatório, 

sendo que 86% da riqueza estimada para o local foi registrada (figura 

186). Este resultado é confirmado pela distribuição de Michaelis-Menten, 

mostrando uma estabilização com 45 espécies em aproximadamente 14 

dias de amostragem (figura 187). 
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Figura 186 – Rarefação de espécie por dia de amostragem comparando a 

riqueza observada e a estimada por Bootstrap. 

 

 

Figura 187 – Estimativa de riqueza pela distribuição de Michaelis-Menten. 

 

Abundância 

Para a mastofauna foram registrados 318 indivíduos, sendo que deste 

total, 30% dos registros foram na área Santa Maria (n=97), 25% dos 

registros na área Linha de Transmissão (n=78), 21% dos registros na 

área Campo Alegre (n=66), 16% dos registros na área Tradição (n=51) e 

8% dos registros ocorrerão na área Controle (n=26) (figura 188). Dentre 
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as espécies para o total do levantamento, apresentam-se como as mais 

abundantes Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) com 26,73%, seguido 

das espécies Dasyprocta azarae (cutia) com 6,92%, Akodon sp. com 

6,29% e Lycalopex gymnocercus (graxaim) com 5,97%, demais espécies 

obtiveram abundância inferior a 5,0% (tabela 94). 

 

 

Figura 188 – Abundância absoluta registradas nas unidades amostrais. 
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Tabela 94 – Abundância absoluta (A) e relativa (R) para os dados da mastofauna. 

Espécie/Área 

Abundância  

Tradição Controle LT Campo Alegre Santa Maria Total 

A R A R A R A R A R A R 

Cerdocyon thous 3 5,88 0 0,00 

3

7 47,44 43 65,15 2 2,06 85 26,73 

Dasyprocta azarae 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 22,68 22 6,92 

Akodon sp. 9 17,65 4 15,38 1 1,28 1 1,52 5 5,15 20 6,29 

Lycalopex gymnocercus 0 0,00 0 0,00 1 1,28 2 3,03 16 16,49 19 5,97 

Gracilinanus microtarsus 8 15,69 4 15,38 0 0,00 0 0,00 3 3,09 15 4,72 

Monodelphis sorex 4 7,84 9 34,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 4,09 

Oligoryzomys sp. 1 1,96 1 3,85 5 6,41 2 3,03 2 2,06 11 3,46 

Dasypus novemcinctus 1 1,96 0 0,00 1 1,28 1 1,52 7 7,22 10 3,14 

Didelphis albiventris 0 0,00 0 0,00 4 5,13 0 0,00 6 6,19 10 3,14 

Oligoryzomys nigripes 1 1,96 0 0,00 2 2,56 1 1,52 6 6,19 10 3,14 

Pecari tajacu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 9,28 9 2,83 

Alouatta guariba 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 7,22 7 2,20 

Mazama sp. 2 3,92 2 7,69 0 0,00 1 1,52 2 2,06 7 2,20 

Myotis sp.  0 0,00 0 0,00 6 7,69 1 1,52 0 0,00 7 2,20 

Nasua nasua 1 1,96 0 0,00 1 1,28 4 6,06 0 0,00 6 1,89 

Cryptonanus sp. 5 9,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,57 

Eptesicus furinalis 0 0,00 0 0,00 4 5,13 1 1,52 0 0,00 5 1,57 

Hydrochoerus hydrochaeris 5 9,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,57 

Sturnira lilium 0 0,00 1 3,85 4 5,13 0 0,00 0 0,00 5 1,57 

Euryoryzomys russatus 0 0,00 2 7,69 0 0,00 1 1,52 1 1,03 4 1,26 

Mazama gouazoubira 0 0,00 1 3,85 0 0,00 2 3,03 1 1,03 4 1,26 

Oxymycterus sp. 4 7,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,26 

Sturnira tildae 0 0,00 0 0,00 4 5,13 0 0,00 0 0,00 4 1,26 

Leopardus sp. 1 1,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,06 3 0,94 

Chrotopterus auritus 1 1,96 0 0,00 0 0,00 1 1,52 0 0,00 2 0,63 
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Espécie/Área 

Abundância  

Tradição Controle LT Campo Alegre Santa Maria Total 

A R A R A R A R A R A R 

Dasypus sp. 0 0,00 1 3,85 0 0,00 0 0,00 1 1,03 2 0,63 

Desmodus rotundus 0 0,00 0 0,00 2 2,56 0 0,00 0 0,00 2 0,63 

Eptesicus diminutus 0 0,00 0 0,00 2 2,56 0 0,00 0 0,00 2 0,63 

Eptesicus taddeii 0 0,00 0 0,00 2 2,56 0 0,00 0 0,00 2 0,63 

Lepus europaeus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,52 1 1,03 2 0,63 

Monodelphis dimidiata 1 1,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,03 2 0,63 

Necromys lasiurus 0 0,00 1 3,85 0 0,00 0 0,00 1 1,03 2 0,63 

Calomys aff. tener 0 0,00 0 0,00 1 1,28 0 0,00 0 0,00 1 0,31 

Cavia aperea 1 1,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,31 

Didelphis sp. 0 0,00 0 0,00 1 1,28 0 0,00 0 0,00 1 0,31 

Juliomys sp. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,52 0 0,00 1 0,31 

Leopardus tigrinus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,52 0 0,00 1 0,31 

Leopardus wiedii 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,03 1 0,31 

Monodelphis scalops 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,52 0 0,00 1 0,31 

Nectomys squamipes 1 1,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,31 

Ozotoceros bezoarticus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,52 0 0,00 1 0,31 

Philander frenatus 1 1,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,31 

Procyon cancrivorus 1 1,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,31 

Thaptomys nigrita 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,03 1 0,31 

Total geral  51 100 

2

6 100 

7

8 100 66 100 97 100 318 100 
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Para avaliação quanto aos métodos empregados, o método de 

armadilhamento fotográfico obteve o maior número de registros, tanto 

para o número de espécies quanto para o número de indivíduos, com 27% 

e 52% das ocorrências, respectivamente, seguido dos métodos pitfall e 

censo por transecção. Os resultados intensificam a importância e 

necessidade de se utilizar diversas formas de obtenção de dados da 

mastofauna, dada às inúmeras diferenças de ecologia e comportamento 

das espécies de mamíferos brasileiros (figura 189 e figura 190). 

 

 

Figura 189 – Relação de registros por metodologia empregada para obtenção de 

dados da mastofauna, considerando o número de indivíduos. 
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Figura 190 - Relação de registros por metodologia empregada para obtenção de 

dados da mastofauna, considerando o número de espécies. 

 

Similaridade 

Analisando a similaridade entre as áreas amostrais, observa-se uma alta 

similaridade entre as áreas Campo Alegre e Linha de Transmissão, com 

92% de similaridade quando considerada a riqueza e abundância. 

Considerando apenas a riqueza das espécies (presença/ausência), 

observa-se uma baixa similaridade entre as áreas amostrais Campo Alegre 

e Linha de Transmissão, com 35% de similaridade. O mesmo resultado 

também pode ser observado entre as áreas Santa Maria e Controle. Uma 

maior similaridade foi encontrada entre o total e a área Linha de 

Transmissão, com 80% de similaridade considerando a riqueza e 

abundância (tabela 95 e tabela 96). 

 

Tabela 95 – Matriz de similaridade de Morisita entre as áreas amostrais. 

Área Tradição Controle LT 
Campo 

Alegre 

Santa 

Maria 

Total 

Geral 

Tradição 1,00 - - - - - 

Controle 0,58 1,00 - - - - 

LT 0,19 0,03 1,00 - - - 

Campo Alegre 0,17 0,02 0,92 1,00 - - 

Santa Maria 0,19 0,11 0,11 0,08 1,00 - 

Total Geral 0,47 0,26 0,80 0,69 0,46 1,00 
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Tabela 96 – Matriz de similaridade de Jaccard entre as áreas amostrais. 

Área Tradição Controle LT 
Campo 

Alegre 

Santa 

Maria 

Total 

Geral 

Tradição 1,00 - - - - - 

Controle 0,21 1,00 - - - - 

LT 0,20 0,13 1,00 - - - 

Campo Alegre 0,28 0,22 0,35 1,00 - - 

Santa Maria 0,29 0,35 0,23 0,34 1,00 - 

Total Geral 0,43 0,23 0,39 0,41 0,48 1,00 

 

Pelo índice de Morisita, as áreas amostrais Linha de Transmissão e Santa 

Maria apresentaram maior similaridade para o total do conjunto de dados 

(figura 191). Pelo índice de Jaccard, o área Santa Maria apresentou maior 

similaridade para o total do conjunto de dados (figura 192). 

 

 

Figura 191 – Dendrograma de similaridade de Morisita da composição da 

mastofauna. 
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Figura 192 – Dendrograma de similaridade de Jaccard da composição da 

mastofauna. 

 

Diversidade 

Algumas áreas amostrais apresentaram resultados que não são passíveis 

de comparação, pois as curvas geradas na análise do perfil de diversidade 

se cruzam (TOTHMERESZ, 1995). Analisando o perfil de diversidade 

gerado para a mastofauna, considerando as áreas amostrais passíveis de 

comparação, observa-se que o Área Tradição e Santa Maria apresentaram 

maior diversidade quando comparados com os demais áreas amostrais 

(Controle, Campo Alegre e LT), considerando os índices de Shannon 

(riqueza e abundância) e Simpson (abundância) (figura 193).  
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Figura 193 – Perfis de diversidade, considerando as áreas amostrais. 

 

Guildas alimentares 

Foi analisada para a mastofauna a dieta alimentar de cada espécie 

amostrada. Tal aspecto é útil para uma discussão do papel ecológico da 

mastofauna, principalmente para a manutenção ou restauração de um 

ambiente antropizado.  

 

Das espécies da mastofauna amostradas, observa-se que a maioria é 

composta por aquelas com dieta insetívoro/onívoro, representada por 12 

espécies, correspondendo a 27% das espécies registradas. Em seguida 

aparecem as espécies com habito frugívoro/onívoro, com 13% das 

ocorrências, sendo representados por seis espécies (figura 194). O grande 

número de espécies com o hábito alimentar insetívoro e frugívoro implica 

na necessidade de uma flora local rica em espécies frutíferas para manter 

suas populações viáveis, além de um hábitat ótimo par a manutenção de 

grandes populações de invertebrados. Dessa forma, acaba por constituir 

uma relação ecológica de duas vias, na medida em que ao alimentar-se 

das frutas presentes no local, os pequenos mamíferos podem atuar como 
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dispersores e mantenedores da diversidade florística do local (DEMATTIA 

et al, 2004).  

 

 

Figura 194 – Dieta alimentar considerando o número de espécies da mastofauna 

registradas durante o levantamento. 

 

Uso do habitat e hábito das espécies 

Com relação ao hábito das espécies da mastofauna registradas durante os 

levantamentos, observa-se que grande parte das espécies amostradas são 

terrestres, com 44% dos registros (representado por 20 espécies). Na 

sequência aparecem as espécies com hábito escansorial e voador, ambas 

representados por oito espécies cada, que em conjuto correspondem a 

36% dos registros (figura 195). A presença de um maior número de 

espécies terrestres está associada principalmente aos mamíferos de médio 

e grande porte. De fato, os mamíferos de médio e grande porte são, em 

sua maioria, estritamente terrestres, sobretudo para as ordens de grandes 

herbívoros (Ardiodactyla, Perissodactyla) e carnívoros, possuindo um 

arcabouço de adaptações para ocupação de diferentes tipos de nichos ao 

longo da sua área de vida (BOCCHIGLIERI, 2010). Já a presença das 

espécies de hábito escansoriais e voadores está associada aos pequenos 

mamíferos voadores e não voadores. Grande parte da composição das 

espécies de pequenos mamíferos da Mata Atlântica é composta por 
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mamíferos com hábito escansorial, que estão assim adaptados a viver 

tanto no ambiente terrestre quanto no arborícola. Tais adaptações dos 

pequenos mamíferos são essenciais para que atuem das mais variadas 

formas no ambiente, diminuindo a competição interespecífica ao garantir 

uma maior disponibilidade de recursos diferentes, como frutos e insetos 

além de diminuir os riscos de predação (VIEIRA, MONTEIRO-FILHO, 2003; 

LOPES, 2007). 

 

 

Figura 195 – Hábito da mastofauna, considerando o número de espécies. 

 

Quanto ao tipo de habitat, grande parte das espécies registradas durante 

o levantamento da mastofauna são dependentes de ambientes florestais, 

seguidas das espécies que habitam áreas abertas e as adaptadas aos 

ambientes antropizados. Seguem descrições dos habitats de algumas 

espécies registradas: 

 

 O cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) é encontrado nos biomas 

Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Campos Sulinos, 

utilizando bordas de matas e áreas alteradas e habitadas pelo 

homem (REIS et al., 2011); 
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 A espécie Mazama gouazoubira são mais tolerantes quando ao uso 

do habitat, vivendo em florestas, matas de galerias, bordas de 

matas, campos, cerrados, caatingas e áreas alteradas com 

vegetação de capoeira (REIS et al., 2011); 

 Os bugios podem viver em florestas primárias, florestas secundárias 

e em habitats altamente perturbados pelas atividades humanas, tais 

como fragmentos florestais de poucos hectares (REIS et al., 2011). 

 

Status de conservação 

A perda de habitat, motivada pelo uso e ocupação do solo nas atividades 

humanas, práticas de sobre-exploração dos ambientes naturais e a 

introdução de espécies invasoras são grandes responsáveis pelo processo 

de declínio das espécies naturais (DIAMOND, 1989). As espécies da 

mastofauna foram classificadas em relação ao status de conservação 

(ameaça) de acordo com a lista internacional (IUCN, 2016), lista 

brasileira, de acordo com a Portaria nº 444 de 17 de dezembro de 2014 

(MMA, 2014), Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 

de 2008 e listas estaduais, de acordo com Lei nº 11.067 de 17 de 

fevereiro de 1995, Decreto nº 3.148 de 15 de junho 2004 e Decreto nº 

7.264 de 01 de junho de 2010. 

 

Considerando o disposto pela Instrução Normativa IBAMA nº 01/2014, 

foram registradas oito (8) espécies indicadas nos anexos da CITES, sendo 

três  espécies classificadas no ANEXO I da CITES (o veado-campeiro,  o 

gato-do-mato-pequeno e o gato-maracajá), quatro espécies classificadas 

no ANEXO II da CITES (o cateto, o cachorro-do-mato, o graxaim e o 

bugio-ruivo), e uma espécie está classificada no anexo III da CITES (o 

quati) (tabela 97).  

 

Segunda a lista internacional, foram registradas duas espécies quase 

ameaçadas (o veado-campeiro e o gato-maracajá), uma espécie com 
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deficiência de dados (o cutia) e uma espécie ameaçada (o gato-do-mato-

pequeno) (tabela 97).  

 

Pela lista nacional, foram registradas cinco espécies ameaçadas, sendo 

três espécies vulneráveis (o veado-campeiro, o gato-maracajá e o 

morcego E. taddeii), uma espécie em perigo (o gato-do-mato-pequeno) e 

uma criticamente ameaçada (o bugio-ruivo) (tabela 97). 

 

Já de acordo com a lista estadual foi registrada uma espécies quase 

ameaçada (o morcego E. taddeii), e uma com informações insuficiente 

(graxaim) e seis espécies ameaçadas, sendo cinco espécies classificadas 

como vulneráveis (o cateto, o gato-do-mato-pequeno, o gato-maracajá, o 

morcego S. tilda e o bugio-ruivo) e uma criticamente ameaçada (veado-

campeiro) (tabela 97). 

 

Tabela 97 – Lista das espécies de mamíferos ameaçadas registradas durante as 

campanhas realizadas. 

Classificação taxonômica Nome popular CITES Inter Nac Est 

Ozotoceros bezoarticus veado-campeiro ANEXO I NT VU CR 

Pecari tajacu cateto ANEXO II LC - VU 

Cerdocyon thous cachorro-do-mato ANEXO II LC - LC 

Lycalopex gymnocercus graxaim ANEXO II LC - NE 

Leopardus tigrinus gato-do-mato-pequeno ANEXO I VU EN VU 

Leopardus wiedii gato-maracajá ANEXO I NT VU VU 

Nasua nasua quati ANEXO III LC - LC 

Sturnira tildae morcego - LC - VU 

Eptesicus taddeii morcego - - VU NT 

Alouatta guariba bugio-ruivo ANEXO II LC CR VU 

Dasyprocta azarae cutia - DD - LC 

Legenda: LC = Pouco Preocupante; NT = Quase Ameaçada; DD = Dados Insuficientes; CR= Criticamente em 
perigo; VU = Vulnerável; EN = Em perigo. ANEXO I: Espécies que só poderão ser comercializadas em casos 
extraordinários, que não ameacem sua sobrevivência. ANEXO II: Espécies que necessitam ter seu comércio 
regularizado para que não sejam futuramente ameaçadas de extinção. ANEXO III: Alguns países participantes 
da convenção restringem ou impedem a comercialização de determinadas espécies devido a problemas 
regionais de conservação. 
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Status de ocorrência 

De acordo com a classificação quanto ao endemismo de Plagia et al 

(2012), dentre as espécies registradas durante o levantamento da 

mastofauna, são consideras endêmicas do Brasil as espécies Eptesicus 

taddeii e Gracilinanus microtarsus.  

 

Apenas uma espécie exótica foi registrada durante o levantamento da 

mastofauna, a Lepus europaeus. Introduzida na América do Sul, a espécie 

originária da Europa e parte da Ásia, apresenta notável capacidade de 

adaptação, ocupando tanto florestas quanto áreas abertas, fato que 

conduziu a espécie ao sucesso no Brasil. Mesmo com a falta de estudos a 

respeito desta espécie exótica no Brasil, é certo que suas populações vêm 

aumentando em função da retirada de florestas para dar espaço à 

agricultura e pecuária e, hoje, a lebre já é comumente encontrada em 

todos os estados do Sul e Sudeste do Brasil. Esses animais têm gerado 

prejuízos à agricultura por consumirem soja, milho e feijão, assim como 

para a silvicultura por se alimentarem de plantas jovens de Pinus 

(PERACCHI et al., 2002). 

 

Espécies sinantrópicas 

Dentre as espécies registradas durante o levantamento, destacam-se 

algumas espécies consideras sinantrópicas (populações animais de 

espécies silvestres nativas ou exóticas, que utilizam recursos de áreas 

antrópicas, de forma transitória em seu deslocamento como via de 

passagem ou local de descanso; ou permanente, utilizando-as coma área 

de vida –IN IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006): Akodon sp., 

Hydrochoerus hydrochaeris, Didelphis albiventris, Didelphis sp., 

Euryoryzomys russatus, Nasua nasua, Nectomys squamipes, Oligoryzomys 

nigripes e Oligoryzomys sp. 
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Espécies de interesse cinegético 

Algumas espécies encontradas durante o levantamento são de interesse 

cinegético como a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), o cateto (Pecari 

tajacu), a cutia (Dasyprocta azarae), o gato-do-mato-pequeno (Leopardus 

tigrinus), o gato-maracajá (Leopardus wiedii), o graxaim (Lycalopex 

gymnocercus), o mão-pelada (Procyon cancrivorus), o preá (Cavia 

aperea), o quati (Nasua nasua), o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) e 

o veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus). Atualmente, a caça ilegal é 

um dos principais fatores de ameaça às populações (BRAGA, 2009; 

VIDOLIN; MANGINI, 2009; VIDOLIN et al., 2009), pois devido a perda de 

grandes áreas para implantação de plantações e pastagens, as populações 

nos últimos anos reduziram drasticamente.  

 

As capivaras possuem hábitos diurnos com pico de atividades concentrado 

nos períodos vespertino e crepuscular (PINTO, 2003). No entanto, com a 

pressão de caça assim como em áreas urbanizadas, ou quando sofrem 

forte pressão de predação, podem tornar-se mais ativas à noite (FERRAZ 

et al., 2001). 

A caça intensiva e a destruição, transformação e fragmentação de vastas 

áreas naturais são prováveis causas do desaparecimento da espécie Pecari 

tajacu (REIS et al., 2011). 

 

Atualmente, os principais fatores que levam as populações de cutias 

(Dasyprocta azarae) ao declínio, são a destruição e descaracterização de 

habitats, bem como a caça predatória (CHRISTOFF, 2004).  

 

As espécies Leopardus tigrinus e Leopardus wiedii sofrem grande pressão 

da caça predatória, seja para comercialização de peles, criação doméstica 

ou tráfico, além do grande número de atropelamentos (REIS et al., 2011).  

 

A espécie Lycalopex gymnocercus sofre forte pressão de caça. No Rio 

Grande do Sul há registros do seu abate por criadores de animais 
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domésticos, sob a acusação de predar tais animais de criação (SILVA, 

1994; CIMARDI, 1996). Na Argentina também é caçada em decorrência 

de sua pele, utilizada na fabricação de roupas (CIMARDI, 1996).  

 

Reid e Helgen (2008) consideram a população da espécie do mão-pelada 

(Procyon cancrivorus) em declínio devido à perda de hábitat, mas também 

incluem nas ameaças à espécie a caça para obtenção de peles, uso para 

prática de tiro e tráfico de animais. 

 

O desmatamento e consequente fragmentação de florestas pode ser o 

principal fator de ameaça à espécie Nasua nasua (quati), aliado ao 

atropelamento em rodovias e à caça (REIS et al., 2011), sendo que a 

espécie não tem uma resistência muito alta a este tipo de pressão 

antrópica (BISBAL, 1993). 

 

A destruição, fragmentação e alteração dos ambientes de campos e 

cerrados, e a caça representam ameaças às populações de veado-

campeiro (Ozotoceros bezoarticus) no Brasil (BRAGA, 2009). 

 

Espécies de interesse econômico, científico e/ou médico-

veterinário 

Considerando as espécies de interesse econômico, pode-se considerar as 

espécies citadas anteriormente no item “Espécies de interesse cinegético”, 

ressaltando a pressão da caça sobre as espécies e possivelmente a 

comercialização. De modo geral, pode-se considerar que as espécies 

registradas na região do empreendimento apresentam algum interesse 

científico, considerando que existe uma infinidade de temas científicos que 

podem ser propostas acerca das espécies além da diversidade de estudos 

e pesquisas a serem realizadas.  

 

Dentre as espécies de mamíferos silvestres confirmadas em estudos como  
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reservatórios de leishmania, pode-se citar dentre os encontrados no 

levantamento os marsupiais sinantrópicos do gênero Didelphis e roedores  

dos gêneros Oligoryzomys e Akodon (MELO,  2008;  FERREIRA, 2010). As 

espécies de Didelphis infectadas podem desempenhar um importante 

papel na epidemiologia das leishmanioses nos centros urbanos, além da 

manutenção do parasito na enzootia silvestre, o que faz com que sejam as 

espécies mais pesquisadas e mereçam atenção quanto ao interesse 

médico-veterinário nos locais onde ocorrem (FERREIRA, 2010). 

 

Espécies bioindicadoras ou de interesse ecológico 

A utilização da mastofauna como grupo indicador da qualidade ambiental 

está ligada tanto pelas respostas populacionais que algumas espécies dão 

com a alteração do ambiente, como também as características 

relacionadas com a área de vida das espécies e papel ecológico que 

desempenham. Geralmente, mamíferos de grande porte necessitam de 

grandes áreas para garantir sua sobrevivência, e no caso dos carnívoros 

de grande porte, há também a regulação das populações de presas. No 

grupo dos pequenos mamíferos, em função das características ecológicas 

de crescimento populacional, estratégias de locomoção e de 

forrageamento, algumas espécies são menos resilientes às alterações 

ambientais, e por isso reagem rapidamente de forma positiva ou negativa 

às mudanças do ambiente (NICOLA, 2009). 

 

Dentre as espécies registradas no levantamento, pode-se citar como 

indicadoras de qualidade ambiental:  

 O bugio-ruivo Alouatta guariba, devido a sua necessidade de 

grandes áreas com relativa qualidade ambiental para a manutenção 

de suas populações (BICCA-MARQUES et al., 2011). 

 As cuícas do gênero Monodelphis, bem como a espécie Gracilinanus 

microtarsus, por terem distribuição restrita a habitas estruturados e 

serem naturalmente raras em alguns locais, além de dependerem de 
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ambientes preservados para garantia sua sobrevivência (BRESSAN 

et al., 2009). 

 Os veados do gênero Mazama, visto que além de possuir uma 

extensa área de vida para sua sobrevivência sofre constantemente 

com a pressão de caça, atropelamentos e são sensíveis aos 

processos de urbanização (TIEPOLO; TOMÁS, 2011).  

 Felinos silvestres além de necessitarem de extensas áreas de vida, 

estão diretamente ligados à disponibilidade de presas nos níveis 

tróficos inferiores, de modo que a simples presença destas espécies 

constitui um aspecto importante para a realização de avaliações de 

qualidade ambiental. 

 

Registros fotográficos 

A seguir são apresentados alguns registros fotográficos da mastofauna 

obtidos durante os levantametnos de campo. 
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Figura 196 – Espécies de mamíferos registradas durante o levantamento de 

campo – (A) Monodelphis scalops (catita); (B) Eptesicus taddeii (morcego); (C) 

Eptesicus furinalis (morcego); (D) Gracilinanus microtarsus (cuíca); (E) 

Mazama gouazoubira (veado-catingueiro); (F) Cerdocyon thous (cachorro-do-

mato). 
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Figura 197 - Espécies de mamíferos registradas durante o levantamento de 

campo – (A) Lycalopex gymnocercus (graxaim); (B) Pecari tajacu (cateto); (C) 

Dasyprocta azarae (cutia); (D) Leopardus wiedii (gato-maracajá); (E) Pecari 

tajacu (cateto); Sturnira lilium (morcego). 
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6.2.2.2.4.2 Dados secundários 

Com base na literatura consultada, pelo menos 84 espécies de mamíferos 

têm possível ocorrência na região, e estão divididas em 24 famílias de dez 

ordens (tabela 98). A ordem Rodentia foi a mais representativa, com 

probabilidade de ocorrência de pelo menos 24 espécies (n=24), seguida 

por Chiroptera (n=20) e Carnivora (n=15). Dentre as famílias, Cricetidae 

foi a mais representativa (n=11), seguida por Vespertilionidae (n=10) e 

Phyllostomidae (n=9). 
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Tabela 98 - Espécies de mamíferos com possível ocorrência na região. 

ID Classificação taxonômica Nome comum Dieta Hábito Int. Nac. Est. 

 
ARTIODACTYLA 

      

 
Bovidae 

      

1 Bos taurus Boi, vaca Hb Te - - - 

 
Cervidae 

      

2 Mazama americana Veado-mateiro Fr/Hb Te DD - DD 

3 Mazama gouazoubira Veado-catingueiro Fr/Hb Te LC - DD 

4 Mazama nana Veado-bororó-do-sul Fr/Hb Te DD VU VU 

5 Ozotoceros bezoarticus Veado-campeiro Hb Te NT VU CR 

 
Tayassuidae 

      

6 Pecari tajacu Cateto, caititu Fr/Hb Te LC - VU 

7 Tayassu pecari Queixada, porco-do-mato Fr/Hb Te VU VU CR 

8 Sus scrofa porco-doméstico On Te - - - 

 
CARNIVORA 

      

 
Canidae 

      

9 Cerdocyon thous Cachorro-do-mato, graxaim, raposa In/On Te LC - - 

10 Chrysocyon brachyurus Lobo-guará Ca/On Te NT VU EN 

11 Lycalopex gymnocercus Graxaim, raposa-do-campo Ca/On Te LC - DD 

12 Canis lupus familiaris cachorro-doméstico On Te - - - 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Dieta Hábito Int. Nac. Est. 

 
Felidae 

      

13 Leopardus geoffroyi Gato-do-mato-grande Ca Te NT VU - 

14 Leopardus guttulus Gato-do-mato-pequeno Ca Te - VU - 

15 Leopardus pardalis Jaguatirica Ca Te LC VU VU 

16 Leopardus tigrinus Gato-do-mato-pequeno Ca Sc VU EN VU 

17 Leopardus wiedii Gato-maracajá, maracajá Ca Sc NT VU VU 

18 Puma concolor Onça-parda, suçuarana, leão-baio Ca Te LC VU VU 

19 Puma yagouaroundi Jaguarundi, gato-mourisco Ca Te LC VU - 

 
Mustelidae 

      

20 Eira barbara Irara, papa-mel Fr/On Te LC - - 

21 Galictis cuja Furão Ca Te LC - - 

22 Lontra longicaudis Lontra Ps SA DD - VU 

 
Procyonidae 

      

23 Nasua nasua Quati Fr/On Te LC - - 

24 Procyon cancrivorus Guaxinim, mão-pelada Fr/On Sc LC - - 

 
CHIROPTERA 

      

 
Molossidae 

      

25 Tadarida brasiliensis Morcego In Vo LC - - 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Dieta Hábito Int. Nac. Est. 

 
Phyllostomidae 

      

26 Anoura caudifer Morcego Nec Vo LC - - 

27 Artibeus lituratus Morcego Fr Vo LC - - 

28 Artibeus fimbriatus Morcego Fr Vo LC - - 

29 Carollia perspicillata Morcego Fr Vo LC - - 

30 Chrotopterus auritus Morcego Ca Vo LC - VU 

31 Desmodus rotundus Morcego He Vo LC - - 

32 Macrophyllum macrophyllum Morcego Fr Vo - - - 

33 Pygoderma bilabiatum Morcego Fr Vo - - - 

34 Sturnira lilium Morcego Fr Vo LC - - 

 
Vespertilionidae 

      

35 Eptesicus brasiliensis Morcego In Vo LC - - 

36 Eptesicus furinalis Morcego In Vo LC - - 

37 Histiotus montanus Morcego In Vo LC - - 

38 Histiotus velatus Morcego In Vo LC - - 

39 Myiotis ruber Morcego In Vo NT VU - 

40 Myotis levis Morcego In Vo LC - - 

41 Myotis nigricans Morcego In Vo LC - - 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Dieta Hábito Int. Nac. Est. 

42 Myotis riparius Morcego In Vo LC - - 

43 Lasiurus egregius Morcego In Vo DD - - 

44 Lasiurus blossevillii Morcego Fr Vo - - - 

 
CINGULATA 

      

 
Dasypodidae 

      

45 Cabassous tatouay Tatu-de-rabo-mole-grande Myr SF LC - DD 

46 Dasypus novemcinctus Tatu, tatu-galinha In/On SF LC - - 

47 Dasypus septemcinctus Tatu, tatu-mulita, tatuí In/On SF LC - DD 

 
DIDELPHIMORPHIA 

      

 
Didelphidae 

      

48 Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca Fr/On Sc LC - - 

49 Didelphis aurita Gambá, mucura Fr/On Sc LC - - 

50 Lutreolina crassicaudata Cuíca-de-cauda-grossa Ps Te LC - DD 

51 Philander frenatus Cuíca-de-quatro-olhos In/On Sc LC - - 

 
LAGOMORPHA 

      

 
Leporidae 

      

52 Lepus europaeus Lebre Hb Te LC - - 

53 Sylvilagus brasiliensis tapeti Hb Te LC - VU 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Dieta Hábito Int. Nac. Est. 

 
PERISSODACTYLA 

      

 
Equidae 

      

54 Equus caballus cavalo-doméstico Hb Te - - - 

 
Tapiriidae 

      

55 Tapirus terrestris Anta Hb/Fr Te VU VU EN 

 
PILOSA 

      

 
Myrmecophagidae 

      

56 Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira Myr Te VU VU CR 

57 Tamandua tetradactyla Tamanduá-de-colete, tamanduá-mirim Myr Sc LC - - 

 
PRIMATES 

      

 
Atelidae 

      

58 Alouatta caraya bugio-preto Fo/Fr Ar LC - EN 

59 Alouatta guariba Bugio-ruivo, guariba Fo/Fr Ar LC CR VU 

 
Cebidae 

      

60 Sapajus nigritus Macaco-prego Fr/On Ar NT - - 

 
RODENTIA 

      

 
Caviidae 

      

61 Cavia aperea Preá Hb Te LC - - 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Dieta Hábito Int. Nac. Est. 

62 Hydrochoerus hydrochaeris Capivara Hb SA LC - - 

 
Cricetidae 

      

63 Akodon montensis Rato-do-chão In/On Te LC - - 

64 Akodon paranaensis Rato-do-chão In/On Te LC - - 

65 Akodon serrensis Rato-do-chão In/On Te LC - - 

66 Delomys dorsalis Rato-do-mato Fr/Gr Te LC - - 

67 Euryoryzomys russatus Rato-do-mato Fr/Gr Te LC - - 

68 Nectomys squamipes Rato-d'água Fr/On SA LC - - 

69 Oligoryzomys flavescens Rato-do-mato Fr/Gr Sc LC - - 

70 Oligoryzomys nigripes Rato-do-mato Fr/Gr Sc LC - - 

71 Oxymicterus sp. Rato-do-mato - - - - - 

72 Sooretamys angouya Rato-do-mato Fr/Gr Te LC - - 

73 Thaptomys nigrita Rato-do-chão In/On Te LC - - 

 
Cuniculidae 

      

74 Cuniculus paca Paca Fr/Hb Te LC - EN 

 
Dasyproctidae 

      

75 Dasyprocta azarae Cutia Fr/Gr Te DD - - 

 
Echimyidae 
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ID Classificação taxonômica Nome comum Dieta Hábito Int. Nac. Est. 

76 Euryzygomatomys spinosus Guirá Hb SF LC - - 

77 Kannabateomys amblyonyx Rato-da-taquara Fo Ar LC - - 

78 Myocastor coypus Ratão-do-banhado Fr/On SA LC - - 

 
Erethizontidae 

      

79 Coendou prehensilis ouriço-caxeiro Fr/Fo/Se Ar LC - - 

80 Sphiggurus villosus Ouriço-cacheiro Fo/Fr Ar LC - - 

 
Muridae 

   
- - - 

81 Mus musculus camundongo - Te LC - - 

82 Rattus rattus rato-de-telhado - Te LC - - 

83 Rattus norvergicus Ratazana - Te - - - 

 
Sciuridae 

      

84 Guerlinguetus ingrami Caxinguelê, esquilo Fr/Gr Sc - - - 

Legenda: Dieta - Fr: frugívoro; On: onívoro; In: insetívoro; Gr: granívoro; Hb: herbívoro pastador; He: hematófago; Ca: carnívoro; Ps: piscívoro; Nec: nectívoro; Myr: 
mirmecófago; Fo: folívoro; Se: predador de sementes. Hábito - Te: terrestre; Sc: escansorial; SA: semi-aquático; Vo: voador; SF: semi-fossorial; Ar: arborícola. Fonte: 
Paglia et al. (2012) Status de conservação – LC (Least concern: “pouco preocupante”), VU (“Vulnerável”), END (Endangered: “em perigo”), NT (Near threatnead: “quase 
ameaçada”), CR (criticamente ameaçado), DD (Deficiente de dados); FONTE: IUCN, 2014; MMA, 2014; MACHADO et al., 2008; MIKICH e BÉRNILS, 2004). 
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6.2.2.3. Considerações finais 

As áreas onde o emprendimento será instalado apresentam-se com altos 

níveis de descaracterização do seu estado original devido ao processo de 

uso e ocupação intenso através do implemento de agricultura e pecuária. 

Todavia, muitas espécies importantes da fauna podem ser encontradas na 

região e nas proximidades da área prevista para a instalação do 

empreendimento, apontando para a necessidade de ações que visem a 

conservação da fauna local. 

 

Assim, os ambientes das áreas estudadas que possuem maior relação com 

a ocorrência de espécies são os ambientes florestais nativos, que 

obviamente possuem maior potencial para comportar maior número de 

espécies devido sua condição estrututal, gerando estratificação de 

ambientes, ou seja, um maior número de ambientes. As florestas, na 

maioria dos casos, estão distribuídas na topografia local nas depressões 

do relevo e nas proximidades de corpos hídricos, apresentando um certo 

nível de conservação devido à dificuldade de acesso para a implantação da 

agricultura e adicionalmente às determinações legais impostas para a 

conservação das vegetações ripárias.  

 

Considerando as características do empreendimento, que depende de 

altitudes maiores, ou seja, as partes altas do relevo, constata-se que os 

impactos serão pontuais e fortemente relacionados a área de afetação 

direta durante a implantação. Essas áreas de um modo geral apresentam-

se alteradas e a vegetação de campos naturais, quando presente, 

apresenta altos níveis de antropização. As espécies da fauna ocorrentes 

neste locais geralmente são espécies menos exigentes, sendo uma boa 

parte sinantrópicas. 
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6.2.3. Bioindicadores 

Bioindicadores podem ser definidos como fatores bióticos empregados 

para o reconhecimento de condições (passadas, presentes ou futuras) de 

ecossistemas. O biomonitoramento utiliza espécies, grupos de espécies ou 

comunidades biológicas cuja presença, abundância e condições são 

indicativos biológicos de uma determinada condição ambiental. Um 

organismo se considera bioindicador quando apresenta alguma reação que 

pode ser identificada frente a diferenças ou alterações do meio em que 

vive (LIJTEROFF; LIMA; PRIERI, 2008; BAGLIANO, 2012).  

 

Assim, considerar a natureza do empreendimento para a proposição de 

espécies bioindicadores é fundamental para garantir a relação de causa-

efeito do impacto ambiental que será gerado.  

 

O empreendimento encontra-se inserido em uma matriz rural, com 

predominância de cobertura de solo do tipo herbácea (pastagens, 

agricultura e campos naturais), com a ocorrência de florestas nativas 

(capões de vegetação e matas ciliares) e exóticas (silvicultura de espécies 

exóticas) em menor relevância. A implantação dos parques eólicos, 

principalmente com as obras de abertura de acessos e do aumento do 

tráfego de pessoas e veículos por esses locais, pode facilitar a dispersão 

de algumas espécies exóticas, que podem ocasionar alterações na 

composição das espécies nos remanescentes de campos naturais, 

resultando em um gradual declínio na qualidade ecológica dos ambientes. 

 

Sendo assim, no que diz respeito à vegetação, em longo prazo, a 

qualidade ambiental dos remanescentes de vegetação nativa pode ser 

avaliada por meio da identificação de espécies exóticas invasoras, a 

exemplo das gramíneas africanas como a Brachiaria spp., por exemplo. 
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Outra fonte de degradação natural nos campos é a dispersão de sementes 

de espécies exóticas invasoras, principalmente de Pinus sp., sobre áreas 

naturais de campos (ZILLER e GALVÃO, 2002). A região de estudo 

compreende alguns plantios desta espécie, que dissipa suas sementes 

através dos ventos (dispersão anemocórica), característica esta 

intimamente relacionada com a instalação do empreendimento. Assim, a 

região é particularmente sujeita à dispersão das sementes aladas de Pinus 

sp. 

 

Os remanescentes de campos naturais apresentam alta suscetibilidade à 

competição destas espécies exóticas, e o avanço das mesmas sobre áreas 

naturais deve ser considerado como um processo de degradação 

ambiental.  

 

Outro grupo de espécies que pode fornecer informações sobre a qualidade 

do ambiente é o das espécies oportunistas. Essas espécies, nativas ou 

exóticas, são capazes de se desenvolver mais facilmente que outras, 

impedindo ou dificultando os processos de sucessão ecológica. Entre essas 

espécies cita-se Pteridium aquilinum, espécie nativa e de vigoroso 

desenvolvimento em ambientes em desequilíbrio, que apresenta facilidade 

em se desenvolver em solos ácidos, muito comuns na região do 

empreendimento. 

 

Em relação à fauna, considerando o comportamento e o hábito dos 

vertebrados voadores registrados no estudo, podem ser consideradas 

espécies bioindicadores as aves e os morcegos, considerando suas 

suscetibilidades a impactos com as pás dos aerogerados na fase de 

operação. 
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6.2.4. Unidades de conservação 

Como parte integrante do diagnóstico ambiental, o levantamento das 

unidades de conservação de esfera federal, estadual e municipal surge 

como uma importante ferramenta técnica de subsídio para o 

estabelecimento de áreas restritivas e ecologicamente significativas, cujos 

planos, programas e ações de controle ambiental são realizados de forma 

direcionada, visando à manutenção da integridade ambiental destas 

localidades.  

 

A Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza (SNUC), define como unidade de 

conservação o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo 

áreas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente 

instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção. O SNUC é responsável por definir e 

regulamentar as categorias nos grupos de unidades de proteção integral e 

unidades de uso sustentável, em suas devidas instâncias: federal, 

estadual ou municipal. 

 

Segundo a mesma Lei Federal, o grupo das unidades de proteção integral 

é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação: 

Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento 

Natural, Refúgio de Vida Silvestre e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (que através do Decreto Estadual nº 1.529 de outubro de 2007, 

ficou instituída como unidade de conservação de proteção integral no 

Estado do Paraná). O principal objetivo das unidades de conservação 

destas categorias é a preservação da natureza, sendo admitido apenas o 

uso indireto dos seus recursos naturais. 
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Já o grupo das unidades de conservação de uso sustentável visa 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte 

dos seus recursos naturais. É composto pelas seguintes categorias: Área 

de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta 

Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna e Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 428/2010, para os 

empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar 

UC ou sua zona de amortecimento, ou que estejam localizados numa faixa 

de 3.000 metros a partir do limite da UC que não possua zona de 

amortecimento estabelecida para empreendimentos sujeitos a EIA/RIMA, 

o licenciamento somente poderá ser concedido após a autorização do 

órgão responsável pela UC ou, no caso de Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN), pelo órgão responsável pela sua criação. 

Ressalta-se ainda na mesma resolução que apenas para APA’s, RPPN’s e 

áreas urbanas consolidadas, não se aplica o conceito de área de entorno 

de 3 km. 

 

Desta maneira, realizou-se levantamento das unidades de conservação da 

natureza, assim dispostas pela Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o 

SNUC, estabelecidas no Estado do Paraná, especificamente na região 

centro-sul do estado considerando de maneira conservadora um raio de 

10 km no entorno do empreendimento, abrangendo ADA, AID e AII, com 

o intuito de atender a legislação vigente, conforme apresenta a tabela a 

seguir. 

 

Como resultado desse levantamento, nenhuma unidade de conservação 

encontra-se dentro dos limites da área de influência direta. As unidades 

de conservação identificadas na AII são listadas na tabela a seguir e sua 

localização em relação ao empreendimento é apresentada na figura 198 e 

em maior nível de detalhe no mapeamento em anexo.  
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Tabela 99 – Unidades de conservação no entorno de 10 km do empreendimento. 

UC 
Categoria de 

manejo 
Distância da 
ADA (km) 

Bioma 
Bacia 

hidrográfica 
Jurisdição Ato de criação Área (ha) 

Plano de 
manejo 

RVS Campos de 

Palmas 
PI 2,8 

Mata 

Atlântica 

Bacia do Rio 
Iguaçu/Uruguai 

Nacional 
Federal/ICMBio 

Decreto – s/nº - 

03/04/2006 
16.600 

Sim 
(em 

elaboração) 

PE de Palmas PI 4,0 
Mata 

Atlântica 
Bacia do Rio 

Iguaçu 
Estadual/IAP 

Decreto Estadual 
n.º 1530 

181,13 

Sim 

(preliminar 
de 1988) 

Parque da Gruta 
(antigo Parque 

Marechal Deodoro) 

PI 1,721 
Mata 

Atlântica 
Bacia do Rio 

Iguaçu 
Municipal/IAP 

Lei Municipal nº 95 

de 24 de janeiro 
de 1930 / Lei nº 

1.063 (altera 
denominação do 

Parque) 

5,05/4,86 Não 

Nota: RVS – Refúgio da Vida Silvestre; PE – Parque Estadual. 
 

                                    

21 Distância em referência à linha de transmissão, no ponto de conexão com a subestação de Palmas. 
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Parque da Gruta 

O Parque da Gruta, anteriormente chamado de Parque Marechal Deodoro, 

teve uma alteração de sua denominação através da Lei Municipal nº 1.063 

de 03 de setembro de 1992. Localizado na parte central do Município de 

Palmas, é considerado uma área protegida não enquadrada no SNUC, 

criada através da Lei Municipal nº 95 de 24 de janeiro de 1930. Trata-se 

de uma área verde urbana, servindo como local de lazer para os 

moradores de Palmas. 

 

Está situado a cerca de 1,7 km de distância da ADA do empreendimento 

na porção correspondente à linha de transmissão, próxima à subestação 

de Palmas, a qual se insere em área urbana consolidada. Tendo isso em 

vista, não se aplicam os procedimentos previstos no caput do art. 1º da 

Resolução CONAMA nº 428/2010. Conforme a citada resolução, APA’s, 

RPPN’s e áreas urbanas consolidadas são tratadas como exceção no que 

diz respeito à necessidade de autorização do órgão responsável pela 

administração da UC nos licenciamentos de empreendimentos localizados 

numa faixa de 3 km a partir do limite da UC, cuja ZA não esteja 

estabelecida.  

 

Além disso, considerando o contexto em que está inserido o Parque da 

Gruta (área urbana central do município), pode-se aferir que não será 

afetado pela instalação dos parques eólicos e da linha de transmissão. Os 

impactos no entorno do Parque já ocorreram preteritamente, com o 

crescimento e urbanização da cidade de Palmas. Ainda neste contexto, a 

pretendida utilização do mesmo trajeto adjacente a transmissão já 

existente, junto à rodovia PR-280, representa significativa redução dos 

impactos e intervenções associados a implantação da LT. 
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RVS Campos de Palmas 

O Refúgio da Vida Silvestre (RVS) Campos de Palmas é uma unidade de 

conservação classificada pelo SNUC como de proteção integral. Essa UC 

foi criada pelo Decreto Federal de 03 de abril de 2006. Está localizada na 

região dos campos naturais denominada “horizonte”, com parte de sua 

área no Município de Palmas e parte no Município de General Carneiro, e 

tendo seu limite sul na PR-280.  

 

O objetivo da criação desta RVS, que possui aproximadamente 16.600 

hectares, é proteger os ambientes naturais necessários à existência ou 

reprodução da flora e fauna residente ou migratória, especialmente os 

remanescentes de campos naturais, as áreas de campos úmidos e 

várzeas, bem como realizar pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades controladas de educação ambiental e turismo. 

 

A região abriga nascentes dos rios Chopim e Iratim, além de diversos 

cursos d’água e banhados, protege espécies de animais ameaçados de 

extinção e, no aspecto histórico-cultural, assume importância por possuir 

antigas construções que guardam a memória do início da ocupação da 

região, conservando ainda o modelo da pecuária tradicional secular.  

 

Os remanescentes de campos e florestas nativas que hoje constituem o 

RVS foram mantidos devido ao manejo das “pastagens naturais” utilizado 

historicamente pelos pecuaristas locais. Contudo, a pressão atual para 

conversão dos campos naturais em lavouras e plantios silviculturais é 

muito grande, e tem levado à rápida diminuição e fragmentação das áreas 

de campos do entorno da Unidade (GÓES e LORENZO, 2012). 

 

A zona de amortecimento (ZA) do RVS Campos de Palmas foi determinada 

no artigo 2º, § 3º, do seu decreto de criação, sendo a mesma de 500 

metros em projeção horizontal a partir do perímetro da UC. Observa-se, 
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portanto, que o empreendimento está totalmente fora dos limites da UC e 

de sua ZA. 

 

PE de Palmas 

O Parque Estadual (PE) de Palmas está localizado a 2 km do centro 

urbano de Palmas, possui uma área de 181,13 ha no Terceiro Planalto do 

Paraná, pertencendo à bacia hidrográfica do rio Iguaçu. Foi criado em 

2007, através do Decreto Estadual nº 1.530/2007. Seu principal objetivo 

é a proteção dos ecossistemas da região, prezando pelos remanescentes 

de vegetação nativa dos campos gerais e das florestas de araucárias, com 

poucos indivíduos significativos, mantendoo sua função ecológica e 

conservando a beleza cênica dos locais, possibilitando, dentro das 

diretrizes apontadas pelo Plano de Manejo, a realização de pesquisas 

científicas e de atividades de conscientização, educação e interpretações 

ambientais, além do turismo sustentável. 

 

Situado a aproximadamente 4 km de distância da ADA do 

empreendimento, o PE de Palmas e sua ZA não serão impactados com a 

instalação do empreendimento. 

 

O mapa a seguir demonstra a localização do empreendimento em relação 

às unidades de conservação da natureza inseridas em um raio de 10 km 

do empreendimento e suas respectivas zonas de amortecimento (quanto 

existentes). 
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Figura 198 – Unidades de conservação existentes na região do empreendimento. 
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6.2.5. Áreas com potencial de conservação 

A presente seção trata das áreas prioritárias de conservação (APC’s), 

áreas estratégicas para conservação e recuperação da biodiversidade, 

bem como áreas de preservação permanente (APP’s) e reserva legal (RL). 

Estas áreas, assim como as unidades de conservação apresentadas 

anteriormente, possuem relevância ecológica e ambiental, pois funcionam 

como refúgios de fauna e flora.  

 

6.2.5.1. Áreas prioritárias para conservação (APC) 

Entre 1997 e 2000, com o apoio do Projeto de Conservação e Utilização 

Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO) – componente 

executivo do PRONABIO, foi iniciado um estudo para a definição de áreas 

prioritárias para a conservação nos biomas brasileiros. Através do 

Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004, e da Portaria nº 126, de 27 de 

maio de 2004, do Ministério do Meio Ambiente, essas áreas foram 

devidamente reconhecidas e instituídas. Dentre os fatores instituídos pela 

portaria, está a revisão periódica pela Comissão Nacional de 

biodiversidade (CONABIO), em um intervalo de até dez anos, prazo este 

estipulado em função à dinâmica do avanço do conhecimento e da 

tecnologia, e também das próprias condições ambientais de se alterarem. 

 

As APCs, segundo a Portaria MMA nº 09 de 23/01/2007, possuem 

importância para efeito de formulação e implementação de políticas 

públicas, programas, projetos e atividades voltadas à:  

I – Conservação in situ da biodiversidade; 

II – Utilização sustentável de componentes da biodiversidade; 

III – Repartição de benefícios derivados do acesso a recursos 

genéticos e ao conhecimento tradicional associado; 

IV – Pesquisa e inventários sobre a biodiversidade; 
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V – Recuperação de áreas degradadas e de espécies sobre-

exploradas ou ameaçadas de extinção; e  

VI – Valorização econômica da biodiversidade. 

 

Na figura a seguir é apresentado o mapeamento das APCs existentes nas 

proximidades das áreas de influência do empreendimento. Observa-se que 

o empreendimento e suas áreas de influência (ADA, AID e AII) 

encontram-se totalmente fora de áreas prioritárias para conservação.  
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Figura 199 – Áreas prioritárias para a conservação na região do empreendimento. 
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6.2.5.2. Áreas estratégicas para conservação e recuperação da 

biodiversidade do Estado do Paraná 

A Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 005/2009, que estabelece e define o 

mapeamento das áreas estratégicas para a conservação e a recuperação 

da biodiversidade no Estado do Paraná, é uma ferramenta para gestão 

ambiental com base no planejamento da paisagem, delimitando as áreas 

de maior importância para a biodiversidade paranaense. Consiste em um 

mapeamento ambiental realizado com base em diagnósticos do meio físico 

e biótico e conceitos de ecologia da paisagem, delimitando as áreas de 

maior importância para a biodiversidade paranaense.  

 

De acordo com a resolução supracitada, as áreas estratégicas para 

conservação da biodiversidade se referem a áreas cujos remanescentes 

florestais nativos ou outros atributos físicos ou biológicos determinem 

fragilidade ambiental. São consideradas de relevância, sendo sua 

conservação necessária para a garantia da manutenção da biodiversidade 

no Paraná. São divididas em duas categorias de acordo com a vegetação 

da área protegida: de Restauração e de Conservação. 

 

Sobrepondo-se a área de influência do empreendimento com o 

mapeamento estabelecido na referida resolução, observa-se que a ADA 

está situada em área considerada estratégica para conservação da 

biodiversidade. 

 

Contudo, do mesmo modo que ocorre com as APC’s (delimitadas pelo 

Ministério do Meio Ambiente), tais mapeamentos têm como objetivo 

auxiliar no planejamento ambiental estratégico do estado e não 

apresentam restrições significativas quanto ao licenciamento ambiental de 

empreendimentos localizados nestes locais. 
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Figura 200 – Áreas estratégicas área a conservação e recuperação da biodiversidade na região de estudo. 
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6.2.5.3. Áreas de preservação permanente e reserva legal 

Além de áreas prioritárias para conservação e de unidades de 

conservação, as áreas de preservação permanente (APP’s) também são 

ambientes ecologicamente significativos e protegidos legalmente. 

Apresentam função de preservação dos recursos hídricos, estabelecimento 

da paisagem, estabilidade geológica, facilitam o fluxo gênico de fauna e 

flora, protegem o solo, além de assegurar o bem-estar das populações 

humanas. 

 

O projeto do empreendimento foi concebido com os devidos cuidados para 

a alocação das torres e estruturas de apoio de maneira a evitar ao 

máximo a necessidade de intervenções em APP’s. O mapa 19 no anexo 08 

apresenta a localização da ADA em relação às APP’s. Observa-se que 

serão necessárias apenas pequenas intervenções para que possam ser 

instaladas as estruturas do empreendimento. Tais intervenções serão alvo 

de compensação, conforme determina a Resolução CONAMA nº 369/2006. 

 

Em um contexto geral, as APP’s existentes na AID do empreendimento 

encontram-se bem conservadas, considerando a matriz agrícola da região 

em que se pretende instalar os parques eólicos. Em geral, as áreas 

situadas às margens de rios e nascentes na região são permanentemente 

úmidas ou contém grande quantidade de afloramentos rochosos, 

condições estas desfavoráveis à operação de máquinas para cultivos 

agrícolas às margens dos rios e nascentes.  

 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

616 

 

Figura 201 - Pequeno riacho na AID do empreendimento, em meio a campo 

natural. 

 

As áreas de preservação permanente existentes nas áreas de influência do 

empreendimento subdividem-se em 3 tipologias: APP’s de rios perenes, 

APPs de rios intermitentes e APPs de lagos com mais de 1 ha de área.  

 

Dentre essas APPs, está prevista intervenção temporária apenas em APPs 

de corpos hídricos que apresentam caráter intermitente. Essas 

intervenções dizem respeito apenas às áreas de montagem das torres, 

que deverão ser utilizadas apenas durantes as obras e que deverão ser 

recuperadas. A  área de intervenção nessas APPs será apresentada na 

fase de LI, juntamente com o projeto executivo que possibilitará essa 

estimativa. 

 

O mapa de áreas de intervenção em APP é apresentado junto ao 

mapeamento temático, em anexo a este EIA. 
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Outro espaço territorial legalmente protegido a ser citado é a reserva legal 

(RL). Nos imóveis rurais situados no bioma Mata Atlântica, de acordo com 

a Lei Federal nº 12.651/2012, que institui o novo Código Florestal, a 

reserva legal corresponde a 20% da área total da propriedade, onde deve 

ser mantida cobertura vegetal nativa. No intuito de verificar se o 

empreendimento afetará a área de reserva legal de alguma propriedade, 

será realizado o levantamento fundiário das áreas afetadas, como parte 

integrante das etapas de licenciamento e implantação dos parques eólicos. 

Constatado o atingimento de áreas destinadas à reserva legal para tal 

finalidade, nos trâmites para negociação de áreas este fator deve ser 

considerado, possibilitando a regularização das propriedades afetadas. 

 

A tabela a seguir contém um levantamento preliminar das propriedades 

afetadas e a presença ou não de reserva legal averbada na matrícula. A 

avaliação da interferência em RL será avaliada na fase de LI. 
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Tabela 100 – Propriedades interceptadas pela ADA do empreendimento e 

reserva legal. 

Item Nome do proprietário 
Matrícula do 

imóvel 

Área na 

matrícula (ha) 

Área de reserva 

legal averbada na 

matrícula (ha) 

02 
Cláudio Marcondes Baptista 

12.822 575,7687 
Não possui reserva 

legal averbada Marly Belo Baptista 

04 

Jair de Almeida Mello 

3.295 439,8450 146,00 ha Mari D´Alva Scaramella de 

Mello 

05 

Jair de Almeida Mello 

7.151 290,4000 Ausência de dados(1) Mari D´Alva Scaramella de 

Mello 

06 

Ibelmar Seleme 

3.297 417,3529 83,47 Marlene de Almeida Mello 

Seleme 

6A 

Ibelmar Seleme 

8.658 214,0040 Ausência de dados(1) Marlene de Almeida Mello 

Seleme 

6B 

Ibelmar Seleme 

10.760 9,2100 Ausência de dados(1) Marlene de Almeida Mello 

Seleme 

7 

Darci Miguel Vezzaro 

5.622 5,8302 

178,00 

Sandra R. B. Vezzaro 

João Angelo Vezzaro 

Eduarda Vezzaro 

08 

Darci Miguel Vezzaro 

7.121 870,1000 
Sandra R. B. Vezzaro 

João Angelo Vezzaro 

Eduarda Vezzaro 

09 

Kátia Maria Refosco 

11.646 617,1000 123,40 

9B 11.648 308,5500 61,71 

9C 11.650 117,6120 23,52 

10 

Albino Ferronato 

(usufrutuário) 

7.120 884,8600 168,97 

Lourena Anna Franciosi 

Ferronato 

Roque Abel Ferronato 

Maise Regina Lovo 

Ferronato 

Marco Antonio Ferronato 

Marcia Bosquirolli Lazzaretti 

Ferronato 

Zaida Maria Ferronatto 

Abdala 

José Luiz Abdalla 

Norma Rita Ferronato 

Aldair Antonio Goldoni 

José Luiz Abdalla 
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Item Nome do proprietário 
Matrícula do 

imóvel 

Área na 

matrícula (ha) 

Área de reserva 

legal averbada na 

matrícula (ha) 

12A 

Mauro Bordin 

2.041 60,8696 
Não possui reserva 

legal averbada 

Raquel Fiorese Bordin 

Adilson Bordin 

Morgana Bernardi Bordin 

12B 

Mauro Bordin 

3.296 176,9825 
Não possui reserva 

legal averbada 

Raquel Fiorese Bordin 

Adilson Bordin 

Morgana Bernardi Bordin 

12C 

Mauro Bordin 

3.731 36,3000 
Não possui reserva 

legal averbada 

Raquel Fiorese Bordin 

Adilson Bordin 

Morgana Bernardi Bordin 

12J 

Mauro Bordin 

13.203 37,4370 
Não possui reserva 

legal averbada 

Raquel Fiorese Bordin 

Adilson Bordin 

Morgana Bernardi Bordin 

13F 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.414 50,0000 10,00 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

13G 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.415 50,0000 10,00 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

13H 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.416 50,0000 10,00 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

13I 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.417 50,0000 10,00 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

13J 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.418 50,0000 10,00 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

13K 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.419 50,0000 10,00 Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 
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Item Nome do proprietário 
Matrícula do 

imóvel 

Área na 

matrícula (ha) 

Área de reserva 

legal averbada na 

matrícula (ha) 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

13L 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.420 242,0000 Ausência de dados(1) 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

13M 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.421 242,0000 Ausência de dados(1) 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

13N 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.422 300,0000 Ausência de dados(1) 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

13O 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.423 336,8000 48,69 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

14 Antonio Reis 12.808 223,9430 

148,28 

14A Antonio Reis 12.809 41,4370 

14B Antonio Reis 12.810 132,2635 

14C Antonio Reis 12.811 55,0670 

14D Antonio Reis 12.812 111,9446 

14E Antonio Reis 12.813 74,6612 

14F Antonio Reis 12.814 101,1195 

15A 
Guararapes 

12.161 121,0000 24,20 

15B 9.638 217,8000 48,40 

15D Ausência de dados(1) 

17 
Tomaz Correa Padilha 

11.080 559,8470 11,96 
Arcelina das G. C. Padilha 

20 Palmasplac 6.811 72,854 
Não possui reserva 

legal averbada 

20B Palmasplac 12.317 423,500 84,40 

20D 

31 Vilmar José Carneiro 5.805 56,9808 Ausência de dados(1) 

32 Sebastião Dryser 5.345 331,1795 Ausência de dados(1) 

34 Edimir Siqueira 394 974,1500 Ausência de dados(1) 

01 

Vanderléia Ribas Kindel 

3.245 776,8930 224,50 Ivo Kindel 

Edson Ribas 
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Item Nome do proprietário 
Matrícula do 

imóvel 

Área na 

matrícula (ha) 

Área de reserva 

legal averbada na 

matrícula (ha) 

Diogo Ribas 

Juliarte Ribas 

Alexsandra Ribas 

Ivo Batista 

Orandina Padilha de Araújo 

Cláudio Marcondes Batista 

Marly Belo Baptista 

Fortunato Ribas 

Irecê Aparecida Araújo 

Ribas 

Raul Ribas 

Zanith da Luz Santos Ribas 

03 Orandina Padilha de Araújo 457 223,4970 
Não possui reserva 

legal averbada 

9B Kátia Maria Refosco 11.648 308,5500 309,00 

13E 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.413 50,000 9,93 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi 

Keppen 

16A Ausência de dados(1) 

Obs: Para a fase de LI serão detalhadas todas as informações de Reservas Legais das 

propriedades situadas na ADA, bem como será proposto o programa de regularização das 

mesmas. 
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6.2.6. Análise de paisagem 

Este item apresenta uma análise de paisagem visando a sua 

caracterização estrutural e identificação de funcionalidade para a fauna 

terrestre através de corredores de dispersão e conectividade entre 

fragmentos de vegetação considerados como habitat.  

 

As paisagens, de acordo com Forman e Godron (1986), possuem uma 

estrutura comum e fundamental, composta pelos elementos: fragmento, 

matriz e corredor. 

 

O fragmento ou mancha, também nomeado por outros autores de patch, 

ecótopo, biótopo, componente da paisagem, elemento da paisagem, célula 

da paisagem, site, entre outros termos, refere-se ao elemento básico que 

forma uma paisagem (URBAN et al.,1987 in VALENTE, 2001). 

 

Para Forman e Godron (1986), os fragmentos são superfícies não lineares, 

que estão inseridas na matriz e diferem em aparência do seu entorno, 

variam em tamanho, forma, tipo de heterogeneidade e limites. Kotliar e 

Wiens (1990) complementam que os fragmentos são dinâmicos, ocorrem 

em diferentes escalas temporais e espaciais e possuem uma estrutura 

interna (VALENTE, 2001). 

 

A matriz representa o tipo de elemento com maior conectividade e que 

ocupa a maior extensão na paisagem e que, por esse motivo, tem maior 

influência no funcionamento dos outros ecossistemas (MCGARIGAL & 

MARKS, 1995). Em uma paisagem dominada por pastagem, com 

fragmentos de diferentes tipos (vegetação florestal, cultura anual etc.), o 

elemento matriz será a pastagem. No que diz respeito aos elementos que 

constituirão uma matriz, Forman e Godron (1986) mencionam que 

dependerá da escala de investigação e do manejo que vem sendo 

aplicado. As matrizes que permitem a maior conectividade entre os 
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fragmentos florestais são consideradas as de maior porosidade, fator que 

terá influência direta na conservação e preservação dos remanescentes 

florestais. 

 

Os corredores, por sua vez, são estreitas faixas, naturais ou antrópicas, 

que diferem da matriz em ambos os lados. A grande maioria das 

paisagens são, ao mesmo tempo, divididas e unidas por corredores 

(FARINA, 1998). Segundo Harris (1984) os corredores, que são os 

grandes responsáveis pela conexão de fragmentos florestais naturais, 

aumentam a riqueza de espécies de animais em geral e contribuem para a 

dispersão das espécies arbóreas. Esse papel de interconexão dos 

fragmentos florestais é suficientemente bem estabelecido para que alguns 

autores concluam que a derivação da maximização da diversidade de 

populações biológicas, no tempo e no espaço de uma região, contribuirá 

para a maximização entre os fragmentos (VALENTE, 2001). 

 

6.2.6.1. Metodologia 

A avaliação realizada teve por objetivo avaliar um número maior de 

atributos da paisagem, os quais incluem diferentes formações naturais de 

vegetação e suas formas associadas a ambientes fluviais. Todos estes 

ambientes naturais se caracterizam como áreas que atuam como fonte de 

recursos para os diferentes grupos da fauna remanescentes na região dos 

Campos de Palmas, usualmente denominados “habitats”. 

 

O uso de imagem de satélite de alta resolução (sensor SPOT6, com 

resolução de 1,5 m) trabalhada através do software ArcGis, permitiu uma 

classificação fiel do uso e ocupação do solo da AID, definindo as classes 

relacionadas na tabela a seguir.  
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Tabela 101 - Tipologias de uso do solo aplicadas a área de estudo. 

Classes de uso do solo 

Agricultura 

Vegetação herbácea 

Silvicultura 

Vegetação arbórea 

Área antropizada 

Água 

Rodovia 

 

O produto final do uso da imagem SPOT em plataforma ESRI ArcGis gerou 

um mapeamento de uso e ocupação do solo e dados da representatividade 

(área em hectares e porcentagem de ocupação considerando a totalidade 

da AID dos meios físico e biótico) das diferentes tipologias na paisagem 

estudada, permitindo uma interpretação geral da condição atual da 

paisagem direta e indiretamente afetada pelo empreendimento. 

 

6.2.6.2. Resultados 

A área avaliada, em um total de 11.559,91 hectares, apresenta uma 

composição da paisagem ocupada por sete diferentes tipologias de uso, 

sendo a mais representativa a cobertura por agricultura (4.384,79 ha e 

37,93% de ocupação), seguida pela tipologia vegetação herbácea, com 

3.222,36 ha e 27,88% de ocupação da paisagem. Estas duas tipologias 

somadas, acrescidas da área de silvicultura (que representa a terceira 

maior classe de uso do solo na AID, com 1.806,05 ha e 15,62% de 

ocupação), representam 81,42% de toda a AID. A tabela e figura a seguir 

apresentam a distribuição do uso do solo na área avaliada. 
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Tabela 102 - Representatividade das classes de uso do solo, considerando a 

totalidade da AID do empreendimento.  

Classes de uso do solo Área (ha) % 

Agricultura 4.384,79 37,93 

Vegetação herbácea 3.222,36 27,88 

Silvicultura 1.806,05 15,62 

Vegetação arbórea 1.679,36 14,53 

Área antropizada 409,11 3,54 

Água 36,05 0,31 

Rodovia 22,18 0,19 

Total 11.559,91 100 
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Figura 202 - Classificação do uso do solo na AID do empreendimento. 
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A vegetação arbórea na AID do empreendimento ocorre segundo um 

padrão onde os capões de floresta são derivados de um processo natural 

de fragmentação, em função da dinâmica de ocupação da vegetação 

vinculada a solo rasos e ácidos existentes nas áreas de relevo menos 

dissecado da região centro-sul. 

 

Em se tratando de áreas de campos naturais, a fragmentação dos habitats 

é decorrente de uma condição natural estabelecida por fatores edáficos, 

climáticos e de relevo já explicitados neste estudo, mesmo que 

intensificada por intervenções antrópicas relacionadas à conversão da 

vegetação natural em áreas agrícolas e de silvicultura.  

 

Os Campos Sulinos foram originalmente definidos por Maak (1968) como 

uma região fitogeográfica, compreendendo os campos limpos e campos 

cerrados naturais. Os elementos florestais se apresentam, com 

frequência, como manchas de matas, quase circulares, denominadas 

capões, como matas de galeria, ou como bosques mistos, especialmente 

em encostas ou diques de diabásio (MORO, 2001).  

 

Ou seja, os campos naturais em si apresentam condições naturais que 

remetem a um ambiente fragmentado em termos paisagísticos, tendo em 

vista suas características naturais e próprias.  

 

A associação entre a floresta com araucárias e os campos naturais 

formam a paisagem típica da região, combinando fragmentos naturais de 

floresta com os últimos remanescentes de campos. Os ecossistemas 

campestres no Sul do Brasil estão em estado instável de disclímax. Há um 

alto nível de endemismo e a substituição de espécies não se processa no 

sentido de um retorno à forma original (LEITE; KLEIN, 1990). 

 

Neste contexto, observa-se que os habitats fragmentados correspondem à 

situação-padrão original da região estudada, sendo a sua paisagem 
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caracterizada por uma variedade e abundância de manchas dentro da 

paisagem, que ocorrem de maneira natural, na forma de capões de 

florestas como importantes elementos das Estepes.  

 

Em relação ao empreendimento, suas características de distribuição no 

terreno através de ocupações pontuais pelos aerogeradores, subestação e 

torres da linha de transmissão, faz com que este não se configure como 

um agente relevante à fragmentação da paisagem local, uma vez que as 

ocupações pontuais manterão grande parte das condições de uso do solo 

atualmente existentes na AID.  

 

Em um contexto mais amplo do entorno da área avaliada, a presença já 

consolidada da rodovia PR-280 (na porção sul do empreendimento) 

corresponde ao agente de maior relevância à fragmentação da paisagem 

local e regional, tendo em vista se tratar de uma barreira linear 

permanente na paisagem, com possíveis intervenções em rotas de 

conexão entre diferentes áreas de habitat. 
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6.3. Meio socioeconômico 

6.3.1. Metodologia aplicada 

A elaboração do diagnóstico do meio socioeconômico partiu da delimitação 

das áreas de influência do empreendimento, conforme apresentado no 

item 5. Diferentes níveis de informações foram utilizados para cada 

recorte geográfico, possibilitando gerar subsídios à análise de 

interferências na população e economia da região. 

 

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa exploratória com a utilização de 

informações secundárias para entendimento das dinâmicas regionais e 

direcionamento da pesquisa. Em seguida foram conduzidos levantamento, 

compilação e análise de informações secundárias e primárias. 

 

A etapa do diagnóstico socioeconômico com informações secundárias 

consistiu no levantamento, compilação e análise de estudos já realizados, 

tais como: informações sociais, demográficas, econômicas e produtivas. 

Foram utilizadas bibliografias relacionadas com a região do 

empreendimento, disponibilizadas por órgãos oficiais, estudos efetuados 

em universidades, junto à comunidade científica e à sociedade civil 

organizada, estudos técnicos, dentre outros. Objetivou-se caracterizar e 

identificar, por meio de sistematização de informações demográficas e 

socioeconômicas, os processos de ocupação do território e seus 

desdobramentos no contexto econômico regional e local. As informações 

subsidiaram uma investigação focal durante o levantamento primário, 

além de informações para elaboração do prognóstico socioeconômico. 

 

Listam-se as principais pesquisas e bases de dados de órgãos oficiais 

utilizadas neste diagnóstico: 

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): censo 

demográfico, censo agropecuário, produção agrícola municipal, 
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pesquisa nacional anual domiciliar, pesquisa nacional de 

saneamento básico, informações sobre emprego e renda, entre 

outros; 

• Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) e Ministério da Saúde 

(DATASUS): informações demográficas e da saúde pública; 

• Ministério da Educação, junto ao Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Anísio Teixeira (INEP): informações da educação 

pública; 

• Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): informações 

econômicas e de desenvolvimento socioeconômico populacional; 

• Secretarias estaduais e municipais: informações complementares; 

• Legislações, normativas e informações geográficas relacionadas a 

restrições e indicações do uso e ocupação do solo; 

• Dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 

Social (IPARDES); 

• Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG); 

• Secretaria Estadual da Cultura do Paraná; 

• Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); 

• Fundação Cultural Palmares (FCP); 

• Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR); 

• Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

 

Os dados coletados permitiram caracterizar a população em aspectos 

como: dinâmicas demográficas, distribuição espacial, condições de 

qualidade de vida e dinâmicas econômicas. Também foram abordados os 

seguintes temas: uso e ocupação do solo; patrimônio histórico, 

arqueológico e cultural; infraestruturas municipais e organização social, 

cultural e político-institucional. 

 

A caracterização primária ocorreu através de duas diferentes abordagens: 

entrevistas às instituições públicas para complementações do diagnóstico 

socioeconômico da Área de Influência Indireta (AII) e caracterização 
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socioeconômica da Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente 

Afetada (ADA). Esta fase iniciou com a elaboração de instrumentos de 

pesquisa específicos para cada tema abordado. Em um segundo momento, 

foi realizado o levantamento de campo propriamente dito, e por fim, a 

compilação de dados e análise de resultados. As informações em campo 

foram coletadas entre os dias 20 e 25 de junho de 2016. 

 

As técnicas utilizadas para o levantamento de informações 

socioeconômicas primárias foram as seguintes: 

 Método da observação direta: obtenção de dados baseada nas 

visitas ao campo e nas observações visuais, tais como: localização, 

vias de acesso, instalações de infraestrutura e características das 

residências e estabelecimentos rurais; 

 Entrevistas estruturadas: coleta de dados por meio de questionário 

específico dirigido aplicado aleatoriamente a residentes e 

proprietários de estabelecimentos rurais existentes no entorno na 

Área de Influência Direta. Também utilizado para coletar 

informações censitárias de forma a complementar os dados dos 

setores censitários na Área de Influência Direta; 

 Entrevistas semiestruturadas: entrevistas realizadas a partir de um 

roteiro específico dirigido e não aleatório utilizado para 

levantamento junto a representantes de instituições municipais, 

informantes qualificados, associações e sindicatos. 

 

A metodologia proposta tem preocupação especial com a confiabilidade 

dos dados. Para tanto, em função de seu caráter qualitativo, as 

informações levantadas foram checadas em campo. O uso combinado de 

diferentes critérios permitiu a verificação cruzada das informações. Os 

princípios específicos, para pesquisas qualitativas, foram: 

 

 Triangulação: confrontação ou complementação das informações 

obtidas, no que confere a confiabilidade e validação dos dados. 
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Seguindo, assim, durante a coleta de dados, a utilização de 

diferentes instrumentos e diferentes fontes de informação, como 

moradores de várias localidades, grupos sociais, homens e 

mulheres, moradores antigos e recentes, entre outros. Este 

procedimento assegura que cada fenômeno seja tratado a partir de 

diversos pontos de vista e possibilita uma imagem mais ampla da 

realidade; 

 Entrevistas em cadeia: entrevistas com diferentes atores sociais 

para confirmar informações ou compreender de forma adequada 

diferentes processos; 

 Obtenção de informações junto a informantes qualificados: seleção 

de entrevistados com preferência para aqueles que expressaram 

alguma liderança na sociedade, liderança essa instituída 

formalmente (como os representantes políticos do município, das 

igrejas locais, ONGs ou organizações sindicais) ou não (como 

aqueles indivíduos que concentram publicamente o respeito das 

pessoas e passam a ocupar uma posição social emblemática na 

comunidade). 

 

Para conferir maior fidedignidade aos dados as informações foram 

confrontadas sistematicamente durante a execução do levantamento e 

após compilação dos dados. 

 

A caracterização quantitativa da AID foi realizada através da análise de 

informações dos setores censitários do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 

2010). Assim, foram identificados e avaliados os setores censitários que 

englobam a ADA do empreendimento. 

 

Ao todo, sete setores censitários contemplavam as estruturas do 

empreendimento. No entanto, o setor 411760205000040, representado 

pela letra G, foi desconsiderado da análise em função da sua dimensão, a 

qual não apresentava representatividade geográfica pelo local de 
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interferência do empreendimento. Para obter informações do recorte do 

setor censitário desconsiderado, aplicaram-se questionários estruturados 

dos domicílios existentes. Durante dois dias, em dois períodos por dia, 

buscou-se entrevistar residentes destes domicílios. Ao todo, foram 

identificados 16 domicílios, dos quais 6 encontravam-se fechados ou 

recusaram receber os pesquisadores. 

 

A figura 203 apresenta os setores censitários que compõem a AID, assim 

como o setor censitário desconsiderado e sua porção territorial abrangida 

pela pesquisa quantitativa. 

 

Com a intenção de facilitar a leitura e visualização, os números de 

identificação de cada setor censitário utilizados pelo IBGE foram 

substituídos por uma letra, como relaciona a tabela a seguir. 

 

Tabela 103 – Setores censitários e sua situação. 

Setores Censitários  Representado por Situação 

411760205000021 A Urbana 

411760205000022 B Urbana 

411760205000023 C Urbana 

411760205000043 D Rural 

411760205000044 E Rural 

411760205000056 F Urbana 

411760205000040 G Urbana 

Fonte: IBGE, 2015. 
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Figura 203 – Setores censitários que contemplam a ADA. 
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Dessa forma, consolidando os setores censitários, as áreas de influência 

do empreendimento, representadas no item 5, são caracterizadas nos 

itens a seguir.  

 

6.3.2. Caracterização da população 

Nas seções seguintes são apresentadas características da população da 

Área de influência Indireta e Área de Influência Direta. Além do processo 

de ocupação do município de Palmas, são analisadas as características 

territoriais, localização e distribuição da população entre rural e urbana, 

nível de renda e acesso aos serviços de infraestrutura como: transporte 

público, abastecimento de água, esgotamento sanitário, destinação de 

resíduos sólidos e rede de energia elétrica. 

 

6.3.2.1. Processo histórico de ocupação do território 

O processo de ocupação e desenvolvimento econômico do município de 

Palmas teve grande influência do ciclo do tropeirismo no Estado do 

Paraná, posto que os Campos de Palmas eram um trajeto comum. No 

início do século XVIII os bandeirantes começaram a colonização da área, 

porém devido a confrontos com a população indígena já estabelecida na 

região, apenas em meados do século XIX surgiram os primeiros povoados, 

focados, principalmente, na extração de erva-mate e na produção animal 

(ABRAMOVAY, 1981). 

 

Segundo o IBGE (2016) a região dos Campos de Palmas foi transformada 

em Freguesia de Senhor Bom Jesus de Palmas, em Guarapuava (Lei nº 22 

de 28 de fevereiro de 1855), pela Assembleia Legislativa da Província do 

Paraná. Um pouco mais de duas décadas depois a Lei Provincial nº484, de 

13 de abril de 1877, elevou a localidade a categoria de vila, com o nome 

de Palmas, dois anos depois foi realizada a instalação do município. No 
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ano de 1896 foi transformada em cidade (Lei Estadual nº 233, de 

dezembro de 1896) e a população local recebeu o gentílico de palmense. 

 

Durante o período de 1890 e 1895, a Argentina e o Brasil entraram em 

um embate diplomático pela região territorial do município, tal 

enfrentamento ficou conhecido como Questão das Missões ou Questão de 

Palmas. O Barão do Rio Branco foi o responsável pela defesa do lado 

brasileiro, o juiz da questão foi o, então, presidente dos Estados Unidos, 

Grover Cleveland, que decidiu favorável ao Brasil. Como homenagem o 

município vizinho a Palmas recebeu o nome de Clevelândia (PEREGALLI, 

1981). 

 

Mesmo com os povoados na região não ocorreu um crescimento 

populacional ou um movimento migratório expressivo para a região até a 

década de 1910. A primeira tentativa concreta de ocupação foi realizada 

pelos colonos expulsos da região do Contestado, que foram se 

estabelecendo nas cidades da região e fundaram a Colônia do Bom Retiro 

que futuramente se tornou a cidade de Pato Branco (ABRAMOVAY, 1981). 

 

Em 1937, o então presidente da república, Getúlio Vargas, com a intenção 

de proteger as fronteiras brasileiras, iniciou uma série de programas que 

incentivavam a população a migrar para o oeste do Brasil nas diferentes 

porções territoriais do país. Entre uma destas medidas, na região do 

sudoeste do Paraná foi criada em 1943 a Colônia Agrícola Nacional 

General Osório (CANGO), com a promessa de doação de terras e 

benfeitorias de infraestrutura e serviços básicos, como comércio, saúde e 

estradas para os migrantes que fossem para a região (LEÃO REGO, 1979). 

 

O programa foi um dos responsáveis pelas correntes migratórias de 

italianos, alemães e poloneses, vindo principalmente do Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina, as quais aconteceram de forma mais intensa ao longo 

da década de 1950. Entretanto, a região não possuía a infraestrutura 
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prometida e devido à precariedade das estradas, bem como à insuficiência 

de recursos aliada às características naturais, seu desenvolvimento foi 

prejudicado (LEÃO REGO, 1979). 

 

Com as dificuldades de acesso e escoamento da extração, outra 

consequência da falta de estradas adequadas foi o atraso na chegada das 

serralherias, comparativamente a outras porções do Estado. Assim, o ciclo 

da madeira começou mais tarde e de forma mais incipiente por volta dos 

anos 40, com uma melhora no final dos anos 50, coincidindo com estradas 

melhores ligando o leste ao oeste do Estado. Tal ciclo se prolonga até o 

final dos anos 60, causando uma grande mudança nas características 

florestais do local, diminuindo significativamente a quantidade de 

pinheiros (araucárias) na região (SANTOS, 2008). 

 

A partir dos anos 70, com o desenvolvimento do sistema produtivo, 

substituição da mão de obra humana por máquinas e a instabilidade de 

renda devido a fenômenos climáticos, iniciou-se uma redução na 

população residente na zona rural do município de Palmas. Em 

contrapartida, com as melhorias na qualidade de vida em âmbito urbano, 

a população continuou crescendo, sendo que em 1980, pela primeira vez, 

a proporção residente na zona urbana supera a rural. Essa tendência foi 

mantida nos anos seguintes, sendo que no ano de 2010 a concentração 

populacional na área urbana superou 90% do total. 

 

Como estabelece o estudo Região de Influência das Cidades - REGIC 

(IBGE, 2011), que relaciona os municípios seguindo uma proposta 

hierárquica, demonstrando as relações na parte econômica, política, de 

infraestrutura e bens e serviços, o Município de Palmas está inserido em 

uma articulação urbana em escala ampliada, como demonstra o 

organograma da figura a seguir. 
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Figura 204 – Articulação urbana ampliada, intermediaria e imediata. 

Fonte: REGIC, IBGE, 2011. 

 

Para uma melhor explicação do sistema hierárquico, temos que: 

 Curitiba é o maior nível hierárquico, quando relacionada com 

Palmas, a capital faz parte do nível 1C chamado de metrópole que é 

formado por outras oito capitais, ela fica abaixo apenas de São 

Paulo que é considerada a Grande metrópole Nacional (nível 1A) e 

as duas metrópoles nacionais (nível 1B) Rio de Janeiro e Brasília. 

Em geral essas metrópoles são caracterizadas pela forte relação 

entre si e pela grande área de influência direta; 

 Pato Branco tem uma relação intermediária imediata com o 

município, é classificado como nível 3A centro sub-regional, no 

Brasil existe 169 centros divididos em A e B, o grupo a qual Pato 

Branco pertence tem como média 95 mil habitantes e possui 112 

relacionamentos; 

 Palmas faz parte do Centro de Zona que é também é dividido entre 

A e B, o município juntamente com outras 191 cidades faz parte do 

4A, possuindo uma média de 45 mil habitantes e fazem 49 

relacionamentos; 
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 O nível 5 tem como principal característica é sua área de atuação 

não extrapolar os limites municipais, servindo apenas aos seus 

habitantes que normalmente não passam de 10 mil pessoas. 

Coronel Domingues Soares é o único município em nível 5 sob 

domínio de Palmas. 

 

Salienta-se que Coronel Domingues Soares possui uma relação direta 

inferior com Palmas, isto é, a população do município demanda 

infraestrutura e em alguns casos trabalha em Palmas e sua economia é 

influenciada pela do outro município. 

 

6.3.2.2. Demografia 

A análise demográfica de determinada população leva em consideração e 

é influenciada por vários fatores que variam ao longo do tempo como, por 

exemplo, a área da região, a população, a taxa de natalidade e 

mortalidade, entre outros. A compreensão desses fatores congregados 

revela as nuances de cada região, seu desenvolvimento, bem como a 

melhoria nas condições de vida ofertadas à população.  

 

Para viabilizar tal análise da população do município de Palmas, sua 

divisão entre rural e urbana e a comparação entre o número de homens e 

mulheres foram utilizados dados recolhidos pelo IBGE (2016), referentes 

aos censos demográficos realizados a partir de 1940. 

 

Com a análise dos dados, pode-se notar que o município sofreu um 

crescimento populacional de 82,6% entre os anos de 1940 e 2010. No 

entanto, o acréscimo populacional não se deu de forma regular, ou seja, 

paulatinamente com o decorrer do período. Isso porque, como se citou 

anteriormente, alterações na área de uma localidade afetam o seu 

contingente, de tal modo que o desenvolvimento populacional de Palmas 
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não foi maior devido aos desmembramentos territoriais ocorridos durante 

o período analisado.  

 

A figura a seguir demonstra os impactos dessas divisões, como a redução 

populacional de 1940 a 1950 e 1991 a 2000 e o baixo crescimento de 

1950 para 1960. 

 

 

Figura 205 - Evolução populacional do município de Palmas entre os anos de 

1940 e 2010.  

Fonte: IBGE (2016) 

 

A distribuição populacional seguiu a tendência de aumento no contingente 

urbano em relação ao rural, situação recorrente em maior parte do Brasil 

e que se deve a evolução nas formas de produção rural, que passaram a 

demandar menos mão de obra, e dos melhores salários e qualidade de 

vida da zona urbana (ALVES; MARRA, 2009, p.7). Em Palmas essa 

tendência é evidente. Na primeira contagem do censo, em 1940, a 

população em área rural representava quase 90% do total, esse 

percentual diminui paulatinamente até chegar a apenas 7,2%, em 2010. 
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É importante salientar que após o desmembramento de Coronel Domingos 

Soares, em 1995, o município de Palmas passou a superar as taxas de 

urbanização estadual e federal, segundo dados do IBGE. 

 

 

Figura 206 – Desenvolvimento populacional de Palmas. 

Fonte: IBGE, s.d. 

 

Outra ferramenta utilizada para compreender e esmiuçar o processo de 

incremento populacional é a pirâmide etária. Esse instrumento, constituído 

a partir das variáveis sexo e idade, permite aferir, além da concentração 

da população em determinada faixa etária, o tempo médio de vida e a 

taxa de mortalidade. Nesse sentido, analisando a pirâmide etária da figura 

207, referente ao município de Palmas nos anos de 2000 e 2010, é 

notável a redução da influência da natalidade e das crianças até 10 anos 

nos valores totais. Isto pode ser explicado, em certa medida, pela melhora 

na qualidade de vida ofertada ao cidadão, o que, por sua vez, tem como 

consequência direta o aumento na taxa de expectativa de vida, alargando 
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o topo da estrutura. Essa tendência pode ser notada através do 

crescimento da população a partir dos 30 anos de idade até 80 anos ou 

mais.  

 

É importante salientar as reduções, principalmente, do sexo feminino, na 

população que vai de 15 a 29 anos. Tal variação pode ser explicada, em 

grande parte dos casos, por movimentos migratórios em busca de ensino 

de nível superior ou de melhores empregos em cidades maiores e com 

maior estrutura. 

 

 

Figura 207 – Pirâmide etária de Palmas para os anos de 2000 e 2010, segundo 

sexo. 

Fonte: Censo demográfico 2000-2010(IBGE, s.d.). 

*Os valores percentuais são referentes aos dados de 2010. 

 

Outros fatores importantes para a análise demográfica de uma cidade são 

suas respectivas taxas de natalidade e mortalidade. A figura a seguir 
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apresenta as taxas brutas de natalidade e mortalidade para o munícipio 

de Palmas entre os anos de 2002 e 2008. 

 

 

Figura 208 Taxas Brutas de Natalidade e Mortalidade em Palmas entre os anos 

de 2006 e 2015. 

Fonte: IPARDES, 2017 –IBGE,2017. 

 

Superando a tendência brasileira, que no mesmo período apresentou um 

declínio de 19,8%, é perceptível a queda acentuada na taxa de natalidade 

no município de Palmas, que decresceu 36,7% do primeiro ao último ano 

analisado. Esse decréscimo significativo pode ser entendido como 

resultado da intensificação de medidas preventivas desenvolvidas pelo 

poder público, como a difusão de informações, educação sexual para 

jovens, distribuição de preservativos, entre outras. 

 

A taxa de mortalidade também seguiu a tendência nacional - que variou 

entre 6,14 e 6.08 óbitos – e decresceu no período analisado, sendo que 

em 2006 houve 7,03 óbitos a cada mil habitantes, chegando a 5,39 no 
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ano de 2015. Em geral, a diminuição na taxa de mortalidade pode denotar 

melhora no acesso e atendimento a serviços públicos, como saúde e 

segurança. 

 

Por fim, Palmas apresenta razão de sexos equilibrada, similar ao Estado 

do Paraná em valores totais. O único ponto de divergência tange a 

população rural, que no município apresenta uma razão sexo de 90,34, 

isto é, para cada 100 mulheres existem 90,34 homens, já no Estado em 

âmbito rural a razão é de 110,76, como demonstra a figura a seguir. A 

diferença é habitualmente apontada pela saída de mulheres do meio rural 

em função da penosidade das atividades agrárias e dinamização de 

oportunidades no meio urbano. 

 

 

Figura 209 – Divisão populacional segundo sexo no município de Palmas e no 

Estado do Paraná em 2010. 

Fonte: IBGE, s.d. 
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6.3.2.3. Nível de renda 

O nível de renda da população é apresentado no item 6.3.7.1.  

 

6.3.2.4. Acesso aos serviços públicos 

Nos itens a seguir é analisada a infraestrutura do município segundo seus 

serviços públicos, avaliando a qualidade e o alcance populacional, 

demonstrando as características municipais e dos setores censitários que 

compõem a AID. É importante salientar que as formas de distinção de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, destinação de resíduos 

sólidos e rede de energia elétrica são determinadas pelo IBGE e sua 

metodologia de agrupamento. 

 

6.3.2.4.1. Abastecimento de água 

Analisando as formas de abastecimento relevantes para o estudo podemos 

destacar: 

 Rede geral de distribuição – quando o domicílio ou terreno ou a 

propriedade estava ligado a uma rede de distribuição de água; 

 Poço ou nascente na propriedade – quando o domicílio era servido 

por água proveniente de poço ou nascente localizada no terreno ou 

na propriedade onde estava construído. 

 Outros – poço ou nascente fora da propriedade, carro-pipa, água de 

chuva armazenada em cisterna, água de chuva armazenada de 

outra forma, rio, açude lago ou igarapé e outras. 

 

O abastecimento municipal é predominantemente via rede de distribuição, 

com apenas 7,1% proveniente de outras fontes, isso é decorrente da 

concentração da população na área urbana do município. Os setores 

urbanos da AID seguem essa proporção, com exceção do B que apresenta 

55% do seu abastecimento proveniente de nascente ou poço na 
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propriedade, no entanto devido à baixa quantidade de domicílios na região 

esse valor não é muito significativo. 

 

Os setores D e E da área de influência direta são identificados como rurais 

fazendo com que a característica de abastecimento do município, que é de 

maioria urbana, não seja realidade na região, como mostra a figura a 

seguir. 

 

 

Figura 210 – Forma de abastecimento domiciliar de água na AID, setores 

censitários e município de Palmas, de acordo com o Censo Demográfico (2010). 

Fonte: IBGE, 2015. 

 

A SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná é a responsável pelo 

atendimento da região. 

 

6.3.2.4.2. Esgotamento sanitário 

Segundo a classificação IBGE, as formas de esgotamento sanitário podem 

ser dividas entre as seguintes qualificações: 
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 Rede geral de esgoto ou pluvial – quando a canalização do domicilio 

estava ligada com o sistema de coleta e os conduzia a um 

desaguadouro geral na área; 

 Fossa séptica – quando a canalização estava ligada a uma fossa 

séptica, onde passava por um processo de tratamento ou 

decantação; 

 Fossa rudimentar – quando o banheiro ou sanitário estava ligado a 

uma fossa rústica (fossa negra, poço, buraco, etc.); 

 Vala – quando havia uma ligação direta a uma vala ao céu aberto; 

 Rio, lago ou mar – quando o banheiro ou sanitário estava ligado 

diretamente a rio, lago ou mar; 

 Sem banheiro – banheiro ou sanitário na propriedade não 

identificado. 

 

Conforme os dados do censo demográfico de 2010 quanto ao 

esgotamento sanitário dos domicílios, a AID segue padrões de todo o 

município. Os setores A e C, que são classificados como urbanos, possuem 

uma quantidade significativa de domicílios atendidos pela rede geral ou 

pluvial, já os setores B e D tem quase sua totalidade em apenas um 

sistema de saneamento. Contudo, a principal forma de esgotamento para 

o setor B é com fossa séptica e para o D com fossa rudimentar. Ambos 

possuem 20 domicílios apenas. 

 

O setor E, que apesar de estar localizada na área rural, possui uma 

quantidade significativa de domicílios que, em sua maioria, utilizam de 

fossa rudimentar. Por fim, o setor F, segundo em número de domicílios, 

apresenta uma taxa de 80% dispondo de fossas rudimentares, como 

mostra a figura a seguir. 
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Figura 211 - Forma de destinação domiciliar do esgotamento sanitário na AID, 

setores censitários e Palmas, de acordo com o Censo Demográfico 2010. 

Fonte: IBGE, 2015. 

 

6.3.2.4.3. Destinação de resíduos sólidos 

Os resíduos sólidos podem ter diferentes destinos, conforme classificado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em seus Censos 

demográficos (1980, 1991, 2000 e 2010) elenca-se: coletado, queimado, 

enterrado, jogado em terreno baldio ou logradouro, jogado em rio, lago 

ou mar e outro destino.  

 

No que diz respeito à destinação dos resíduos sólidos no município, 

novamente a AID tem grande similaridade com os valores gerais de 

Palmas, as exceções existentes são os setores B, D e E. No entanto, os 

dois primeiros possuem um baixo contingente de domicílios, não 

influenciando o valor final significativamente, já o setor E que possui uma 
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quantidade mais elevada de domicílios tem sua forma de destinação dos 

resíduos diversificada entre coleta, queima e enterramento. Isso é 

justificável devido ao tamanho do setor censitário e suas características 

rurais. A figura a seguir detalha tais características da região. 

 

 

Figura 212 - Forma de destinação dos resíduos sólidos na AID, setores 

censitários e Palmas, de acordo com o Censo Demográfico 2010. 

Fonte: IBGE, 2015. 

 

6.3.2.4.4. Rede de energia elétrica 

Segundo as informações do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2016), 

apenas 1% dos domicílios do município de Palmas ainda não dispõem de 

energia elétrica. Nos setores que compõem a AID do empreendimento a 

situação é semelhante, com 0,6% de domicílios não atendidos pela rede 

de distribuição de energia, logo, proximamente à universalização do 

serviço, conforme demonstra a tabela a seguir. 
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Tabela 104 – Forma de abastecimento domiciliar de energia elétrica na AID, 

setores censitários e município de Palmas, de acordo com o Censo Demográfico 

(2010). 

Unidade territorial  Rede de Distribuição Outras Fontes Sem Energia 

A 99,3% 0,0% 0,7% 

B 100,0% 0,0% 0,0% 

C 100,0% 0,0% 0,0% 

D 95,0% 5,0% 0,0% 

E 98,6% 0,0% 1,4% 

F 99,5% 0,0% 0,5% 

AID 99,4% 0,1% 0,5% 

Palmas 99,0% 0,2% 0,8% 

Fonte: IBGE, 2015. 

 

A COPEL – Companhia Paranaense de Energia é a responsável pela 

distribuição de energia no município.  

 

6.3.2.4.5. Transporte público 

Devido a falta de dados sobre o transporte público para os setores 

censitários que contemplam a AID do empreendimento, os mesmos foram 

coletados dados de todo o município. 

 

O Município de Palmas é dotado de terminal rodoviário localizado na Rua 

José Joaquim Araújo Perpétuo, a pouco mais de 1,5 km da subestação de 

energia de Palmas. O terminal é atendidido por diferentes viações de 

transporte com passagens disponíveis para diferentes municípios como 

Pato Branco e Curitiba. 

 

O transporte público municipal é realizado pela empresa Transcopal 

Transportes Coletivos Palmense Ltda. possuindo cinco linhas diferentes 

disponíveis para o atendimento da população local, sendo o primeiro as 

7:15 e o último às 23 horas. 
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6.3.3. Economia regional e local 

As atividades econômicas do município de Palmas podem ser medidas pelo 

Produto Interno Bruto – PIB. O PIB mensura em valores monetários toda 

a produção de bens e serviços finais de uma região em um período de 

tempo. Estão incluídos no PIB: consumo, investimentos, gastos do 

governo, as exportações reduzidas das importações e impostos. Este 

indicador pode ser desmembrado pelos Valores Adicionado – VA dos 

setores da economia. Trata-se de toda a produção de bens (e serviços 

para o setor terciário) finais de cada setor da economia em valores 

monetário, excluindo os impostos. Os valores do PIB são apenas os 

obtidos pelos registros da economia formal. 

 

Os dados do PIB municipal são divulgados com uma defasagem de três 

anos, desta forma, utilizam-se neste estudo os valores até 2012. Os 

valores estão apresentados em preços nominais, assim as variações 

apresentadas foram descontadas da inflação de período. Os valores foram 

ajustados para preços constantes do ano de 2012. 

 

Assim, a figura 213 apresenta o gráfico de evolução do PIB deflacionado 

de Palmas no período entre 2003 e 2012. Nota-se que a economia da 

região sofre volatilidade na evolução de seu PIB. No início do período vem 

de um crescimento de 22,4%, no entanto com as variações ocorridas 

durante os anos o produto interno bruto do município acaba o período 

13,5% menor do que iniciou. 

 

A queda é relacionada à instabilidade na produção do setor industrial, que 

é um grande exportador de compensados, setor esse que foi afetado pela 

crise americana no setor imobiliário em 2008. 
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Figura 213 – Evolução e variação do Produto Interno Bruto (PIB) de Palmas 

entre 2003 e 2012, com correção monetária pelo deflator implícito do PIB, com 

ano base de 2012. 

Fonte: IBGE, 2016 e IPEADATA, 2016. 

 

Em 2012, o setor de serviços contribuía para a formação de 62,9% do PIB 

municipal para aquele ano, enquanto que a indústria e a agropecuária 

representavam 17,2% e 10,2% da sua economia, respectivamente. Este é 

um cenário decorrente da transformação do perfil econômico do 

município. No início da década observada, a produção industrial 

representava apenas 13,8 pontos percentuais de diferença. Ao longo dos 

dez anos seguintes, as atividades do setor secundário recuaram aos 

poucos e, por outro lado, o setor terciário, principalmente nas atividades 

de serviços, apresentou expansão. 

 

Já o setor da agropecuária manteve-se em torno dos 10% durante o 

período de 2003 a 2012, chegando a apenas 7% na composição do PIB 

em 2005. Os impostos têm um baixo valor percentual e se mantêm 

constantes perante os valores totais do PIB. 
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Figura 214 – Composição setorial do PIB de Palmas entre 2003 e 2012 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

Essa mudança de perfil ocorreu por dois principais motivos: aumento dos 

gastos por empresas e empregados impulsionados pela dinamização da 

economia no início da década de 2000; e, redução das exportações de 

produtos de madeira na segunda parte desta mesma década. 

 

No município vizinho a Palmas, Água Doce, localizado no Estado de Santa 

Catarina, está um grande conjunto de aerogeradores, com 109 torres 

instaladas em oito parques eólicos. Todas as estruturas para a geração de 

energia estão localizadas com maior proximidade a Palmas à Água Doce. 

Dessa forma, durante suas implantações, as empreiteiras mantiveram 

como referência a área urbana mais próxima. Conforme mencionou o Sr. 

Aires, diretor do Departamento de Indústria e Comércio do Município de 

Palmas na época de realização do levantamento, diversos setores se 

desenvolveram durante as obras das usinas eólicas de Água Doce, entre 

eles, as atividades de alimentação e hospedagem se destacam, mas 
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também a contratação mão de obra e serviços e compra de materiais 

relacionados à construção. 

 

O primeiro parque eólico localizado em Água Doce começou a ser 

instalado em 2003. Em 2005, foram instaladas 15 novas torres de geração 

de energia e, posteriormente, entre 2010 e 2012, foram instaladas mais 

86 torres. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE, 2016).  

 

Os efeitos dos investimentos dispendidos diretamente ou indiretamente 

com os munícipes e empresas de Palmas, como também o efeito da maior 

circulação monetária no município, teve grande impacto no setor terciário 

da economia. As atividades vinculadas ao comércio, serviços e 

administração pública geraram 327,4 milhões de reais em 2012 (a preços 

correntes), contra 53,2 milhões e 89,2 milhões de reais produzidos pelos 

setores primário e secundário, respectivamente. 

 

O segundo importante movimento da economia palmense que contribuiu 

para alteração do perfil econômico do município foi a redução das 

exportações dos produtos de madeira. Em decorrência da redução da 

demanda americana por madeira contraplacada e compensada devido a 

crise no setor imobiliário, as indústrias do setor localizadas em Palmas 

reduziram suas produções significativamente. Os impactos da redução da 

demanda externa por madeira beneficiada iniciou em 2005 e culminou 

com a crise internacional em 2009. No município, o arrefecimento da 

produção industrial também impactou no setor primário da economia com 

mudanças do regime de colheita da silvicultura. 

 

Para evidenciar a queda das exportações industriais, foram levantandos os 

dados segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior – MDIC da balança comercial para o mesmo período. A figura a 

seguir demonstra como a crise americana afetou diretamente a balança 
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comercial do município, levando a quedas significativas nos valores totais 

do PIB municipal. 

 

 

Figura 215 – Saldo da balança comercial de Palmas nos anos de 2003 a 2012. 

*Valores deflacionados pelo Consumer Index Price US. 

Fonte: MDIC, 2016; BLS, 2016. 

 

A seguir é apresentado um detalhamento das atividades econômicas por 

setor da economia. 

 

6.3.3.1. Atividades agropecuárias (setor primário) 

A atividade agropecuária do município, apesar de representar pouco mais 

de 10% do valor total do PIB no ano de 2012, ainda é de extrema 

importância para o desenvolvimento local, produzindo alimentos para 

consumo regional e matéria prima para o setor industrial, principalmente 

com a silvicultura. 

 

Como já demonstrado anteriormente, a população de Palmas está em sua 

maioria acomodada na zona urbana do município, no entanto segundo o 

censo agropecuário de 2006 aproximadamente 74% da área total do 

município é pertencente a estabelecimentos agropecuários. Ainda segundo 
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esta pesquisa existia 723 estabelecimentos deste tipo no município, sendo 

quase 70% com proprietário produtor, 18,8% assentados sem titulação 

definitiva e 9,3% utilizado por arrendatários. 

 

De acordo com os dados oficiais mais recentes sobre o tema (IBGE, 

2006), em 2006 os estabelecimentos agropecuários que destinavam sua 

produção principal para a agropecuária somavam 312 estabelecimentos 

que ocupavam uma área de aproximadamente 58 mil hectares, 

correspondendo a 43,2% da área total dos estabelecimentos rurais. Logo 

em seguida estão as áreas destinadas a lavoura temporária 

correspondendo a 23,8% da área total. A terceira atividade mais 

significativa em termos de área é a produção florestal com florestas 

plantadas, ocupando 15,9% da área dos estabelecimentos. Na tabela a 

seguir estão presentes tipo de produção agrícola dos estabelecimentos e a 

área que cada um deles ocupa. 

 

Tabela 105 – Estabelecimentos na zona rural de Palmas segundo a sua 

característica agrícola – 2006 

Tipo de produção agrícola  
Estabelecimentos Área 

Quantidade % Hectares % 

Lavoura temporária  172 23,8% 31.466 26,9% 

Horticultura e floricultura  47 6,5% 2.334 2,0% 

Lavoura permanente  52 7,2% 7.455 6,4% 

Produção de sementes, mudas e outras  
formas de propagação vegetal  

0 0,0% 0 0,0% 

Pecuária e criação de outros animais  312 43,2% 58.097 49,7% 

Produção florestal - florestas plantadas  115 15,9% 15.506 13,3% 

Produção florestal - florestas nativas  21 2,9% 1.905 1,6% 

Pesca  0 0,0% 0 0,0% 

Aquicultura  4 0,6% 241 0,2% 

Total 723 - 117.004 - 

Fonte: IPARDES 2016. 

 

Para análise da produção agropecuária, apresentam-se informações das 

pesquisas municipais realizadas pelo IBGE, das quais disponibilizam dados 

históricos até 2014, possibilitando uma análise comparativa decenal 

recente. 
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O principal cultivo agrícola de Palmas é a soja, possuindo em 2014 uma 

área plantada quatro vezes maior que todas as outras culturas somadas. 

Além da soja, as commodities que se destacam são milho, trigo, batata-

inglesa, feijão e maça.  

 

É importante apontar que o município é o segundo maior produtor 

estadual de maça e o sexto de batata-inglesa. Observando a tabela a 

seguir é notável que mesmo com uma área não muito extensa de plantio 

essas duas culturas são bastante rentáveis. 

 

Tabela 106 – Produção agrícola de Palmas - 2014 

Produto 
Área 

colhida 
(ha)  

Quantidade 
produzida 

(t) 

Rendimento 
médio (kg/ha) 

Valor da produção  
(R$ 1.000,00) 

Soja (em grão) 27.000 85.050 3.150 89.234,0 

Batata-inglesa 1.150 40.250 35.000 39.830,0 

Maçã 402 14.215 35.361 20.555,0 

Milho (em grão) 3.100 29.450 9.500 11.689,0 

Trigo (em grão) 1.200 3.273 2.728 1.237,0 

Feijão (em grão) 460 860 1.870 1.218,0 

Erva-mate (folha verde) 60 540 9.000 432,0 

Tomate 3 210 70.000 166,0 

Mandioca 10 200 20.000 140,0 

Batata-doce 10 110 11.000 90,0 

Aveia (em grão) 50 110 2.200 88,0 

Triticale (em grão) 50 110 2.200 41,0 

Uva 2 20 10.000 33,0 

Caqui 3 27 9.000 32,0 

Cebola 2 16 8.000 18,0 

Arroz (em casca) 3 6 2.000 6,0 

Limão 1 8 8.000 6,0 

Fonte: IPARDES, 2016. 

 

Considerando as cinco principais culturas agrícolas existentes em Palmas e 

sua evolução entre 2005 e 2014, nota-se uma crescente tendência na 

expansão agrícola. As quantidades produzidas aumentaram no período, 

com exceção da maça, que teve queda de 27,8% em média nestes 10 

anos. Entre os demais produtos, o que apresenta um crescimento mais 

significativo é a soja com uma produção 230% maior em 2014 que em 

2005, a batata-inglesa vem logo atrás com 136% de crescimento. As 
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figuras a seguir demonstram a evolução das principais produções do 

município. 

 

 

Figura 216 – Principais produções agrícolas de Palmas – 2005 a 2014. 
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Fonte: IPARDES, 2016. 

 

Figura 217 – Principais produções agrícolas de Palmas e o total da produção – 

2005 a 2014. 

Fonte: IPARDES, 2016. 
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A silvicultura é também atividade importante na economia palmense, 

contribuindo para o setor primário. Em seu território há plantios de pinus 

e eucalipto, os quais alimentam as serralheiras instaladas no município. 

 

Conforme previamente mencionado, a crise do subprime americano teve 

grande efeito na economia de Palmas, quando reduziu a demanda por 

compensados, laminados e MDF’s. A redução das exportações refletiu no 

campo, com desaceleração das colheitas da silvicultura. A figura a seguir 

demonstra uma queda de produção expressiva no ano de 2010, reduzindo 

mais de 60% do volume colhido e diminuindo quase em três vezes o 

capital gerado. 

 

 

Figura 218 – Silvicultura em Palmas de 2005 a 2014. 

Fonte: IPARDES, 2016. 

 

Nota-se que na região ocorreu uma mudança no cultivo, a queda da 

produção de silvicultura acontece no mesmo momento que outras 
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produções agrícolas estão em crescimento, como a batata-inglesa e a 

soja. 

 

A divisão da produção de silvicultura no último ano do período é 

apresentada na tabela a seguir. 

 

Tabela 107 – Silvicultura em Palmas, 2014. 

Produto 
Quantidade produzida 

(m³) 

Valor da produção  

(R$ 1.000,00) 

Madeira em Tora 88.000 8.080 

Madeira para Outras Finalidades 60.000 6.120 

Madeira para Papel e Celulose 28.000 1.960 

Lenha 190 7 

Fonte: IPARDES, 2016. 

 

Com a maior área ocupada e o maior número de estabelecimentos de 

todos os segmentos da agropecuária no município, a pecuária apresentou 

queda na quantidade de animais na maioria dos principais grupos de 

criação, a exceção fica para os galináceos que durante o período 

demonstrava uma queda nos valores totais, no entanto em 2014 seu 

efetivo aumenta em quase 400% chegando a mais de 75 mil cabeças, 

como mostra a figura a seguir. 
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Figura 219 – Efetivo da pecuária de Palmas, por quantidade de animais – 2005 a 

2014. 

Fonte: IPARDES, 2016. 

 

6.3.3.2. Atividades industriais (setor secundário) 

O setor secundário da economia é composto por atividades que 

transformam matéria-prima não beneficiadas ou pré-beneficiadas 

provenientes do setor primário e criam bens intermediários e finais a 

serem disponibilizados para outros processos produtivos ou para o 

consumo. Estão incluídas neste setor as indústrias de transformação, 

construção civil, geração e fornecimento de energia e extração mineral 

com elevado nível de beneficiamento. 

 

O setor madeireiro é o de maior destaque entre as atividades industriais 

em Palmas. O município possui um conjunto de empresas que 

representam grande importância na produção de compensados e placas 
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MDF em nível nacional. De acordo com o diretor do Departamento 

municipal de agricultura de Palmas, Sr. Edson Luiz Cassinga e diretor de 

Indústria e Comércio, Sr. Aires, estas indústrias são responsáveis pela 

produção de cerca de 28% da produção nacional de compensados e o 

município é maior exportador destes produtos no Brasil. Listam-se as 

empresas de maior destaque deste setor: Serrarias Campo de Palmas, 

Gurarapes, Sudati e Marini Indústria de Compensados. 

 

Outras atividades de relevância do setor secundário da economia de 

Palmas são o beneficiamento de suínos, indústria farmacêutica e produção 

de energia elétrica. A tabela a seguir apresenta o número de 

estabelecimentos econômicos do setor secundário da economia em 

Palmas, registrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do 

Ministério do Trabalho (MTE), nos anos de 2004 e 2014. 

 

Tabela 108 – Número de estabelecimentos econômicos por atividade, 2004 e 

2014. 

Atividade Econômica 2004 2014 

Indústria Extrativa Mineral 2 0 

Produção Mineral não Metálico 3 6 

Indústria Metalúrgica 6 14 

Indústria Mecânica 2 6 

Indústria Elétrica e da Comunicação 1 2 

Indústria da Madeira e Mobiliário 51 30 

Indústria do Papel e Gráfica 6 9 

Indústria da Borracha, Fumo ou Couros 1 4 

Indústria Química 1 3 

Indústria Têxtil 7 9 

Indústria de Alimentos e Bebidas 14 24 

Construção Civil 40 49 

Fonte: MTE, 2016. 

 

A empresa Palmali possui em sua estrutura um abatedouro e frigorífico de 

suínos localizado neste município. Sua atual capacidade de produção é de 

1.500 suínos por dia. De acordo com o diretor de indústria e comércio de 

Palmas, Sr. Aires, a indústria está em processo de ampliação da sua 

capacidade produtiva para 3.500 suínos por dia. A produção desta unidade 

é enviada para Maringá, onde a empresa finaliza o processamento, 
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produzindo embutidos. A matéria prima para a unidade de Palmas é 

proveniente de municípios da região. 

 

Parte dos rejeitos do frigorífico é adquirida para ser utilizada na produção 

de produtos farmacêuticos pela Bio TEE, empresa ibero-holandesa 

também situada em Palmas. Segundo dados da Secretaria de Comércio 

Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC, 2016), o município de Palmas exportou cerca de 9,4 

milhões de dólares (FOB) no primeiro semestre de 2016 em produtos 

opoterápicos. 

 

Contribuindo para o setor industrial, a Usina Eólico-elétrica de Palmas, de 

atual propriedade da COPEL Geração, é a primeira usina eólica de geração 

de energia elétrica localizada no sul do Brasil, entrando em operação em 

1999. A geração de energia se dá por cinco aerogeradores com potência 

instalada total de 2,5 MW. A instalação destas torres eólicas foi de suma 

importância para comprovar a viabilidade da região na produção de 

energia elétrica por aerogeradores (COPEL, 2016). 

 

6.3.3.3. Comércio e serviços (setor terciário) 

O setor terciário da economia, composto por atividades de comércio e 

serviços, é o mais relevante para a composição do Produto Interno Bruto - 

PIB de Palmas. Este é um setor de grande importância para o aumento e 

distribuição da renda, desenvolvimento econômico e social, uma vez que a 

dinâmica neste setor afeta diretamente a circulação monetária (MDIC, 

2016). 

 

A tabela a seguir apresenta o número de estabelecimentos econômicos do 

setor terciário por atividade nos anos de 2004 e 2014. 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

665 

Tabela 109 – Número de estabelecimentos econômicos por atividade, 2004 e 

2014 

Atividade Econômica 2004 2014 

Comércio Varejista 239 378 

Comércio Atacadista 13 38 

Instituição Financeira 10 9 

Administração Técnica Profissional 39 58 

Transporte e Comunicações 38 59 

Alojamento, Alimentação, Reparação,  

Manutenção, Redação (outros) 
67 105 

Serviços Médicos, Odontológicos e Veterinários 21 50 

Ensino 7 16 

Administração Pública 7 6 

Fonte: MTE, 2016. 

 

Nota-se que em 10 anos, diversos segmentos de mercado do setor 

terciário apresentaram um aumento do número de estabelecimentos 

econômicos. Ao avaliar a evolução do PIB para o mesmo período, pode-se 

findar que o crescimento da quantidade de empresas impactou 

positivamente o mercado palmense. 

 

Segundo o Sr. Dercelino, presidente da Associação Comercial e 

Empresarial de Palmas à época do levantamento, o aumento da 

velocidade do crescimento do setor de comércio e serviços no município 

ocorreu com fluxos financeiros provenientes das instalações da usina 

eólica em Água Doce entre 2010 e 2012. Ainda segundo ele, este 

empreendimento implantado no município vizinho deixou um legado para 

Palmas, no âmbito da atividade econômica local. Nesse sentido, o Sr. 

Aires, diretor do Departamento Municipal da Indústria e Comércio de 

Palmas quando da realização do levantamento, comentou que foi 

extremamente perceptível o aumento do número de hotéis e restaurantes. 

Outro impacto mencionado pelo diretor foi o aquecimento do mercado 

imobiliário. 
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6.3.3.3.1. Turismo 

Avalia-se o setor de turismo como de potencial importância para a 

dinâmica local e regional. No entanto, atualmente é um setor reprimido e 

de pouco incentivo. 

 

De acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 2014, Palmas 

possuía um total de 77 estabelecimentos que podem ser considerados 

como de apoio ao turismo composto por 53 vinculados a serviços de 

alimentação e bebidas (restaurantes, lanchonetes, etc.), 12 de 

hospedagem (hotéis, pousadas, etc.), cinco de transporte rodoviário de 

passageiros, dois de agências de viagens, operadores turísticos e outros 

serviços e cinco de atividades recreativas, culturais e desportivas 

(IPARDES, 2016). 

 

Como atrações turísticas principais do município se destacam: 

 Catedral do Senhor Bom Jesus, localizada no centro da cidade, foi 

construída em homenagem ao padroeiro da cidade o Senhor Bom 

Jesus da Coluna dos Campos de Palmas; 

 Parque da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes localizado no centro 

da cidade possui uma área de 51.314 m²; 

 Parques eólicos em Palmas e Água Doce; 

 Museu Histórico Municipal de Palmas Professor José Alexandre Vieira 

localizado no centro de Palmas, possui um acervo com mais de 2000 

peças, possuindo objetos utilizados tradicionalmente por indígenas, 

tropeiros e colonizadores; 

 Outros atrativos e estruturas relevantes são: Parque de Exportações 

Pé Vermelho, Palácio do Bispo, Santuário Nossa Senhora de Fátima 

e Seminário São João Maria Vianney. 
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Em relação ao turismo rural, o Sr. Aires, diretor de indústria e comércio 

do município de Palmas quando da realização dos levantamentos, 

comentou que houve iniciativas recentes que não foram bem sucedidas. 

Uma destas iniciativas, com sede localizada no Município de Água Doce, 

porém em propriedade de um munícipe e proprietário rural de Palmas, é o 

hotel fazenda e restaurante Renascença. 

 

O empreendimento Renascença está localizado próximo à rodovia PR-280 

distando 25 km da cidade de Palmas. Apesar de localizado no município de 

Água Doce, localiza em pequena porção do território catarinense à 

margem norte da referida rodovia. O Sr. João Maria Reis, proprietário do 

empreendimento, como também da Fazenda Renascença, localizada em 

Palmas e local de intenção de instalação de parte do complexo (Parque 

Eólico UEE Santa Maria), comentou que as atividades do restaurante e 

hotel fazenda não se desenvolveram como planejado. Segundo ele, a 

principal dificuldade encontrada foi encontrar funcionários qualificados e 

dispostos a trabalhar no local. Atualmente, o empreendimento não está 

em operação. 

 

Nas margens do Rio Chopim, situa-se o pesque-pague Trutas Pastamec, 

instalações de piscicultura da reflorestadora e industrial Pastamec. No 

local cultivam-se trutas, a partir de ovos e alevinos importados, e há 

infraestrutura para realização da pesca esportiva e áreas de lazer – 

“Pesque-pague”. 

 

Ocasionalmente os rios Chopim e da Bandeira são utilizados para 

canoagem e rafting. O motocross também é realizado na região. As 

atividades são organizadas pelos próprios praticantes. 

 

Localizado a aproximadamente 40 km de Palmas, na PR-280, sentido 

leste, está o estabelecimento comercial A Casa do Turista (figura 220). O 

estabelecimento foi implantado em 2001 com a intenção de explorar o 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

668 

potencial turístico do parque eólico da COPEL (cinco torres). No local há 

um restaurante/lanchonete e comercialização de souvenires e produtos 

campestres. De acordo com o proprietário Sr. Carlos Alberto Ribas, o 

movimento de clientes aumentou após instalação dos demais parques 

eólicos no município vizinho de Água Doce, tendo como marco o ano de 

2009. Durante a implantação das torres eólicas em Água Doce, grande 

parte da clientela era de funcionários das obras. Atualmente, o 

estabelecimento serve almoço principalmente para equipes de 

manutenção dos parques e funcionários de outras atividades econômicas 

próximas. Quanto aos turistas, o Sr. Carlos comentou que semanalmente 

há visitas de alunos de instituições escolares dos municípios próximos aos 

parques eólicos, os quais também almoçam no estabelecimento. Também, 

há fluxos pontuais e sazonais de turistas, com maior intensidade em 

janeiro quando os turistas estão transitando da região oeste do Paraná e 

Santa Catarina e Argentina para o litoral. 

 

 

Figura 220 – A Casa do Turista (estabelecimento comercial). 

 

O Sr. Carlos avalia que o local possui grande potencial turístico, no 

entanto há pouca infraestrutura. Para ele, a região deveria dispor de uma 

torre de observação para os parques eólicos, maior divulgação e apoio das 

prefeituras. A localização da casa do turista em relação ao 

empreendimento é apresnetada na figura a seguir.  
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Figura 221 – Localização da casa do Turista em relação ao empreendimento.  
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Destaca-se que o Município de Palmas não dispõe de instituição específica 

vinculada à Prefeitura voltada ao turismo. 

 

6.3.3.4. Organização e capacidade das economias locais 

A rápida absorção da circulação monetária resultante de grandes 

empreendimentos instalados em Palmas e entorno, observado pelo 

crescimento de estabelecimentos econômicos, evidencia a capacidade do 

empreendedorismo local em Palmas. 

 

Nesse sentido, o setor mais sensível é o terciário, especialmente as 

atividades de comércio atacadista, alojamento e comércio de alimentos 

(alimentação). Comumente, esse desenvolvimento ocorre através de 

empresas de pequeno porte e empreendedores individuais. Conforme 

análise prévia, estas atividades tiveram um crescimento na quantidade de 

estabelecimentos econômicos na década 2005-2014. 

 

Contudo, além dos pequenos e médios negócios empresariais, o município 

possui um histórico de grandes empreendimentos locais, como é o caso 

das empresas Guararapes e Sudati, ambas do setor madeireiro, 

mostrando assim que as iniciativas existentes no município permeiam 

entre as dimensões empresariais e apresentam capacidade de 

consolidação. 

 

A Associação Comercial e Empresarial de Palmas (ACIPA) possui 

importante papel no apoio e capacitação das iniciativas empreendedoras 

locais. Através dela firmaram-se convênios com instituições do Sistema S: 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social do 

Comércio (SESC) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE). São disponibilizados na sede da ACIPA, onde 

também há um espaço dedicado ao SEBRAE, cursos de capacitação ao 

empreendedor. 
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No âmbito rural, o Sindicato Rural de Palmas possui convênio com o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), também presente no 

município. Esta instituição, além de aprendizagem técnicas voltadas para 

a agropecuária, desenvolve atividades para empreendedores do meio 

rural. 

 

A prefeitura municipal também desenvolve atividades de apoio ao micro 

empreendedor. Através de parceria entre o Departamento de Indústria e 

Comércio de Palmas, a ACIPA e o SEBRAE, a prefeitura municipal criou a 

sala do empreendedor. Existente desde 2015, a instituição apoia Micro 

Empreendedores Individuais (MEI’s) por meio de consultoria gratuita e 

oficinas de capacitação. 

 

À parte da ACIPA, as atividades de cooperativismo e associativismo 

produtivas são ligadas ao meio rural. Estão presentes no município as 

associações de produção bovina Associação de Brasileira de Criadores de 

Herefor e Brafor e Associação Brasileira de Criadores de Caracu. Ambas 

visam fortalecer a criação destas raças bovinas no município de Palmas. 

Já as cooperativas existentes no município são de atuação regional e 

funcionam para a produção, beneficiamento e comercialização da 

produção agrícola. 

 

O trabalho informal em Palmas ocorre predominantemente nas áreas 

rurais, em atividades relacionadas à colheita. Estas atividades, apesar de 

sazonais possuem importância na geração de renda das famílias. Em 

entrevistas em campo identificou-se que a colheita manual realizada por 

trabalhadores rurais é bastante comum para a cultura da batata. Notou-

se, no entanto, um processo de transformação e regularização do trabalho 

informal. Conforme explanado posteriormente, esforços de instituições 

públicas levaram à redução abrupta e relevante na presença do trabalho 

sem registro formal no município. 
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6.3.4. Estrutura ocupacional no âmbito das economias locais 

Neste tópico analisa-se o nível de ocupação da população, realizando 

cruzamentos com sua escolaridade, atividade, remuneração média, 

distribuição etária, condição e legalidade da ocupação. Tal segmentação é 

necessária para um melhor entendimento do mercado de trabalho do 

município e como a mão de obra local é formada. 

 

A População em Idade Ativa (PIA) corresponde aos indivíduos de 10 ou 

mais anos, no município compreende 80,6% da população total. As 

pessoas que possuem trabalho ou estão procurando emprego dentre a PIA 

são classificadas como a População Economicamente Ativa (PEA) e é 

representada por 45,9% dos palmenses. Por fim, a População Ocupada 

(PO), a qual refere-se a fração que estava trabalhando durante a 

realização da pesquisa do IBGE, equivalia a 43,6% da população de 

Palmas (IBGE, 2016). 

 

A tabela a seguir apresenta informações sobre a PEA de Palmas em 

relação ao seu grau de escolaridade, para o ano de 2010. 

 

Tabela 110 – População economicamente ativa segundo a sua escolaridade de 

Palmas – 2010. 

Escolaridade 

Economicamente 

ativas 

Não 

economicamente 

ativas 
Total 

Pessoas % Pessoas % 

Sem instrução e 

fundamental incompleto 
9.995 50,8% 11.684 78,6% 21.679 

Fundamental completo 

e médio incompleto 
3.982 20,2% 1.779 12,0% 5.761 

Médio completo e 

superior incompleto 
3.372 17,1% 906 6,1% 4.278 

Superior completo 2.186 11,1% 296 2,0% 2.482 

Não determinado 132 0,7% 194 1,3% 326 

Total 19.666 - 14.859 - 34.525 

Fonte: IBGE, 2015. 
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É preciso notabilizar que dos 19.666 trabalhadores que fazem parte da 

população economicamente ativa, 94,2% deles vivem em área urbana 

enquanto 5,8% moram na zona rural. 

 

Observando a PO no município por seção atividade conforme Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), nota-se predominância no 

segmento de indústrias de transformação com mais de 17% do total de 

trabalhadores. Em seguida está o comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas, que absorve 15,7% dos trabalhadores do 

município. Por sua vez, alocados na agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura estão 14,5% dos trabalhadores. Os dados 

para as demais atividades econômicas são apresentados na tabela 111. 

 

Outro ponto a salientar são as diferentes rendas médias para cada 

atividade. Entre as atividades de melhor remuneração média para o ano 

de 2010 estavam atividades profissionais, científicas e técnicas, com 

valores aproximadamente 190% acima do que a média nacional, seguidos 

de profissionais de saúde humana e serviços sociais. Já entre as 

atividades de menor remuneração estão os serviços domésticos e 

alojamento e a alimentação. 

 

Tabela 111 – População ocupada por seção de atividade no município de 

Palmas, em 2010. 

População ocupada por seção de 
atividade de trabalho principal 

Número de 
trabalhadores 

Remuneração 
média* 

% de 
trabalhadores 

Agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura 

2.707 860,87 14,5% 

Indústrias extrativas 8 510,00 0,0% 

Indústrias de transformação 3.346 983,38 17,9% 

Eletricidade e gás 18 1.687,22 0,1% 

Água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação 

120 533,21 0,6% 

Construção 1.415 820,17 7,6% 

Comércio; reparação de veículos 
automotores e motocicletas 

2.934 1.317,37 15,7% 

Transporte, armazenagem e correio 659 1.432,78 3,5% 

Alojamento e alimentação 552 600,29 2,9% 

Informação e comunicação 31 1.022,95 0,2% 

Atividades financeiras, de seguros e 
serviços relacionados 

125 1.489,80 0,7% 
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População ocupada por seção de 
atividade de trabalho principal 

Número de 
trabalhadores 

Remuneração 
média* 

% de 
trabalhadores 

Atividades imobiliárias 68 1.809,76 0,4% 

Atividades profissionais, científicas e 
técnicas 

388 3.067,32 2,1% 

Atividades administrativas e serviços 
complementares 

336 910,29 1,8% 

Administração pública, defesa e 
seguridade social 

682 1.507,04 3,6% 

Educação 1.140 1.201,06 6,1% 

Saúde humana e serviços sociais 370 2.572,61 2,0% 

Artes, cultura, esporte e recreação 71 623,51 0,4% 

Outras atividades de serviços 368 974,54 2,0% 

Serviços domésticos 1.244 392,49 6,6% 

Organismos internacionais e outras 

instituições extraterritoriais 
0 0,00 0,0% 

Atividades mal especificadas 2.135 776,90 11,4% 

Total 18.717 1.066,18 - 

Fonte: IBGE, 2015. 

*Não foram considerados os trabalhadores sem rendimento. 

 

Devido à natureza do empreendimento, é importante destacar que o 

segmento de construção possui uma remuneração média de R$ 820,17, 

isto é, 23,1% menor que a remuneração média de Palmas e detêm 7,6% 

da população ocupada. 

 

Ao analisar a distribuição entre sexo da PO, observa-se que a sua maioria 

é composta por homens (60,7% da PO). A masculinização é presente em 

todas as faixas etárias. 

 

Entre os homens, os trabalhadores concentram-se entre as idades 20 e 34 

anos, enquanto que para as mulheres a concentração ocorre entre 25 e 39 

anos (tabela a seguir). 
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Tabela 112 – População ocupada segundo gênero e idade em Palmas – 2010. 

Faixa etária 
Homens Mulheres Total 

Pessoas % Pessoas % Pessoas % 

10 a 14 anos 199 1,1% 161 0,9% 361 1,9% 

15 a 19 anos 1.135 6,1% 660 3,5% 1.795 9,6% 

20 a 24 anos 1.547 8,3% 790 4,2% 2.337 12,5% 

25 a 29 anos 1.622 8,7% 1.038 5,5% 2.661 14,2% 

30 a 34 anos 1.470 7,9% 1.046 5,6% 2.515 13,4% 

35 a 39 anos 1.334 7,1% 1.034 5,5% 2.367 12,6% 

40 a 44 anos 1.216 6,5% 799 4,3% 2.014 10,8% 

45 a 49 anos 976 5,2% 745 4,0% 1.721 9,2% 

50 anos ou mais 1.859 9,9% 1.088 5,8% 2.946 15,7% 

Total 11.357 60,7% 7.360 39,3% 18.718 - 

Fonte: IBGE, 2015. 

 

Em 2010, pouco mais de 75% da população ocupada de Palmas eram 

empregados. Desses, um quinto trabalhava sem carteira assinada e pouco 

mais da metade da PO trabalhava como empregado com carteira de 

trabalho assinada. Uma parcela expressiva da PO ocupada são aqueles 

com condição de empregado classificada como “conta própria”, os quais 

representavam 17% da PO (tabela a seguir). 

 

Tabela 113 – Condição de ocupação dos trabalhadores de Palmas – 2010. 

Condição de ocupação 
Quantidade de 

trabalhadores 
% 

Empregados – com carteira de trabalho 

assinada 
10.245 54,7% 

Empregados – militares e funcionários 

públicos estatutários 
468 2,5% 

Empregados – sem carteira de trabalho 

assinada 
3.623 19,4% 

Não remunerados 508 2,7% 

Trabalhadores na produção para o próprio 

consumo 
291 1,6% 

Empregadores 394 2,1% 

Conta própria 3.189 17,0% 

Total 18.718 - 

Fonte: IBGE, 2015. 

 

A partir da razão entre a PO e a PEA é possível obter a taxa de 

desocupação (taxa de desemprego aberto), que representa aqueles 

indivíduos economicamente ativos que não possuíam e estavam à procura 

de emprego por meios oficiais no período de referência (data de 
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levantamento do Censo Demográfico). Em Palmas a taxa de desemprego 

aberta em 2010 era de 5,07%. 

 

O nível de desemprego é bem diferente do meio urbano para o rural, 

enquanto na zona urbana esse valor chega a 5,3% dos trabalhadores na 

parte rural esse valor cai para 0,8%. 

 

Segundo o artigo 403 da Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000 é 

considerado trabalho infantil um emprego que não atenda a seguinte 

determinação: 

"Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis 

anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

quatorze anos." (NR) 

 

"Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado 

em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento 

físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não 

permitam a frequência à escola.” 

 

Considerando os dados sobre população ocupada pertencente ao grupo 

etário entre 10 e 13 anos de idade, no município de Palmas existiam 262 

crianças e adolescentes na condição de trabalho infantil. Não há 

informações sobre as atividades desenvolvidas por estas pessoas ou 

informações para o grupo etário entre 5 e 9 anos. 

 

Em conversa com a Sra. Juscélia de Oliveira Paim, Presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Palmas, identificou-se que no meio rural do 

município há trabalho análogo ao escravo. Segundo a presidente, esse 

tipo de trabalho ocorre principalmente na forma de trabalho infantil nas 

atividades de colheita da erva-mate e maça. Através de notícias 

publicadas pelo jornal RBJ (RBJ, 2016), também foi identificado que o 

trabalho análogo ao escravo também ocorre em fazendas com plantio do 

pinus. O sindicado apoia o Ministério Público do Trabalho do Paraná (MPT-

PR) nas investigações e processos judiciais. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art403.
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Em relação ao trabalho informal no meio rural, ainda segundo a 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmas, o MPT-PR e 

o sindicato trabalham em conjunto para a regularização dos trabalhadores 

rurais em regime “bóia fria”. Essa regularização é realizada através de 

Termos de Ajuste de Conduta firmados entre os produtores agropecuários 

e o MPT-PR. A Sra. Juscélia avalia que 80% deste tipo de ocorrência já 

estão regularizadas no município. 

 

Uma análise quanto as atividades tradicionais – agricultura, extrativismo e 

pesca foi apresentada anteriormente junro ao item 6.3.3.1. 

 

6.3.5. Finanças públicas e municipais 

Neste item são apresentadas e discriminadas as fontes de despesas e 

receitas do munícipio de Palmas, possibilitando avaliar o impacto do 

possível incremento de arrecadação municipal e, consequentemente, na 

alteração da capacidade da administração pública investir em benefícios à 

sociedade. A compreensão da estrutura das finanças públicas é 

fundamental para o entendimento sobre mudanças na renda do município. 

 

A administração pública é formada por diversos órgãos governamentais 

que dependem de um orçamento para realizar suas atividades e manter 

seu funcionamento. A receita orçamentária é composta pelas receitas 

corrente e de capital, além do superávit. A receita corrente refere-se a 

arrecadações tributárias, de contribuições, patrimonial, atividades 

econômicas, como prestação de serviços por empresas públicas ou 

sociedades de economia mista, e receitas provenientes de recursos 

financeiros recebidos de outras pessoas públicas ou privadas. Enquanto 

que as receitas de capital são oriundas da realização (liquidação) de 

dívidas, de bens e direitos e conversões financeiras e monetárias. 
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Resultados positivos do orçamento público requerem não apenas uma boa 

administração dos recursos e controle das receitas e despesas, mas fontes 

de rendimentos contínuos e seguros. No contexto brasileiro, as receitas 

correntes são as principais fontes de renda dos municípios, das quais se 

destacam os impostos municipais e transferências intergovernamentais. 

 

São tributos municipais: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana – IPTU, Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, Imposto sobre 

Transferências de Bens Imóveis – ITBI, Imposto Sobre Serviço de 

Qualquer Natureza – ISSQN. Há também outros tributos de menor volume 

de arrecadação. 

 

As principais transferências orçamentárias correntes da União e do Estado 

recebidas por Palmas são: 

 Fundo de Participação dos Municípios – FPM: trata-se de valores 

recolhidos pela União e repartidos entre os municípios. O valor é 

composto por parte das arrecadações do Imposto de renda e do 

Imposto sobre Produtos Industrializados. O critério de distribuição 

do recurso é nacional, dependendo do status de capital e tamanho 

populacional; 

 Repasses de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS; 

 Cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS: transferência do Estado para o município. Cabe às unidades 

de federação a definição dos critérios para a distribuição dos 

recursos captados por esta tributação. No Estado do Paraná, 25% 

do valor arrecadado pelo estado é redistribuído entre os municípios. 

A distribuição segue os critérios de 15% do montante repartido 

igualitariamente e 85% repartido proporcionalmente a participação 

do município no valor adicionado do estado; 

 Cota-parte do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA: imposto arrecadado pelo Estado e transferido para o 

município, sendo o repasse equivalente a 50% do valor arrecadado; 
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 Imposto sobre Produtos Industrializados de produtos destinados à 

Exportação: valor equivalente a 10% da arrecadação do IPI dos 

produtos produzidos no município e destinados aos comercializados 

fora do país. A transferência é do Estado para os municípios. 

 Transferência Multigovernamental do Fundo da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB: fundo 

composto por valores transferidos pelos estados, municípios e 

Distrito Federal e redistribuídos. 

 

Os indicadores econômicos municipais, como o PIB municipal e as 

Receitas e Despesas Municipais disponibilizados possuem sempre uma 

defasagem de pelo menos três anos. Portanto, os dados das finanças 

públicas municipais mais recentes são apresentados na tabela a seguir.  
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Tabela 114 – Principais contas contabeis da receita municipal a preços correntes – Palmas 2007 a 2011. 

Contas contábeis municipais 
ANO 

2007 2008 2009 2010 2011 

1. Receita orçamentaria 36.959.587,82 48.658.307,21 43.968.335,87 48.805.888,71 56.052.239,42 

1.1 Receita corrente 37.993.285,86 46.930.128,93 47.150.902,17 52.949.369,43 61.807.694,27 

1.1.1 Receita tributária 3.578.673,59 4.273.882,01 4.027.411,14 4.951.172,25 7.090.162,00 

1.1.1.1 Impostos 2.618.195,66 3.232.772,81 3.273.300,89 4.179.884,82 4.833.164,33 

1.1.1.1.0 IPTU 1.086.670,67 1.450.197,88 1.285.083,80 1.396.855,28 1.473.534,81 

1.1.1.1.1 IRRF trabalho 231.414,01 329.014,92 323.076,88 397.212,41 424.782,44 

1.1.1.1.2 IRRF outros rendimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1.3 ITBI 376.263,86 416.205,37 597.734,92 995.329,23 1.087.948,80 

1.1.1.1.4 ISSQN 923.847,12 1.037.354,64 1.067.405,29 1.390.487,90 1.846.898,28 

1.1.1.2 Taxas 787.773,98 818.721,04 617.978,91 691.534,24 1.218.083,12 

1.1.1.3 Contribuição de melhoria 172.703,95 222.388,16 136.131,34 79.753,19 1.038.914,55 

1.1.2 Receita de contribuição 0,00 0,00 798.334,46 894.649,41 0,00 

1.1.3 Receita patrimonial 205.641,49 507.876,33 345.460,08 420.308,41 652.832,25 

1.1.4 Receita de serviços 863.391,66 2.284.629,18 316.302,00 376.488,17 659.239,90 

1.1.5 Transferências correntes 32.398.910,82 38.775.320,97 40.605.623,55 44.613.721,06 51.563.476,93 

1.1.5.1 Transferências correntes intergovernamentais 32.256.662,52 38.691.439,16 40.573.601,42 44.558.996,52 51.410.031,48 

1.1.5.1.1 Transferências união 15.879.506,01 20.048.612,83 20.915.632,80 22.539.520,38 26.517.979,83 

1.1.5.1.1.1 Participação da união 12.475.161,68 14.732.199,36 14.138.531,10 15.474.678,27 18.791.176,12 

1.1.5.1.1.1.1 Cota FPM 12.358.975,12 14.612.765,61 12.795.925,78 15.142.583,87 18.466.983,59 

1.1.5.1.1.1.2 ITR 116.186,56 119.433,75 205.371,71 332.094,40 324.192,53 

1.1.5.1.1.1.3 Cota IOF ouro 0,00 0,00 1.137.233,61 0,00 0,00 

1.1.5.1.1.2 Compensação exploração recursos naturais 116.870,21 199.414,52 142.162,39 177.782,62 231.904,99 

1.1.5.1.1.3 SUS união 1.701.974,93 3.250.942,71 4.768.959,21 4.792.023,27 5.163.733,74 

1.1.5.1.1.4 FNAS 341.279,33 363.621,41 431.881,08 388.366,27 452.132,28 

1.1.5.1.1.5 FNDE 948.105,87 1.206.148,56 1.213.983,25 1.503.594,51 1.706.684,68 

1.1.5.1.1.6 LC 87_96 ICMS 296.113,99 132.370,08 129.767,52 128.715,60 122.322,12 

1.1.5.1.1.7 Outras transferências união 0,00 163.916,19 90.348,25 74.359,84 50.025,90 
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Contas contábeis municipais 
ANO 

2007 2008 2009 2010 2011 

1.1.5.1.2 Transferência estadual 9.579.520,93 9.790.058,15 10.073.705,78 11.282.187,96 12.383.918,92 

1.1.5.1.2.1 Cota-parte do ICMS 7.958.359,72 7.958.706,62 8.114.854,09 9.131.177,05 9.973.940,79 

1.1.5.1.2.1.1 ICMS ecológico 27.714,44 228.808,81 240.662,66 265.097,74 309.492,35 

1.1.5.1.2.1.2 Deduzido do ICMS ecológico  7.930.645,28 7.729.897,81 7.874.191,43 8.866.079,31 9.664.448,44 

1.1.5.1.2.2 Cota-parte do IPVA 1.218.160,69 1.446.600,34 1.704.602,30 1.809.639,81 2.042.574,50 

1.1.5.1.2.3 Cota-parte do IPI exportação 277.213,49 279.508,99 190.575,93 210.472,39 224.652,89 

1.1.5.1.2.4 Cota-parte CIDE 125.787,03 105.242,20 63.673,46 116.094,11 136.840,46 

1.1.5.1.2.5 Outras transferências estaduais 0,00 0,00 0,00 14.804,60 5.910,28 

1.1.5.1.3 Transferência municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5.1.4 Transferências multigovernamentais 6.797.635,58 8.852.768,18 9.584.262,84 10.737.288,18 12.508.132,73 

1.1.5.1.4.1 Transferências multigovernamentais FUNDEB 6.797.635,58 8.852.768,18 9.584.262,84 10.737.288,18 12.508.132,73 

1.1.5.1.4.2 Outras transferências multigovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5.2 Transferências instituições privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5.3 Transferências pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5.4 Transferências convênios 142.248,30 83.881,81 32.022,13 54.724,54 153.445,45 

1.1.6 Outras receitas correntes 946.668,30 1.088.420,44 1.057.770,94 1.693.030,13 1.841.983,19 

1.2 Receita de capital 2.561.517,79 6.036.448,04 1.445.657,92 1.055.635,64 357.199,18 

1.2.1 Operações de crédito 2.217.192,67 2.841.944,46 951.339,12 188.687,10 0,00 

1.2.2 Alienação de bens 176.825,12 52.801,67 12.658,30 114.743,00 61.002,93 

1.2.3 Amortização de empréstimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4 Transferência de capital 167.500,00 3.141.701,91 481.660,50 752.205,54 296.196,25 

1.3 Receitas correntes intra-orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Receita capital intra-orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Deduções totais 3.595.215,83 4.308.269,76 4.628.224,22 5.199.116,36 6.112.654,03 

Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil – Dados Contábeis dos Municípios. 2016.  
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Durante o período analisado a receita total do município cresceu 

nominalmente 53%, alcançando em 2011 o valor de R$ 62.164.893,45 

com deduções de aproximadamente seis milhões de reais. Somente o 

montante da receita corrente somou 61,807 milhões. Utilizando o Índice 

Geral de Preços do Mercado – IGP-M para deflacionar os valores e atingir 

um valor real o crescimento do município cai para 3,8% no período. As 

análises seguintes tomam como referência as contas contábeis correntes.  

 

O perfil das arrecadações dos municípios brasileiros é bastante 

heterogêneo, no entanto dois fatores são determinantes para a formação 

de grupos de perfil: o tamanho da população e a geração de riqueza no 

território. Em média, as transferências representam percentuais inferiores 

a 60% da receita corrente. Comparada a contingentes populacionais 

municipais, esta fração transita entre cerca de 75% em municípios com 

populações inferiores a 20 mil habitantes a cerca de 45% para populações 

superiores a 1 milhão de habitantes. Adicionando a força da economia, 

para São Paulo e Rio de Janeiro as transferências intergovernamentais e 

demais transferências correntes aproximam-se de 30% da receita 

corrente. Em via oposta, impostos municipais, como IPTU e ISSQN são 

diretamente proporcionais ao número de habitantes nos municípios. 

(IPEA, 2008) 

 

Palmas demonstra uma elevada dependência fiscal, em que 

historicamente as transferências são os principais recursos do orçamento 

corrente. Em 2008, as transferências representaram 82,6% do valor total 

da receita corrente, mesmo sendo um índice alto foi o menor no período 

analisado para transferências, que obteve seu pico em 2009 com 86,1%. 

A receita proveniente de tributos é a segunda mais influente no valor final 

da corrente no município, alcançando em 2011 a taxa de 11,5% do valor 

total (STN, 2015).  

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

683 

A arrecadação por impostos no município representou em média durante o 

período 7,3% da receita corrente, o Imposto Predial e Territorial Urbano – 

IPTU foi o mais relevante durante os cinco anos, sendo responsável por 

36,9% do valor total arrecadado com os impostos, o Imposto Sobre 

Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN ficou logo atrás, com 34,5% do 

montante. 

 

Analisando as transferências correntes é notável que quase a totalidade é 

proveniente de transferências correntes intergovernamentais. Elas são 

separadas entre transferências da união, estadual, municipal e 

multigovernamentais. A parcela da união é formada principalmente pela 

cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e SUS união, a 

estadual é integrada quase totalmente pelas cota-parte ICMS e IPVA, 

municipal não tem participação e multigovernamental tem sua totalidade 

oriunda de transferências governamentais do FUNDEB. 

 

Dentro da cota-parte do ICMS está presente o ICMS ecológico. O Estado 

do Paraná foi pioneiro e fez com que as experiências repercutissem em 

seu ordenamento jurídico. A divisão estadual para o ICMS ecológico é 

baseada em dois critérios: áreas protegidas e mananciais de 

abastecimento. No último ano do período analisado, o valor do ICMS 

ecológico representava 3,1% da cota-parte total do ICMS e o município 

estava em 69º no ranking estadual de arrecadação deste segmento. 

 

Os dados mais recentes do ICMS ecológico por unidade de conservação 

estão contidos na tabela a seguir. 
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Tabela 115 – Unidades de conservação e seus repasses no município de Palmas 

em 2011. 

Nome da unidade de 

conservação 
Gestão Área (ha) Repasse % 

Reserva indígena de Palmas Federal 700,00 35.946,92 11,6% 

Parque da gruta Municipal 1,62 643,72 0,2% 

Parque Marechal Deodoro  Municipal 5,50 2.185,46 0,7% 

Refúgio da vida silvestre de Palmas Federal 15.070,77 270.716,76 87,5% 

Total - 15.777,89 309.492,86 - 

Fonte: IAP, 2016. 

 

O Refúgio da vida silvestre dos campos de Palmas é o maior responsável 

pelo ICMS ecológico do município. A referida UC foi criada em três de abril 

de 2006 e possui uma área de 16.582 hectares, da qual 89,4% estão 

inseridos em Palmas e 10,6% em General Carneiro. Em 2011, esta 

unidade de conservação acrescentou 270 mil reais às finanças municipais 

(a preços correntes). 

 

As despesas orçamentárias segundo o IPEA (2014) podem ser divididas 

em cinco níveis: 

 1º nível é a categoria econômica, sendo o mais genérico de todos, 

discrimina a despesa entre corrente e de capital; 

 2º nível são os grupos de natureza de despesa, é onde as despesas 

são desdobradas em seis grupos mais específicos, são eles: pessoal 

e encargos sociais, juros e encargos da divida, outras despesas 

correntes, investimentos, inversões financeiras e amortização da 

divida; 

 3º nível de classificação, a modalidade de aplicação, é utilizado 

acessoriamente para que se saiba se a execução da despesa 

compete à própria União ou trata-se de uma de transferência de 

recurso para alguma Unidade da Federação, município ou entidade 

privada sem fins lucrativos, entre outros possíveis recebedores 

finais; 

 4º nível é denominado de elemento de despesa, ele identifica com 

precisão o objeto de gasto, por exemplo, se a chamada despesa de 
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custeio foi feita com material de consumo, serviços de terceiros – 

pessoas físicas ou jurídicas. O importante salientar que o IBGE 

também o utiliza no seu processo de classificação das despesas 

públicas e nas contas nacionais; 

 5º nível é chamado de subelemento da despesa é o que 

possibilitaria uma forma de identificação das despesas de forma 

mais precisa, porém os atuais sistemas contábeis adotados pela 

União para registrar suas despesas apenas identificam o 

subelemento no momento de empenho ou liquidação da despesa, 

não fazendo o mesmo para os pagamentos, sejam eles relacionados 

ao orçamento corrente ou a restos a pagar de exercícios anteriores. 

 

Na tabela a seguir estão presentes os valores das principais despesas do 

município de Palmas dos anos de 2007 a 2011, segundo a Secretaria do 

Tesouro Nacional. 
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Tabela 116 – Principais contas contábeis da despesa municipal – Palmas 2007 a 2011. 

Contas contábeis municipais 
ANO 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 Despesas orçamentarias 35.709.183,02 45.225.992,07 44.005.172,17 47.611.723,10 54.307.889,63 

1.1 Despesas correntes 30.894.506,33 37.988.063,77 38.613.395,15 41.687.620,69 48.440.304,35 

1.1.1 Pessoal e encargos sociais 14.179.858,09 16.660.205,33 18.256.135,73 18.146.870,70 19.284.438,25 

1.1.1.1 Aplicações diretas 14.179.858,09 16.660.205,33 18.256.135,73 18.146.870,70 19.284.438,25 

1.1.1.1.1 Aposentadoria e reformas 796.636,73 882.739,16 938.382,85 983.854,01 964.331,29 

1.1.1.1.2 Vencimentos pessoa civil 10.708.772,71 12.636.371,90 13.335.346,69 13.458.926,45 14.439.815,58 

1.1.1.1.3 Obrigações patronais 2.674.448,65 3.141.094,27 3.982.406,19 3.704.090,24 3.880.291,38 

1.1.1.1.4 Outras aplicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Juros e encargos da dívida 10.231,84 249.172,35 666.095,74 632.175,20 535.632,40 

1.1.3 Outras despesas correntes 16.704.416,40 21.078.686,09 19.691.163,68 22.908.574,79 28.620.233,70 

1.1.3.1 Transferências  304.001,48 264.494,96 290.484,00 462.879,45 521.772,70 

1.1.3.2 Aplicações diretas 16.400.414,92 20.814.191,13 19.400.679,68 22.445.695,34 28.098.461,00 

1.1.3.2.1 Material de consumo 3.877.196,49 5.604.130,65 3.085.708,83 4.572.730,53 6.530.045,33 

1.1.3.2.2 Serviços de terceiros - PF 303.190,82 617.904,85 1.076.367,21 2.139.244,67 2.505.437,99 

1.1.3.2.3 Serviços de terceiros - PJ 11.714.399,37 13.509.953,27 13.954.814,99 13.179.990,79 17.617.524,96 

1.1.3.2.4 Obrigações tributarias e contributivas 220.446,07 344.813,88 572.019,92 780.776,75 974.251,73 

1.1.3.2.5 Outras aplicações 285.182,17 737.388,48 711.768,73 1.772.952,60 471.200,99 

1.2 Despesas de capital 4.814.676,69 7.237.928,30 5.391.777,02 5.924.102,41 5.867.585,28 

1.2.1 Investimentos 4.132.369,47 6.217.209,14 3.069.903,58 3.638.936,72 3.358.335,02 

1.2.1.1 Aplicações diretas 4.132.369,47 6.217.209,14 3.069.903,58 3.638.936,72 3.058.335,02 

1.2.1.1.1 Obras e instalações 2.518.419,22 5.029.238,78 2.882.711,59 2.754.486,87 2.064.646,46 

1.2.1.1.2 Equipamentos e material permanente  1.525.410,41 1.055.970,36 187.191,99 849.001,53 993.688,56 

1.2.1.1.3 Outras aplicações 88.539,84 132.000,00 0,00 35.448,32 0,00 

1.2.1.2 Outros investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

1.2.2 Inversões financeiras 80.000,00 0,00 874.624,02 234.962,37 354.050,00 

1.2.3 Amortização da dívida 602.307,22 1.020.719,16 1.447.249,42 2.050.203,32 2.155.200,26 

1.3 Reserva do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Reserva de contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil – Dados Contábeis dos Municípios. 2016.  
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As despesas orçamentárias municipais cresceram de 35,71 milhões para 

54,31 milhões registrando um crescimento nominal de 52% no período de 

cinco anos. Tal percentual é muito próximo do registrado para as receitas 

do mesmo período. De 2007 para 2008 foi observado o maior crescimento 

com 27%, no entanto no ano seguinte ocorreu uma redução de 2,7%, fato 

influenciado por uma queda de 51% nas despesas de capital com 

investimentos.  

 

Seguindo a divisão por níveis proposta pelo IPEA (2014), em 2011, dos 

seis grupos inseridos no segundo nível, os agrupamentos de divisões 

pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes são responsáveis 

por 88,2% das despesas orçamentárias, sendo que o segundo representa 

60% desse percentual. Os principais responsáveis por tal 

representatividade elevada são as aplicações diretas de material de 

consumo com R$ 6,53 milhões, os serviços de terceiros – pessoa física R$ 

2,51 milhões e serviços de terceiros – pessoa jurídica com R$ 17,62 

milhões. Já o pessoal e encargos sociais que apresenta um valor de R$ 

19,28 milhões ficam divididos principalmente entre vencimentos pessoa 

civil, com 75% e obrigações patronais chegando a 20%. 

 

Como o município de Palmas se enquadra no artigo 63 da Lei 

Complementar Nº101, de 4 de maio de 2000, uma vez que possui 

população estimada inferior a  50 mil habitantes, não há obrigatoriedade a 

divulgar relatório e demonstrativos específicos de gastos. 

 

6.3.6. Atividades produtivas 

Como bem explorado anteriormente, as atividade produtivas 

desenvolvidas no município de Palmas são diversificadas, sendo o setor de 

serviços o mais expoente, seguido da indústria e da agropecuária, 

respectivamente. Já no que se refere a AID esse cenário muda 

drasticamente. Isso porque, a região da implantação do empreendimento 
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está situada principalmente na zona rural do município. Logo, as 

atividades produtivas primordialmente desenvolvidas nessa área estão 

relacionadas à produção de alimentos, animais e à silvicultura.  

 

Grande parte das propriedades que compreendem a ADA são de médio 

porte e desdobram-se em mais de uma atividade das listadas acima. 

Quando se dedicam à plantação de alimentos produzem, principalmente, 

soja e milho no período do verão; e aveia preta, no inverno, com vistas a 

prover a cobertura do solo e alimentação animal. 

 

A produção animal diversifica-se entre bovinos, ovinos e equinos. Em 

relação aos primeiros, existe a predominância na criação das raças Caracu 

e Brafor. Em geral, grande parte da produção de bovinos é destinada à 

reprodução.  

 

As transações de compra e venda da agricultura são mediadas, em grande 

parte, por organizações participativas as quais os proprietários estão 

vinculados. As principais instituições mapeadas foram a COAMO – 

Agroindustrial Cooperativa, Coopervale – C-vale e a Coopertradição. É 

importante ressaltar que essas mesmas organizações também prestam 

assistência técnica aos produtores quando necessário. 

 

 

Figura 222 - Cooperativa localizada na AID, com destaque para linha de 

transmissão existente ao fundo. 
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Outra prática recorrente entre os proprietários da AID é o arrendamento 

de parte de suas terras a terceiros que, além das atividades produtivas 

exploradas acima, também utilizam a terra para o plantio de madeira, 

principalmente pinus, destinado às indústrias de compensado alocadas na 

cidade. 

 

 

Figura 223- Extração de madeira na AID. 

 

Tendo elencado as principais atividades produtivas desenvolvidas na ADA 

e na AID, é de suma importância refletir sobre incompatibilidades entre 

essas atividades e a implantação do empreendimento. Isso porque, 

quando da instalação do empreendimento o uso atual do ambiente será 

inevitavelmente alterado. Nesse sentido, os principais conflitos estão 

relacionados a perda de área produtiva causada tanto pela adequação de 

acessos e eventualmente a abertura de novas estradas, passando pela 

própria instalação das torres eólicas, quanto pelo corte antecipado de 

parte da floresta de pinus, necessário para a execução das obras e para 

cumprir a área de servidão. 

 

Ao longo traçado da linha de transmissão na zona rural, as atividades 

produtivas desenvolvidas na AID são similares àqueles descritas acima. Ao 

adentrar o perímetro urbano, já na porção final da LT, há obviamente uma 

alteração no padrão das atividades produtivas. Na porção ao sudoeste da 

área urbana de Palmas, onde está localizada a subestação de energia que 
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receberá a ligação da referida linha de transmissão, há predominância de 

ocupação por atividades industriais. Estão instaladas na localidade as 

empresas Argenta, Bonnoto e Cia. Ltda., indústria madeireira, e a 

indústria farmacêutica Bio-Tee. Também no local há pátios para 

armazenamento de estoques de indústrias da região e local para 

estacionamento e lavagem de caminhões. Algumas residências também se 

fazem presentes. 

 

 

Figura 224 – Instalações industriais e residências nas proximidades da 

subestação Palmas 

 

Por fim, no que se refere ao uso da área para fins de turismo e recreação 

é interessante ressaltar que em uma das entrevistas realizadas durante o 

período de campo, um dos moradores relatou a iniciativa frustrada de 

instalação de um pequeno empreendimento voltado ao turismo rural na 

região da AID. Segundo o proprietário, o objetivo era ofertar um roteiro 

que explorasse as belezas dos Campos de Palmas com passeios a cavalo, 

passando por algumas cachoeiras, bem como degustando a culinária da 

região. À época da realização da entrevista o proprietário relata que não 

conseguiu manter a ideia, fato que delega a falta de mão de obra 

especializada e de apoio da municipalidade, conforme previamente 

mencionado.  
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Ao norte dos Parques Eólicos Santa Cruz e São Francisco, localizam-se 

instalações da Pastamec, empresa com atividade de piscicultura, que 

cultiva trutas e dispõe de instalações para pesca esportiva, no estilo 

“Pesque-pague”. 

 

A identificação e caracterização das comunidades tradicionais é 

apresentada no item 6.3.12.  

 

6.3.7. Condições de vida 

Para que todo cidadão desfrute de condições mínimas de vida alguns 

direitos fundamentais devem ser assegurados, tais como: saúde, 

educação e renda. É a partir de informações do acesso que determinada 

população tem a esses direitos que os mais diversos indicadores de 

condições e qualidade de vida são desenvolvidos. 

 

Evidentemente, trata-se de uma maneira artificial de mensurar a 

complexidade da realidade social, no entanto, esses indicadores devem 

ser entendidos como uma importante ferramenta para o mapeamento e, 

posterior gestão social, auxiliando a máquina estatal na alocação de 

recursos públicos e na criação de medidas e programas sociais de 

assistência. 

 

Nesse sentido, esses indicadores são responsáveis por medir as condições 

de vida dos cidadãos em variados aspectos. A seguir são abordados 

alguns indicadores oficiais pertinentes para a análise das condições de 

vida dos cidadãos residentes no município de Palmas, conjuntamente 

apresentaremos alguns dados coletados durante pesquisa de campo. 

 

Ainda visando uma aproximação maior da condição de vida  da população 

local e seus costumes, foram levantandos dados referentes as religiões 
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dos residentes de Palmas no ano de 2010, demonstrando as principais 

crenças e quanto ocorrem no município. 

 

6.3.7.1. Renda 

Quando se pensa em boas condições de vida um dos primeiro fatores que 

são levados em consideração é a distribuição de renda per capita entre a 

população. Isso porque, é a partir desses indicadores que  pode-se aferir 

se uma comunidade é mais igualitária nesse quesito e se seus cidadãos 

têm rendimentos suficientes para suprir às suas necessidades básicas.  

 

Assim, a partir de dados disponibilizados pelo IBGE e pelo DATASUS, é 

possível fazer o levantamento do PIB per capita em âmbito municipal. 

Adotando os dois últimos censos demográficos como períodos de análise, 

é notável o crescimento de Palmas, que em 2000 possuía um PIB per 

capita de R$4.901,87 e em 2010 apresentou R$10.726,21. Porém, mesmo 

com esse crescimento expressivo, o município caiu no ranking estadual, 

indo da 135º posição para a 286º. Isso porque, a evolução apresentada 

pelo município no período analisado ainda estava muito aquém-aquela 

demonstrada pelo Estado, que em 2000 apresentava um PIB de 

R$7.228,64 e em 2010 chegou aos R$20.804,17. 

 

Como forma de ponderar o crescimento apresentado pelo PIB per capita, 

uma vez que esse se trata de uma medida de fluxo de produção, não 

havendo qualquer relação entre seu aumento e o incremento de renda e 

melhoria das condições de vida dos cidadãos, a análise do Coeficiente de 

Gini se apresenta enquanto ferramenta importante, pois permite medir a 

desigualdade de distribuição de renda per capital por domicílio no 

município.  

 

Segundo dados obtidos pelos Censos Demográficos realizados pelo IBGE, 

nos anos de 1991, 2000 e 2010 os resultados para o município de Palmas 
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foram respectivamente 0,6290; 0,6330 e 0,552922, isso demonstra uma 

melhora em 12,7% na distribuição da renda municipal. Quando 

comparado aos números do Estado do Paraná (0,609; 0,580 e 0,488), que 

representou uma melhora de 15,9%, o desempenho do município não é 

muito discrepante, ou seja, ambos apresentam nível médio de 

desigualdade de distribuição de renda per capita por domicílio. 

 

É importante ressaltar a expressiva melhoria na performance no índice do 

município entre os anos 2000 e 2010, sendo uma justificativa cabível a 

implementação do programa de transferência de rendo da Governo 

Federal, Bolsa Família, que deu-se em 2003. Esse pressuposto é plausível, 

pois segundo a Diretora do Departamento de Ação Social, Terezinha Rosa 

Bobela, o número de famílias beneficiárias do programa no município 

sempre foi expressivo alcançando atualmente 3.050 famílias, ou seja, 

aproximadamente um contingente de 12 mil pessoas. 

 

Dirigindo a análise à AID, é perceptível que divisão da renda mensal 

domiciliar per capita na maioria de seus setores é semelhante a municipal, 

sendo seu pico ½ e 1 salário mínimo. As únicas exceções são os setores D 

e E que possuem mais domicílios com renda entre ¼ e ½ salário. Além da 

baixa densidade populacional desses últimos setores, uma explicação 

plausível para tal diferença são as características rurais de ambos, 

pressupondo-se que por poder consumir a própria produção a necessidade 

de renda para subsistência seria menor. 

 

É importante salientar que os setores B e D possuem poucos domicílios, 

distorcendo a sua distribuição nos gráficos correspondentes na figura a 

seguir.  

                                    

22 Quando o índice tem valor igual a um (1), existe perfeita desigualdade, isto é, a renda 

domiciliar per capita é totalmente apropriada por um único indivíduo. Quando ele tem 

valor igual à zero (0), tem-se perfeita igualdade, isto é, a renda é distribuída na mesma 

proporção para todos os domicílios. Quanto mais próximo da unidade, maior a 

desigualdade na distribuição de renda. 
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Figura 225 – Rendimento domiciliar per capita nos setores censitários, na AID e 

no município de Palmas– 2010. 

Fonte: IBGE, 2015. 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

695 

6.3.7.2. Saúde 

Quando se trata de avaliar as condições de vida de uma população outro 

fator relevante que deve ser levados em consideração é a qualidade dos 

serviços públicos ofertados na área da saúde. Para tal análise dados 

referentes à estrutura física, corpo especializado e atendimentos 

realizados são variáveis importantes a serem consideradas. Tendo isso em 

vista, a seguir são apresentados dados secundários, disponibilizados por 

órgãos oficiais, bem como dados primários, coletados durante a realização 

de trabalho de campo, relativos ao serviço de saúde do município. 

 

Segundo dados do ano de 2015 do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde do Ministério da Saúde – CNES/ MS, na região da AII existem 

diversos estabelecimentos com diferentes finalidades, como mostra a 

tabela 117. 

 

Tabela 117 – Quantidade de estabelecimentos de saúde no município de Palmas 

em 2017. 

Tipo de estabelecimento Quantidade 

Centro de saúde/unidade básica  7 

Hospital geral 1 

Consultório 47 

Clinica/centro de especialidade 12 

Unidade de apoio diagnose e terapia 11 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência 1 

Farmácia 11 

Central de gestão em saúde 1 

Centro de atenção psicossocial 1 

Unidade de atenção à saúde indígena 1 

Pronto atendimento 1 

Total 94 

Fonte: CNES, 2017. 

 

A Unidade Básica de Saúde Dissenha é a mais próxima da ADA do 

empreendimento a menos de 1 km da parte final da linha de transmissão. 

Ao lado da unidade também é encontrada a Unidade Básica Infantil de 

Palmas – PR e o Departamento Municipal de Saúde de Palmas – PR. Já o 
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Hospital Santa Pelizzari, o único geral do município, está 

aproximademente 1,8 km do mesmo ponto. 

 

O assessor do Departamento de Saúde do município de Palmas quando da 

realização dos levantamentos, Adilson Jairo Argenta, relata que mesmo 

que o quadro de estabelecimentos públicos tenha se mantido até o ano de 

2016, a demanda municipal por atendimento ainda consegue ser suprida, 

a despeito do crescimento populacional. Segundo ele, duas novas 

unidades básicas de saúde, que se encontravam em fase de construção, 

ajudariam a melhorar o atendimento à população.  

 

O assessor esclareceu ainda que para além da população urbana, o 

sistema de saúde do município também atende seis assentamentos rurais 

e a Aldeia Indígena de Palmas. Através de entrevistas realizadas na AID, 

identificou-se que os moradores dessas áreas igualmente buscam 

atendimento médico no município.  

 

O corpo médico do município, segundo o assessor, seria composto por 

duzentos e quarenta e três profissionais, dentre eles médicos, 

enfermeiros, técnicos em enfermagem e administração. Os pacientes que 

demandam de especialidades que não estão disponíveis no município, 

como oncologia, são encaminhados aos centros de referências com os 

quais a prefeitura mantém convênio, como Pato Branco, Curitiba, Campo 

Largo, Cascavel e Chapecó. Nesses casos o município dispõe o transporte 

até a localidade do tratamento. Ainda no quesito transporte, Palmas conta 

com cinco ambulâncias simples para o atendimento na cidade, contando 

com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –SAMU. 

 

Segundo dados do DATASUS (2016) a taxa de mortalidade no município 

de Palmas em 2010 foi de 5,83 para cada mil habitantes esse valor é 10% 

menor do que a taxa estadual de 6,41. Contabilizando todos os dados de 

mortalidade no município, no triênio de 2011 a 2013, os casos de 
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falecimento por doenças do aparelho circulatório alcançam quase 25% do 

total, seguido por neoplasmas (tumores) e causas externas de morbidade 

e mortalidade com 16,2% e 14,2% respectivamente. 

 

Já os dados para morbidade segundo a população residente em Palmas, 

apresentam uma maior quantidade de casos em doenças do aparelho 

respiratório com quase 25% dos incidentes, atendimentos por gravidez, 

parto e puerpério vem em segundo com 19,4% dos casos. 

 

Na tabela 118 estão apresentadas as definições de doenças segundo a 

Classificação Internacional de Doenças - CID-10 da Organização Mundial 

da Saúde - OMS, seguida da figura 226 que mostra os dados totais do 

triênio para mortalidade e morbidade segundo as definições estabelecidas. 

 

Tabela 118 – Definição das legendas presentes na figura 226. 

Legenda Definição 

I Algumas doenças infecciosas e parasitárias 

II Neoplasias (tumores) 

III Doenças do sangue órgãos hematopoiéticos e alguns e transtorno imunitários 

IV Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 

V Transtornos mentais e comportamentais 

VI Doenças do sistema nervoso 

VII Doenças do olho e anexos 

VIII Doenças do ouvido e da apófise mastoide 

IX Doenças do aparelho circulatório 

X Doenças do aparelho respiratório 

XI Doenças do aparelho digestivo 

XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo 

XIII Doenças sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 

XIV Doenças do aparelho geniturinário 

XV Gravidez, parto e puerpério 

XVI Algumas afecções originadas no período perinatal 

XVII Malformações congênitas deformidades e anomalias cromossômicas 

XVIII Sintomas sinais e achados anormais exames clínicos e laboratórios 

XIX Lesões envenenamento e algumas outras consequências de causas externas 

XX Causas externas de morbidade e mortalidade 

XXI Contatos com serviços de saúde 

Fonte: DATASUS, (2016). 
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Figura 226 – Dados de mortalidade e morbidade para o município de Palmas no 

período de 2011 a 2013, segundo o capítulo CID-10. 

Fonte: DATASUS, (2016). 

 

6.3.7.3. Educação 

Outra dimensão que sempre compõe indicadores sobre as condições de 

vida de uma população é a educação. Isso porque acredita-se que os 

níveis de educação formal podem revelar, em certa medida, as estruturas 

de oportunidades ofertadas a população, bem como o desenvolvimento de 

determinada sociedade. 
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Assim, é importante dimensionar: i) aspectos estruturais, ressaltando o 

número e os níveis de ensino ofertados pelos estabelecimentos 

educacionais, bem como o número de alunos por sala; ii) o desempenho 

dos discentes em avaliações nacionais, como a Prova Brasil, e; iii) o 

alcance e inserção das instituições escolares na sociedade, que pode ser 

indicado pela taxa de analfabetismo. 

 

Segundo o IBGE (2016), atualmente o município de Palmas conta com 

uma rede escolar composta por cinquenta e sete estabelecimentos, dos 

quais dezenove dedicam-se aos anos pré-escolares, vinte e seis à 

educação infantil e doze ao ensino médio. Como esperado os anos iniciais, 

ou seja, pré-escola e anos iniciais do ensino fundamental ficam a cargo 

primordialmente da municipalidade e de instituições particulares, 

enquanto o ensino médio é dividido entre as esferas pública, estadual e 

federal, e privada. 

 

Segundo o Diretor do Departamento de Educação do município, 

atualmente existe uma demanda por educação pré-escolar, principalmente 

por creches, não suprida pela municipalidade. 

 

 

Figura 227 - Déficit de vagas em Creche no ano de 2014. 

Fonte: INEP, DATASUS, 2016 
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Cruzando os dados referentes ao número de vagas ofertadas em creches 

pelo município em 2014 (900) e a população entre a faixa etária de 0 a 3 

anos (3294), percebe-se que o problema apresentado pelo Diretor é 

recorrente desde 2014, quando o município apresentava um déficit de 

72,68% no número de vagas. 

 

Por outro lado, desde março de 2010, com o estabelecimento de um 

campus do Instituto Federal do Paraná - IFPR, o setor público passou a 

ofertar todos os níveis de ensino no município, ou seja, os cidadãos tem 

acesso desde a pré-escola ao ensino superior sem precisar se deslocar 

para outra cidade. Ressalta-se ainda que em todos os níveis educacionais 

a maioria dos alunos é atendida pela rede pública de ensino. 

 

Conforme dados Censo Educacional (INEP, 2015), o número de alunos 

inscritos no sistema de ensino pode ser observado na tabela a seguir. 

 

Tabela 119 – Matrículas no ensino regular segundo a dependência 

administrativa de Palmas, 2015. 

Modalidade de ensino Estadual Municipal 

Educação infantil 9 1.192 

Ensino fundamental 2.909 3.756 

Médio 1.365 0 

EJA* 227 48 

Total 4510 4996 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - 

INEP - Censo Educacional 2015, SEED-PR. 

*Ensino de jovens e adultos. 

 

Conforme o IBGE, em 2012 existia 1.137 alunos no setor privado de 

ensino, sendo que 582 estavam no ensino fundamental, 356 no médio e 

199 no pré-escolar. 

 

Atualmente existem discussões sobre a quantidade indicada de alunos por 

sala de aula. Em âmbito nacional não existe nenhuma lei que regule essa 

questão, no entanto, alguns estados possuem suas próprias legislações 
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sobre o assunto. De modo geral, a indicação é de 20 alunos na educação 

infantil, 25 no ensino fundamental e 30 no médio. O município de Palmas 

atende em sua maioria as sugestões por nível de ensino, como demonstra 

a tabela a seguir, as exceções são observadas principalmente no ensino 

de jovens e adultos (EJA), que possui normalmente uma oferta menor de 

salas de aula. 

 

Tabela 120 – Média de alunos por sala em 2010. 

Nível de ensino Localização 

Média de alunos por turma 

Diurno 

estadual 

Diurno 

municipal 

Noturno 

estadual 

Noturno 

municipal 

Educação Infantil 
 Rural  16.0 13.0 - - 

 Urbana  - 17.2 - - 

Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

Rural 18.2 7.7 - - 

Urbana - 25.0 - - 

Anos Finais do Ensino 
Fundamental 

Rural 23.0 - - - 

Urbana 29.0 - 39.0 - 

Ensino Médio 
Rural 10.3 - - - 

Urbana 26.2 - 33.4 - 

EJA* – Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

Rural - - - - 

Urbana - 5.5 - 12.4 

EJA* – Anos Finais do Ensino 

Fundamental 

Rural - - - - 

Urbana - - 41.9 - 

Fonte: Inep/MEC, 2016. 

*EJA – Ensino de jovens e adultos 

 

Como forma de mensurar o desenvolvimento da educação básica no país, 

em 2007 o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP criou o índice de desenvolvimento da educação básica – 

IDEB, calculado com base no aprendizado dos discentes nas disciplinas de 

português e matemática, captado através da Prova Brasil, e no fluxo 

escolar, ou seja, na taxa de aprovação. 

 

Os dados apresentados na figura a seguir, comparam o IDEB nos anos 

finais do ensino fundamental a nível nacional, estadual e municipal entre 

os anos de 2007 e 2013. 
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Figura 228 - Dados do Ideb anos finais do Ensino Fundamental a nível Federal, 

Estadual e Municipal entre 2005 e 2013. 

Fonte: INEP/2016 

 

Com exceção do ano de 2007, o desempenho médio alcançado pelo 

município de Palmas (3,5) em todo o período analisado ficou aquém 

àquele apresentado a nível estadual (4,1) e federal (3,9). No entanto, 

percebe-se que entre 2007 e 2011 o município cumpre a meta estipulada 

pelo Ministério da Educação para os anos finais do ensino fundamental. 

 

Segundo o diretor do Departamento de Educação de Palmas, em 2015 o 

município conseguiu melhorar seu desempenho no Ideb, no entanto, não 

alcançou a meta estabelecida. A explicação dada a esse fato é o que o 

diretor designou como “alunos nômades”, em outras palavras, alunos que 

devido a profissão dos familiares estar relacionada ao plantio e colheita 

migram de acordo com a safra, o que dificulta o processo de 

aprendizagem desses indivíduos.  

 

Por fim, a figura 229 apresenta a evolução da taxa de analfabetismo no 

município e no Estado do Paraná entre os anos de 1996 e 2010. Segundo 

o Ipardes (2016) são consideradas analfabetas as pessoas com idade 

superior a 15 anos que declaram não serem capazes de ler e escrever um 

bilhete simples ou que apenas assinam o próprio nome.  
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Figura 229 - Taxa de analfabetismo no município de Palma e no Estado do 

Paraná entre os anos de 1996 e 2010. 

Fonte: IPARDES, 2016. 

 

As taxas de analfabetismo apresentadas pelo município no período 

analisado são maiores do que as estaduais. É interessante ressaltar que o 

Estado do Paraná em quatorze anos consegue diminuir quase pela metade 

a população analfabeta, enquanto Palmas apenas 25% desse contingente.  

 

 

Figura 230 - Taxa de analfabetismo por faixa etária no município de Palma no 

ano de 2010. 

Fonte: IPARDES, 2016. 
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Enfim, com base nos dados apresentados na figura acima, pode-se 

estabelecer que o analfabetismo tem maior incidência na camada da 

população acima de sessenta anos, sendo que na medida em que a faixa 

etária diminui, diminuem também os índices.  

 

6.3.7.4. Desenvolvimento socioeconômico 

Outro indicador importante para medir a qualidade de vida dos cidadãos é 

o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M estimado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e que leva 

em consideração as dimensões de longevidade, renda e educação da 

população. Este índice oscila entre 0 a 1, contendo cinco faixas de 

avaliação: muito baixo (de 0 a 0,499); baixo (0,500 a 0,599); médio (de 

0,600 a 0,699), alto (0,700 a 0,799) e muito alto (de 0,800 a 1). 

 

Levando em consideração os anos de 1991, 2000 e 2010, o índice aponta 

uma melhora na qualidade de vida dos moradores da AII do 

empreendimento. O município de Palmas apresentou crescimento em 

todos os índices considerados pelo IDHM nesse período, sendo o de 

educação que sofreu uma evolução maior aumentando 119,6%, a 

longevidade foi o único que alcançou o nível muito alto com 0,827. No 

entanto, mesmo com o crescimento observado em todos os segmentos, o 

município caiu da posição 167º em 1991 para 343º em 2010, em relação 

aos outros municípios do Estado. 

 

Na figura a seguir, estão contidos os valores dos três anos analisados para 

cada segmento do IDHM e seu valor geral. 
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Figura 231 – Índices do IDHM no município de Palmas nos anos de 1991, 2000 e 

2010. 

Fonte: PNUD, 2013. 

 

Com o intuito de complementar os dados gerados pelo IDHM, foram 

levantados os valores para o Índice IPARDES de Desempenho Municipal 

(IPDM), que procura analisar o desenvolvimento de cada município do 

Estado do Paraná utilizando uma metodologia mais regional e compatível 

com a região. As áreas levadas em consideração para a construção desse 

indicador são: emprego, renda, produção agropecuária, educação e 

saúde; e, assim como o IDHM, quanto mais próximo de 1 for o valor 

alcançado, maior o nível de desempenho do município. 

 

Na tabela estão os valores do IPDM para os últimos cinco anos 

disponíveis. 
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Tabela 121 – Palmas – IPDM. 

Índice 
 

ANO 

2009 2010 2011 2012 2013 

Renda e emprego 
Valor 0,5719 0,5888 0,6146 0,5876 0,6082 

% - 2,95% 4,38% -4,39% 3,51% 

Educação 
Valor 0,6152 0,6332 0,6459 0,6522 0,6476 

% - 2,92% 2,01% 0,96% -0,70% 

Saúde 
Valor 0,6685 0,7167 0,7761 0,7739 0,7468 

% - 7,21% 8,29% -0,29% -3,50% 

IPDM 
Valor 0,6185 0,6462 0,6789 0,6712 0,6675 

% - 4,48% 5,06% -1,13% -0,55% 

Fonte: IPARDES, 2016. 

 

Durante o período coletado não foi observado em nenhum dos segmentos 

valor inferior a 0,5 nem valores acima 0,8, a maioria dos índices foi 

classificada como média (entre 0,600 e 0,699).  

 

Entre os anos de 2009 e 2011 os índices de todas as áreas apresentavam 

crescimento positivo, tendo o campo da saúde o maior desempenho 

acumulado, contabilizando 15,5%. No entanto, ressalta-se que esse 

também foi o segmento que apresentou maior queda nos dois últimos 

anos somados, alcançando 3,79%. Em geral, o IPDM apresentou nos anos 

iniciais um bom nível de desenvolvimento, porém as quedas nos índices 

de saúde, renda e emprego em 2012 e educação e saúde em 2013, que 

evidenciaram valores negativos, acarretaram em uma retração no IPDM 

geral de Palmas nos últimos dois anos analisados. Não obstante, o 

desempenho do município continuou a figurar como mediano. 

 

6.3.7.5. Religião 

Atualmente no Brasil existe um grande número de vertentes religiosas, no 

Município de Palmas isso se repete com 21 diferentes crenças declaradas 

pelas população em 2010. Mesmo com o grande número de religões 

observadas, mais de 75% da população palmense se declara Católica 

Apostólica Romana; os evangélicos ficaram em segundo como mais 

presentes, com quase 20%, no entanto dividido entre varias vertentes 

sendo a pentecostal – Igreja Evangelho Quadrangular com 4,99% a mais 
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significante, seguida pela pentecostal – Igreja Assembléia de Deus com 

4,54%. Na tabela 122 são apresentadas todas as crenças declaradas em 

Palmas e a quantidade de pessoas. 

 

Tabela 122 – Religião da população de Palmas – 2010. 

Religião Pessoas % 

Católica Apostólica Romana 33.073 77,11% 

Evangélicas de Missão - Igreja Evangélica Luterana 87 0,20% 

Evangélicas de Missão - Igreja Evangélica Presbiteriana 91 0,21% 

Evangélicas de Missão - Igreja Evangélica Batista 8 0,02% 

Evangélicas de Missão - Igreja Evangélica Adventista 70 0,16% 

Evangélicas de Missão - outras 185 0,43% 

Evangélicas pentecostal - Igreja Assembléia de Deus 1.949 4,54% 

Evangélicas pentecostal - Igreja Congregação Cristã do Brasil 142 0,33% 

Evangélicas pentecostal - Igreja o Brasil para Cristo 34 0,08% 

Evangélicas pentecostal - Igreja Evangelho Quadrangular 2.140 4,99% 

Evangélicas pentecostal - Igreja Universal do Reino de Deus 284 0,66% 

Evangélicas pentecostal - Igreja Casa da Benção 84 0,20% 

Evangélicas pentecostal - Igreja Deus é Amor 381 0,89% 

Evangélicas pentecostal - outras 1.518 3,54% 

Evangélica não determinada 1.424 3,32% 

Outras religiosidades cristãs 37 0,09% 

Testemunhas de Jeová 116 0,27% 

Espírita 293 0,68% 

Sem religião 404 0,94% 

Ateu 387 0,90% 

Religiosidade não determinada ou mal definida 182 0,42% 

Total 42.888 - 

Fonte: IBGE, 2015. 

 

6.3.8. Entorno da área diretamente afetada 

Para este empreendimento, não há populações residentes na Área 

Diretamente Afetada - ADA ou a serem realocadas. Buscando um 

detalhamento das informações locais, caracterizam-se neste item as 

particularidades da população alocada no entorno da ADA. 

 

A instalação do empreendimento como um todo compreende tanto as 

áreas onde os aerogeradores serão acomodados e suas infraestruturas 
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adjacentes, quanto o percurso da linha de transmissão que levará a 

energia gerada até a subestação de Palmas, na zona urbana do município 

de Palmas. Ou seja, trata-se de duas parcelas distintas de populações e 

que por guardarem peculiaridades são apresentadas separadamente. 

 

Na figura 232 a seguir é apresentado o mapeamento das benfeitorias 

inseridas próximas a ADA. 
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Figura 232 – Mapeamento de benfeitorias inseridas próximas a ADA. 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

710 

O primeiro grupo, residente no entorno da ADA, é composto por 

proprietários de terra de médio e grande porte, sendo que parte deles 

divide a estadia entre a casa na propriedade e outra no município. Assim, 

quase todas as fazendas possuem caseiros que cuidam dos 

estabelecimentos e coordenam a produção na ausência dos donos. As 

casas, que apresentam boa estrutura, são abastecidas pela rede geral de 

energia elétrica, destinam o esgoto a fossas sépticas e rudimentares e 

extraem a água consumida de poços ou minas d’água. Na localidade não 

há coleta de lixo, portanto, os moradores costumam separar os resíduos, 

de modo que o orgânico é enterrado ou queimado e o reciclável levado até 

a cidade para destinação pelo serviço público de coleta. 

 

 

Figura 233 – Aspectos das residências e instalações nas propriedades rurais do 

entorno da ADA. 

 

Alguns dos moradores do entorno da ADA relataram que há algum tempo 

ocorreram alguns roubos. A forma encontrada para solucionar tal 

problema foi o estabelecimento de uma parceria entre os moradores da 

região, o Sindicato Rural e a Polícia Militar que viabilizou a reforma do 

veículo da polícia e reestabelecimento da patrulha rural. Para além dessa 

medida, os moradores criaram uma rede de cooperação que funciona via 

internet por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas através 

das quais informam quaisquer movimentações que considerem suspeitas. 
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No que se referem às atividades desenvolvidas em momentos de lazer, 

essas são diversificadas. Dentre as formas de recreação que foram 

listadas pelos moradores entrevistados, grande parte é desenvolvida nas 

próprias propriedades, como: cavalgadas, banhos de rio e cachoeira, visita 

aos vizinhos, caiaque, remo, tiro esportivo, partidas de futebol, jogos de 

carteado e treinamento de animais. O que denota importante vínculo, uma 

vez que além de morarem na localidade há quantidade considerável de 

tempo, dedicarem suas horas laborativas na propriedade, esses 

moradores encontram no próprio local atividades para desenvolverem em 

momentos de repouso e entretenimento. 

 

Quanto à opinião destes moradores sobre o turismo, comentam que 

embora as opções ofertadas no município não sejam muito variadas 

algumas atividades são identificadas, como visitas ao parque eólico de 

Água Doce, ao parque da gruta, entre outras. Alguns moradores inclusive 

argumentam que atualmente o município tem explorado pouco seu 

potencial turístico, que poderia ser desenvolvido a partir de chamativos 

como as torres eólicas e o frio da região. 

 

A implantação do empreendimento tem produzido expectativas diversas 

nesses moradores, grande parte gerada pela ausência de informações a 

respeito do projeto, e mais especificamente em relação ao cumprimento 

dos termos dos contratos de arrendamento – principalmente em relação 

aos empreendiementos existentes na vizinhança. No entanto, de modo 

geral, a percepção em relação aos aerogeradores e geração de energia é 

boa, e as inseguranças quanto ao seu funcionamento são mínimas, pois 

não se trata de algo absolutamente novo, uma vez que a região já possui 

empreendimentos semelhantes.  

 

A fim de reduzir a geração de expectativas nos moradores do entorno das 

áreas do projeto, conforme anteriormente apresnetado, previamente à 

elaboração deste estudo foi realizada uma reunião de apresentação da 
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metodologia do EIA/RIMA aos proprietários das áreas da AID, buscando 

assim sua inserção no processo de elaboração e conhecimento prévio de 

suas preocupações. Ainda, grande parte dos proprietários das áreas já 

possui pré-contrato de concessão das áres firmado, os quais serão objeto 

de acompanhamento por programa específico apresentado neste EIA.  

 

Todavia, a implantação do empreendimento não está incólume a críticas. 

Isso porque, na percepção de alguns moradores a instalação do 

empreendimento representa redução na área de lavoura e pastagem por 

tempo considerável, uma vez que a recuperação do solo compactado no 

entorno das torres devido ao maquinário pesado é um processo 

demorado; e por tempo indefinido, com a construção de estradas em meio 

a terras hoje destinadas à pastagem ou plantio – fato este minimizado 

com a previsão de adequação dos acessos existentes 

 

Por outro lado, foram apontados como pontos positivos a garantia de 

renda gerada pelo arrendamento das terras, a melhora das vias internas 

das propriedades, uma vez que o empreendedor deverá prepará-las para 

o deslocamento de veículos pesados, como foi observado pelos moradores 

para os projetos existentes em Água Doce, a geração de energia limpa e o 

estímulo à economia do município. Este último foi mencionado com 

grande frequência e sempre remetido ao tempo que das últimas 

instalações dos parques eólicos de Água Doce, em que teve reflexo na 

economia de Palmas. 

 

O segundo grupo, por sua vez, é um pouco mais heterogêneo, pois 

abrange tanto moradores antigos da região, com mais de vinte anos de 

residência e que são os proprietários, quanto moradores mais novos, com 

tempo de estabelecimento no local muito menor e que, em geral, moram 

em casa cedida. Embora se trate de perfis de moradores diferentes, 

alguns padrões puderam ser notados. Via de regra, as casas tem até cinco 

moradores, são de alvenaria ou madeira, a energia elétrica provém da 
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rede geral, bem como a água consumida. O esgoto, por sua vez, é 

destinado a fossas sépticas ou rudimentares e o lixo separado e coletado. 

Quanto à segurança pública, embora haja policiamento recorrente, no 

último ano foram relatados alguns roubos e assaltos na localidade. 

Quando necessitam de atendimento médico os moradores dirigem-se ao 

posto de saúde mais próximo. 

 

Por se tratar de uma parcela da população que está mais próxima ao pólo 

urbano do município, uma gama mais diversificada de atividades de lazer 

foi elencada. Dentre elas pode-se citar: banhos de cachoeira no Rio 

Chopim e na localidade de Fundo Grande, que ainda possibilita o uso de 

churrasqueiras, partidas de futebol, ir à igreja, corridas de moto, 

atividades desenvolvidas no parque de exposições da cidade, grupos de 

terceira idade, artesanato, clube, visitas a familiares, etc. 

 

Entre os principais pontos turísticos do município identificados pelos 

moradores estão Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Parque da Gruta 

de Nossa Senhora de Lourdes e o Parque Eólico.  

 

Esse grupo de moradores compreende o empreendimento como algo 

benéfico à cidade de Palmas por diversos motivos, como a geração de 

energia limpa com baixo custo de produção, de emprego, renda e turismo. 

 

Embora entre esse grupo de moradores a percepção do empreendimento 

como um todo seja positiva é importante ponderar uma questão sensível. 

Ela diz respeito à área de servidão da linha de transmissão que já na sua 

concepção representa alguns problemas, posto que o percurso traçado 

para a instalação é basicamente o mesmo já utilizado por outra LT, que, 

por sua vez, apresenta irregularidades quanto ao cumprimento da 

distância mínima estabelecida ocupações e uso do solo. 
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Figura 234 - Casas no transcurso da linha de transmissão existente. 

 

Salienta-se que a linha de transmissão presente nas imagens é a linha de 

interligação entre a Usina Eólica de Palmas (COPEL) e a subestação do 

município, e apresenta  menor tensão em relação à linha prevista para o 

empreendimento e dimensões consequentemente menores. 

 

A instalação da LT em trajeto próximo incorre no agravamento do risco à 

população residente nesses lugares devido ao aumento da tensão da rede. 

Nesse sentindo, é imprescindível utilizar estratégias para mitigação dos 

impactos negativos e prevenção dos riscos associados. Por outro lado, o 

trajeto próximo à linha existente condensa as restrições de uso impostas 

por este tipo de estrutura em locais únicos dentro das propriedades, 

facilitando assim a recomposição de suas capacidades produtivas, quando 

necessário. 

 

6.3.9. Organização social, cultural e político-institucional 

O debate entorno do papel desempenhado por organizações da sociedade 

civil dentro de contextos democráticos é extenso e origina-se junto com o 

próprio regime. Nesse sentido, há certo consenso na concepção de que 

essas organizações são importantes meios para a realização plena da 

democracia. Isso porque, longe do ideal de plenitude de sua concepção, 
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onde todos os cidadãos participariam de todas as decisões concernentes à 

vida pública de uma cidade, os modelos democráticos contemporâneos 

veem no procedimento eleitoral a principal forma do cidadão exercer sua 

participação política, ou seja, baseiam-se primordialmente na delegação 

da representação, característica mais restritiva de participação política.  

 

Nesse sentido, argumenta-se que essas organizações sociais tem um 

importante rol social, na medida em que geram sentimentos de confiança, 

cooperação, reciprocidade, civismo e bem-estar, que são elementos 

cruciais para a construção de um capital social, combatendo a 

desconfiança e o oportunismo e fomentando processos cooperativos. 

(PUTNAM, 1996) Destarte, o ato de associar-se seria uma forma direta de 

desenvolver as virtudes cívicas dos cidadãos e de manutenção da 

democracia (TOCQUEVILLE, 2005). 

 

Desse modo, as formas de participação social podem ser as mais diversas 

possíveis, apresentando diferentes pautas e atores, e podem estar direta 

ou indiretamente relacionadas com a política formal. Ou seja, vão desde 

instituições de caridade, organizações não governamentais de 

desenvolvimento, grupos comunitários, associações profissionais, 

sindicatos, movimentos sociais, associações comerciais, até partidos 

políticos.  

 

Isto posto, o objetivo dessa seção é apresentar um panorama das 

organizações da sociedade civil atuantes no município de Palmas. 

 

6.3.9.1. Organização e ações da sociedade civil 

No âmbito da política formal identifica-se que Palmas no primeiro 

semestre de 2016, por seu contingente eleitoral, contava com treze 

vereadores distribuídos entre sete siglas político- partidárias, quais sejam: 

PMDB, PPS, PSD, PDT, PTB, PT, PCdoB.  
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Em entrevista realizada com dois desses vereadores pôde-se identificar 

que ambos expressam boa aceitação quando se trata da implantação do 

empreendimento eólico no município. Entre os principais benefícios citados 

pelo então vereador Marcos Gomes (PCdoB), estão a movimentação da 

economia com a contratação de serviços, os gastos no comércio, 

hospedagem para mão de obra externa, combustível, a geração de 

emprego e renda diretos e indiretos, entre outros.  

 

Por sua vez, a então vereadora Jucélia de Oliveira Paim (PT), que também 

atua a frente do Instituto Ambiental BioFlora e do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Palmas, relata que o empreendimento não trará 

impactos relevantes para o trabalhador rural, contanto que o 

empreendedor estabeleça relações de trabalho adequadas e cumpra 

contratos estabelecidos.  

 

Outros representantes de organizações da sociedade civil também 

apresentaram posicionamento favorável ao empreendimento. Como é o 

caso do Presidente do Sindicato Rural de Palmas, Luiz Carlos Bueno de 

Araújo, que elenca a melhoria nas estradas rurais e a renda gerada pelo 

arrendamento das terras como principais benefícios que serão propiciados 

pelo empreendimento para os moradores da AID. O que para ele poderia 

se configurar como um inconveniente potencial para a produção seria o 

trajeto da linha de transmissão dentro das lavouras, uma vez que isso 

dificultaria a pulverização.  

 

O Sindicato, que em breve fará cinquenta anos, foi formado por um grupo 

de produtores da região e tem grande atuação e número de associados na 

AID. Atualmente oferece serviços como: geração de folha de pagamento 

para trabalhador rural terceirizado, declaração de imposto de renda, 

declaração de imposto sobre propriedade territorial rural (ITR), Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), além de cursos de aperfeiçoamento sob demanda 
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realizados em parceria com instituições como o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural – SENAR.  

 

Outra instituição que exerce grande influência na dinâmica econômica, 

política e social do município é a Associação Comercial e Empresarial de 

Palmas – ACIPA. A associação, em conjunto com outras instituições como 

a Federação das Indústrias do Paraná – FIEP, SEBRAE, SENAI, Rede Bom 

Jesus de Comunicação e com lideranças sociais, empresariais e políticas, 

encabeça o Movimento Palmas Desenvolvida que visa a transformação da 

realidade socioeconômica local.  

 

Com forte atuação e poder político no município e região o movimento, 

segundo seu então Coordenador, Ademilson Nazário Mensor, tem por 

objetivo primordial traçar um projeto de desenvolvimento para os quinze 

anos decorrentes desde sua criação, em 2014, que gire em torno de 

quatro eixos fundamentais: saúde, educação, emprego e renda e 

infraestrutura; e que melhore os índices socioeconômicos do município. 

 

Palmas conta ainda com outras instituições de caráter mais comunitário, 

como é o caso das associações dos bairros Lagoão, Santa Cruz, Eldorado, 

São Francisco, Alto da Glória, São José, Divino, Santuário, Fortunato e 

São Sebastião. As principais pautas dessas organizações dizem respeito, 

principalmente, a temas como transporte público, saneamento básico, 

saúde, esporte, entre outras demandas específicas de cada localidade. O 

meio mais utilizado de articulação e comunicação com o poder público são 

reuniões realizadas com seus representantes e abaixo-assinados.  

 

Por fim, é importante ressaltar a existência de formas alternativas de 

participação. É o caso dos conselhos municipais de Palmas que, segundo 

informação cedida pelo Departamento de Contabilidade, atualmente são: 

Conselho Municipal de Saúde (Lei nº 1.948 de 24/06/2010); Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Lei nº 1.728 de 
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16/05/2007); Conselho Municipal de Apoio à Política do Idoso (Lei nº 

1.307 de 10/12/1998); Conselho Municipal de Assistência Social (Lei nº 

1.168 de 10/10/1995); Conselho Municipal de Turismo (Lei nº 1.465 de 

22/04/2002); Conselho Municipal de Desenvolvimento (Lei nº 1.591 de 

26/08/2005); Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (Lei nº 

1.731 de 16/05/2007); Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (Lei 

nº 1.672 de 12/06/2006); Conselho Municipal de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Lei nº 1.855 de 26/05/2009); Conselho Municipal de Trânsito 

(Lei nº 1.293 de 20/05/1998); Conselho Municipal de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 1.685 de 21/07/2006); Conselho Municipal de Meio 

Ambiente (Lei nº 2011 de 18/05/2011). 

 

O município conta ainda com uma série de organizações e entidades civis 

organizadas, a saber: 

 

Instituto Ambiental BioFlora: é uma Associação Privada de Palmas 

fundada em 17/09/2010. Seu foco principal são atividades de jardins 

botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de 

proteção ambiental. 

CNPJ 12.679.731/0001-94 

Endereço: Rua Manoel Ignacio de Loyola, 1142 

Telefone: (46) 3262-2338 

CEP: 85.555-000  Bairro: Centro, Palmas-PR.  

 

Associação Brasileira de Criadores de Caracu: 

CNPJ:78.146.404/0001-85 

Endereço: Rua Vicente Machado - 1322  

Bairro: Centro 

CEP: 85555000 Cidade: Palmas  Estado: PR 

Telefone: (46) 3263-1632 

E-mail: abcc@abccaracu.com.br 
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Site: www.abccaracu.com.br 

 

Associação de Desenvolvimento dos produtores rurais do 

assentamento São Lourenço 

Endereço: Estrada Palmas a Assentamento São Lourenço km 55 - 55 - 

Bairro: São Lourenço  Cidade: Palmas  CEP: 85555000 

Telefone: (46) 9972-7387 

E-mail: fparenti98@gmail.com 

CNPJ: 88.948.730/001-05 

 

APPanimal - Associação Palmense de Proteção Animal  

CNPJ: 10.262.172/0001-97 

Data de abertura: 26/10/2007 

Endereço: Av. Coronel Jose Osorio, 600, Centro, Palmas, PR, CEP: 85555-

000 

Telefone: (46) 3262-3283 

Frutipar - Associação dos Fruticultores do Paraná 

Presidente: Ivanir Leopoldo Dalanhol 

 

ACIPA - Associação Comercial e Empresarial de Palmas  

Rua Jesuíno A. Rocha Loures, 1710 – Centro, CEP: 85555-000  

Telefone: (46) 3262-1445 

 

Sindipal - Sindicato das Indústrias de Serrarias, Carpintarias, 

Tanoarias, Madeiras, Compensados, Laminados e de Marcenaria de 

Palmas 

Presidente: Evandro Renato Marini 

Rua Jesuino Alves da Rocha Loures, 1710, Centro, CEP: 85555-000 

Telefone: (46) 3263-1204 

E-mail: sindipal@gmail.com  

Site:http://www.fiepr.org.br/sindicatos/sindipal-palmas-1-17007-

129693.shtml 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

720 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI/Palmas 

CNPJ: 00.059.311/0021-70 

Endereço: Ar Posto Indígena Palmas, S/N, CEP: 85555-000  

9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais  

9493-6/00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 

arte. 

 

Associação de Moradores do Bairro São Sebastião 

CNPJ: 00.744.915/0001-01 

Data de Abertura: 09/08/1995 

Endereço: Rua Deputado Arnaldo Busato, S/N, São Sebastião. 

CEP: 85555-000 

9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais  

9493-6/00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 

arte 

Instituto Palmense de Ações Comunitárias – Ipac 

CNPJ: 03.286.966/0001-25 

Data de Abertura: 05/07/1999 

Endereço: Avenida Coronel José Osorio, 678, Centro, CEP: 85555-000 

9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais  

9493-6/00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 

arte 

 

Associação Comunitária Beneficente dos Moradores do Bairro 

Lagoão 

CNPJ: 02.511.242/0001-75 

Data de Abertura: 29/04/1998 

Endereço: Rua Pedro Ribas Mendes, 510, Lagoão, CEP: 85555-000 

9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais  

9493-6/00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 

arte 
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Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Cruzeiro do 

Sul – Apracrus 

CNPJ: 04.727.197/0001-16 

Data de Abertura: 23/10/2001 

Endereço: Assentamento Cruzeiro do Sul, S/N, CEP: 85555-000 

9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais  

9493-6/00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 

arte 

 

Associação dos Produtores de Leite de Palmas - A.P.L.P 

CNPJ: 02.118.269/0001-00  

Data de Abertura: 22/09/1997 

Endereço: Rua Padre Aquiles Saporiti, 1220, Centro, CEP: 85555-000 

9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais  

9493-6/00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 

arte 

 

Associação do Senhor Bom Jesus (ASBJC) 

Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente 

(ABIMCI)  

 

Caritas Diocesana - Escola de Integração Social de Palmas 

Endereço: Av. Tiradentes - 1012 - Cúria Diocesana, Centro, CEP: 

85555000 

Telefone: (46) 32621259 

E-mail: seceispal@yahoo.com.br 

Site: www.eispal.com.br 

CNPJ: 78072253000168 
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Adepa | Associação Desportiva de Palmas - PR 

Endereço: R Marechal Floriano Peixoto, 1247 Palmas – PR CEP: 85555-

000 

Telefones: (46)3262-4443 (46)3262-3469 

CNPJ: 09.230.579/0001-53 | 09230579000153 

 

Associação Comunitária dos Amigos da Terceira Idade de Palmas - 

ACATI 

Fundação 01/02/2010 

Endereço: Rua DURVAL MARCONDES , 491, CEP: 85.555-000 

CNPJ 14.322.478/0001-42 

 

Aep - Associação dos Engenheiros de Palmas - PR 

aeapalmas@gmail.com 

 

Associação Das Mulheres Indígenas de Palmas - PR 

Endereço: Terra Indígena de Palmas CEP: 85555000 

Bairro: São José Telefone: 4632631016 

Email: ctb1sl@proserv.com.br 

 

Associação Cavalo de Aço 

Rua Maria Chaves Loureiro, 202, CASA, Divino 

Palmas - PR , CEP: 85555-000 

 

AATP - Associação Amigos do Tênis - Palmas/PR 

(46) 9971-0626 

 

APAPI - Associação Palmense de Apicultores 

Rua Padre Achilles Saporiti, s/nº 

CEP: 84.130 – 000 

 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

723 

Academia Palmense de Letras-APAL-PR 

AABB - Associação Atlética Banco do Brasil 

Endereço: Avenida 7 de Setembro, n: 0 

Bairro: Dissenha Palmas/ PR CEP: 85555-000   

Telefone: (46) 3262-1430 

 

Associação Beneficente dos Amadores da Caça e Pesca 

Rua Jesuino Alves Rua Loures, 1105, Centro, Palmas/PR 

CEP: 85555-000   

Telefone: (46) 3262-1697 

 

Associação dos Deficientes Físicos de Palmas - PR 

Endereço: RUA FELIPE SCHELL LOUREIRO 1137, São Francisco 

CEP: 85555000 

Telefone: (46) 32622795 

E-mail: oscar@proserv.com.br 

 

Associação da Comunidade de Quilombo Tobias Ferreira 

Endereço: RUA SUBIDA PARA A PITANGA 1147, Hípica 

CEP: 85555000 

Telefone: (46)88164957 

E-mail: evcontabil@gmail.com 

 

Associação de Desenvolvimento do Alto dos Rios Chapeco e 

Chopim 

Endereço: RUA JOAQUIM MARIA MACHADO DE ASSIS, 56, Centro 

CEP: 85555000 Palmas/PR 

Telefone: (46)32631882 

E-mail: BRUNASSCHNEIDER10@HOTMAIL.COM 

 

 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

724 

Associação da Comunidade Negra Rural Adelaide Maria Trindade 

Endereço: RUA ARNALDO BUSATO, 1, São Sebastião, CEP: 85555000 

Telefone: (46)32622795 

 

Casa da Sopa Bom Jesus de Palmas 

Endereço: AV CLEVELANDIA, 684, Centro. 

CEP: 85555000 

Telefone: (46)32631354 

E-mail: JDWITEKI@PROSERV.COM.BR 

 

Associação Médica Palmense 

Endereço: RUA BISPO DOM CARLOS, 770, Centro 

CEP: 85555000 

Telefone: (46)32621129 

E-mail: JDWITEKI@PROSERV.COM.BR 

 

Associação dos Agricultores Rurais Terra Viva 

Endereço: ASSENTAMENTO SAO LOURENCO 1 

CEP: 85555000 

Telefone: (46)32624443 

E-mail: andersoncaciano@hotmail.com 

 

Associação dos Contabilistas de Palmas 

Endereço: RUA AUGUSTO GUIMARAES, 813, Centro 

CEP: 85555000 

Telefone: (46)32631354 

E-mail: JDWITEKI@PROSERV.COM.BR 

 

Associação Palmense de Artesanato 

Endereço: PRACA BOM JESUS, 0, Centro 

CEP: 85555000 

Telefone: (46)32631354 
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E-mail: JDWITEKI@PROSERV.COM.BR 

 

Associação dos Reflorestadores de Palmas 

Endereço: RUA JESUINO ALVES DA ROCHA LOURES, 1710, Centro 

CEP: 85555000 

Telefone: (46)32622795  

E-mail:OSCAR@PROSERV.COM.BR 

 

Associação de Apoio a Saúde e Bem Estar Kenzen 

Endereço: JOSINO ALVES DA ROCHA LOURES, 1309, Centro 

CEP: 85555000 

Telefone: (46)32621264 

E-mail: OSCAR@PROSERV.COM.BR 

 

Associação Palmense de Árbitros – APA 

Endereço: AV CLEVELANDIA, 1, Centro 

CEP: 85555000 

Telefone: (46)32625219 

E-mail: PADILHA@PROSERV.COM.BR 

 

Associação dos Servidores Municipais 

Endereço: AVENIDA CLEVELANDIA, 521, Centro 

CEP: 85555000 

Telefone: (46)32631882 

E-mail: BRUNASSCHNEIDER10@HOTMAIL.COM 

 

Associação de Moradores do Bairro Cascatinha 

Endereço: RUA ORVALINO DE OLIVEIRA MELLO, 57, Cascatinha 

CEP: 85555000 

Telefone:(46) 32621405 

E-mail: TULIOCONTABIL@BRTURBO.COM.BR 
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Sindservim - Sindicato Dos Funcionários E Servidores Públicos 

Municipais de Palmas - PR 

Endereço: AV CLEVELANDIA, 521, Centro 

CEP: 85555000 

Telefone: (46) 32631882 

E-mail: BRUNASSCHNEIDER10@HOTMAIL.COM 

 

Associação Desportiva de Palmas - PR 

Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1247, Centro 

CEP: 85555000 

Telefone: (46)32624443 

E-mail:ANDERSONCACIANO@HOTMAIL.COM 

 

Circolo Italo Brasiliano Di Palmas 

Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO, 934, Centro 

CEP: 85555000 

Telefone: (46)32631223 

E-mail: weiler@proserv.com.br 

 

Associação de Transportadores Escolar de Palmas 

Endereço: RUA EXPEDICIONARIO PALMENSE, 1406, Centro 

CEP: 85555000 

Telefone: (46)32631354 

E-mail: JDWITEKI@PROSERV.COM.BR 

 

União Municipal das Associações de Moradores de Palmas-PR 

Endereço: RUA CAP FCO ANTONIO DE ARAUJO, 657, Aeroporto 

CEP: 85555000 

Telefone: (46)32632307 

E-mail: JDWITEKI@PROSERV.COM.BR 
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6.3.9.2. Ações governamentais 

Os programas e ações governamentais Federais e Estaduais foram 

mencionados nos itens 2.2, sendo apresentadas neste item informações 

quanto a ações regionais. 

 

Em âmbito regional, o município de Palmas tem despendido esforços na 

articulação com outros municípios visando o desenvolvimento local 

sustentável. Como exemplo disso, pode-se citar a criação do Consórcio 

Público Intermunicipal Portal do Pinhão em parceria com as 

municipalidades de Marmeleiro, Renascença, Mariópolis, Clevelândia, Pato 

Branco, Bom Sucesso do Sul e Vitorino. Entre outras atividades, o Diretor 

do Departamento de Agricultura, Edson Luiz Cassaniga, elenca a 

melhoraria das estradas rurais dos municípios através de um sistema de 

horas, como um dos principais objetivos do Consórcio. Segundo ele, o 

maquinário era cedido pelo governo estadual e os municípios que 

compunham o Consórcio rateavam os gastos com operadores e o 

combustível.  

 

O município também compõe, junto com os municípios de Clevelândia, 

Coronel Domingos Soares, Honório Serpa e Mangueirinha, o Plano de 

Desenvolvimento Regional Integrado do Sudoeste – PDRI que visa a 

criação da microrregião de Palmas e de uma Governança Sub-regional. 

 

Segundo o então vereador Marcos Gomes, a municipalidade tem boa 

articulação com o Governo Federal que nos últimos anos investiu na 

construção de moradias, na implantação do programa cidade digital e na 

instalação de um campus do Instituto Federal do Paraná na cidade. 
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6.3.10. Uso e ocupação do solo no entorno 

No município de Palmas existe uma grande diversidade quanto às classes 

de uso, segundo o último mapeamento do ITCG em 2002, apresentando 

uso misto, pastagem e campo, agricultura intensiva e cobertura florestal, 

a única exceção na época foram áreas de reflorestamento.Porém, 

salienta-se que contemporaneamente áreas destinadas às atividades 

agrosilvopastoris (categorias de Uso misto; Agricultura intensiva; 

Pastagem artificial e campos naturais) foram substituídas por áreas de 

silvicultura, de maneira correlacionada à indústria madeireira e de 

beneficiamento (serrarias, compensados, etc.) no município. 

 

A área urbana corresponde basicamente ao tecido urbano da sede do 

município, onde existe uma maior concentração populacional, de 

edificações, moradias, atividades econômicas (comércios, serviços e 

indústrias), infraestrutura urbana (pavimentação das vias, calçamento, 

saneamento básico, etc.), bem como serviços e equipamentos públicos e 

comunitários. Por outro lado, usos correlacionados a atividades rurais, 

como plantios e pecuária, são praticamente inexistentes nesta categoria. 

 

 

Figura 235 – Vista da área urbana de Palmas em 2016. 

 

O uso misto possui a segunda maior participação no município em termos 

de área, no entanto, na AID é pouco presente. Esta categoria, segundo 
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documento de contribuição ao ITCG feito pelo IPARDES em 2006, 

representa parcelas de agricultura associadas a áreas de pastagens, 

capoeira, pousio, desmatamentos e pequenas áreas de florestas, as quais 

devido ao seu tamanho não puderam ser mapeadas separadamente na 

escala em questão. 

 

 

Figura 236 – Uso misto do solo no Município de Palmas em 2016. 

 

A agricultura intensiva é um sistema de produção agrícola que faz uso 

intensivo dos meios de produção, geralmente, em grandes porções de 

terra e com pequena variabilidade de culturas agrícolas. Como exemplo de 

agricultura intensiva, cita-se a produção de aveia em larga escala, 

bastante presente no município. 

 

A categoria de pastagem artificial e campos naturais é a mais presente no 

município e na AID, caracterizada por pastos artificiais em uso, pastos 

abandonados e em estágio inicial de sucessão florestal, como também os 

campos naturais. 
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Figura 237 – Pastagem artificial e campos naturais em Palmas, 2016. 

 

No município ainda existem áreas de cobertura florestal, compostas por 

tipologias ou formas de vegetação de origem natural ou plantada que 

recobrem uma determinada área ou terreno. Essa categoria de uso do 

solo é encontrada mais ao nordeste de Palmas, como também em áreas 

de preservação permanente – APP’s, por exemplo, ao longo das margens 

dos recursos hídricos. 

 

 

Figura 238 – Cobertura florestal em Palmas, 2016. 

 

6.3.10.1. Uso e ocupação do solo da AID 

O presente item apresenta uma avaliação do uso do solo com caráter 

qualitativo, enquanto o item 6.2.6, junto ao diagnóstico de flora, 

apresenta uma análise com caráter mais quantitativo. 
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Mesmo não sendo referenciado nos levantamentos feitos pelo ITCG, 

quando realizada a observação in loco (figura 239) é notável a presença 

de reflorestamento na AID com a produção de pinus e eucalipto, as áreas 

de cultivo são significantes e se espalham por toda a zona rural da AID.  

 

 

Figura 239 – Áreas de reflorestamento – produção de silvicultura, Palmas 2016. 

 

Na área foram encontrados locais de cultivo de agricultura temporária 

como aveia, batata-inglesa, soja, milho e trigo, também foram 

encontrados locais com produção agrícola permanente e silvicultura. 

 

 

Figura 240 – Agricultura permanente à esquerda (maçã), agricultura temporária 

à direita (aveia – forragem de inverno), Palmas 2016. 

 

Foi observado na AID áreas de produção pecuária com a presença de 

bovinos e equinos, mesmo com o crescimento na produção de galináceos 
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nos últimos anos no município, não foi constatada a existência de 

nenhuma granja na região. A figura a seguir demonstra uma área de 

pastagem com produção bovina. 

 

 

Figura 241 – Produção pecuária de bovinos e equinos, Palmas 2016. 

 

Em relação à malha viária, as principais rodovias que proporcionam 

acesso a Palmas são as a PR-280 e a PR-449 conforme caracterizadas a 

seguir: 

 PR-280: está inserida nos estados do Paraná e Santa Catarina, com 

inicio em São Francisco do Sul e término em Dionísio Cerqueira com 

aproximadamente 630 km de extensão, seu nome oficial é Rodovia 

Governador Luiz Henrique da Silveira, é a principal via de acesso ao 

empreendimento cruzando toda a extensão do complexo eólico, 

acompanhando o trajeto da linha de transmissão até a subestação 

de energia em Palmas. Localizada na porção sul da AID, é dotada no 

trajeto próximo ao empreendimento de pista simples, asfalto, 

acostamento e boa sinalização; 

 PR-449: faz a ligação da PR-280 com a PR-459, a maior parte da 

sua extensão está presente no município de Palmas, leva o nome de 

Rodovia Vereador Sady Marcondes Loureiro de acordo com a Lei 

Estadual 9.979 de 22/05/1992. É caracterizada por possuir 

asfaltamento em sua totalidade, possui pista simples sem 
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acostamento e com sinalização razoável. Apesar de não estar na 

AID, situa-se a menos de 1,5 km da subestação de transmissão. 

 

As demais vias inseridas na AID e de acesso às áreas do empreendimento 

são caracterizadas por vias secundárias, as quais possuem pouca 

infraestrutura, sendo predominantemente de terra batida e com pouca 

sinalização. Algumas das vias são de responsabilidade do município, no 

entanto, existem locais de implantação das torres em que será necessária 

a entrada em vias particulares das propriedades. Conforme anteriormente 

apresentado junto à descrição do projeto, será realizada a adequação dos 

acessos existentes visando a minimização da intervenção nas 

propriedades rurais onde o empreendimento se insere, uma vez que a 

adequação destes resulta em menor área impactada do que a abertura de 

novas estradas, representando também uma melhoria permanente para 

as propriedades rurais da área de influência. As figuras a seguir 

demonstram as características de algumas vias de acesso na região do 

projeto. 

 

 

 

 

Figura 242 – Vias de acesso a área do empreendimento, Palmas 2016. 

 

O detalhamento dos fluxos viários e de acesso ao empreendimento foi 

apresentado no item 3.3.13 e um maior detralhamento quanto aos 

acessos internos e externos do empreendimento foi apresentado no item 
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3.6.7. A figura 1 apresenta a localização das estruturas integrantes do 

empreendimento em relação aos acessos existentes. 

 

Na região as edificações mais comuns são as das propriedades rurais. 

Ainda na área rural observa-se a existência de galpões, edificações de 

apoio à produção e silagem e poucos estabelecimentos comerciais. Já na 

área urbana encontra-se o campus do Instituto Feral do Paraná (IFPR), 

atividades industriais e áreas residenciais. 

 

Devido a característica de intervenção localizada dos aerogeradores, a 

intervenção em áreas produtivas é reduzida, porém existe. Das 100 torres 

que serão implantadas, pouco mais de 25% delas será em locais com 

produção de silvicultura, enquanto as outras estão distribuídas em áreas 

de pastagem e agricultura temporária. O impacto que a linha de 

transmissão causará na produção local é localizado e de significância 

moderada. Salienta-se que edificações e benfeitorias existentes nas 

propriedades não serão diretamente afetadas. 

 

Considerando a sobreposição das áras previstas para implantação do 

empreendimento com o uso do solo atual, os parques com maior 

interferência prevista em áreas de silvicultura compreendem os parques 

Taipiha, São Francisco e Santa Cruz. Ainda, há sobreposição de pequena 

parte do traçado da linha de transmissão com áreas de silvicultura. O 

mapa da figura a seguir.apresenta a sobreposição das estruturas previstas 

no projeto com o uso e ocupação atual, pela qual podem ser observdas as 

sobreposições supracitadas. O mesmo. mapeamento é apresentado em 

maior nível de detalhe junto ao anexo 08.  
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Figura 243 – Estruturas do empreendimento em relação ao uso e ocupação do solo atual da AID. 
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O projeto não prevê a necessidade de desapropriações, sendo as áreas 

ocupadas pelas estruturas de geração objeto de concessão, com geração 

de rendimento aos proprietários das áreas com base em percentual da 

geração de energia de cada torre inserida na propriedade. Já as estruturas 

de transmissão e área afetadas pela adequação dos acessos serão objeto 

de indenização aos proprietários, uma vez que representam somente a 

restrição de uso (faixa de servidão) e ocupação permanente pontual 

(torres), não inviabilizando o uso das propriedades interceptadas. Ainda, o 

traçado não intercepta residências, não demandando necessidade de 

realocações de moradias e benfeitorias.  

 

Observou-se também, que apesar de ocasionar redução pontual da área 

produtiva, a implantação dos aerogeradores é compatível com a atividade 

silvicultural, tal como já ocorre no parque eólico existente no município 

vizinho da Água Doce-SC. As restrições de plantio se concentram nas 

áreas de acesso e entorno imediato dos aerogeradores. 
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Figura 244 – Exemplo de compatibilização de geração eólica com silvicultura em 

parque vizinho no município de Água Doce-SC. 

Fonte: Adapatado de Google Earth, 2017. 

 

6.3.10.2. Macrozoneamento e zoneamento municipal na AID 

A Lei Complementar Municipal nº 1.795/2008 dispõe e estabelece o 

Macrozoneamento Rural e o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano do Município Palmas, inclusive o perímetro urbano do município. 

Salienta-se que toda a área de implantação dos aerogeradores encontra-

se em perímetro rural, no entanto a parte final da linha de transmissão e 

a subestação de energia estão em perímetro urbano, conforme a figura 

245  

 

Conforme a referida legislação, a porção da AID do empreendimento 

inserida na área rural está inserida nas seguintes zonas: 

 Zona de uso agrosilvipastoril em campo natural (ZUACN): são áreas 

que estão englobadas dentro do limite proposto pelo Ministério do 
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Meio Ambiente para o bioma campos naturais, que integra o bioma 

da mata atlântica; 

 Zona agrosilvipastoril (ZASP): são áreas em que é permitido o 

plantio comercial ou com atividade pecuária, sem prejuízo das 

características ambientais presentes; 

 Zona de uso restrito (ZUR): são locais onde podem ser 

desenvolvidas algumas atividades que estão limitadas à legislação; 

áreas indicadas a qualquer outro uso, que estejam sobrepostas à 

floresta em estágio médio e avançado deverão ter seu uso 

restringido de acordo com as normativas do órgão ambiental e a 

legislação vigente; 

 Zona de amortecimento (ZA): é o entorno de uma unidade de 

conservação, onde as atividades humanas são sujeitas a restrições 

específicas, com a intenção de minimizar os impactos negativos 

sobre a unidade. 

 

Portanto, verifica-se que estas áreas são caracterizadas por zonas 

destinadas às atividades agrosilvipastoris (agricultura, pecuária, 

silvicultura, etc.) e conservação/preservação ambiental. Ressaltando-

se que os aerogeradores serão instalados em áreas de uso 

agrosilvipastoris. 

 

Segundo a referida lei, o final da linha de transmissão e a subestação 

de energia estão em zona urbana, perpassando pelas seguintes zonas: 

 ZEI – Zona Especial Institucional: são porções do Perímetro 

urbano destinado à área militar de propriedade da Fazenda 

Nacional, ocupada pelo Ministério do Exército, Sede da 15º 

Companhia Engenharia de Combate e Campus Universitário. 

 ZR3 – Zona Residencial 3: corresponde à porções do território 

destinadas preferencialmente ao uso residencial de habitações 

unifamiliares e multifamiliares, com densidades demográfica e 

construtiva baixas, médias e altas, tipologias diferenciadas, 
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níveis de ruído compatíveis com o uso exclusivamente 

residencial, e com vias de tráfego leve e local.   

 ZEPA – Zona Especial de Preservação Ambiental: são porções do 

território destinadas a proteger ocorrências ambientais isoladas, 

tais como remanescentes de vegetação significativa, paisagens 

naturais notáveis, áreas de mananciais e áreas de alto risco 

onde qualquer intervenção será analisada especificamente; 

 

Ressalta-se que a porção da linha de transmissão inserida na ZEI é 

correspondente ao terreno do Instituto Federal do Paraná (IFPR) e a 

compreendida pela ZEPA é referente a APP decorrente de um recurso 

hídrico. Quanto a ZR3, salienta-se que o traçado previsto da linha de 

transmissão é caracterizado por área urbana não consolidada, logo, sem 

presença de edificações ao longo da faixa de servidão. 

 

A figura a seguir apresenta a localização da AID e da ADA em relação ao 

zoneamento urbano. 
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Figura 245 – Zoneamento urbano na AID. 
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Considerando as particularidades do empreendimento e que não se 

configura em nenhuma das categorias de uso e ocupação previstas na Lei 

Complementar Municipal nº 1.795/2008, foi protocolado junto à prefeitura 

o pedido de certidão de uso e ocupação do solo, a fim de atestar que o 

empreendimento é compatível com as diretrizes de uso e ocupação do 

solo e demais exigências legais do município. A respectiva certidão de uso 

e ocupação do solo, emitida em junho de 2016, é apresentada junto ao 

anexo 5.  

 

6.3.11. Patrimônio histórico, arqueológico e cultural 

De acordo com o art. 216 da Constituição Nacional de 1988, patrimônio 

cultural é definido como: 

(...) 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 (BRASIL, 1988). 

 

Ainda, de acordo com a referida legislação (BRASIL, 1988), constituem 

patrimônio cultural as formas de expressão; os modos de criar, fazer e 

viver; as criações artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

A partir de pesquisas realizadas nos quatro livros tombo nacionais, não foi 

encontrado nenhum bem ou manifestação cultural registrado a nível 

nacional no município.  

 

Segundo a Lei nº 3924/1961 um patrimônio arqueológico é determinado 

da seguinte forma: 

Art 2º Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-

históricos: 

a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que 

representem testemunhos de cultura dos paleoameríndios do 

Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços 

sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não 
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especificadas aqui, mas de significado idêntico a juízo da 

autoridade competente. 

b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação 

pelos paleoameríndios tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha; 

c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de 

pouso prolongado ou de aldeamento, "estações" e "cerâmicos", 

nos quais se encontram vestígios humanos de interesse 

arqueológico ou paleontográfico; 

d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de 

utensílios e outros vestígios de atividade de paleoameríndios. 

(BRASIL, 1961) 

 

Conforme registros do IPHAN, no município existem sete sítios 

arqueológicos cadastrados, a tabela a seguir demonstra as principais 

características de cada um: 

 

Tabela 123 – Sítios arqueológicos cadastrados na CNSA – IPHAN. 

Nome do Sitio CNSA Descrição23 

Barra do Rio Butiá 3 PR00813 
Sítio cerâmico e sítio lítico a céu aberto. Tradição 

Itararé/Bituruna(?)/Iguaçu. 

Fogueira PR00814 Sítio cerâmico a céu aberto. Tradição Itararé. 

Fazenda Don José PR00815 Sítio cerâmico a céu aberto. Tradição Itararé. 

Sete Ilhas PR00816 Sítio cerâmico a céu aberto. Tradição Itararé. 

Barra do Lajeado PR00817 Sítio lítico a céu aberto. Tradição Iguaçu (?). 

Pontilhão PR00818 Sítio lítico a céu aberto. Tradição Bituruna. 

Sanga PR00825 
Sítio cerâmico, sítio lítico a céu aberto. Tradição 

Itararé/Iguaçu(?). 

Fonte: IPHAN,2016. 

 

Na esfera estadual, a partir de consulta à Coordenação de Patrimônio 

Cultural da Secretaria Estadual de Cultura, foi encontrado o bem tombado 

chamado de obras de Poty Lazarotto – painéis e murais, o número do 

processo é 04/2011 datado de 25 de março 2015.  

 

Salienta-se que, em paralelo a este EIA, estão sendo conduzidos os 

estudos arqueológicos pertinentes ao empreendimento, conform a 

Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015. Junto ao anexo 6 deste estudo 

constam o Formulário de Caracterização da Atividade (FCA) devidamente 

protocolado junto ao IPHAN e o enquadramento do empreendimento 

realizado pelo IPHAN, bem como carta consulta à Coordenação de 

                                    

23 Conforme dados constantes no CNSA-IPHAN. 
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Patrimônio Cltural da Secretaria Estadual de Cultura e respectivo parecer, 

conforme apresendato anteriormente junto ao item 3.7.1.1.  

 

6.3.12. Caracterização das comunidades tradicionais e/ou 

quilombolas e indígenas 

Neste item são identificadas e caracterizadas as comunidades quilombolas 

e indígenas existentes no município de Palmas. 

 

6.3.12.1. Comunidades quilombolas 

Conforme a Fundação Cultural Palmares (FCP, 2015), comunidades 

quilombolas são formadas por descendentes de africanos escravizados que 

até hoje mantém as tradições culturais, de subsistência e religiosas. No 

Brasil, cabe à Fundação Palmares reconhecer e formalizar a existência 

dessas comunidades através da emissão da Certidão de Registro no 

Cadastro Geral das Comunidades Quilombolas. Através do Decreto n° 

4.887, de 2003, cabe ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA a titulação dos territórios quilombolas, “(...) sem prejuízo 

da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios” (BRASIL, 2003). Contudo, antes de serem iniciados os 

processos, a comunidade deve possuir a Certidão de Registro emitida pela 

Fundação Cultural Palmares (INCRA, 2014). 

 

Em consulta à FCP e ao INCRA, verifica-se que não existem comunidades 

quilombolas concorrente à AID. No município foram identificadas três 

comunidades: Adelaide Maria Trindade Batista, Castorina Maria da 

Conceição e Tobias Ferreira, todas elas já foram certificadas pela 

Fundação Cultural Palmares. Mesmo já possuindo o certificado nenhuma 

das três obteve o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), 

tanto o processo de Castorina Maria da Conceição (54200.002055/2007-

10), Adelaide Maria Trindade Batista (54200.002387/2007-96) quanto de 
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Tobias Ferreira (54200.000465/2008-07) estão marcados como abertos 

pelo INCRA faltando uma ou mais das seguintes fases para a titulação das 

terras: 

 Análise e julgamento de recursos ao RTID; 

 Publicação de Portaria de Reconhecimento que declara os limites do 

território da comunidade; 

 Decretação/Encaminhamento: Publicação de decreto presidencial 

que autoriza a desapropriação de áreas privadas e o 

encaminhamento a entes públicos que tenham a posse; 

 Desintrusão: Notificação e retirada dos ocupantes das terras; 

 Titulação: Emissão de título de propriedade coletiva para 

comunidade. 

 

Ainda segundo o INCRA (2016), a área de estudo da comunidade Adelaide 

Maria Trindade Batista foi delimitado pelo INCRA e encontra-se a uma 

distância aproximada de 3,0 quilômetros da AID. As demais comunidades 

possuem áreas preliminares delimitadas pelo projeto da Universidade do 

Estado do Amazonas, denominado Nova Cartografia Social dos Povos 

Tradicionais do Brasil. Estas informações foram informadas pelo INCRA 

através de resposta ao ofício protocolado no dia 15 de abril de 2016. As 

respostas à solicitação de informações foram emitidas nos dias 31 de maio 

de 2016 e 14 de junho de 2016, respectivamente pelos ofícios 

OFICIO/INCRA/SR(09)G/N 2019 E OFICIO N 2188/2016/INCRA/SR909)G, 

apresentados junto ao anexo 06. 

 

A localização das comunidades quilombolas em relação ao emprendimento 

é apresentada junto ao mapeamento temático constante no anexo 08. 

 

6.3.12.2. Comunidades indígenas 

De acordo com as informações disponibilizadas pela Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI, 2016) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

745 

Agrária (INCRA, 2016), não existe nenhuma Terra Indígena concorrente à 

AID. No entanto, no Município de Palmas está presente uma área de Terra 

Indígena, da etnia Kaingang, a delimitação da área tem aproximadamente 

3,8 mil hectares divididos entres os municípios de Palmas e Aberlado Luz 

em Santa Catarina. A extremidade mais próxima da área indígena fica a 

pouco mais de 2,8 quilômetros da subestação de Palmas, local de ligação 

da LT e localizado na área urbana do município, e aproximadamente 17,5 

km do parque eólico mais próximo. 

 

Apesar desta porção da linha de transmissão estar inserida a menos de 5 

km da terra indígena, conforme indicado na Portaria Interministerial nº 

60/2015, ressalta-se que a própria subestação da COPEL (local de 

interligação) e grande parte da área urbana de Palmas se inserem neste 

raio. Desta forma, a implantação da linha de transmissão, dada sua 

distância para a terra indígena e sua inserção em área urbana em seu 

trajeto final, não ocasiona interferências na área indígena.  

 

Visando esclarecimentos e orientações quanto eventuais impedimentos a 

continuidade de do processo de licenciamento, o empreendedor solicitou 

manifestação da FUNAI quanto a confirmação da presença de terras 

indígenas na região do empreendimento e quanto a aplicabilidade de 

realização de estudos específicos. A solicitação foi realizada pelo ofício 

SDE 21.021/16/ENERBIOS protocolado no dia 15 de abril de 2016 na 

referida instituição, apresentado junto ao anexo 06. Até o fechamento 

deste estudo não foi obtida resposta ao respectivo ofício. 
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 ANÁLISE INTEGRADA E PROGNÓSTICO AMBIENTAL 7.

7.1. Análise integrada 

Em estudos ambientais os diagnósticos dos meios físico, biótico e 

antrópico possuem a finalidade de apresentar as características 

essenciais da região onde se insere o empreendimento. A 

apresentação destas características ocorre, porém, de forma isolada 

para cada meio, seja por especialização dos profissionais 

responsáveis, seja pela estrutura organizacional do trabalho.  

 

A análise integrada, porém, consiste em estabelecer as possíveis 

relações de interdependência existentes entre estes meios, de 

maneira conjunta, permitindo assim a visualização de cenários 

distintos no local de inserção do empreendimento, que caracterizam 

as fragilidades ambientais (ou socioambientais) e as potencialidades 

benéficas, considerando a obra, projeto, a operação e suas 

particularidades. 

 

Os objetivos da análise integrada contemplam: 

• Resgatar, de forma sintética, as características de cada meio 

gerando variáveis relevantes; 

• Identificar relações de dependência ou sinergia entre estas 

variáveis; 

• Apontar as principais tendências evolutivas do patrimônio 

natural, da antropização e das condições socioeconômicas da 

região, considerando a implantação do empreendimento e a 

possibilidade de isso não ocorrer; 

• Identificar as áreas que apresentam maior sensibilidade às 

etapas do empreendimento, permitindo direcionar planos e 

programas ambientais; 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

747 

 Subsidiar o levantamento e a avaliação de aspectos e impactos 

ambientais. 

 

Desenvolvimento: 

Inicialmente são agrupados e listados, de forma sintética, os 

principais “temas-chave” dos meios físico (ex: clima, geologia, 

hidrogeologia e hidrologia superficial), biótico (ex: fauna, flora, 

endemismos e áreas protegidas) e antrópico (ex: dinâmica 

populacional, patrimônios históricos e culturais, infra-estrutura, 

assentamentos, terras indígenas e quilombolas). Em paralelo, 

resumidamente, são apresentadas características, indicadas como 

“aspectos”, que melhor refletem o levantamento obtido para cada 

tema citado anteriormente, conforme apresentado na tabela 124. 

 

Esta tabela norteia a análise integrada, sendo que a partir da variável 

relevante (obtida junto ao tema chave) são construídas inter-relações 

existentes entre os meios físico, biótico e antrópico julgadas 

significativas ao estudo e aos propósitos da análise integrada. 
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Tabela 124 – Temas-chave e aspectos relevantes para os meios físico, biótico e 

socioeconômico. 

Temas - chave Aspectos 

Clima 

- Clima temperado úmido com verão quente (Cfb); 

- Temperatura média anual entre 15 e 16°C; 

- Precipitação bem distribuída ao longo dos meses; 

- Sem estação seca definida; 

- Umidade relativa média anual na faixa de 80%; 

- Velocidade do vento superior a 3,3 m/s e com direção 

predominante sendo NE (nordeste). 

Qualidade do ar 

- Principais fontes de emissão são veiculares; 

- Os poluentes: monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, ozônio 

e partículas em suspensão se apresentaram em total atendimento 

aos padrões legislados; 

- Oscilação semelhante entre CO, NOx e material particulado, 

evidenciando a hipótese de que as emissões veiculares possuem a 

maior influência na qualidade do ar do entorno. 

Ruídos e 

vibrações 

- Entorno do local de instalação dos parques eólicos foi classificado 

com área de sítios e fazendas (zona rural), sendo a parte final da 

linha de transmissão inserida em área mista, predominantemente 

residencial; 

- A maioria (75%) dos locais de medição apresentaram níveis de 

ruído superiores aos padrões normatizados; 

- Fontes predominantes observadas como sendo o tráfego veicular 

em rodovia (PR-280) e atividades no interior das propriedades 

(trator, colheitadeira, gado, cães, etc.); 

- Vibração abaixo de 0,3 mm/s em 90% dos resultados das 

medições; 

- Pontos com vibração superiores aos padrões podem ter 

significativa contribuição do tráfego na rodovia; 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

749 

Temas - chave Aspectos 

Águas 

superficiais 

- O empreendimento está localizado na bacia do Rio Chopim, 

principal afluente da margem esquerda da bacia do Baixo Iguaçu; 

- Hidrografia densa na AID e AII, com destaque para os tributários 

Rio Caldeiras, Rio da Bandeira, Córrego Passo Liso e Córrego dos 

Portelas; 

- Corpos hídricos classificados como “classe 2”; 

- Alta densidade de nascentes, caracterizadas como de encostas, 

sem acúmulo de água inicial; 

- Baixa incidência de áreas hidrologicamente sensíveis (áreas 

úmidas e alagáveis), sendo observados alguns poucos locais na AID 

com estas características, porém não interceptados pela ADA; 

- Predominância de usos consuntivos da água para o abastecimento 

urbano e atividade industrial, concentrados na zona urbana do 

município. Usos não consuntivos (recreação, pesca etc.) são pouco 

relevantes; 

- Balanço favorável entre disponibilidade e demanda hídrica. Vazões 

de retirada representam uma pequena fração da disponibilidade 

hídrica existente na AII; 

- Sistema de captação para abastecimento público do município 

esgotado em sua capacidade de produção atual, dependendo de 

ampliações/adequações;  

- Ponto de captação em manancial localizado no limite da AII da 

linha de transmissão. 

Qualidade da 

água 

- Reduzida densidade populacional e usos do solo refletem em 

reduzida demanda hídrica e baixa geração de efluentes e de cargas 

poluidoras; 

- Ausência de pontos de monitoramento continuado de qualidade da 

água pelo órgão estadual gestor de recursos hídricos;  

- Boa capacidade de autodepuração dos corpos hídricos e condição 

de qualidade da água considerada boa (classe de IQA). 

Geologia e solos 

- Presença de solos de baixa profundidade e afloramentos rochosos 

na ADA e AID; 

- Presença de processos minerários registrados na ADA e AID do 

empreendimento. 
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Temas - chave Aspectos 

Fauna terrestre 

- A ADA e AID do empreendimento apresentam altos níveis de 

antropização devido a atividades agropecuárias; 

- Na AID e AII muitas espécies importantes da fauna podem ser 

encontradas, bem como espécies sinantrópicas, cinegéticas, 

ameaçadas e de interesse cientifico e médico-veterinário; 

- Os ambientes que possuem maior relação com a ocorrência de 

espécies são os ambientes florestais nativos, localizados nas 

depressões do relevo e margem dos corpos hídricos; 

- O empreendimento será instalado em áreas com as maiores 

altitudes na região e que apresentam os maiores níveis de 

antropização, onde a fauna associada possui baixa exigência 

ambiental, como as espécies sinantrópicas. 

- Nas mediações do empreendimento foi registrado um total de 32 

espécies listadas na CITES; cinco espécies de aves ameaçadas e seis 

quase ameaçadas; sete espécies de mamíferos ameaçados, três 

quase ameaçadas e duas com dados insuficientes; e uma espécie de 

abelha ameaçada. Para a herpetofauna (répteis e anfíbios) não 

foram registradas espécies ameaçadas, quaseamaçadas ou outras 

categorias, para os dados levantados em campo. 

Cobertura 

vegetal 

- O empreendimento está inserido em uma matriz agrícola, sendo 

que o uso do solo na AID é composto em mais de 50% por 

agricultura e silvicultura; 

- Com relação à cobertura vegetal nativa, na ADA ocorre a formação 

florestal Floresta Ombrófila Mista e a formação campestre Estepe 

Gramíneo-Lenhosa. Nas formações campestres há a predominância 

de agricultura e campos naturais convertidos em pastagem e, 

ocorrendo entremeadas a essas áreas, manchas de campos nativos 

em diferentes estágios de antropização; 

- Nos fundos de vale, capões e matas ciliares, a composição 

florística é similar à da Floresta Ombrófila Mista, porém, ocorrendo 

sem grande estratificação e com diversidade reduzida. 

Undades de 

conservação 

O empreendimento não afetará diretamente nenhuma UC ou zona 

de amortecimento. A UC mais próxima à ADA é o Parque da Gruta, 

situado a 1,7 km do empreendimento, na área central do Município 

de Palmas. Trata-se de uma área verde não enquadrada no SNUC, 

sobre a qual não se aplica a zona de amortecimento ou área de 

entorno por estar situada em área urbana consolidada. 
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Temas - chave Aspectos 

Áreas 

prioritárias para 

a conservação  

A ADA, AID e AII do empreendimento encontram-se totalmente fora 

dos limites de áreas prioritárias para conservação, assim 

consideradas pela Portaria MMA nº 03/2007. 

Demografia 

- Mais de 90% da população se encontra na zona urbana do 

município; 

- Palmas apresentou crescimento populacional de 23,17% entre 

2000 e 2010; 

- Aumento na proporção de adultos e idosos e redução da natalidade 

em comparação a população existente. 

Aspectos 

socioeconômicos 

- As faixas de rendimento médio domiciliar per capita mais comum 

tanto na AID quanto no município são de ½ a 1 salário mínimo; 

- No período de 1991 a 2010 houve uma melhora de quase 13% na 

distribuição de renda em Palmas; 

- A taxa de mortalidade municipal é 10% menor que a estadual, 

senco as causas mais comuns as doeças do sistema circulatório 

seguido por neoplasmas; 

- Existe um déficit de quase 70% em vagas nas creches; 

- A taxa de analfabetismo no munícipio reduziu nos últimos 20 anos, 

refletindo uma melhora nas condições de educação da população; 

- Entre a população economicamente ativa de Palmas, pouco mais 

de 51% não possui instrução ou não completou o ensino 

fundamental, enquanto que 11% concluiu o ensino superior; 

- O munícipio teve um crescimento de mais de 45% nas aferições do 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDHM, entre 1991 e 2010, no 

entanto caiu mais de 150 posições no ranking estadual. 
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Temas - chave Aspectos 

Infraestrutura 

local 

- Pouco mais de 7% dos domicílios de Palmas não possuem 

abastecimento de água através rede de distribuição, na AID esse 

número chega a quase 15%; 

- Na AII e AID praticamente todos os domicílios possuem energia 

elétrica e em sua maioria através da rede de energia da Copel; 

- As características sobre esgotamento sanitário são similares na 

AID e no município, em que pouco mais de 50% dos domicílios 

direcionam seu esgotamento para a rede geral ou pluvial. Já no 

meio rural o uso da fossa rudimentar é o mais comum; 

- A infraestrutura viária apresenta boa qualidade na PR-280 e as 

vias secundárias na região do empreendimento não possuem 

pavimentação, sendo normalmente em terra batida, sinalização 

precária e sem acostamentos. 

- Na AII existem mais de 80 estabelecimentos voltados para a 

saúde, sendo um hospital geral e mais de 40 consultórios 

particulares; 

- Entre as 40 escolas existentes no munícipio, 31 estão na zona 

urbana e nove na zona rural. 
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Temas - chave Aspectos 

Estrutura 

econômica 

- O setor de serviços é o mais influente na composição do Produto 

Interno Bruto municipal, seguido pela atividade industrial; 

- No período de 2003 a 2012 o PIB apresentou uma retração de 

13,5%, causada principalmente pela redução das exportações de 

produtos de madeira ocasionada pela crise econômica mundial de 

2008; 

- As atividades econômicas de destaque são: serviços e comércio, 

industrias do setor madeireiro, de alimentos, farmacêutica e 

silvicultura. A indústria de transformação é a atividade que absorve 

o maior número de trabalhadores formais; 

- Pecuária é o segmento com maior detenção de terras produtivas 

do município com mais de 40% do total. 

- O turismo na região é pouco explorado, tendo como principal foco 

os parques eólicos no município vizinho Água Doce-SC; 

- No período de 2007 a 2012 as receitas e despesas municipais 

aumentaram nominalmente mais de 50%, sendo que transferências 

correntes foi o fator mais influente nas receitas nos cinco anos 

observados; 

- No último ranking estadual de arrecadação municipal sobre o ICMS 

ecológico Palmas se encontrava em 69º. 

Comunidades 

tradicionais 

- Presença de três comunidades quilombolas no Município de 

Palmas: Adelaide Maria Trindade Batista, Castorina Maria da 

Conceição e Tobias Ferreira, toda ssituadas fora da ADA e AID do 

empreendimento; 

- Presença de terra indígena da etnia Kaigang no município, fora dos 

limites da AID, porém próxima a subestação de Palmas (área 

urbana), local de conexão da linha de transmissão; 

- Ausência de assentamentos rurais nas áreas de influência do 

empreendimento. 

Patrimônio 

arqueológico e 

cultural 

- Não foram verificados sítios arqueológicos cadastrados junto ao 

IPHAN nas áreas de influência do empreendimento; 

- No âmbito estadual, identificada a presença de bem tombado 

chamado de obras de Poty Lazarotto – painéis e murais, o número 

do processo é 04/2011 datado de 25 de março 2015, próximo ao 

traçado da linha de transmissão. 
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Temas - chave Aspectos 

Usos e 

ocupação do 

solo 

- Segundo ITCG no município existem áreas de agricultura intensiva, 

pastagem artificial e campos naturais, uso misto, áreas urbanas e 

cobertura florestal, no entanto é visível a presença de 

reflorestamento na região; 

- Pastagens artificiais e campos naturais são os mais presentes em 

Palmas, seguido de uso misto; 

- Na AID é notável a presença de pastagens, plantações agrícolas, 

silvicultura, edificações, áreas de reflorestamento e malhas viárias. 

 

A variável relevante propriamente dita é obtida através de uma avaliação 

dos “aspectos” previamente apontados, destacando uma informação 

importante da área de influência, conforme a tabela 125. 

 

As inter-relações entre a variável relevante e os diferentes meios foram 

discutidas de forma multidisciplinar, e num primeiro momento não 

consideraram a interferência do empreendimento, focando-se nas 

características do ambiente atual. Esta etapa concluiu-se com a indicação 

de tendências evolutivas, que consistem em estimativas da evolução 

temporal da variável relevante e de sua interação com os diferentes meios 

em estudo. 

 

As tendências podem ser positivas ou negativas e constituem em 

ferramenta essencial para a construção de um cenário que possa ser 

comparado àquele previsto com a implantação do empreendimento, que 

consiste na última etapa da análise. Primeiramente avalia-se qual a 

relação entre a variável relevante e o empreendimento, nas diversas 

etapas de sua implantação e operação, e de que forma exercem ou 

sofrem influência entre si, positiva ou negativa, concluindo-se o raciocínio 

com a tendência evolutiva desta cenário que considera a implantação do 

empreendimento. 
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A comparação destes cenários constrói, juntamente com as demais 

informações apresentadas no estudo e a experiência da equipe técnica, 

base conceitual para a identificação e avaliação de impactos ambientais. 

 

Em todas estas etapas, são consideradas no exercício e explicitadas as 

sensibilidades ambientais, considerando-se conceitos como raridade, 

endemismo, suscetibilidade, ameaças, relevância, dentre outros julgados 

relevantes; que fundamentarão avaliações de impacto diferenciadas para 

determinadas áreas e situações. 

 

Observa-se que a variável relevante, a inter-relação entre os diferentes 

meios em estudo, a interação da variável com o empreendimento e as 

tendências evolutivas são levantadas de forma sintética. 

 

Apesar da inegável interação entre os três meios, muitas vezes torna-se 

complexa a distinção de elementos isolados para cada um deles. Em 

outras situações, frente à importância das interações das variáveis 

escolhidas com um determinado meio, as demais se mostram pouco 

relevantes, não sendo consideradas. Desta forma, alguns meios não 

consideram explicitamente interações com determinadas variáveis 

relevantes. 

 

Após a elaboração das tabelas, é realizada uma descrição reunindo toda a 

análise, aprofundando as relações e evidenciando sensibilidades e 

vulnerabilidades do meio, de forma a caracterizar um cenário bem 

fundamentado para a etapa de identificação e avaliação de impactos. 
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Tabela 125 – Análise integrada. 

Variável 

relevante 

Sem o empreendimento Com o empreendimento 

Interação 

com o meio 

físico 

Interação 

com o meio 

biótico 

Interação com 

o meio 

socioeconômico 

Tendências 

evolutivas 

Interação com o 

empreendimento 

Tendências 

evolutivas 

Clima regional 
úmido, sem 
estação seca 

definida, c/ temp. 
médias anuais 

entre 15 e 16°C; 
c/médias elevadas 
de nº de dias com 
precipitação (≥1 
mm) e poucos 
períodos de 
estiagem; 

Velocidade do 
vento superior a 
3,3 m/s e com 

direção 
predominante 

sendo NE 
(nordeste) 

Favorecimento a 
uma boa 

condição de 
qualidade do ar 
pelo abatimento 
e dispersão de 

poluentes; 
promoção de 

processos 
erosivos. 

As condições 
climáticas mais 

amenas da 

região 
influenciam 

diretamente na 
tipologia 

predominante de 
espécies 

vegetais, bem 
como no habitat 

da fauna. 

As condições 
climáticas influenciam 

diretamente nas 
culturas agrícolas 

desempenhadas com 
destaque na área de 
estudo, associadas a 
climas mais amenos, 

dentre as quais a 
cultura da maçã e de 

aveia. 

Manutenção do cenário 
observado podendo 
haver alterações no 
clima em função de 
mudanças climáticas 

globais. 

A condição de clima deve 
favorecer o abatimento e 
dispersão dos poluentes 

atmosféricos nas fases de 
instalação e operação do 
complexo eólico, assim 

como pode causar 
morosidade à execução da 

terraplenagem (pelo grande 
nº de dias com 

precipitação); raros eventos 
críticos de poeira, frente à 

baixa ocorrência de 
períodos de estiagem, 

podem ser controlados por 
umectação do solo na fase 

de instalação. 

Manutenção do cenário 
observado podendo haver 
alterações no clima em 
função de mudanças 
climáticas globais, 

ocasionando  
diminuição ou mesmo 

aumento na velocidade do 
vento junto dos 

aerogeradores instalados 
(esteira aerodinâmica). 
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Variável 

relevante 

Sem o empreendimento Com o empreendimento 

Interação 

com o meio 

físico 

Interação 

com o meio 

biótico 

Interação com 

o meio 

socioeconômico 

Tendências 

evolutivas 

Interação com o 

empreendimento 

Tendências 

evolutivas 

Boa condição da 
qualidade do ar na 

região do 
empreendimento, 
que possui como 

emissões 
atmosféricas mais 
representativas 
aquelas geradas 
pelo tráfego de 

veículos no 
entorno.  

O clima regional 
favorece o 

abatimento e 
dispersão dos 

poluentes 
atmosféricos, 

mas pode 
favorecer 
também a 

formação do 
ozônio 

troposférico (a 
partir de 
poluentes 

primários); a boa 
condição da 

qualidade do ar 
resguarda 

também o solo e 
corpos hídricos.  

Pouca ou 
nenhuma 

interferência à 
flora e fauna por 

poluentes 
atmosféricos. 

Em um contexto 
regional, as 

estimativas de 
concentrações de 

poluentes encontram-
se em acordo com 

padrões de qualidade 
do ar; 

sofrem interferência 
(local) por poluentes 
atmosféricos apenas 
alguns receptores 

situados no entorno 
imediato das vias de 
tráfego existentes no 

local, onde é 
registrado um 

significativo tráfego 
veicular.  

Manutenção do cenário 
observado, com 

declínio gradual, a 
médio e longo prazo, 

da boa condição 
regional de qualidade 
do ar pelo aumento de 

fontes de emissões 
(fixas e/ou veiculares). 

Manutenção do cenário 
observado de boa condição 
de qualidade do ar regional, 

visto que a correta 
operação do 

empreendimento não 
representa emissão 

relevante de poluentes para 
a atmosfera.  

Manutenção do cenário 
observado, com declínio 
gradual, a médio e longo 
prazo, da boa condição 

regional de qualidade do ar 
pelo aumento de fontes de 

emissões (fixas e/ou 
veiculares). 

Condição 
impactada de 

níveis de pressão 
sonora (NPS ou 

ruídos) e de 
vibrações à qual 
receptores do 
entorno do 

empreendimento 
estão sujeitos 

O clima úmido 
pode favorecer a 
propagação do 
som a maiores 
distâncias, ao 
passo que a 

propagação da 
vibração é 
variável em 
virtude das 

características 
estruturais do 

solo. 

Influência, de 
conhecimento 
não trivial, nos 

hábitos de 
espécies da 

fauna. 

O desenvolvimento 
econômico dos 

municípios (urbano, 
turístico e industrial) 

deve promover 
aumento proporcional 

do tráfego e da 
geração de ruídos e 

de vibrações 
induzidas; os níveis 

atualmente 
observados, embora 

devam ser 
historicamente aceitos 

pela comunidade, 
podem ser incômodos 

a receptores do 
entorno. 

Manutenção do cenário 
observado, com 

elevação dos ruídos e 
vibrações pelo 

aumento gradual do 
tráfego de veículos nas 

vias de tráfego 
existente no entorno. 

Alteração do ambiente 
sonoro nas fases de 

instalação e operação do 
complexo eólico para os 
receptores inseridos no 
entorno dos parques 

eólicos.  
A alteração dos níveis de 

pressão sonora decorrente 
do empreendimento pode 

ocasionar afugentamento da 
fauna em seu entorno 

imediato e, em casos 
específicos, causar 

incômodo aos receptores do 
entorno.  

 

Manutenção do cenário 
observado, com elevação 

dos ruídos e vibrações 
observadas pelo aumento 

gradual do tráfego de 
veículos nas vias de tráfego 

existente no entorno, 
juntamente com os ruídos 
associados à operação dos 

parques eólicos. 
Crescimento e aumento das 

instalações industriais na 
região podem promover 
alterações nos níveis de 

pressão sonora. 
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Variável 

relevante 

Sem o empreendimento Com o empreendimento 

Interação 

com o meio 

físico 

Interação 

com o meio 

biótico 

Interação com 

o meio 

socioeconômico 

Tendências 

evolutivas 

Interação com o 

empreendimento 

Tendências 

evolutivas 

Manancial de 
abastecimento 

público inserido na 
AII do 

empreendimento.  

Disponibilidade 
abundante em 
quantidade e 
qualidade de 

recursos hídricos 
na bacia. 

A disponibilidade 
em qualidade e 

quantidade, 
assim como a 

manutenção de 
áreas florestadas 

para proteção 
dos mananciais, 
influencia nos 
habitats de 

fauna. 

Demandas prioritárias 
voltadas ao 

abastecimento urbano 
e industrial, 

concentradas na zona 
urbana do município e 

apresentando 
tendência de 
crescimento.  

Uso e ocupação do 
solo controlado, de 
forma a garantir 

condições de qualidade 
da água compatíveis 
com o abastecimento 

público.  

Trajeto de inserido nas 
cabeceiras da bacia de 

manancial de abastecimento 
público do município. 

Necessidade de manutenção 
da condição adequada de 

qualidade da água e 
garantia dos usos múltiplos 

do recurso.  

Suscetibilidade a ocorrência 
de alterações pontuais da 

qualidade da água durante a 
construção da linha de 

transmissão.   

Solos poucos 
profundos e 

rochas aflorantes 
na ADA e AID 

A presença de 
rochas aflorantes 

e solos pouco 
profundos atribui 

maior 
estabilidade do 
terreno, com 

menos 
sucetibilidade à 
ocorrência de 

processos 
erosivos. 

As características 
do solo pouco 

profundo e 
presença 

significativa de 
rochas 

influenciam a 
tipologia de 
vegetação 

existente na ADA 
e AID. 

A presença de 
afloramentos rochosos 

pode limitar a 
utilização dos terrenos 

para determinadas 
atividades agrícolas 
que exigem maior 

nível de mecanização. 

Manutenção das 
condições atuais, 

tendo em vista o uso e 
ocupação do solo já 

consolidados na ADA e 
AID. 

A presença de solos pouco 
profundos e de rochas 

aflorantes pode demandar o 
uso de técnicas de 

desmonte de rocha na fase 
de implantação, com vista 

as ações de terraplanagem. 
Por outro lado, a presença 

de rocha consolidada 
contribui para a 

implantação de fundações 
das torres dos 

aerogeradores e da linha de 
transmissão, reduzindo a 
utilização de materiais 

associados a concretagem. 

A presença do 
empreendimento ocasionará 

alterações pontuais nas 
características do solo local, 
apenas na área da ADA. Sua 

operação não representa 
mudanças significativas na 
estrutura geológica local, 

tendendo a mesma a 
permanecer com condições 

semelhantes à atual. 
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Variável 

relevante 

Sem o empreendimento Com o empreendimento 

Interação 

com o meio 

físico 

Interação 

com o meio 

biótico 

Interação com 

o meio 

socioeconômico 

Tendências 

evolutivas 

Interação com o 

empreendimento 

Tendências 

evolutivas 

Presença de 
processos de 

direito minerário 
em áreas da ADA 

e AID do 
empreendimento 

A extração de 
recursos 
minerais 

representa 
modificação  
ambiental 

significativa, uma 
vez que ocasiona 

alteração da 
configuração do 
uso do solo e o 

consumo de 
recurso. 

A exploração 
mineral pode 
ocasionar a 

geração de áreas 
degradadas 

devido a 
necessidade de 

escavações, 
podendo 

demandar ainda 
a supressão de 
vegetação para 
viabilização da 

extração. 

A exploração mineral 
associa-se a diversas 

atividades 
econômicas, tais como 
a indústria, comércio, 
serviços e obras de 

infraestrutura. 

Manutenção da 
extração de água 

mineral existente na 
AID e consolidação do 
processo de extração 
de argila, atualmente 

em pesquisa, com 
consequente 

modificação do terreno 
e criação e áreas 

degradadas. 

O empreendimento não 
representa alterações na 
atividade de extração de 

água mineral, sendo ambas 
as atividades compatíveis. 

Quanto a extração de argila, 
pode ser necessária 

adequação do projeto do 
empreendimento ou 

realização de indenizações 
ao titular da pesquisa, 

visando a compatibilização 
da suas atividades ou 

manutenção do projeto 
eólico caso tal 

compatibilização não se 
viabilize. 

Manutenção da atividade de 
extração de água mineral, 

sem prejuízos com a 
presença do 

empreendimento, e ajustes 
de projeto do 

empreendimento (no caso 
de compatibilização) ou não 
consolidação da extração de 

argila em pesquisa, 
mediante indenização (caso 
não sejam compatibilizadas 

as atividades). 

Áreas recobertas 
por vegetação 

nativa na AID do 
empreendimento. 

A cobertura 
vegetal contribui 

para a 
estabilização do 

solo reduzindo os 
processos 
erosivos e 
mantem o  

microclima local 
com influência 
sobre algumas 

espécies.  

Os 
remanescentes 
vegetais nativos 
são habitats para 
diversas espécies 
da fauna e flora, 
principalmente 
as com maior 

exigência 
ambiental. 

A vegetação nativa 
remanescente sofre 

pressão antrópica com 
o avanço da 

agropecuária e 
silvicultura de 

espécies exóticas na 
região de Palmas. 

Aumento da pressão 
antrópica com perda 
de habitats em áreas 
agricultáveis, sendo 

mantidas áreas 
legalmente protegidas 
(APPs e reserva legal) 

Supressão vegetal em locais 
específicos da ADA do 

empreendimento, 
resultando na redução de 

habitats para a fauna local e 
possibilidade de aumento de 

processos erosivos. 

Possível redução de 
biodiversidade e do 

potencial genético das 
espécies que habitam a 

região. 
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Variável 

relevante 

Sem o empreendimento Com o empreendimento 

Interação 

com o meio 

físico 

Interação 

com o meio 

biótico 

Interação com 

o meio 

socioeconômico 

Tendências 

evolutivas 

Interação com o 

empreendimento 

Tendências 

evolutivas 

Presença de 
unidades  de 

conservação no 
entorno da AII do 
empreendimento. 

A existência de 
áreas protegidas 

voltadas à 
manutenção da 

cobertura vegetal 
nativa contribui 

diretamente para 
a melhoria das 

condições físicas 
do ambiente, tais 
como a qualidade 

do ar, 
estabilidade do 
solo e qualidade 

das águas. 

A presença de 
UC’s permite a 

criação de áreas 
de 

desenvolvimento 
e preservação da 

fauna nativa, 
bem como para 

as espécies 
regionais da 

flora. 

As unidades de 
conservação podem 

contribuir ao potencial 
turístico regional e 

fomentar a realização 
de pesquisas na 

região. 

Consolidação das 
politicas 

conservacionistas e de 
uso e ocupação nas 
áreas de UC’s do 

entorno. Ao mesmo 
tempo, é esperado o 

crescimento das 
pressões antrópicas no 
entorno destas áreas.  

A implantação do 
empreendimento não 

representa alterações ou 
riscos potenciais às UC’s da 
região, tendo em vista que 

suas áreas de influência não 
se inserem nas UC’s ou suas 

zonas de amortecimento. 

A implantação do 
empreendimento pode 
fomentar o turismo e 

conhecimento associado às 
UC’s, tendo em vista que se 

configura como mais um 
atrativo na região. Sua 

implantação pode fomentar 
também o desenvolvimento 

de políticas 
conservacionistas na região, 

através dos recursos de 
compensação ambiental.  

Presença de 
espécies 

endêmicas e 
ameaçadas. 

O clima e relevo 
da região 

permitem o 
estabelecimento 

de vegetação 
específica com a 
fauna associada. 

A vegetação 
remanescente 

abriga as 
populações da 

fauna com 
adaptações as 

condições locais. 

Uso das espécies para 
caça e pesca. 

Redução de áreas de 
vegetação nativa 

devido ao aumento da 
pressão sobre as áreas 

existentes, com 
consequente redução 
das populações das 

espécies endêmicas e 
ameaçadas ao longo 

do tempo.  

A movimentação nas vias 
de acesso na fase de 

implantação e operação 
potencializa o 

atropelamento e aumenta o 
afugentamento da fauna 

das populações de espécies 
endêmicas e ameaçadas 

locais. 

Perda de variabilidade e 
aumento da probabilidade 

de atropelamentos de fauna 
na fase de implantação e 

colisões de aves com as pás 
do aerogeradores durante a 

operação. 

Presença de 
espécies 

sinantrópicas. 

O clima, solo e o 
relevo, permitem 
certos cultivos na 
região que são 

atrativos à fauna 
sinantrópica. 

A alteração da 
vegetação 
permite o 

estabelecimento 
de espécies 

sinantrópicas. 

A pressão da 
agropecuária sobre a 

vegetação nativa 
reduz os habitats 
naturais gerando 
alterações que 
favorecem o 

estabelecimentos de 
espécies da fauna 

sinantrópica. 

Aumento das 
antropizações com 
favorecimento do 
aparecimento e 

desenvolvimento da 
fauna sinantrópica. 

A instalação das 
infraestruturas, a geração 

de novos habitas 
antropizados e a retirada da 

vegetação podem atrair 
espécies sinantrópicas 

permitindo o seu 
estabelecimento e/ou 

aumento de sua população 
local. 

Pode ocorrer aumento da 
ocorrência de espécies 

sinantrópicas em vista da 
supressão de vegetação, 

presença e movimentação 
humana durante as 

atividades das obras.. Com 
as ações preventivas tais 

tendências devem ser 
fortemente atenuadas.  
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Variável 

relevante 

Sem o empreendimento Com o empreendimento 

Interação 

com o meio 

físico 

Interação 

com o meio 

biótico 

Interação com 

o meio 

socioeconômico 

Tendências 

evolutivas 

Interação com o 

empreendimento 

Tendências 

evolutivas 

Presença de 
indústrias de 

transformação no 
município, sendo 
que entre 2003 a 

2012 o PIB 
apresentou uma 

retração de 13,5% 
devido a queda de 

exportações de 
produtos de 

madeira. 

As áreas de 
silvicultura, 

mesmo exóticas, 
contribuem para 
a estabilidade do 
solo e prevenção 
à formação de 

processos 
erosivos. 

A presença de 
áreas de cultivo 

florestal 
comercial 
aumenta a 

pressão sobre 
áreas de 

vegetação 
nativas de 

campos naturais 
e reduz a 

presença de 
habitats de 

fauna. 

A indústria de 
transformação está 

diretamente 
relacionada com o 

empredo e renda do 
município de Palmas.  

Manutençao da 
indústria de 

transformação como 
uma das principais 

atividades econômicas 
do município, sujeita a  

oscilações de 
crescimento/retração 

associadas ao mercado 
internacional. 

A geração de empregos 
ocasionada pelo 

empreendimento, 
especialmente em sua fase 
de implantação, representa 
alternativas de emprego e 

renda ao município de 
Palmas, de maneira direta e 

indireta (prestação de 
serviços). Para tanto, 

devem ser fomentadas 
ações de capacitação e 

contratação de mao de obra 
local. 

O empreendimento tende a 
contribuir positivamente ao 
PIB do município tendo em 

vista os impostos associados 
à fase de obras e também à 

produção de energia 
durante a operação. 

Atividades 
turísticas são 

pouco exploradas 
ante o potencial 

existente no 
município. 

O turismo atrelado a atividades de 
educação e conscientização 
ambiental fomenta ações de 

preservação ambiental na região. 

As atividades 
turísticas podem 

representar a criação 
de emprego e renda, 
bem como agragação 

de valor a outras 
atividades 

desempenhadas na 
regiãop, 

principalmente ao 
comércio e serviços. 

Manutenção do cenário  
atual, com 

subexploração do setor 
de turismo. 

Possibilidade de 
fortalecimento do turismo 
no município associado à 

presença do 
empreendimento, com 
geração de emprego e 

renda de maneira direta e 
indireta. 

Crescimento do turismo 
associado à presença do 

empreendimento e 
desenvolvimento do setor 

no município. 
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Variável 

relevante 

Sem o empreendimento Com o empreendimento 

Interação 

com o meio 

físico 

Interação 

com o meio 

biótico 

Interação com 

o meio 

socioeconômico 

Tendências 

evolutivas 

Interação com o 

empreendimento 

Tendências 

evolutivas 

Atividades 
agropecuárias e 
de silvicultura 

predominantes na 
ADA e AID do 

empreendimento 

As atividades 
agrícolas e 

silviculturais 
desempanhadas 

nas áreas de 
influência do 

empreendimento 
influenciam 

diretamente a 
estabilidade dos 
solos e qualidade 

das águas no 
entorno. 

A presença 
intensa de 
atividades 

agrícolas na AID 
restringe a 
presença de 

vegetação nativa 
a poucos 

fragmentos 
isolados e áreas 
de APP de cursos 

hídricos, 
restringindo a 

disponibilidades 
de habitats de 
fauna e flora. 

As atividades 
desempenhadas na 
AID são fonte direta 
de emprego e renda 

nas propriedades onde 
o empreendimento se 
insere e contribuem 
para a economia do 
município como um 

todo, na qual a 
agropecuária tem 

destaque. 

Manutenção do cenário 
atual, com evolução 

das técnicas 
produtivas associadas 

ao constante 
desenvolvimento 

tecnológico associado 
ao setor agropecuário. 

As áreas ocupadas 
diretamente pelo 

empreendimento serão alvo 
de arrendamento ou 
indenização junto aos 

proprietários. O 
empreendimento permite a 

compatibilizadação da 
geração de energia e a 

manutenção das atividades 
desenvolvidas nas 

propriedades, permitindo a 
agregação de valor no uso 

da terra. 

Agregação de valor e renda 
aos proprietários com as 

indenizações e 
arrendamentos realizados 

para as áreas ocupadas pelo 
empreendimento, e 

manutenção das atividades 
agropecuárias atualmente 

desempenhadas nas 
propriedades. 

Acessos 
rodoviários em 
bom estado e 

estradas 
secundárias 

predominantemen
te precárias, sem 
pavimentação e 

sinalização. 

A falta de 
pavimentação e 
estruturas de 
drenagem nas 

estradas 
contribui para o 
carreamento de 

solo pelo 
escoamento de 
águas pluviais, 
ocasionando 
deposição de 

sedimentos em 
corpos hídricos 
ou fundos de 

vale. 

A falta de 
sinalização e 

estrutura viária 
adequada pode 
contribuir para a 

ocorrência de 
atropelamentos 

de fauna. 

A precariedades de 
acessos às 

propriedades pode 
dificultar o 

escoamento da 
produção 

agropecuária, 
representando 

maiores custos para a 
atividade. 

Manutenção das 
condições atuais das 

estradas vicinais, com 
manutenções 

esporádicas de 
pavimento. Melhorias 
estruturais na PR-280 
com possibilidade de 

concessão e 
administração por 
iniciativa privada.  

Os trechos contemplados 
por trajeto dos 
equipamentos e 

maquinários associados à 
obra serão alvo de 

melhorias pontuais de 
sinalização (no caso da PR-
280) e em toda a extensão 

(no caso das estradas 
vicinais), com adequação de 

pavimento, sinalização e 
drenagem. Na fase de 
operação, os acessos 

internos das propriedades 
serão mantidos e poderão 

ser usados de maneira 
compartilhada entre o 

empreendimento e 
propriedades rurais. 

Manutenção de boas 
condições estruturais nas 
estradas vicinais e uso 
compartilhado entre 
empreendimento e 

propriedades. Restrição de 
trafego de maquinários de 

grande porte (colheitadeiras 
e tratores) nas áreas de 
segurança do entorno de 
aerogeradores e linha de 

transmissão. 
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Variável 

relevante 

Sem o empreendimento Com o empreendimento 

Interação 

com o meio 

físico 

Interação 

com o meio 

biótico 

Interação com 

o meio 

socioeconômico 

Tendências 

evolutivas 

Interação com o 

empreendimento 

Tendências 

evolutivas 

Baixo nível de 
instrução, com 
mais da metade 
da população do 

município 
possindo até o 

nível fundamental 
de ensino. 

- - 

A capacitação técnica 
influencia a 

disponibilidade de 
mão de obra local 

para atividades que 
exigem maior 
capacitação.  

Melhoria dos níveis de 
ensino da população 

com o passar dos 
anos, reflexo da 
disseminação de 

políticas educacionais 
e de alternativas de 

ensino técnico e 
superior no município 

e região. 

A implantação do 
empreendimento 

demandará diferentes níveis 
de capacitação técnica. 
Poderão ser realizadas 

parcerias com instituições 
de ensino locais e regionais 

para realização de 
capacitação e treinamento 

de mão de obra local. 

Capacitação técnica de mão 
de obra local para a fase de 

implantação do 
empreendimento, assim 
como para a operação, 

criando novas possibilidades 
de inserção no mercado de 
trabalho aos capacitados e 

melhoria dos níveis de 
educação e capacitação do 

município. 

Presença de 
comunidades 

tradicionais no 
município de 

Palmas, sendo três 
comunidades 

quilombolas e uma 
terra indígena. 

As comunidades 
tradicionais, 

principalmente 
devido ao seu 
modo de vida, 

são importantes 
contribuintes à 
preservação 
ambiental, 

contribuindo para 
a qualidade das 

águas, ar e 
solos. 

 Os modos de 
vida das 

comunidades 
tradicionais 

contribuem para 
a preservação de 
extensas áreas, 

contribuindo 
para a 

diversidade de 
habitats de 

fauna e flora. 

As populações 
tradicionais 

apresentam meios 
próprios de cultivo 

agrícola e produção, 
baseados nos 

costumes e tradições. 

Elaboração de 
Relatório Técnico de 

Identificação e 
Delimitação (RTID) 

pelo INCRA e titulação 
das terras quilombolas 

do município. 
Intensificação da 
pressão sobre as 
terras indígenas 

representada pela 
expansão urbana e 

atividades 
agropecuárisa do 

entorno. 

A implantação do 
empreendimento não 

representa interferências 
nas terras indígenas e 

quilombolas do município, 
tendo em vista a distância 

destas para com as 
estruturas do 

empreendimento. 

Além das tendências 
observadas sem o 

empreendimento, o fomento 
ao turismo proporcionado 

pelo empreendimento pode  
contribuir para a renda da 

comunidade indígena 
através da comercialização 
de artesanatos de maneira 
associada a maior presença 
de turistas esperada com o 

novo empreendimento. 
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A análise integrada realizada permitiu a obtenção de uma visão holística e 

abrangente das principais características ambientais das áreas de 

influência do empreendimento e suas tendências evolutivas, com e sem o 

empreendimento. Tal avaliação é de suma importância para a avaliação de 

impactos ambientais e proposição de medidas de controle ambiental, 

abordados nos itens subsequentes deste estudo. 

 

7.2. Passivos ambientais 

Em linhas gerais, a região onde o empreendimento e insere apresenta alto 

grau de antropização, com uso e ocupação do solo atualmente voltados de 

maneira predominante a atividades agropecuárias. As áreas diretamente 

afetadas pelo empreendimento se inserem, via de regra, nestes locais, 

sendo esperada pouca necessidade de supressão de vegetação nativa para 

implantação do empreendimento. Quando existente, tal intervenção se 

localiza pontualmente em bordas de fragmentos e associa-se 

principalmente à necessidade de adequações de acessos, implantação de 

plataformas de montagem dos aerogeradores e faixa de servidão da linha 

de transmissão. 

 

Essas características de uso e ocupação intensos influenciam também na 

diversidade de fauna da região, a qual se mostrou mais significativa nos 

ambientes caracterizados como fragmentos florestais, predominantes em 

regiões de vale e junto a cursos hídricos. Dadas as características de 

intervenções pontuais do empreendimento e da localização dos 

aerogeradores, nas porções mais elevadas do relevo, não são esperadas 

alterações relevantes no habitat das áreas de fragmentos de vegetação, 

sendo mais relevantes as possíveis influências associadas ao habitat de 

aves principalmente nas áreas de campo, dado o movimento de giro das 

pás dos aerogeradores, e de espécies sinatrópicas, mais generalistas e 

encontradas em maior abundância nas áreas de campo.  
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Dadas as características das obras, a implantação do empreendimento 

tende a ocasionar alterações pontuais no terreno, concentradas nas áreas 

de montagem dos aerogeradores e acessos, os quais serão mantidos de 

forma permanente na fase de operação e terão uso compartilhado com as 

propriedades onde o empreendimento se insere. Poderão ocorrer conflitos 

em relação a atividades de extração mineral na ADA e AID, a qual deverá 

ser contemplada por ações específicas visando a compatibilização do 

empreendimento com as atividades executadas ou pretendidas. Tal 

compatibilização, conforme apresentado no item 6.1.5.7, é possível tendo 

em vista as características das áreas e do projeto. 

 

Por fim, a implantação do empreendimento não apresenta interferências 

com comunidades tradicionais e áreas protegidas, apesar destas se 

fazerem presentes no entorno da AID e AII, e tende a trazer geração de 

empregos e renda de maneira direta e indireta ao Município de Palmas, 

bem como fomentar ações de capacitação e treinamento de mão de obra 

local e desenvolvimento do turismo, atualmente subexplorado ante ao 

potencial existente no município. 

 

Para cada um destes aspectos são apresentadas medidas específicas, 

conforme detalhamentos apresentados nos itens subsequentes. 
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7.3. Avaliação de impactos ambientais 

Com base no diagnóstico ambiental elaborado para os três meios (físico, 

biótico e socioeconômico), a análise integrada procurou relacionar as 

características destes meios e identificar tendências de evolução do 

cenário atual com e sem a implantação do empreendimento. Deste 

exercício de levantamento de possíveis interações entre o meio ambiente 

e o empreendimento, em suas diversas etapas, foi possível identificar uma 

série de impactos ambientais associados, positivos e negativos, cuja 

avaliação deve permitir assegurar a viabilidade ambiental do objeto do 

estudo, através da proposição de medidas mitigadoras, preventivas, 

compensatórias ou potencializadoras, organizadas ou não na forma de 

planos e programas. 

 

Considerando que os impactos ambientais apresentam características 

muito particulares dependendo do aspecto ambiental que os originam, é 

necessária uma avaliação específica para cada impacto identificado a 

partir de todo o estudo prévio, em um raciocínio lógico de acordo com as 

etapas de planejamento, implantação, operação e desativação do 

empreendimento. 

 

A avaliação dos impactos provenientes destas etapas é iniciada com a 

avaliação das atividades, produtos e serviços associados ao objeto do 

estudo, considerando as condições ambientais identificadas na etapa de 

diagnóstico e prognóstico, além das inter-relações identificadas na análise 

integrada. Os elementos que podem interagir com o meio ambiente, 

ocasionando um impacto, são denominados de aspectos ambientais, 

sendo os impactos a efetiva ou potencial modificação adversa ou benéfica 

do meio ambiente, resultante em todo ou em parte dos aspectos 

ambientais. 
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7.3.1. Metodologia de avaliação de impactos 

Para a avaliação de impactos ambientais emprega-se metodologia 

quantitativa, com a determinação de um índice de significância baseado 

na multiplicação de índices numéricos. Estes índices são atribuídos a 

diversos critérios de avaliação, e associados a um texto de interpretação. 

Estes textos não têm a pretensão de abranger completamente a 

conceituação dos diferentes níveis em que o impacto pode se apresentar 

quanto a cada critério de avaliação, mas sim o objetivo de reduzir a 

subjetividade de sua seleção. Desta forma, a equipe de avaliação tem a 

liberdade de ajustar os índices considerando situações atípicas não 

abrangidas pelos textos, observando a coerência com a escala definida. 

 

A seleção dos índices para cada critério é focada na percepção do impacto 

pelo agente impactado, e a avaliação é realizada considerando-se o tempo 

de duração da etapa considerada ou do horizonte de vida do 

empreendimento operante. 

 

Comparando-se o índice de significância com uma escala numérica pré-

definida, obtém-se a classificação de significância final do aspecto e 

impacto em análise (pouco significativo a muito significativo), o que 

permite a sua ordenação (através da matriz de impactos), fundamentando 

a proposição de medidas e prioridades, e os responsáveis pela 

implantação. 

 

As informações resultantes da avaliação de cada aspecto e impacto são 

condensadas em tabelas de AIA, acompanhadas do texto descritivo com 

as devidas fundamentações para a avaliação realizada. O texto descritivo 

de cada impacto apresenta, quando pertinente, a descrição de aspectos 

como o efeito cumulativo e sinérgico quando considerada a totalidade de 

impactos gerados pelo empreendimento e a existência de outros 

empreendimento e atividades na área de atuação do impacto.  
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Tabela 126 - Modelo de quadro de AIA para impactos reais. 

Aspecto ambiental 
[agente causador do impacto ambiental, porém diferente 

da atividade geradora] 

Impacto ambiental 
[efeito causado pelo aspecto, alteração das propriedades 

ou características do meio] 

Ocorrência R Temporalidade 
P/A/F 

(CP/MP/LP) 

Natureza POS/NEG Origem DIR/IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

 P 1 1 1 1 1 1 PS 

 I 2 2 2 2 2 a S 

 O 3 3 3 3 3 243 MS 

 D        

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - [apresentação das medidas] 

Mitigadoras - [apresentação das medidas] 

Compensatórias - [apresentação das medidas] 

Potencializadoras - [apresentação das medidas] 

Responsabilidades 
[definição de responsabilidades pela implementação de 

medidas, especificando o setor da empresa] 
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Tabela 127 - Modelo de quadro de AIA para impactos potenciais. 

Aspecto ambiental 
[agente causador do impacto ambiental, porém diferente 

da atividade geradora] 

Impacto ambiental 
[efeito causado pelo aspecto, alteração das propriedades 

ou características do meio] 

Ocorrência P Temporalidade 
P/A/F 

(CP/MP/LP) 

Natureza POS/NEG Origem DIR/IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 

I
S

 

S
I
G

 

 P 1 1 1 PS 

 I 2 2 a S 

 O 3 3 16 MS 

 D 4 4   

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - [apresentação das medidas] 

Mitigadoras - [apresentação das medidas] 

Compensatórias - [apresentação das medidas] 

Potencializadoras - [apresentação das medidas] 

Responsabilidades 
[definição de responsabilidades pela implementação de 

medidas, especificando o setor da empresa] 

 

Tabela 128 - Códigos para preenchimento do quadro de AIA. 

Critério de 

avaliação 
Código Significado 

Ocorrência R Real 

 P Potencial 

Natureza POS Positivo 

 NEG Negativo 

Temporalidade P Passado 

 A Atual 

 F CP Futuro curto prazo 

 F MP Futuro médio prazo 

 F LP Futuro longo prazo 

Origem DIR Direto 

 IND Indireto 

Fase P Planejamento 

 I Implantação 

 O Operação 

 D Desativação 

Significância PS Pouco significativo 

 S Significativo 

 MS Muito significativo 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

770 

Ocorrência 

Consideram-se impactos reais aqueles associados de tal forma ao 

empreendimento e suas etapas que permitem afirmar a sua ocorrência, e 

potenciais aqueles para os quais não se pode estabelecer tal condição, 

apenas estimando-se certo nível de probabilidade de ocorrência. Para os 

potenciais associam-se especialmente situações de risco, já que mesmo 

após a adoção de todas as medidas preventivas possíveis, ainda existe 

uma probabilidade de ocorrer, o mesmo valendo para uma situação 

oposta. 

 

Em função da diversidade de aspectos e impactos, os critérios (2 critérios) 

empregados para impactos potenciais (P), de natureza unicamente 

negativa, formam um conjunto diferente daqueles (5 critérios) 

empregados para impactos reais (R), de natureza positiva (POS) ou 

negativa (NEG), já que muitos daqueles associados a uma situação não se 

aplicariam à outra. 

 

Natureza 

Os impactos ambientais podem trazer prejuízos ou benefícios aos agentes 

impactados (fauna, flora, comunidade, recursos naturais), dada a sua 

natureza negativa ou positiva, respectivamente. 

 

Temporalidade 

É importante ressaltar que os impactos futuros podem ser de curto, médio 

ou longo prazo. Para esta avaliação, considera-se que impactos de curto 

prazo iniciam-se a partir do presente em até 01 a 02 anos, de médio 

prazo até anos, e de longo prazo a partir deste período, levando em 

consideração a tramitação do processo de licenciamento ambiental, a 

partir do início do planejamento do empreendimento, o período de obras e 

início de operação do empreendimento. 
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Origem 

Quanto à origem, definem-se impactos diretos (primários) e indiretos 

(secundários). O primeiro caso abrange impactos causados diretamente 

pelas atividades de determinada fase do empreendimento. Já o segundo 

se refere aos impactos decorrentes de impactos diretos ou efeitos 

sinérgicos entre impactos diretos ou não.  

 

Local de atuação 

Este campo deve prever, em consonância com o texto descritivo do 

aspecto e impacto, a delimitação física que sofrerá a ação do impacto 

ambiental, ou definição equivalente que permita compreender a sua 

abrangência e especificidades que demandem ações diferenciadas. Devem 

ser utilizados os conceitos de área de influência (ADA, AID e AII dos meios 

físico, biótico e socioeconômico), mas também devem ser incluídas de 

maneira específica unidades de conservação, terras indígenas, 

comunidades quilombolas, comunidades em geral, áreas urbanas e outras 

delimitações que mereçam especial atenção. 

 

Medidas 

As medidas propostas devem ser segregadas conforme sua natureza de 

atuação: 

• Preventivas visam evitar que o impacto ocorra, ou minimizar a 

probabilidade de sua ocorrência; 

• Mitigadoras visam reduzir a significância do impacto, que não 

deixará de ocorrer; 

• Compensatórias associam-se à impossibilidade de prevenir e 

mitigar um impacto, que precisa ocorrer para viabilizar o 

empreendimento, e então possibilitam a compensação do prejuízo 

ambiental através de ações e investimentos que tragam benefícios 

ambientais equivalentes; 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

772 

• Potencializadoras são empregadas no caso de impactos positivos, 

elevando a sua significância e contribuindo à viabilidade e 

aceitação do projeto. 

 

Cumulatividade e sinergismo 

Os aspectos de cumulatividade e sinergismo entre os impactos levantados 

e considerando os empreendimentos e atividades existentes na área são 

tratados em tópicos à parte, se julgado necessário, visto que requerem 

uma análise integrada entre vários impactos identificados no estudo. 

Neste sentido, é essencial apresentar a definição para cumulatividade e 

sinergismos que será considerada nesta avaliação. Cumulatividade é 

caracterizada como a possibilidade dos impactos se somarem de forma 

que impactos pouco significativos quando acumulados no tempo ou 

espaço podem acarretar em significativa degradação ambiental. O 

sinergismo considera a multiplicação dos efeitos dos impactos, ou seja, a 

ação combinada de diferentes impactos passa a ser maior do que a soma 

das ações dos impactos individuais.  

 

A consideração dos efeitos das demais atividades existentes na área fica 

restrita às informações disponíveis ao meio técnico e obtidas pelos 

levantamentos de campo, visto fugir do escopo do presente estudo uma 

análise dos impactos referentes a outras atividades que não a 

desenvolvida pelo empreendimento em questão. 
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Fluxograma 

A figura a seguir resume o método proposto de avaliação de impactos 

ambientais. 

 

 

Figura 246 - Fluxograma da metodologia de avaliação de impactos ambientais. 
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7.3.2. Critérios de avaliação para impactos reais positivos e 

negativos 

a) Frequência 

 

Tabela 129 - Critério de avaliação de impactos ambientais: frequência. 

Frequência Conceituação Índice 

Baixa 
Ocorrência esporádica, irregular ou única 

(gerado raramente ou uma única vez) 
1 

Moderada Ocorrência periódica (gerado regularmente) 2 

Alta Ocorrência contínua (gerado ininterruptamente) 3 

 

b) Importância e severidade 

 

Tabela 130 - Critério de avaliação de impactos ambientais: importância ou 

severidade. 

Importância 
(para positivos) 

Severidade 
(para negativos) 

Conceituação 

Índice 

Positivo (POS) Negativo (NEG) 

Baixa 

Resulta na minimização de 
potenciais ou efetivos efeitos 

adversos ao ambiente e à 
sociedade, ou representa 

pequenas melhorias 

Alteração não significativa do 
meio ambiente, recursos 

naturais e questões sociais 
1 

Moderada 

Resulta na eliminação de 
potenciais ou efetivos efeitos 

adversos ao ambiente e à 
sociedade, ou representa 
melhorias importantes 

Considerável alteração nas 
propriedades do ambiente, do 
conforto, saúde e segurança 

2 

Alta 

Resulta na reversão de 
potenciais ou efetivos efeitos 

adversos em efeitos benéficos 
ao ambiente e sociedade, ou 

representa grandes e 
significativas melhorias 

Altera severamente as 
propriedades do meio 

ambiente, de conforto, saúde 
e segurança, gerando 

desequilíbrio e grandes 
prejuízos 

3 
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c) Continuidade e reversibilidade 

 

Tabela 131 - Critério de avaliação de impactos ambientais: continuidade ou 

reversibilidade. 

Continuidade 
(para positivos) 
Reversibilidade 

(para negativos) 

Conceituação 

Índice 

Positivo (POS) Negativo (NEG) 

Baixa 
Resulta em melhoria de curta 
duração (cessa após o termino 

da sua geração) 

Reversível, desaparecendo 
imediatamente ou em curto 

prazo após cessada sua fonte 
de geração ou de degradação 

1 

Moderada 
Resulta em melhoria de média 

duração (permanece por 

alguns anos) 

Reversível, porém, persistindo 
por alguns anos depois de 

cessada sua fonte de geração 

ou degradação 

2 

Alta 

Resulta em melhoria 

permanente ou de longa 
duração (permanece por 

décadas) 

Irreversível 3 

 

c) Abrangência 

 

Tabela 132 - Critério de avaliação de impactos ambientais: abrangência. 

Abrangência Conceituação Índice 

Local Ocorrência localizada, nas imediações da fonte geradora 1 

Regional 
Dispersão do impacto em escala regional, afetando localidades 

e municípios próximos 
2 

Estratégica 
Ocorrência em escala estratégica, assumindo proporções em 

escala estadual, nacional ou global 
3 

 

c) Duração 

 

Tabela 133 - Critério de avaliação de impactos ambientais: duração. 

Duração Conceituação Índice 

Temporária 
Impacto com incidência passageira, transitória, dentro da vida 

útil do empreendimento 
1 

Cíclica 
Impacto com incidência cíclica, que se repete de tempos em 

tempos, formando ciclos dentro da vida útil do 

empreendimento 

2 

Permanente 
Impacto de incidência permanente, estável dentro da vida útil 

do empreendimento 
3 
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7.3.2.1. Avaliação de significância para impactos reais positivos e 

negativos 

O Índice de Significância (IS) para impactos positivos é determinado após 

a multiplicação dos valores de frequência, importância, continuidade, 

abrangência e duração, e para aspectos negativos após a multiplicação 

dos valores de frequência, severidade, reversibilidade, abrangência e 

duração. O valor do IS, comparado ao critério de classificação 

apresentado na tabela a seguir, indica a significância do impacto 

ambiental e respectivo aspecto. 

 

Tabela 134 – Critério para a classificação final do impacto real através do IS. 

Índice de significância (IS) Classificação Cód 

IS < 25 Pouco significativo PS 

25 ≤ IS ≤ 100 Significativo S 

IS › 100 Muito significativo MS 

 

7.3.3. Critérios de avaliação para impactos potenciais 

a) Probabilidade 

 

Tabela 135 - Critério de avaliação de impactos ambientais: probabilidade. 

Probabilidade Conceituação Índice 

Baixa 
Ocorrência remota (não se espera que ocorra, uma vez que 

depende de falhas múltiplas no sistema, humanas e 
equipamentos, ou rupturas de equipamentos de grande porte) 

1 

Moderada 
Ocorrência improvável (não se espera que ocorra, uma vez que 

depende de falha humana ou de equipamento) 
2 

Alta 
Ocorrência provável (presumindo-se que irá ocorrer durante a 

vida útil do empreendimento) 
3 

Muito alta 
Ocorrência muito provável (ocorrências já registradas e sem 
evidência de ações corretivas efetivas, ou presumindo-se que 

irá ocorrer várias vezes na vida útil do empreendimento) 
4 
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b) Severidade 

 

Tabela 136 - Critério de avaliação de impactos ambientais: severidade. 

Severidade Conceituação Índice 

Baixa 

Incidente com potencial de causar incômodo e/ou indisposição 
(internamente à empresa) e/ou danos insignificantes ao meio 
ambiente (facilmente reparáveis), sem infrações da legislação 

e de outros requisitos 

1 

Moderada 

Incidente com potencial de causar incômodo e/ou indisposição 
(interna e/ou externamente à empresa) e/ou pequenos danos 

ao meio ambiente, com infrações de normas técnicas e/ou 
demandas de partes interessadas. Exige serviços de correção 

internos 

2 

Alta 

Incidente com potencial para causar incômodo e/ou 
indisposição, doenças e/ou ferimentos (interna e externamente 

à empresa) e/ou danos significativos ao meio ambiente, 
envolvendo serviços de emergência internos e externos; 
infrações da legislação e outros requisitos. Exige ações 
corretivas imediatas para evitar seu desdobramento em 

catástrofe 

3 

Muito alta 

Incidente com potencial para causar doenças, ferimentos e 
vítimas fatais (interna e externamente à empresa) e danos 

irreversíveis ao meio ambiente, com infrações da legislação e 
outros requisitos. Exige serviços de emergência internos e 

externos e ações corretivas imediatas 

4 

 

7.3.3.1. Avaliação de significância para impactos potenciais (P) 

O Índice de Significância (IS) para impactos potenciais é determinado 

após a multiplicação dos valores de probabilidade e severidade. O valor do 

IS, comparado ao critério de classificação apresentado na tabela a seguir, 

indica a significância do impacto ambiental e respectivo aspecto. 

 

Tabela 137 – Critério para a classificação final do impacto potencial através do 

IS. 

Índice de significância (IS) Classificação Cód 

IS ≤ 6 Pouco significativo PS 

8 ≤ IS ≤ 9 Significativo S 

IS ≥ 12 Muito significativo MS 
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7.3.4. Identificação e caracterização dos impactos ambientais 

7.3.4.1. Alteração da qualidade do ar 

Durante a etapa de instalação do Complexo Eólico Palmas II, que 

compreende os parques eólicos, linha de transmissão, linhas de conexão 

interna, subestação e edifício de comando e controle operacional, as 

operações de maquinários e equipamentos necessários às obras serão as 

fontes predominantes de emissões atmosféricas que, em geral, podem ser 

dividas em dois grupos mais relevantes: emissões provenientes da 

combustão de automotores (subprodutos da combustão em veículos) e 

emissões fugitivas de poeira por ressuspensão.  

 

Após a fase de instalação, a operação do empreendimento não gerará 

impactos relevantes à qualidade do ar, visto que não será mais necessária 

a utilização constante de maquinários pesados, diminuindo ou cessando as 

emissões de gases poluentes e a ressuspensão de poeira decorrentes da 

operação destes equipamentos. A utilização das estradas de acesso às 

áreas dos aerogeradores associada a operação do empreendimento será 

esporádica, apenas em ações de manutenção e inspeções periódicas, e 

por veículos de menor porte.  

 

Fase de instalação 

Com relação ao maquinário utilizado na fase de instalação, os potenciais 

impactos na qualidade do ar em função das emissões decorrentes da 

combustão de combustíveis fósseis envolvem a liberação atmosférica de 

monóxido e dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e de enxofre, além 

de hidrocarbonetos e material particulado. 

 

Estas emissões são pontuais e devido à dispersão atmosférica tem efeito 

bastante restrito à proximidade das fontes, além de apresentarem taxas 

de emissão muito inferiores àquelas associadas ao tráfego em áreas 

urbanizadas.  
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Considera-se também que as taxas de emissão previstas para os 

principais poluentes (óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, material 

particulado e hidrocarbonetos) ao longo do período do dia são 

consideradas pouco relevantes para a elevação das concentrações 

ambientais de poluentes a níveis superiores aos padrões primários de 

qualidade do ar. 

 

Além das contribuições das emissões de motores a combustão citadas, a 

movimentação do solo, do maquinário e de veículos poderá ressuspender 

o material particulado na forma de poeiras no entorno das áreas onde se 

concentram as atividades, ou no entorno de veículos em deslocamento em 

vias não pavimentadas. 

 

Tal material é usualmente denominado emissão fugitiva de poeira, sendo 

a frequência e intensidade de sua geração variáveis em função da 

característica do solo local, das condições meteorológicas, das condições 

de umidade do solo e também em função da especificidade das operações 

e níveis de atividade. Um fator relevante a ser considerado é que as 

características climáticas da região, com ocorrência de chuvas bem 

distribuídas ao longo do ano e sem estação seca definida, contribuem de 

maneira relevante para a diminuição da ocorrência de suspensão de 

particulados. 

 

Considerando o tipo de fundação prevista para as torres e a metodologia 

construtiva da linha de transmissão, as quais resultarão pontuais 

movimentações de solo, as emissões mais relevantes tendem a ocorrer na 

abertura e adequação de acessos, quando a operação de maquinários e 

movimentação de solo tende a ser mais significativa.  

 

No caso do empreendimento, situado predominantemente em área rural 

ao sul do município de Palmas (exceto pela porção final da linha de 

transmissão, situada em área urbana), é verificada a ocorrência de 
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algumas residências distribuídas entre as áreas definidas para instalação 

das torres eólicas. Estas residências, juntamente com os receptores 

existentes ao longo da linha de transmissão, poderão perceber a influência 

da emissão fugitiva de poeira decorrente das atividades de implantação, a 

qual cessará com o início da operação.  

 

A área de intervenção na fase de instalação consistirá basicamente nas 

vias de acesso, nas áreas destinadas às estruturas de apoio e implantação 

das torres eólicas de cada parque. As atividades mais significativas de 

movimentação de terra ocorrerão na fase inicial das obras, quando da 

realização de abertura e adequação dos acessos às áreas de implantação 

do empreendimento.  

 

Apesar da extensão da área de intervenção e da duração das atividades 

de obra, considerando a localização e o caráter temporário da mesma, 

pode-se concluir que a operação de maquinários contribuirá de forma 

pouco significativa para a alteração da qualidade do ar na região, sendo 

mais relevante a suspensão de poeira junto aos moradores mais próximos 

das áras de obra. 

 

Segundo a United States Environmental Protection Agengy - USEPA 

(2006), a distância de dispersão das partículas de poeira é uma função do 

diâmetro da partícula e da velocidade média do vento. Considerando que, 

de acordo com as médias históricas apresentadas no diagnóstico de clima, 

a velocidade média do vento na região fica em torno de 3,7 m/s e a 

umidade média relativa do ar varia em torno de 77%, além de que o solo 

do local foi classificado como essencialmente argiloso, é de se esperar que 

a dispersão destas emissões restrinja-se ao entorno imediato das fontes, 

que possui poucos receptores.  

 

Dessa forma, quando se avalia a possibilidade de geração de desconforto 

à população de entorno, ainda que pequena quando comparada com áreas 
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urbanas, as emissões de poeira podem ser consideradas pouco 

significativas no contexto do local de inserção do empreendimento. Para 

controle da suspensão de partículas durante o deslocamento de veículos 

por vias não pavimentadas ou mesmo durante atividades de 

movimentação de terra, umas das medidas mais eficazes é o 

umedecimento do solo, especialmente nos acessos e estradas de terra 

próximas a residências. Outras medidas simples como a redução de 

velocidades nas imediações de áreas habitadas e a cobertura da caçamba 

de caminhões carregados, com lonas ou semelhantes, viabilizam o 

controle desta situação. 

 

Fase de operação 

Devido às características de operação de um empreendimento de energia 

eólica, pode-se afirmar que durante a fase de operação, considerando seu 

correto funcionamento, não serão geradas emissões de qualquer poluente 

atmosférico.  

 

Com relação à geração de emissão fugitiva relacionada à operação do 

complexo eólico, pode-se assumir que será de forma pouco significativa, 

visto que a movimentação de veículos, voltados à manutenção das torres 

eólicas, terá uma frequência reduzida em comparação com a fase de 

instalação. Na fase de operação, o controle de velocidade e sinalizações 

nas vias de acesso se configuram como os principais agentes atenuantes 

da ocorrência de emissões fugitivas nos acessos ao empreendimento. 

 

Em relação a linha de transmissão, as características esperadas são 

bastante similares, sendo as emissões atmosféricas durante a fase de 

operação esporádicas e associadas à movimentação de veículos utilizados 

nesta atividade. Adicionalmente, a manutenção das condições de 

segurança da faixa de servidão, com ausência de vegetação arbórea, 

resultarão em emissões atmosféricas associadas a operação de 
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equipamentos associados a esta atividade, como por exemplo, roçadeiras 

mecanizadas e motosserras.  

 

Ainda, também associada a evento acidental e de baixa probabilidade de 

ocorrência, podem ocorrer emissões associadas a incêndio provocado por 

eventuais liberações de faíscas na linha de transmissão. Desta forma, para 

as fases de implantação e operação este impacto é considerado como 

pouco significativo. 

 

Além disso, mesmo considerado pouco provável, a ocorrência de 

eventuais incêndios acidentais, seja nos aerogeradores ou na vegetação 

do entorno da linha de transmissão, ocasionado pelo desprendimento de 

faíscas, também pode contribuir para a alteração da qualidade do ar na 

região do empreendimento. Este impacto, quando decorrente deste 

aspecto acidental, é considerado potencial, com baixa probabilidade e 

pouco significativo. 

 

As tabelas de AIA a seguir apresentam a avaliação do impacto 

separadamente por sua ocorrência (real e potencial).  
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AIA 1 – Alteração da qualidade do ar no entorno do Complexo Eólico Palmas II. 

Aspecto ambiental 
Emissão de poeira nas fases de implantação e 

operação e liberação de gases de combustão na fase 

de implantação 

Impacto ambiental 
Alteração da qualidade do ar e desconforto à 

população do entorno do Complexo Eólico Palmas II 

Ocorrência R Temporalidade 
F 

(CP/MP/LP) 
Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do impacto 

F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

ADA/AID I 3 1 1 1 1 3 PS 

AID O 2 1 1 1 2 4 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Realizar a seleção de equipamentos para a fase de 

obras levando em consideração a integridade e 

condições de manutenção; 

Mitigadoras 

- Realizar regulagem dos motores de máquinas, 

equipamentos e veículos, visando à redução na 

concentração de poluentes nas emissões de 

combustão; 

- Realizar manutenção corretiva caso observem-se 

anormalidades significativas nas emissões dos veículos 

e equipamentos (escurecimento de fumaça); 

- Realizar aspersão de água em vias não pavimentadas 

durante as obras, a fim de reduzir a emissão de 

material particulado; 

- Cobertura de caminhões carregados que se 

desloquem em áreas próximas a edificações e vias de 

acesso; 

- Realizar limpezas periódicas em locais de entrada e 

saída de veículos no canteiro de obras mantendo estes 

locais livres de partículas que possam entrar em 

ressuspenção com o tráfego de veículos; 

- Limitar a velocidade de circulação e implantar 

sinalização de restrição de velocidade nas vias de 

acesso aos parques, especialmente nas proximidades 

de sedes de fazendas e residências;  

- Realizar umectação de vias de acesso não 

pavimentadas e áreas com potencial para liberação de 

poeiras durante as obras, com periodicidade e 

frequência adequadas para evitar a suspensão de 

particulados. 

Compensatórias - 

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pela obra. 
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AIA 2 – Possibilidade de alteração na qualidade do ar em decorrência de 

acidentes (incêndio). 

Aspecto ambiental 
Eventos acidentais com ocorrência de incêndio nos 

aerogeradores ou linha de transmissão. 
Impacto ambiental Alteração na qualidade do ar  
Ocorrência P Temporalidade F (MP/LP) 
Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto 
Fase Probabilidade Severidade I

S
 

S
I
G

 

AID O 1 2 2 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Realização de manutenção periódica em torres, 

aerogeradores, subestação e sistema elétrico associado; 

- Manter condições adequadas de limpeza na faixa de 

servidão da linha de transmissão, com a realização de 

podas e roçadas na vegetação arbustiva e arbórea; 

- Implantação e manutenção de sistemas de proteção 

contra raios nos parques e LT; 

- Sinalização e proteção quanto ao tráfego de 

maquinários agrícolas de grande porte nas proximidades 

dos aerogeradores na fase de operação. 

Mitigadoras 

- Elaborar e manter atualizados os Planos de Ações 

Emergenciais (PAEs) e Plano de Gerenciamento de Riscos 

(PGR) do empreendimento. 

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor. 

 

7.3.4.2. Redução de emissões atmosféricas associada ao uso de 

fonte alternativa de geração de energia 

Em se tratando da emissão de poluentes na fase de operação do 

empreendimento, pode-se assumir que o aproveitamento eólico da região 

para geração de energia elétrica evitará a emissão de poluentes, como o 

dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e dióxido de carbono, 

provenientes da produção de energia por meio da queima de combustíveis 

fósseis, evidenciando, assim, um impacto positivo indireto deste tipo de 

empreendimento. 
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Como exemplo pode-se citar um estudo realizado em 2013 para avaliação 

das emissões atmosféricas em 28 termelétricas brasileiras a gás natural, 

onde foi constatada a emissão de 21.328.983 toneladas de CO2, 

1.667,54 t de CH4, 25.207 t de NOx, 652,26 t de SOx e 5.817 t de CO. 

Além disso, em termos de material particulado foi quantificada a emissão 

de 1.279,7 toneladas ao longo do ano de 2013 (COELHO, 2014). 

 

Frente a este cenário de emissão de poluentes por parte de usinas 

termelétricas, bem como o da não geração dos mesmos por parte da 

correta operação de aerogeradores, fica evidenciado o significativo 

impacto positivo que a utilização de fontes renováveis apresenta com 

relação à redução de emissões atmosféricas.  

 

AIA 3 – Redução da emissão atmosférica. 

Aspecto ambiental 
Redução da emissão atmosférica através da utilização 

de fontes renováveis (energia eólica). 
Impacto ambiental Alteração na qualidade do ar 
Ocorrência R Temporalidade F (/MP/LP) 
Natureza POS Origem IND 

Local de atuação do impacto 

F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 
Complexo eólico Palmas II O 3 2 3 2 3 108 MS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas -  

Mitigadoras -  

Compensatórias - 

Potencializadoras 
- Incentivo e apoio à implantação de projetos de 

geração de energia através de fontes renováveis. 

Responsabilidades 
- Poder público, através de programas e incentivos 

específicos à fontes alternativas. 
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7.3.4.3. Alteração da qualidade do solo, águas superficiais e 

subterrâneas 

A alteração qualitativa das águas superficiais, subterrâneas e do próprio 

solo se relaciona, principalmente mas não exclusivamente, à disposição 

inadequada de resíduos sólidos e efluentes. Desta forma, o conhecimento 

quantitativo e qualitativo das gerações associadas ao empreendimento, 

bem como a adoção de medidas adequadas de controle e tratamento, são 

fundamentais para prevenir a geração deste impacto.  

 

As atividades associadas à implantação do Complexo Eólico e linha de 

transmissão serão responsáveis pela geração de esgoto sanitário 

associado a presença dos trabalhadores. Dado o quantitativo de 500 

colaboradores previstos para o auge da etapa de obras, a geração de 

esgoto sanitário pode ser estimada em cerca de 35 m3/dia24, material que, 

apesar do potencial poluidor, tem características bastante conhecidas e 

tratamento simplificado. É recomendada a previsão de estruturas de 

tratamento no canteiro de obras central compatíveis com a demanda a ser 

gerada, adequadamente dimensionadas, conforme normas brasileiras 

(ABNT NBR 7229 e 13969) ou estações comerciais com adequada 

eficiência.  

 

A solução a ser adotada para esgotos sanitários no canteiro central de 

obras será a infiltração em solo através de sumidouro, precedido de fossa 

séptica.  

 

Para as frentes de obra, tendo em vista que estas serão espalhadas e 

distantes do canteiro de obras central devido as características do 

empreendimento (distribuição no terreno), as soluções de tratamento 

devem priorizar estruturas móveis. A implantação destas estruturas 

                                    

24 Estimativa de geração de esgoto baseada nos fatores de contribuição de esgoto por 

ocupante temporário de fábricas em geral, apresentados pela NBR 7229/1993, de 70 

litros/pessoa. 
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auxiliará no tratamento do esgoto sanitário, evitando sua liberação in 

natura no ambiente, oferecendo a manutenção da higiene no local das 

obras e minimizando os impactos sobre as águas superficiais. O efluente 

gerado nos sanitários químicos será recolhido periodicamente, conforme 

frequência de manutenção e limpeza recomendada para a demanda de 

uso prevista para cada frente de obra/sanitários, e enviado para 

tratamento em estações de tratamento de efluente devidamente 

autorizadas/licenciadas. 

 

Na etapa de obras devem ocorrer também procedimentos de limpeza de 

peças e lavagem de maquinários no canteiro de obras, incluindo as 

estruturas de usinagem de concreto, que demandam estações de 

tratamento apropriadas, com etapas de sedimentação, separação de água 

e óleo e tratamento secundário, priorizando o reuso se o efluente tratado 

tiver qualidade compatível com a requerida ao processo. A vazão gerada 

por estes processos será esporádica, dado que não são procedimentos 

realizados continuamente. 

 

Na fase de operação haverá geração de esgoto sanitário em vazão 

bastante inferior, e para uma equipe de 25 pessoas a geração cai para 

apenas 1,25 m3/dia25. Para esta fase, o edifício de comando deverá contar 

com solução de tratamento permanente para esgotos sanitários, através 

de fossa séptica e sumidouro. Para as ações de manutenção periódica do 

das estruturas do parque e LT, igualmente os sanitários químicos se 

mostram como a solução mais viável e adequada. 

 

Além da geração de efluentes associados ao processo construtivo e 

presença humana, a movimentação de solos também se configura como 

um fator relevante para a alteração qualitativa das águas superficiais, 

principalmente pela elevação da turbidez e presença de sólidos 

                                    

25 Considerando a geração de 50 litros de efluente por pessoa ao dia, para ocupação do 

tipo escritório conforme tabela 1 da NBR 7229/1992. 
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ocasionadas pelo transporte e carreamento de solo a partir de áreas com 

solo exposto e movimentação de terra. Medidas simples e com bons 

resultados podem ser adotadas para prevenir e minimizar o carregamento 

de solos pelo escoamento superficial, como a implantação de sistemas de 

drenagem temporários nas frentes de movimentação, bacias de contenção 

e mesmo a priorização das ações de movimentação de solo em períodos 

de baixa pluviosidade, tanto para a fase de obras como para a fase de 

operação do empreendimento (neste caso, com foco nas vias de acesso). 

 

Outra questão relevante consiste na promoção de adequada disposição e 

gerenciamento dos resíduos sólidos gerados na implantação e operação do 

empreendimento, garantindo assim que os resíduos gerados no 

empreendimento sejam adequadamente gerenciados e não ocasionem 

alterações no ambiente. Conforme estimativas apresentadas no 

item 3.8.3, além dos resíduos de construção civil, característicos da fase 

de obra, a fase de implantação do empreendimento irá gerar resíduos com 

características de resíduos domiciliar no canteiro e frentes de obra, 

associados a presença dos trabalhadores. Sendo assim, a execução de 

Plano de gerenciamento de resíduos sólidos para as fases de implantação 

e operação tende a promover a eficiência necessária à prevenção e 

minimização deste impacto. 

 

Mesmo com uma baixa probabilidade de ocorrência, eventos acidentais 

com derramamento de substâncias perigosas, dependendo de suas 

características e quantidade, também podem ocasionar contaminação 

ambiental e consequente alteração da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas, bem como do solo. Tal situação é potencial e as medidas 

aplicáveis são apontadas junto a impacto específico descrito no item 

7.3.4.4. 
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AIA 4 – Alteração da qualidade do solo, águas superficiais e subterrâneas. 

Aspecto ambiental 
Geração de efluentes e resíduos sólidos nas fases de 

implantação e operação / Carreamento de solos. 

Impacto ambiental 
Alteração da qualidade do solo, águas superficiais e 

subterrâneas.  

Ocorrência R Temporalidade F(CP/MP/LP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n

 

D
u

r 

I
S

 

S
I
G

 

ADA e AID I 2 3 2 1 1 12 PS 

ADA e AID O 2 1 2 1 3 12 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Buscar realizar movimentação de solo em períodos de 

menor pluviosidade e realizar medidas de contenção em áreas 

sujeitas a este processo; 

- Instalar estruturas adequadas de coleta, tratamento e 

disposição final de esgoto sanitário e efluentes gerados nos 

canteiros de obras e frentes de obra; 

- Contemplar projeto adequado de drenagem na obra e 

operação do empreendimento, especialmente nas vias de 

acesso; 

- Promover o adequado gerenciamento de resíduos sólidos 

gerados na implantação e operação do empreendimento; 

- Desenvolvimento de ações de educação ambiental voltadas 

à conscientização dos colaboradores envolvidos nas obras; 

- Manutenção preventiva das máquinas e veículos envolvidos 

nas obras. 

Mitigadoras 

- No caso de lançamento de esgotos/efluentes em corpo 

hídrico, será obtida outorga apropriada junto ao poder 

público; 

- Monitoramento da qualidade da água superficial e adoção de 

medidas corretivas caso detectada alteração qualitativa 

decorrente do empreendimento. 

Compensatórias - 

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pela obra. 
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7.3.4.4. Contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas 

Tendo em vista as características do empreendimento e das atividades 

construtivas relacionadas, considera-se que eventos de contaminação de 

solo, águas superficiais e águas subterrâneas poderão ocorrer de maneira 

pontual na etapa de implantação, principalmente associados a eventuais 

vazamentos de óleos e outros fluídos de veículos envolvidos nas 

atividades construtivas do empreendimento. Este impacto adquire maior 

importância pela presença de extração de água mineral adjacente à ADA. 

 

Como medida preventiva, a realização de manutenções periódicas nas 

máquinas e equipamentos utilizados nas obras, a fim de identificar e 

substituir componentes dentro de seu período de eficiência, se configura 

como uma importante medida preventiva. As áreas de armazenamento de 

produtos perigosos, caso existentes nos canteiros de obras, serão isoladas 

e dotadas de piso impermeabilizado e bacia de contenção adequadamente 

dimensionada, evitando assim seu contato direto com o solo no caso de 

vazamentos acidentais. 

 

Conforme apresentado anteriormente, a geração de efluentes sanitários e 

resíduos sólidos nas áreas de apoio à obra e nos próprios canteiros de 

obras, quando não gerenciadas adequadamente, também podem 

ocasionar contaminação dos solos, água superficial e águas subterrâneas. 

As medidas associadas a tal aspecto foram apresentadas junto ao impacto 

descrito no item 7.3.4.3 e igualmente se aplicam a este impacto. 

 

Durante a fase de implantação do empreendimento haverá movimentação 

de máquinas e veículos, lavagem de veículos e maquinários, além do 

armazenamento de produtos com potencial poluidor (óleo, graxa, tinta, 

cimento, cal, impermeabilizantes, aditivos etc.). Os materiais 

armazenados, ou ainda aqueles presentes nos tanques de combustível dos 

veículos podem, em cenários acidentais, vazar e atingir solo, águas ou 
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sistemas de drenagem, escoando ou infiltrando, com potencial para 

alterar a qualidade do recurso natural atingido.  

 

Na fase de operação deve se destacar que alguns dos equipamentos 

eletromecânicos operam com grande quantidade de óleo. Possíveis 

vazamentos de óleo nos aerogeradores e demais equipamentos serão 

controlados por dispositivos de contenção como pisos impermeáveis, 

contenções e drenos que conduzam qualquer líquido a uma cisterna para 

posterior coleta ou tratamento. Situação similar deverá ocorrer na 

subestação elevadora, onde os transformadores contém óleos isolantes 

que, em eventos acidentais com ocorrência de vazamentos, podem 

resultar em contaminação do solo. 

 

A presença de solo raso ou mesmo ausência de solo na região constitui 

um aspecto desfavorável para evitar que quaisquer substâncias atinjam 

ou infiltrem para as porções mais profundas do solo, ou ainda, cheguem 

até o aquífero de modo a contaminar a água subterrânea. Para tanto, 

deverão ser adotadas medidas de controle que criem mecanismos para 

evitar que substâncias potencialmente contaminantes atinjam a rocha. 

 

Em função dos critérios apresentados, este impacto é considerado como 

potencial e pode ser evitado através da adoção das medidas sugeridas 

para as fases de implantação e operação do empreendimento, em 

conjunto com técnicas de engenharia construtiva e o correto 

gerenciamento de resíduos e efluentes. 
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AIA 5 – Contaminação do solo, águas superficiais e água subterrânea. 

Aspecto ambiental 
Derramamento, vazamentos de combustíveis, óleos, 

graxas e outras substâncias potencialmente poluidoras. 

Impacto ambiental 
Contaminação do solo, água superficial e água 

subterrânea. 

Ocorrência P Temporalidade 
F (CP/MP) 

F (LP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 

I
S

 

S
I
G

 

ADA e AID I 2 3 6 PS 

ADA O 2 2 4 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Manutenção periódica e adequada de máquinas e 

veículos utilizados nas obras e na operação; 

- Sinalização adequada e controle de velocidade nas vias 

de acesso da obra e áreas internas de deslocamento; 

- Armazenamento de produtos com potencial poluidor em 

áreas impermeabilizadas, com cobertura ou sistema de 

drenagem adequado, e contenção para vazamentos; 

- Sinalização e identificação de produtos e riscos; 

- Realização de treinamento aos colaboradores para 

situações de risco e gerenciamento adequado de 

produtos potencialmente poluidores; 

- Realização de procedimentos de risco como 

abastecimento de veículos e maquinário apenas com as 

devidas medidas de segurança (sinalização, 

impermeabilização de solo, isolamento da área, 

operadores treinados etc.);  

- Realização de correto gerenciamento de resíduos 

sólidos e efluentes gerados durante a obra. 

Mitigadoras 

- Realizar ações de recuperação em áreas eventualmente 

contaminadas durante a implantação ou operação do 

empreendimento; 

-  Elaborar e manter atualizados os Planos de Ações 

Emergenciais (PAEs) e Plano de Gerenciamento de Riscos 

(PGR) do empreendimento. 

Compensatórias -  
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Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pela obra. 

 

7.3.4.5. Alteração da dinâmica hídrica superficial 

Durante a implantação do empreendimento e com efeitos permanentes 

durante sua operação, serão necessárias obras que envolvem a 

movimentação e compactação do solo, entre elas a abertura e/ou 

readequação de estradas de acesso, o transporte e depósito temporário 

de materiais para construção e resultantes de escavações, escavações 

para a construção das fundações das torres, etc. Estas atividades podem 

alterar as condições da dinâmica hídrica, especialmente durante períodos 

de chuva.  

 

Esse impacto ocorre quando a quantidade de água que flui naturalmente 

na rede de drenagem é alterada por ação de corte na drenagem, 

implantação de aterro, realização de escavação, entre outros. Caminhos 

preferenciais de escoamento superficial e infiltração no solo serão 

alterados nos pontos onde houver movimentação de terra ou outras 

alterações no aspecto físico do ambiente. Tais alterações serão mais 

relevantes nos acessos, plataformas de montagem do aerogeradores e 

nas áreas ocupadas pelo canteiro de obras central e subestação. 

 

O aumento do escoamento superficial também pode ocasionar a 

ocorrência de processos erosivos, que podem ser intensificados na região 

de implantação do empreendimento em razão da atual cobertura do solo, 

caracterizada por regiões com predominância de campos naturais e solos 

agricultáveis, podendo culminar na alteração da qualidade dos recursos 

hídricos da região.  

 

Este impacto será atenuado com a utilização de vias de acesso e estradas 

rurais já existentes na região, as quais passarão por processo de 
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adequação e receberão sistemas de drenagem com construção de valetas, 

canaletas, bueiros, entre outros, os quais deverão estabilizar o fluxo de 

escoamento, direcionando adequadamente os volumes em excesso, 

normalizando a dinâmica hídrica local. Tais sistemas de drenagem 

contarão também com dispositivos de dissipação de energia do 

escoamento pluvial, reduzindo assim a possibilidade de formação de 

processos erosivos decorrentes do lançamento das aguas de drenagem no 

ambiente.  

 

AIA 6 – Alteração na dinâmica hídrica superficial. 

Aspecto ambiental Implantação e operação do empreendimento.  

Impacto ambiental Alterações na dinâmica hídrica superficial. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do impacto 

F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n

 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

AID I 1 1 3 1 3 9 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Durante a obra, priorizar atividades de maior 

movimentação de solo em períodos de menor 

ocorrência de chuvas. 

Mitigadoras 

- Implantação e/ou readequação de sistemas e 

dispositivos de drenagem; 

- Revegetação de locais de movimentação do solo 

após o término das obras, caso não haja utilização 

prevista na fase de operação; 

- Realizar procedimentos de controle e 

monitoramento dos sistemas de drenagem 

implantados. 

Compensatórias - 

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pela obra. 
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7.3.4.6. Aumento temporário no consumo de água 

A implantação do empreendimento demandará a utilização de água nos 

processos construtivos, como de compactação de solo nos acessos aos 

locais de obra, fabricação de concreto para as fundações das torres e 

umectação de áreas e vias de acesso à obra para minimizar a geração de 

poeira. Para tal, será necessária a captação deste recurso em corpos 

hídricos próximos ao empreendimento, viabilizando assim a logística de 

fornecimento.  

 

No canteiro de obras ocorrerá consumo de água nos sanitários, chuveiros, 

refeitório e área administrativa. Estima-se que para estas finalidades o 

consumo médio de água será de 50 m³/dia, considerando o consumo de 

100 litros/operário/dia 26 (estimativa de consumo em canteiro de obras 

TOMAZ, 1999), bem como considerando, de maneira conservadora, o pico 

de 500 colaboradores envolvidos na atividade de implantação. Ressalta-se 

que as refeições serão preparadas por empresas especializadas 

(terceirizadas) existentes na cidade de Palmas e entregues já prontas aos 

trabalhadores, extinguindo assim o consumo de água que seria necessário 

no refeitório para o preparo de tais refeições.  

 

Haverá também um pequeno acréscimo no consumo de água durante a 

fase de obras do empreendimento associado à outras atividades 

desenvolvidas no canteiro, como a lavação de peças e equipamentos, 

usinagem de concreto para as fundações das torres, limpeza e consumo 

humano.  

 

                                    

26 De acordo com Plínio Tomaz (1999), Previsão de Consumo de Água, estima-se que o consumo 

diário por operário em canteiro de obras é de 60 a 100 litros/operário. dia.  
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Prevê-se que o consumo de água na operação será bastante inferior, em 

torno de 1,25 m3 ao dia (considerando 25 colaboradores e o consumo 

diário de água de 50 Litros/per capta.dia27).  

 

Em todas as etapas o uso de água deve prever tratamento compatível 

com o uso previsto (água que atenda os padrões de potabilidade para 

consumo humano, ou padrões de qualidade para processos de produção e 

concreto, por exemplo). Caso a empreiteira ou o empreendedor optem por 

utilizar água captada de poços existentes nas fazendas próximas (através 

de parcerias com os proprietários) ou mesmo através de um novo poço na 

região do canteiro de obras, deverá realizar testes de vazão para verificar 

atendimento a demanda estimada e realizar a regularização do poço 

através do pedido de outorga junto ao Instituto das Águas do Paraná. 

 

Para a usina de pré-moldados estima-se que sejam utilizados em média 

175 L de água para cada 1 m³ de concreto fabricado (CONSTRUPOR, 

2016). Tal estimativa é variável em virtude da relação entre a massa de 

água e a massa de cimento utilizado, que será definida de acordo com a 

resistência desejada para o concreto. 

 

No canteiro de obras a fonte de água empregada será proveniente de 

captações (poço ou captação superficial), devidamente autorizada pelo 

Instituto das Águas do Paraná. Já nas frentes de obra, tendo em vista o 

volume e otimização de sua logística, a água empregada para 

compactação do terreno será aduzida dos corpos hídricos da região, 

selecionados estrategicamente conforme a localização das frentes de obra 

e locais de utilização, sendo priorizados àqueles de maior porte e vazão, 

minimizando assim as interferências da retirada do volume necessário no 

escoamento natural do corpo hídrico. Independente da fonte de água 

viável e utilizada para cada caso, o empreendedor conduzirá juntamente 

                                    

27 De acordo com a Tabela de Consumos Potenciais do Manual de Projetos Hidrossanitários da 

SANEPAR (2010), estima-se o consumo diário para escritórios é de 50 litros/per capta.dia. 
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com Instituto das Águas do Paraná o processo de solicitação da outorga 

para usos da água superficial/subterrânea. 

 

Quando a água for utilizada para consumo humano será atendida a 

Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12/12/2011, a qual dispõe 

sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade. A portaria se aplica 

à água destinada ao consumo humano proveniente de sistema e solução 

alternativa de abastecimento de água.  
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AIA 7 – Aumento temporário no consumo de água. 

Aspecto ambiental 
Utilização de água para a fase de implantação do 

empreendimento. 

Impacto ambiental Aumento no consumo de água. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m
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u
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t 
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v
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n
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r 
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S
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G

 

AID I 2 1 2 1 1 4 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas -  

Mitigadoras 

- Planejar as fontes de captação água previamente ao 

início das obras, avaliando a possibilidade e 

viabilidade do emprego de águas de reuso; 

- Priorizar a captação de água para utilização na obra 

em cursos hídricos de maior porte e volume; 

- Monitoramento da quantidade de água empregada, 

visando à minimização do consumo; 

- Obter outorga de captação de água 

superficial/subterrânea junto ao Instituto das Águas 

do Paraná previamente a qualquer captação; 

- Realizar controle da qualidade da água para 

consumo humano, em atendimento à Portaria 

MS nº 2914/2011. 

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades - Empreendedor e empreiteira responsável pela obra. 

 

7.3.4.7. Aceleração de processos erosivos e assoreamento 

Para a implantação das estruturas do empreendimento serão necessárias 

uma série de atividades preliminares que podem resultar na aceleração 

dos processos erosivos e assoreamento. São atividades de supressão de 

vegetação, abertura ou adequação de vias de acesso e caminhos de 

serviço, movimentação de solo e escavações, as quais estão diretamente 

relacionadas com ações que aceleram os processos erosivos. 
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A principal forma de erosão potencial na região é a de origem hídrica, com 

relação direta com o regime de chuvas. O solo, devido à textura 

predominantemente argilosa, possui baixa a moderada suscetibilidade à 

instalação de processos erosivos. Entretanto, o solo é raso ou inexistente, 

conforme apresentado junto ao diagnóstico ambiental (item 6.1.5.4), o 

que pode contribuir para a instalação de processos erosivos. 

 

O processo de assoreamento tem seu desenvolvimento diretamente ligado 

aos processos erosivos, caracterizando uma situação de causa e efeito. 

Dessa forma, poderão ser, eventualmente, necessárias medidas de 

controle à aceleração dos processos erosivos, em locais específicos 

alterados pela obra, principalmente nos locais com movimentação e 

exposição de solos. 

 

Tais medidas deverão ser avaliadas e aplicadas conforme a necessidade e 

adequabilidade à cada situação identificada, mas associam-se 

predominantemente a utilização de dispositivos temporários ou 

permanentes de drenagem, bacias de contenção, curvas de nível, entre 

outros. Ainda, a priorização de movimentações de solo em períodos de 

menor pluviosidade tende a atenuar significativamente a possibilidade de 

ocorrência deste impacto. 
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AIA 8 – Aceleração de processos erosivos e assoreamento. 

Aspecto ambiental 
Exposição e movimentação do solo e supressão da 

vegetação. 

Impacto ambiental Aceleração de processos erosivos e assoreamento. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
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e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

ADA I 2 1 1 1 1 2 PS 

M
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d
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a
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Preventivas 

- Restringir a abertura de vias de acesso, caminhos 

de serviço e movimentação de solo ao estritamente 

necessário e priorizar atividades de movimentação de 

solo em períodos de menor ocorrência de chuvas; 

- Utilizar barreiras de contenção ou dispositivos 

temporários de drenagem em áreas em que haverá 

movimentação de solo; 

- Evitar que cortes e aterros fiquem com solo 

expostos, principalmente, por longos períodos; 

Mitigadoras 

- Monitorar a ação dos processos erosivos durante as 

obras; 

- Recuperar áreas alteradas/degradadas durante a 

obra que não serão mais utilizadas ao longo da 

operação do empreendimento; 

- Revegetar áreas utilizadas pelas obras que ficarão 

com solo exposto e não terão utilização na fase de 

operação, tais como o canteiro de obras.  

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pela obra. 
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7.3.4.8. Alteração das condições geotécnicas e da dinâmica hídrica 

subterrânea 

A alteração das condições geotécnicas e dinâmica hídrica subterrânea 

procede das atividades necessárias à obra como escavações, aterramento, 

retaludamento, aplainamento e remoção do solo superficial que implicam 

em um novo padrão geotécnico para o substrato geológico, podendo 

alterar capacidade de infiltração, porosidade, grau de compactação, 

permeabilidade e outros parâmetros.  

 

No caso de remoção de blocos de rochosos, considerando que o solo na 

região é muito raso ou inexistente, com utilização de explosivos ou outros 

métodos para fragmentar a rocha os parâmetros mencionados também 

poderão ser alterados.  

 

Esta condição poderá modificar o regime de equilíbrio original no aquífero 

freático a nível local por alterações de capacidade de infiltração ou ainda 

na permeabilidade do solo local, tendo em vista a implantação das 

estruturas e remoção da cobertura original e por tratar-se de um aquífero 

fraturado (Aquífero Serra Geral). Contudo, são alterações esperadas 

somente em nível local, sem representatividade regional e que não devem 

promover alterações de vazão ou capacidade específica no aquífero. 

 

Aquelas porções com ocorrência de colúvio poderão ter menores 

influências sobre as alterações dos parâmetros em função da 

movimentação sobrejacente do solo transportado. Entretanto, estas 

alterações são de cunho local e poucos representativas no contexto 

geotécnico considerando as atividades previstas para a obra. 
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AIA 9 – Alteração das condições geotécnicas e dinâmica hídrica subterrânea. 

Aspecto ambiental 
Atividades de escavação, movimentação de solo e 

retaludamento.  

Impacto ambiental 
Alteração das condições geotécnicas e dinâmica 

hídrica subterrânea. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
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ADA I 1 1 3 1 3 9 PS 
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e
d
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Preventivas - 

Mitigadoras 

- Recuperar as áreas degradadas pelas atividades da 

obra; 

- Realização de correto gerenciamento de resíduos 

sólidos e efluentes gerados durante a obra; 

- Realizar ações de recuperação em áreas 

eventualmente contaminadas durante a implantação 

ou operação do empreendimento. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pela obra. 

 

7.3.4.9. Alteração da dinâmica do relevo 

A fase de implantação de uma obra como um complexo eólico implica em 

alterações fisiográficas que após a finalização das obras define um novo 

aspecto na paisagem. A principal contribuição que será verificada neste 

sentido corresponde às obras de implantação dos aerogeradores e da 

adequação dos acessos às áreas de montagem, as quais podem implicar 

em necessidade de supressão vegetal e retaludamento do terreno, tendo 

em vista a necessidade de adequado suporte do terreno nas áreas de 

montagem (terreno plano) e dos acessos.  
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As transformações na paisagem e relevo ocorrem qualitativa e 

quantitativamente conforme o andamento das atividades e tipo de 

estrutura a ser adotada na obra. Outras alterações são de cunho 

temporário, como na área do canteiro de obras e eventuais áreas de bota-

fora, que devem se recuperadas posteriormente para integração 

paisagística ao contexto local, considerando minimamente as 

características as área previamente às alterações. 

 

Diante do exposto e como forma de amenizar os efeitos da 

descaracterização da paisagem ocasionada pelas modificações do relevo 

natural, serão adotadas medidas de recuperação das áreas alteradas que 

não tenham uso permanente na fase de operação, permitindo a integração 

do novo cenário à condição do entorno rural. 

 

Em relação as modificações ocorridas durante a implantação do 

empreendimento que serão permanentes ao longo da operação, serão 

previstas estruturas e medidas de controle que permitam a manutenção 

de suas condições de estabilidade, tais como sistemas de contenção e 

drenagem, conforme as necessidades identificadas no projeto.  
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AIA 10 – Alteração da dinâmica do relevo. 

Aspecto ambiental 
Atividades da obra, implantação dos aerogeradores, 

instalação de postes, supressão da vegetação. 

Impacto ambiental Alteração da dinâmica do relevo. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
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Preventivas 
- Restringir a movimentação de solo e supressão de 

vegetação ao mínimo necessário para a obra; 

Mitigadoras 

- Monitoramento de processos erosivos; 

- Recuperação de áreas degradadas. 

- Reestabelecimento paisagístico das áreas alteradas pelas 

estruturas temporárias implantadas durante a obra; 

- Realizar recuperação de áreas degradadas; 

- Restringir as atividades de movimentação e 

compactação do solo ao estritamente necessário. 

- Realizar desmobilização das obras de maneira 

ambientalmente adequada, eliminando eventuais passivos 

ocasionados pela atividade construtiva; 

- Realizar capacitação e educação ambiental dos 

trabalhadores. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades 
- Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras do 

empreendimento. 

 

7.3.4.10. Interferência com poligonais de mineração 

Conforme apresentado junto ao diagnóstico ambiental (item 6.1.5.7), a 

ADA do empreendimento coincide com duas poligonais de mineração. Os 

processos minerários identificados se apresentam em fases distintas: 

autorização de pesquisa e concessão de lavra. A autorização de pesquisa 

corresponde a um regime de aproveitamento mineral em que são 
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executados os trabalhos voltados à definição da jazida, sua avaliação e a 

determinação da exequibilidade de seu aproveitamento econômico. O 

regime de concessão de lavra confere ao requerente o aproveitamento da 

substância mineral como uma atividade econômica, industrial e extrativa. 

 

Apesar de se inserir parcialmente nas áreas das referidas poligonais, as 

características do empreendimento não representam a inviabilização das 

atividades minerais executadas ou pretendidas. No caso da extração de 

água mineral (já executada), apenas um aerogerador coincide com a 

poligonal. Considerando as características de implantação e operação do 

empreendimento, as duas atividades são compatíveis, devendo ser 

observadas as medidas de controle ambiental propostas para a fase de 

obras e operação do empreendimento, garantindo assim que a qualidade 

das áaguas subterrâneas não sofra alterações pela presença do 

empreendimento. 

 

Em relação à poligonal de extração mineral, esta ainda se encontra em 

fase inicial de pesquisa, não havendo ainda confirmação de sua viabilidade 

de exploração econômica. A interferência do empreendimento nesta 

poligonal corresponte ao traçado da linha de transmissão. Neste caso, o 

projeto executivo deve prever tratativas junto ao titular da pesquisa e 

proprietário da área para que sejam previstos ajustes de localização das 

torres da LT de maneira a minimizar ou eliminar a interferência na 

referida poligonal. Caso tais ajustes sejam inviáveis, poderãm ser 

previstas medidas indenizatórias para as porções da poligonal que sejam 

inviabilizadas. 

 

Esse impacto é previsto para a fase de implantação e perdura por toda a 

vida útil do empreendimento. 

 

 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

806 

AIA 11 – Interferência com poligonais de mineração. 

Aspecto ambiental Implantação do empreendimento. 

Impacto ambiental Interferência com poligonais de mineração. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
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Preventivas 

- Realizar tratativas junto aos titulares das poligonais, 

visando adequação de projeto (localização das torres da 

LT) a fim de eliminar eventuais restrições à exploração 

mineral das áreas; 

- Execução das ações de controle ambiental previstas para 

a fase de obras e de operação, preveninto a alteração 

qualitativa das áaguas subterrâneas pelas atividades do 

empreendimento. 

Mitigadoras 

- Ações indenizatórias, caso necessário, das porções das 

poligonais eventualmente inviabilizadas pela implantação 

do empreendimento. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades - Empreendedor e empreiteira responsável. 
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7.3.4.11. Alteração do ambiente sonoro e vibracional 

Conforme apresentado junto a seção de diagnóstico ambiental, os 

resultados de ruídos obtidos nos pontos de medição, distribuídos próximos 

a receptores potencialmente críticos existentes próximos aos locais de 

implantação das estruturas do empreendimento, revelam que o entorno 

previsto para a instalação do Complexo Eólico Palmas II já se apresenta 

impactado, possuindo níveis de ruídos superiores aos padrões definidos 

para a área de avaliação.  

 

Com relação ao ambiente vibracional, os resultados obtidos revelaram que 

somente dois pontos estariam em desacordo aos limites existentes e 

possuem relação com o tráfego veicular devido a sua proximidade com 

rodovia (PR-280). 

 

O empreendimento deve levar a uma alteração do ambiente sonoro e 

vibracional do entorno estudado durante as etapas de instalação e 

operação dos parques eólicos, conforme descrito a seguir. 

 

Fase de instalação 

Nesta fase as atividades acabarão por promover, inequivocamente em 

algumas das etapas construtivas, aumento nos níveis de pressão sonora 

(NPS) atualmente observados, estes ocasionados por diferentes fontes, 

como as relacionadas ao tráfego de veículos pesados, operação de 

guindastes na montagem das estruturas, entre outras. Estas fontes 

podem, individualmente, gerar emissões elevadas de ruído, mas que são 

abatidas durante a propagação das ondas sonoras, reduzindo-se quanto 

maior à distância ao receptor.  

 

Entretanto, a temporalidade deste impacto junto aos receptores deve ser 

breve em virtude da dinâmica de execução da obra. Como medidas 

mitigadoras, ainda assim, devem ser evitadas atividades ruidosas nos 
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períodos de maior sensibilidade, como o noturno, e deve ser realizado o 

controle da geração na fonte (maquinário) seja pela manutenção 

adequada ou pela operação distante de receptores (sempre que possível).  

 

Com respeito a vibrações, também durante a instalação poderão vir a ser 

induzidas no solo, sobretudo durante o tráfego de veículos pesados e 

maquinários envolvidos na obra. A magnitude esperada é, no máximo, 

perceptível a receptores – incapaz de causar danos a estruturas civis e/ou 

incômodo, principalmente considerando que as áreas de implantação são 

relativamente distantes de estrutura e benfeitorias. Além disso, espera-se 

um impacto somente na fase de instalação, visto que a operação de torres 

eólicas não apresenta grande influência neste aspecto. Por essa razão, 

considera-se que não serão necessárias medidas mitigadoras ou 

programas associados à temática vibração, sendo estas focadas somente 

na geração de ruídos.  

 

Fase de operação 

Tendo em vista que a geração de ruídos por parques eólicos é assunto 

relevante associado à temática da poluição sonora, para o conhecimento 

da severidade do impacto relacionado aos parques recorreu-se a um 

estudo de predição acústica (modelagem matemática) para a fase de 

operação, executada mediante a utilização do software Cadna-A (figura 

247), versão 4.6.154, referência internacional para cálculo, apresentação, 

avaliação e predição de ruído ambiental.  

 

Os resultados da modelagem de ruídos podem ser encarados como 

idealizados e conservadores, completamente suficientes para o 

prognóstico da condição futura (operação) e proposta de medidas 

mitigadoras eventualmente necessárias. 
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Figura 247 - Certificado de licença do software/modelo alemão de propagação 

acústica Cadna-A.  

 

Com a utilização deste software, foi parametrizado um cenário 

representativo do entorno dos pontos de medição do diagnóstico 

ambiental de ruídos e vibrações, os quais, situados junto a potenciais 

receptores críticos, devem experimentar a alteração no nível de pressão 

sonora com o início da operação do empreendimento. Neste cenário, que 

compreende a área de influência direta (AID) do empreendimento, as 

turbinas dos aerogeradores são inseridas como principais e únicas fontes 

de geração de ruídos, sendo incorporados também elementos obstáculos 

do entorno, como edificações (residências) e vegetação.  

 

Para o conhecimento da magnitude deste impacto, a exploração dos 

resultados se deu de duas maneiras distintas: por meio da apresentação 

de mapas de ruídos, calculados e interpolados para todo o domínio de 

estudo, e através da tabulação de resultados pontuais em receptores 

específicos, que corresponderam aos pontos de medição do diagnóstico de 

ruídos e vibrações realizado neste estudo.  
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Enquanto os mapas de isolinhas de níveis de pressão sonora propiciam a 

visualização do panorama geral de propagação/atenuação acústica, os 

resultados pontuais melhor representam a magnitude dos valores que 

seriam medidos em pontos de interesse. 

 

Na figura seguinte é apresentada uma ilustração tridimensional da 

parametrização do cenário do modelo para o entorno dos parques eólicos, 

na qual consta: 

 As principais e únicas fontes sonoras consideradas - as turbinas 

dos aerogeradores (triângulos azuis); 

 Os elementos obstáculos: 

• Edificações vetorizadas, em branco; 

• Vegetação vetorizada, em verde; 

 E os receptores (esferas alvinegras) representativos dos pontos de 

medição do diagnóstico de ruídos e vibrações. 

 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

811 

 

 

Figura 248 - Ilustração tridimensional de parte do cenário parametrizado para 

modelagem de ruídos no entorno do Complexo Eólico Palmas II.  

 

De acordo com o projeto preliminar do empreendimento, a estimativa de 

produção de energia levou em consideração três opções de turbinas: GE 

Wind – GE1.7-100 1.7 MW; Gamesa – G114-2.0 MW e Enercon – E92-2.3 

MW, avaliadas nas alturas de 100, 120 e 108 metros, respectivamente. 

Frente à existência destas opções de turbinas, optou-se por realizar a 

predição acústica para a condição mais crítica de geração de ruído, ou 

seja, considerando a turbina com o maior nível de ruído associado a sua 

operação, conforme informações fornecidas pelos fabricantes.  

 

Com isso, a parametrização do modelo considerou a operação da Gamesa 

G114-2.0 MW que, de acordo Bodwell (2015), apresenta como maior nível 

de ruído de operação o valor de 106 dB(A). A tabela a seguir contém as 

potências sonoras deste modelo de aerogerador em cada uma das 
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frequências centrais das bandas de oitava, bem como o somatório das 

mesmas. 

 

Tabela 138 - Dados de potência sonora aparente dos aerogeradores Gamesa - 

G114-2.0 MW. 

Níveis de potência sonora aparente, em dB(A) 

aerogeradores Gamesa - G114-2.0 MW 

LWA 

LWA,k 

3
1

,5
 H

z
 

6
3

 H
z
 

1
2

5
 H

z
 

2
5

0
 H

z
 

5
0

0
 H

z
 

1
 k

H
z
 

2
 k

H
z
 

4
 k

H
z
 

8
 k

H
z
 

106,0 81,5 90,7 97,2 101,1 100,4 97,8 94,2 86,7 83,2 

Fonte: BODWELL, R. S., 2015.  

 

Buscando-se uma avaliação do impacto de alteração do ambiente sonoro 

deste empreendimento, ainda inexistente, o nível de ruído corrigido (Lc) 

aqui avaliado, que é aquele comparável com os padrões normatizados 

aplicáveis (NCA da NBR 10.151:2000), diz respeito a valores estimados 

através da predição acústica (modelagem) conduzida para o cenário de 

operação dos parques. 

 

Com respeito ao mapa de isolinhas apresentado na figura 249, é válido 

destacar que, tendo em vista os 120 metros de altura previstos em 

projeto para as turbinas, os ruídos gerados pela operação dos 

aerogeradores serão capazes de, no máximo, se propagar a níveis igual 

ou superiores a 50 dB(A) na base do aerogerador, estando a isolinha de 

35 dB(A) a uma distância linear (ortogonal) da ordem superior a, pelo 

menos, 550 metros das fontes pontuais. 

 

De maneira resumida e objetiva, a tabela 139 apresenta as estimativas 

das propagações dos ruídos emitidos pelos aerogeradores nos pontos de 

medição adotados. Os valores são comparados ao intervalo de NCA 

assumido e classificados por cor: verde – Lc inferior ao NCA assumido e 

vermelho – Lc superior ao NCA assumido. Além disso, são apresentados 
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valores calculados do LAeq que seria medido na presença da fonte, como 

resultado dos Lra medidos e os Lc simulados, bem como o incremento de 

NPS (subtração linear: LAeq - Lra), em dB(A), passível de ser observado em 

cada ponto, em relação ao valor do Lra medido. 
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Figura 249 – Mapa de isolinhas de níveis de pressão sonora na AID do empreendimento.  
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Tabela 139 – Resumo dos resultados obtidos com o estudo de predição acústica 

para o Complexo Eólico Palmas II. 

Ponto Período 

dB(A) 

Lra 

NCA 

Lc
(3) LAeq

(4) 
Incremento 

linear(4) 
NBR(1) Assumido(2) 

PDRA10 
Diurno 54 40 54 34,0 54 0 

Noturno 47 35 47 34,0 47 0 

LT1 
Diurno 64 40 64 - 64 0 

Noturno 57 35 57 - 57 0 

PDRA9 
Diurno 47 40 47 33,7 47 0 

Noturno 37 35 37 33,7 39 2 

SC4 
Diurno 57 40 57 41,5 57 0 

Noturno 33 35 35 41,5 42 9 

SC5 
Diurno 28 40 40 31,5 33 5 

Noturno 43 35 43 31,5 43 0 

SFO2 
Diurno 43 40 43 35,8 44 1 

Noturno 38 35 38 35,8 40 2 

SFO3 
Diurno 29 40 40 43,8 44 15 

Noturno 38 35 38 43,8 45 7 

SM8 
Diurno 38 40 40 39,0 41 4 

Noturno 36 35 36 39,0 41 5 

TDO7 
Diurno 37 40 40 47,1 48 11 

Noturno 45 35 45 47,1 49 4 

TPA1 
Diurno 45 40 45 38,5 46 1 

Noturno 47 35 47 38,5 48 1 
(1) NCA tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2) NCA que seria assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3) 

Resultado simulado; (4) Resultado calculado, com valores aproximados ao valor inteiro mais próximo. Legenda 

de cores: verde – valor de Lra medido igual ou inferior ao do NCA aplicável, tabulado na NBR 10.151, ou valor 

de Lc simulado igual ou inferior ao NCA que seria assumido; e vermelha – valor de Lra superior ao do NCA 

aplicável, tabulado na NBR 10.151, ou valor de Lc simulado superior ao NCA que seria assumido.  

 

Analisando os resultados simulados (Lc), que correspondem aos níveis de 

ruído relacionados somente a operação das turbinas e que poderiam ser 

percebidos nos pontos de medição adotados no diagnóstico ambiental 

deste EIA, notam-se pontos mais críticos onde o nível de pressão sonora 

da fonte (turbina) se apresentaria superior ao limite assumido em pelo 

menos um dos períodos analisados – SC4, SFO3, SM8 e TDO7. 

 

Comparando-se o resultado correspondente à operação das turbinas (Lc) 

com o NCA ambiente assumido, 70,0% de 20 resultados estariam em 
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conformidade, incluindo os pontos inseridos no traçado proposto para a 

linha de transmissão28. 

 

Para uma análise dos resultados de incremento linear e uma melhor 

compreensão da sobreposição de ruídos, julga-se desnecessária a 

apresentação da formulação da teoria acústica (soma logarítmica), mas 

relevante salientar, através da tabela 140, algumas conclusões que 

derivam desta. 

 

Tabela 140 - Principais conclusões da formulação da teoria acústica para 

superposição ou “soma” de níveis sonoros. 

Diferença entre 

dois níveis sonoros 

Acréscimo ao nível maior por “soma” ou 

superposição com o maior 

0 ou 1 dB 3 dB 

2 ou 3 dB 2 dB 

4 a 9 dB 1 dB 

≥ 10 dB 0 dB 

 

Com base nisso, exemplificando, se um nível de ruído ambiente é de 55 

dB e a fonte sonora promove um NPS também de 55 dB, o valor medido 

com a superposição de ambos deverá ser de 58 dB (3 dB a mais). Por 

outro lado, se o ruído ambiente é de 47 dB(A), Lra diurno medido no 

PDRA9, e o ruído gerado por uma fonte é de 34 dB(A), resultado estimado 

pela modelagem, a soma logarítmica resultante será de 47 dB(A) – valor 

que seria efetivamente medido no futuro. 

 

Todos os pontos onde o incremento linear foi nulo corresponderam a 

locais onde o ruído ambiente seria superior ao Lc em mais de 10 dB(A) e, 

juntamente com os pontos onde o incremento não superou 3 dB(A), 

tratam-se de locais onde o nível de pressão sonora da operação das 

                                    

28 No caso do ponto LT1, por ser distante mais de 14 km da área prevista para os 

parques eólicos, a obtenção do nível de ruído simulado das fontes (turbinas) não foi 

considerada relevante, visto que o ruído da operação do empreendimento não resultará 

em alteração do ambiente sonoro frente às fontes predominantes já existentes neste 

ponto. 
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turbinas não gerariam incômodo aos moradores do entorno. Em 

contrapartida, sobretudo em SCA4, SFO3 e TDO7, o incremento linear 

mais pronunciado evidencia pontos críticos onde se esperaria maior 

impacto sonoro devido, principalmente, a grande proximidade das áreas 

previstas para instalação das torres eólicas. 

 

De maneira interpretativa baseada nas características dos pontos e nos 

resultados obtidos, pode-se ratificar a geração do impacto de alteração do 

ambiente sonoro em locais específicos. O impacto de incômodos aos 

moradores do entorno por ruídos é possível de ser gerado, principalmente 

no período noturno, no entorno de apenas quatro receptores - SC4, SFO3, 

SM8 e TDO7.  

 

Ainda segundo os resultados da modelagem matemática, é possível 

verificar quais as fontes pontuais (aerogeradores) são mais relevantes 

para o nível de ruído em cada ponto de avaliação. No caso do ponto SC4, 

na UEE Santa Cruz, os equipamentos que apresentaram influência no nível 

de ruído simulado correspondem aos oito aerogeradores da porção norte 

do parque em questão, sendo os mais próximos do ponto SC4.  

 

De forma semelhantes, os outros pontos (SFO3, SM8 e TDO7) também 

tiveram a contribuição mais significativa dos aerogeradores mais 

próximos, sendo quantificada a influência de 8 aerogeradores no ponto 

SFO3 (UEE São Francisco), 10 no SM8 (UEE Santa Maria) e 9 no ponto 

TDO7 (UEE Tradição). 

 

A figura a seguir ilustra a localização dos aerogeradores que mais 

contribuíram para o nível de ruído simulado registrado em cada um dos 

pontos identificados como os mais críticos (SC4, SFO3, SM8 e TDO7).
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Figura 250 – Localização dos aerogeradores com maior contribuição no nível de ruído junto dos receptores mais críticos. 
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Frente a esse cenário de impacto sonoro, e sabendo que, de acordo com o 

National Research Council (2007), os aerogeradores, assim como qualquer 

máquina com componentes móveis, produzem ruídos provenientes da 

parte mecânica do equipamento (gerador e caixa de velocidade), bem 

como da interação das pás com o vento, que é geralmente o ruído 

dominante, pode-se buscar meios de atenuação desta emissão de ruídos.  

 

Segundo Maia (2010), a redução do ruído aerodinâmico passa por vários 

aspectos desde a redução da velocidade de ponta, diferentes ângulos de 

ataque das pás e a otimização dos perfis das lâminas. Como exemplo, o 

projeto DATA (Design and Testing of Acoustically Optimized Airfoils for 

Wind Turbines) da CORDIS (Community Research and Development 

Information Service), dedicado à otimização destes elementos, foram 

obtidas reduções entre 2 dB e 3 dB com a implantação de “serrilhas” de 

borda junto as pás.  

 

 

Figura 251 – Implantação de “serrilhas” junto às pás para diminuição do efeito 

aerodinâmico e redução do ruído. 

Fonte: Oerlemans et al, 2009. 
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Oerlemans et al (2009), em estudo desenvolvido pelo National Aerospace 

Laboratory – NLR da Holanda, também apresenta o uso de “serrilhas” de 

borda das pás como mecanismo de redução de arrasto aerodinâmico e 

consequentemente de ruído. 

 

O respectivo estudo contemplou comparação entre lâminas comuns, 

lâmina de aerodinâmica otimizada e lâmina comum com uso de serrilhas. 

O estudo de Oerlemans et al (2009) contemplou medições e testes de 

campo com as três configurações de pás. 

 

Com base nos resultados obtidos, Oerlemans et al (2009) aponta que as 

lâminas com aerodinâmica otimizada (SIROCCO29) representa uma 

redução de aproximadamente 1 dB, enquanto que as lâminas 

convencionais equipadas com serrilhas nas bordas representam cerca de 

4 dB de redução do ruído comparativamente às pás convencionais. No 

entanto, Oerlemans et al (2009) aponta que para altas frequências, 

ambas as pás modificadas são mais ruidosas do que as pás convencionais, 

especialmente a pá com aerodinâmica modificada (SIROCCO), conforme 

pode ser visualizado no gráfico da figura a seguir. 

 

 

Figura 252 – Espectro médio de ruído gerado pelas lâminas, por faixa de 

frequência. 

Fonte: Oerlemans et al (2009). 

                                    

29 Silent Rotors by Acoustic Optimisation Project. 
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Conforme o mesmo estudo, os ruídos de alta frequência são radiados 

principalmente o movimento de subida das pás e são mais significativos 

em baixas velocidades de vento. O gráfico da figura 253 representa a 

redução do ruído obtida pelo estudo de Oerlemans et al (2009) conforme 

a velocidade do vento. O eixo “x” representa a velocidade do vento, 

enquanto o eixo “y” representa a redução do ruído em dB(A). 

 

 

Figura 253 – Redução dos níveis de ruído em pás serrilhadas e com 

aerodinâmica modificada (SIROCCO) em relação a velocidade do vento. 

Fonte: Oerlemans et al (2009). 

 

Conforme consta na caracterização do potencial eólico do 

empreendimento (item 3.4.3), a velocidade média do vento fica entre 6,7 

e 7,1 m/s (100 m de altura). Portanto, o uso de serrilhas nas pás dos 

aerogeradores pode, hipoteticamente, representar uma redução de 

aproximadamente 2 dB(A) na fonte geradora. 

 

Visando analisar os efeitos que a adoção desta medida pode representar 

nos receptores mais críticos, além do cenário de modelagem 

anteriormente apresentado, foi realizado também um estudo de predição 

acústica considerando uma redução de 2 dB(A) nos aerogeradores 

identificados como os mais influentes no nível de ruído simulado obtido 

para os pontos mais críticos (SC4, SFO3, SM8 e TDO7), bem como com a 
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redução de 2 dB(A) em todos os aerogeradores do Complexo Eólico 

Palmas II. As tabelas a seguir apresentam o resumo dos resultados 

simulados obtidos para cada situação considerada. 

 

Tabela 141 - Resumo dos resultados obtidos com o estudo de predição acústica 

considerando a alteração aerodinâmica nos aerogeradores mais críticos do 

Complexo Eólico Palmas II. 

Ponto Período 

dB(A) 

Lra 

NCA 

Lc
(3) LAeq

(4) 
Incremento 

linear(4) 
NBR(1) Assumido(2) 

LT1 
Diurno 54 40 54 34,0 54 0 

Noturno 47 35 47 34,0 47 0 

LT2 
Diurno 64 40 64 

 
64 0 

Noturno 57 35 57 
 

57 0 

PDRA9 
Diurno 47 40 47 33,7 47 0 

Noturno 37 35 37 33,7 39 2 

SC4 
Diurno 57 40 57 39,5 57 0 

Noturno 33 35 35 39,5 40 8 

SC5 
Diurno 28 40 40 31,5 33 5 

Noturno 43 35 43 31,5 43 0 

SFO2 
Diurno 43 40 43 35,6 44 1 

Noturno 38 35 38 35,6 40 2 

SFO3 
Diurno 29 40 40 41,8 42 13 

Noturno 38 35 38 41,8 43 5 

SM8 
Diurno 38 40 40 37,0 40 3 

Noturno 36 35 36 37,0 39 4 

TDO7 
Diurno 37 40 40 45,1 46 9 

Noturno 45 35 45 45,1 48 3 

TPA1 
Diurno 45 40 45 38,5 46 1 

Noturno 47 35 47 38,5 48 1 
(1) NCA tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2) NCA que seria assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3) 

Resultado simulado considerado a alteração aerodinâmica nos aerogeradores mais críticos; (4) Resultado 

calculado, com valores aproximados ao valor inteiro mais próximo. Legenda de cores: verde – valor de Lra 

medido igual ou inferior ao do NCA aplicável, tabulado na NBR 10.151, ou valor de Lc simulado igual ou inferior 

ao NCA que seria assumido; e vermelha – valor de Lra superior ao do NCA aplicável, tabulado na NBR 10.151, 

ou valor de Lc simulado superior ao NCA que seria assumido.  
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Tabela 142 - Resumo dos resultados obtidos com o estudo de predição acústica 

considerando a alteração aerodinâmica em todos os aerogeradores do Complexo 

Eólico Palmas II. 

Ponto Período 

dB(A) 

Lra 

NCA 

Lc
(3) LAeq

(4) 
Incremento 

linear(4) 
NBR(1) Assumido(2) 

LT1 
Diurno 54 40 54 32,0 54 0 

Noturno 47 35 47 32,0 47 0 

LT2 
Diurno 64 40 64 

 
64 0 

Noturno 57 35 57 
 

57 0 

PDRA9 
Diurno 47 40 47 31,7 47 0 

Noturno 37 35 37 31,7 38 1 

SC4 
Diurno 57 40 57 39,5 57 0 

Noturno 33 35 35 39,5 40 8 

SC5 
Diurno 28 40 40 29,5 32 4 

Noturno 43 35 43 29,5 43 0 

SFO2 
Diurno 43 40 43 33,8 44 1 

Noturno 38 35 38 33,8 39 1 

SFO3 
Diurno 29 40 40 41,8 42 13 

Noturno 38 35 38 41,8 43 5 

SM8 
Diurno 38 40 40 37,0 40 3 

Noturno 36 35 36 37,0 39 4 

TDO7 
Diurno 37 40 40 45,1 46 9 

Noturno 45 35 45 45,1 48 3 

TPA1 
Diurno 45 40 45 36,5 45 0 

Noturno 47 35 47 36,5 47 0 
(1) NCA tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2) NCA que seria assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3) 

Resultado simulado considerado a alteração aerodinâmica em todos os aerogeradores do Complexo Eólico 

Palmas II; (4) Resultado calculado, com valores aproximados ao valor inteiro mais próximo. Legenda de cores: 

verde – valor de Lra medido igual ou inferior ao do NCA aplicável, tabulado na NBR 10.151, ou valor de Lc 

simulado igual ou inferior ao NCA que seria assumido; e vermelha – valor de Lra superior ao do NCA aplicável, 

tabulado na NBR 10.151, ou valor de Lc simulado superior ao NCA que seria assumido.  

 

De acordo com os resultados da tabela 141 e tabela 142, a aplicação da 

serrilha nas pás dos aerogeradores resultaria, de uma forma geral, em 

uma leve atenuação do ruído junto dos receptores existentes no entorno 

e, consequentemente, num menor incremento linear dos níveis de ruído 

ambiente proporcionados pela operação do empreendimento.  

 

Apesar de tal alteração aerodinâmica em todos os aerogeradores resultar 

em uma maior diminuição no empreendimento como um todo, a aplicação 
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das serrilhas apenas nos aerogeradores próximos dos receptores críticos 

produziria a mesma atenuação no nível de ruído junto dos pontos SC4, 

SFO3, SM8 e TDO7, como evidencia a tabela 143, a seguir. 

 

Tabela 143 - Resumo dos resultados simulados obtidos nos pontos mais críticos 

para avaliação frente à aplicação de serrilhas nas pás dos aerogeradores. 

Ponto Período 

Cenários 

Situação 01 (1) Situação 02 (2) Situação 03 (3) 

Lc - dB(A) 

SC4 
Diurno 41,5 39,5 39,5 

Noturn’o 41,5 39,5 39,5 

SFO3 
Diurno 43,8 41,8 41,8 

Noturno 43,8 41,8 41,8 

SM8 
Diurno 39,0 37,0 37,0 

Noturno 39,0 37,0 37,0 

TDO7 
Diurno 47,1 45,1 45,1 

Noturno 47,1 45,1 45,1 
(1) Operação normal do Complexo Eólico Palmas II (sem alteração aerodinâmica); (2) Operação do Complexo 

Eólico Palmas II com os aerogeradores mais críticos operando com serrilhas nas pás; (3) Operação do Complexo 

Eólico Palmas II todos os aerogeradores operando com uso de serrilhas nas pás. 

 

Com base na avaliação dos resultados frente aos padrões, observa-se 

que, apesar da ligeira atenuação que seria percebida, o desacordo frente 

ao NCA assumido permaneceria entre os pontos mais críticos (SC4, SFO3, 

SM8 e TDO7).  

 

Diante disso, além da consideração da aplicação da serrilha nos 

aerogeradores com maior influência, outro cenário de modelagem foi 

confeccionado considerando também a não operação de 4 turbinas eólicas 

nos locais previstos, as quais foram definidas de acordo com a 

significativa contribuição no nível de ruído dos pontos mais críticos (SC4, 

SFO3, SM8 e TDO7). A figura 254, a seguir, apresenta a localização dos 

aerogeradores considerados como não operantes para avaliação do 

impacto sonoro. 
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Figura 254 - Localização dos aerogeradores com aplicação de serrilhas e dos considerados como não implantados no 

Complexo Eólico Palmas II.  
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A tabela a seguir apresenta o resumo dos resultados simulados levando 

em considerando a não operação dos quatro aerogeradores mais críticos 

quanto a geração de ruídos, bem como a alteração aerodinâmica 

(serrilhas) nas pás dos aerogeradores com maior influência nos pontos 

SC4, SFO3, SM8 e TDO7. Na sequência consta o mapa de isolinhas em 

dB(A) considerando os ajustes supracitados. 

 

Tabela 144 - Resumo dos resultados obtidos com o estudo de predição acústica 

considerando a alteração aerodinâmica nos aerogeradores mais críticos e o 

desligamento das 4 turbinas eólicas mais relevantes. 

Ponto Período 

dB(A) 

Lra 

NCA 

Lc
(3) LAeq

(4) 
Incremento 

linear(4) 
NBR(1) Assumido(2) 

LT1 
Diurno 54 40 54 34,0 54 0 

Noturno 47 35 47 34,0 47 0 

LT2 
Diurno 64 40 64 - 64 0 

Noturno 57 35 57 - 57 0 

PDRA9 
Diurno 47 40 47 33,7 47 0 

Noturno 37 35 37 33,7 39 2 

SC4 
Diurno 57 40 57 34,1 57 0 

Noturno 33 35 35 34,1 36 4 

SC5 
Diurno 28 40 40 31,5 33 5 

Noturno 43 35 43 31,5 43 0 

SFO2 
Diurno 43 40 43 35,6 44 1 

Noturno 38 35 38 35,6 40 2 

SFO3 
Diurno 29 40 40 37,8 38 9 

Noturno 38 35 38 37,8 41 3 

SM8 
Diurno 38 40 40 34,9 39 2 

Noturno 36 35 36 34,9 38 3 

TDO7 
Diurno 37 40 40 38,2 41 4 

Noturno 45 35 45 38,2 46 1 

TPA1 
Diurno 45 40 45 38,5 46 1 

Noturno 47 35 47 38,5 48 1 
(1) NCA tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2) NCA que seria assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3) 

Resultado simulado considerado a alteração aerodinâmica nos aerogeradores mais críticos e o desligamento dos 

4 mais significativos do Complexo Eólico Palmas II; (4) Resultado calculado, com valores aproximados ao valor 

inteiro mais próximo. Legenda de cores: verde – valor de Lra medido igual ou inferior ao do NCA aplicável, 

tabulado na NBR 10.151, ou valor de Lc simulado igual ou inferior ao NCA que seria assumido; e vermelha – 

valor de Lra superior ao do NCA aplicável, tabulado na NBR 10.151, ou valor de Lc simulado superior ao NCA que 

seria assumido.  
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Figura 255 - Mapa de isolinhas de níveis de pressão sonora na AID do empreendimento.
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Segundo os resultados simulados apresentados, verifica-se que, apesar da 

alteração aerodinâmica nos aerogeradores mais críticos não ser suficiente 

para resultar em uma atenuação significativa, a ação conjunta entre a 

aplicação das serrilhas e o não funcionamento dos 4 aerogeradores 

identificados como mais críticos resultaria em níveis de pressão sonora 

(Lc) em total conformidade com o NCA assumido entre os pontos 

considerados.  

 

Com base na tabela 145, a avaliação do incremento linear que seria 

percebido entre o cenário considerando a operação normal do 

empreendimento (situação 01) e a operação com adequação aerodinâmica 

e redução do número de aerogeradores (situação 02) permite ratificar a 

atenuação no nível de ruído junto dos receptores mais críticos, com 

destaque para o ponto TDO7, com 7 dB(A) de diferença entre os 

incrementos lineares diurnos.  

 

Tabela 145 - Comparação do incremento linear em dB(A) nos diferentes 

cenários avaliados. 

Ponto Período 

Cenários 

Situação 01 (1) Situação 02 (2) 

dB(A) 

SC4 
Diurno 0 0 

Noturno 9 4 

SFO3 
Diurno 15 9 

Noturno 7 3 

SM8 
Diurno 4 2 

Noturno 5 3 

TDO7 
Diurno 11 4 

Noturno 4 1 
(1) Operação normal do Complexo Eólico Palmas II (sem alteração aerodinâmica); (2) Operação do Complexo 

Eólico Palmas II com os aerogeradores mais críticos operando com serrilhas nas pás e considerando a não 

operação dos 4 aerogeradores mais críticos do Complexo Eólico Palmas II.  

 

Por fim, com base nos resultados e dicussões apresentados, verificou-se 

que a operação do empreendimento pode resultar em incômodo sonoro 

junto de alguns receptores críticos do entorno, sobretudo nos pontos SC4, 
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SFO3, SM8 e TDO7, e que mesmo com a alteração aerodinâmica 

(serrilhas) nos aerogeradores que mais influenciam no nível de ruído 

destes pontos, o incômodo, mesmo que ligeiramente inferior, poderia ser 

percebido. 

 

Apesar disso, a ação conjunta entre a aplicação das serrilhas e a opção de 

desligamento dos 4 aerogeradores mais críticos evidenciou que o impacto 

sonoro seria significativamente reduzido junto dos receptores críticos. Este 

cenário representa, portanto, a possibilidade de realocação dos 4 

aerogeradores considerados como mais críticos quanto à geração de 

ruídos para regiões mais afastadas dos receptores existentes 

(residências). 

 

Resalta-se que os valores simulados, em todos os cenários, consideram o 

pior cenário em termos de geração de ruído, com emissão de ruído 

máximo do equipamento (operação em níveis máximos de capacidade), 

sendo os resultados apresentados bastante conservadores. Desta forma, 

os níveis de ruído reais gerados pelo empreendimento podem se 

apresentar inferiores e adequados ao cenário local atual.  

 

Com isso, durante a fase de projeto executivo podem ser avaliadas 

alternativas técnicas de realocação dos quatro aerogeradroes identificados 

como mais críticos para regiões mais afastadas dos receptores por meio 

da avaliação do potencial eólico da região. Caso a mudança de local dos 

aerogeradores não seja possível, outras medidas serão consideradas para 

implantação, de maneira conjunta com os proprietários/moradores, 

visando garantir a conformidade dos níveis sonoros do entorno do 

empreendimento durante sua operação. Essas medidas podem ser 

relacionar à implantação de cortinamentos vegetais junto às sedes 

(receptores), melhorias de isolamento acústico nas residências impactadas 

ou mesmo, em caráter excepcional e desde que em comum acordo com o 

proprietário, realocação das residências.  



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

830 

Ainda, caso o aerogerador escolhido para o empreendimento (na fase de 

projeto executivo) seja diferente do utilizado nas simulações 

apresentadas, sugere-se a realização de nova modelagem com os índices 

de ruído do equipamento escolhido, visando avaliar uma potencial redução 

dos impactos aqui previstos a partir de uma eventual redução do ruído na 

fonte (aerogerador).  

 

Também, através de um programa de monitoramento nas fases de 

instalação e operação do empreendimento, todos os pontos de medição 

integrantes deste EIA e consequentemente os receptores potencialmente 

críticos existentes no entorno do empreendimento serão amparados por 

resultados continuados que devem ser capazes de subsidiar a avaliação 

detalhada do cenário real e a proposta de medidas viáveis dos pontos de 

vista técnico, econômico e ambiental eventualmente demandadas.  

 

Em suma, as medidas propostas para este impacto se resumem na 

seguinte sequência: 

1 – Realização, na fase de LI, de nova modelagem, para verificação 

de eventual redução dos níves de ruído (caso o aerogerador definido 

no projeto seja diferetente do utilizado nas modelagens deste EIA). 

Caso haja uma redução, as medidas subsequentes devem ser 

reavaliadas quanto a sua necessidade; 

2 – Avaliação, junto ao projeto executivo, da viabilidade de 

realocação dos quatro aerogeradores identificados como mais críticos 

nas modelagens para regiões mais distantes dos receptores; 

3 – Implantação, em comum acordo com os proprietários, de 

cortinamento vegetal junto às casas para redução da propagação de 

ruído; 

4 – A partir dos resultados dos monitoramentos do Programa de 

monitoramento de ruídos, caso as medidas aplicadas não se mostrem 

eficientes, avaliação de ações de melhoria no isolamento acústico das 

residências impactadas; 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

831 

5 – A partir dos resultados dos monitoramentos do Programa de 

monitoramento de ruídos, caso as medidas aplicadas não se mostrem 

eficientes, implantação de serrilhas de borda nos aerogeradores 

considerados como mais críticos indicados neste estudo; 

 

Ainda, considerando um período de longo prazo com o empreendimento 

em operação, recomenda-se que eventuais implantações de novas 

residências nas propriedades onde o empreendimento se insere respeitem 

um entorno mínimo de 500 metros de aerogeradores. Desta forma, atua-

se preventivamente em eventuais incômodos ocasionados pela operação 

do empreendimento a futuros moradores. 
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AIA 12 – Alteração do ambiente sonoro e vibracional. 

Aspecto ambiental 
Emissão de ruídos e geração de vibração nas fases de 

implantação e operação. 

Impacto ambiental Alteração do ambiente sonoro e vibracional. 

Ocorrência R Temporalidade 
F 

(CP/MP/LP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do impacto 
F
a
s
e
 

F
r
e
q
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m
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 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 
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u

 

r
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v
 

A
b
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n
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G

 

AID I 1 2 1 1 1 2 PS 

AID O 3 2 1 1 3 18 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Restrição de atividades de obras geradoras de ruído no 

período noturno, sempre que possível; 

- Seleção de veículos e equipamentos incluindo o 

desempenho acústico (emissões sonoras) como critério, 

assim como o estado de manutenção geral; 

- Realização, junto a fase de elaboração do PBA, de 

nova modelagem de ruídos, caso o aerogerador 

escolhido para o empreendimento seja diferente do 

previsto e utilizado neste estudo; 

- Avaliação, junto ao projeto executivo, da viabilidade 

de realocação dos aerogeradores considerados como 

mais críticos nos cenários de modelagem, a fim de 

reduzir o impacto sonoro do empreendimento junto aos 

receptores mais próximos; 

Mitigadoras 

- Realizar e exigir a manutenção preventiva e corretiva 

de veículos e maquinários; 

- Caso necessário, implantação de cortinamento vegetal 

junto às residências mais impactadas pela geração de 

ruído, consolidando assim uma barreira acústica; 

- Caso necessário, promoção de melhorias de 

isolamento acústico nas residências impactadas; 

- Caso encessário, implantação de serrilhas de borda 

nos aerogeradores identificados como mais críticos 

quanto à possível geração de impacto sonoro nas 

residências próximas aos parques, com intuito de 
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reduzir o arrasto aerodinâmico e consequentemente a 

geração de ruído nos aerogeradores identificados como 

mais críticos. 

- Execução de Programa de monitoramento de ruídos 

durante as fases de implantação e operação, voltado 

principalmente a ratificar os resultados da modelagem e 

propor medidas atenuantes caso o impacto previsto seja 

confirmado. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pela obra. 
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7.3.4.12. Efeito de sombreamento (shadow flicker) 

A implantação de empreendimentos de geração de energia elétrica 

através do aproveitamento do potencial eólico de determinadas regiões 

pode apresentar impactos positivos e negativos na saúde humana e no 

bem-estar da população do entorno. Enquanto os impactos positivos 

ocorrem de forma difusa, sobretudo sobre a população que está inserida 

em locais onde os métodos convencionais de geração de eletricidade são 

menos utilizados devido à possibilidade de substituição por energia eólica, 

os impactos negativos na saúde e no bem-estar são recorrentes, 

principalmente, para os habitantes inseridos próximos aos aerogeradores, 

os quais podem ser afetados pela geração de ruídos, pelo efeito de 

sombreamento (shadow flicker) e efeito eletromagnético (National 

Research Council, 2007).  

 

Em se tratando do efeito de sombreamento, de acordo com National 

Research Council (2007), conforme as pás do aerogerador giram sob a luz 

do sol, são produzidas sombras no solo resultando em alterações na 

intensidade da luz. Este efeito, também chamado de shadow flicker, 

ocorre devido a um conjunto de diversos parâmetros, como a localização 

dos habitantes com relação aos aerogeradores, a direção e velocidade do 

vento, a variação da luz solar ao longo do dia, a latitude e topografia do 

local, bem como a presença de obstáculos.  

 

Segundo Harding (2008), como efeito negativo da ocorrência do 

sombreamento, levando em consideração que pode variar de acordo com 

a intensidade da luz e a frequência de rotação das pás dos aerogeradores, 

pode-se citar desde a dificuldade em trabalhar com a presença do 

sombreamento na janela, a distração de motoristas em rodovias, em 

casos de proximidade com parques eólicos, e até mesmo a possibilidade 

de causar episódios convulsivos em pessoas fotossensíveis. Para estas 
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pessoas, os distúrbios em caso de exposição a sombras em rotação 

ocorrem geralmente em frequências entre 2,5 e 20 Hz. 

 

Grande parte dos aerogeradores usualmente utilizados em 

empreendimentos eólicos possuem frequência de operação na faixa de 30 

a 60 rpm. Apresentando um conjunto de três pás e operando com 

velocidade constante, uma rotação de 60 rpm produz o efeito shadow 

flicker a uma taxa de 3 Hz. No caso de aerogeradores com rotações 

superiores a 60 rpm, ou com maior quantidade de pás, poderá produzir 

este sombreamento em frequências nas quais a chance de crises 

convulsivas são maiores (HARDING. et al, 2008). 

 

Apesar destes impactos negativos, evidencia-se que em distâncias 

superiores a 500 metros entre o aerogerador e o receptor, o efeito de 

sombreamento ocorre apenas durante o nascer e o pôr do sol, ocasiões 

em que a sombra é significativamente longa. Além disso, é geralmente 

assumido que este efeito de sombreamento é muito pequeno para 

distâncias superiores a 10 vezes o diâmetro do rotor (MWP, 2013). A 

figura a seguir ilustra a aproximação do sombreamento ocasionado pelo 

aerogerador (área em vermelho) ao longo do dia. 

 

 

Figura 256 – Sombreamento ocasionado pelo aerogerador ao longo do dia. 

Fonte: MWP, 2013. 

 

Como exposto anteriormente, o projeto preliminar do empreendimento 

apresentou três opções de turbinas: GE Wind – GE1.7-100 1.7 MW; 
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Gamesa – G114-2.0 MW e Enercon – E92-2.3 MW, as quais possuem suas 

especificações técnicas apresentadas na tabela a seguir.  

 

Tabela 146 – Características das opções de turbinas para o Complexo Eólico 

Palmas II. 

Turbina 

 (modelo) 

Diâmetro do rotor  

(m) 
rpm Nº de pás 

GE Wind -GE 1.7-100(1) 100 9,75 – 17,5 3 

Enercon - E92(2) 92 5,0 – 16,0 3 

Gamesa - G114(3) 114 7,8 – 14,8 3 

 

Da posse destas informações, e assumindo a condição de que o impacto é 

menos significativo a distâncias superiores a 10 vezes o diâmetro do rotor, 

para avaliar a área susceptível ao efeito de sombreamento optou-se pela 

avaliação da condição mais crítica, que corresponde à adoção da turbina 

com o maior diâmetro do rotor (114 m).  

 

Sendo assim, analisando a localização das principais residências 

existentes no entorno do Complexo Eólico Palmas II, e assumindo que o 

efeito seria reduzido a partir de 1.140 m de distância de cada 

aerogerador, pode-se afirmar que todos os receptores existentes na AID, 

assim como o trecho da rodovia (PR-280) que está situado junto da área 

prevista para instalação do empreendimento, estariam sujeitos a perceber 

esse efeito de sombreamento. Além disso, os receptores próximos podem 

estar sujeitos ao efeito shadow flicker ocasionado por diversas torres ao 

longo do dia, não se restringindo apenas ao aerogerador mais próximo.  

 

Ainda de acordo com os dados da tabela 146, a frequência de operação 

das opções de turbinas para o empreendimento são inferiores a 1,0 Hz, 

sendo incapazes de contribuir para episódios convulsivos em pessoas 

fotossensíveis.  
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Mesmo nos piores casos, o efeito de sombreamento sobre a população do 

entorno possui pequena duração de tempo ao longo do dia, dificilmente 

ultrapassando 30 minutos (National Research Council, 2007). Isso, aliado 

à possibilidade de plantação de vegetação no entorno dos receptores, com 

papel de barreira para o sombreamento dos aerogeradores, indica que se 

trata de um impacto pouco significativo e de fácil mitigação.  

 

O Guia sobre meio ambiente, saúde e segurança para energia eólica do 

International Finance Corporation – IFC, organismo integrante do Banco 

Mundial, recomenda que se não for possível a instalação dos 

aerogeradores de maneira que os receptores próximos fiquem isentos dos 

efeitos de shadow flicker, a duração destes no receptor não deve superar 

30 horas anuais ou 30 minutos ao dia, considerando o dia de maior 

afetação, baseado no pior cenário, conforme detalhamento apresentado 

no item 3.8.1. Tais limites de exposição são igualmente recomendados 

pela Organização Mundial da Saúde – OMS. 

 

Desta forma, considerando que o efeito de shadow flicker tende a 

apresentar baixa significância no entorno do empreendimento e tendo em 

vista que a readequação do projeto tendo por base a distância do 

aerogerador de qualquer receptor equivalente a 10 vezes ao diâmetro do 

rotor acabaria por limitar os locais possíveis de implantação, os programas 

ambientais associados à fase de licenciamento de instalação do 

empreendimento contemplarão estudos e ações específicas voltadas ao 

atendimento dos padrões de exposição a este efeito recomendados pela 

OMS.  

 

Desta forma, caso identificada a ocorrência do efeito em períodos 

superiores aos recomendados pela OMS, serão adotadas metidas 

mitigadoras que consistem basicamente na implantação de barreiras 

físicas (cortinamento vegetal) a fim de bloquear a eventual incidência do 

efeito nas residências próximas. A localização destas “barreiras verdes” 
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poderá ser determinada com precisão a partir dos estudos 

supramencionados, e pode funcionar demaneira conjunta à atenuação da 

ocorrencia do efeito de shadow flicker e do aumento dos níveis de ruídos 

junto aos receptores. 

 

AIA 13 – Efeito de sombreamento (shadow flicker). 

Aspecto ambiental 
Efeito de sombreamento (shadow flicker) nos 

receptores mais próximos, durante a fase de operação 

Impacto ambiental 
Impacto na saúde e no bem-estar da população do 

entorno 

Ocorrência R Temporalidade F (MP/LP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do impacto 
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AID O 2 2 1 1 2 8 PS 
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Preventivas 

- Realização, junto a fase de projeto executivo e plano 

básico ambiental (PBA), de simulações de ocorrência e 

abrangência de efeito de shadow flicker ocasionado 

pelos aerogeradores do empreendimento, com vistas a 

verificar o atendimento dos limites de exposição 

preconizados e adequação de projeto e/ou proposição 

de medidas atenuadoras, quando necessário. 

Mitigadoras 

- Implantação de vegetação arbóerea no entorno dos 

receptores, caso o estudo identifique situações em 

desacordo com os níveis recomendados pela OMS; 

- Realização de ajustes operacionais em casos 

eventualmente críticos quanto aos limites de 

exposição preconizados. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor. 
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7.3.4.13. Interferência eletromagnética 

O impacto relacionado à interferência eletromagnética está associado à 

fase de operação dos parques eólicos integrantes do complexo, à 

subestação e linha de transmissão, sendo que, conforme descrito 

anteriormente no item 3.8.1.1., empreendimentos eólicos podem 

apresentar interferência eletromagnética em diversos tipos de sinais úteis 

às atividades humanas, como de televisão, rádio, celular e radar (National 

Research Council, 2007). Tais efeitos também podem ser ocasionados 

pelo campo eletromagnético ocasionado em locais com alta tensão de 

energia, como subestações e linhas de transmissão. 

 

De caráter negativo, a interferência eletromagnética consiste na possível 

interrupção, obstrução, degradação ou limitação do desempenho de 

equipamentos eletrônicos existentes no entorno, as quais podem ser 

causadas pela interferência passiva das turbinas eólicas nas estações de 

rádio e televisão, bem como por emissões eletromagnéticas dos próprios 

aerogeradores.  

 

Como apresentado no item 3.8.1.1, na caracterização de fontes de 

distúrbio, entre as possíveis interferências que os diversos sinais 

existentes podem sofrer estão (National Research Council, 2007): 

 Televisão – espalhamento e reflexão do sinal pelas turbinas, 

principalmente pelas pás dos aerogeradores; 

 Rádio – De maneira geral a interferência é insignificante, sendo 

aplicada somente a curtas distâncias (cerca de 10 m) de turbinas 

eólicas; 

 Telefone celular – A possível interferência na qualidade do sinal de 

celulares dependerá da posição do receptor, bem como de sua 

movimentação, topografia do entorno e da existência de obstáculos, 

sendo que o simples deslocamento do receptor pode assegurar que 
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a interferência ocasionada pelas torres eólicas, caso exista, seja 

mínima sobre a qualidade da comunicação. 

 

Ressalta-se que esta interferência tem relação com uma série de fatores e 

características do entorno, como a localização das turbinas com relação 

aos transmissores e receptores de sinais eletromagnéticos, as 

características das pás e da torre, bem como a frequência do sinal. 

(SOUZA et al, 2015).  

 

Destaca-se que as Resoluções ANEEL nº 398/2010 e 616/2014 

apresentam como limites de exposição do público em geral e população 

ocupacional a campos eletromagnéticos os valores estabelecidos pela 

Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante – 

ICNIRP e recomendados pela Organização Mundial da Saúde – OMS, 

apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 147 – Limites de exposição a campo eletromagnético estabelecidas pelas 

resoluções ANEEL. 

Tipo de população 

Instalações em 50 Hz Instalações em 60 Hz 

Campo 

elétrico 

(kV/m) 

Campo 

magnético 

(µT) 

Campo 

elétrico 

(kV/m) 

Campo 

magnético 

(µT) 

Público em geral 5,00 200,00 4,17 200,00 

População 

ocupacional 
10,00 1000,00 8,33 1000,00 

Fonte: ANEEL, 2009. 

 

Conforme diretrizes do Artigo 5º da Resolução ANEEL nº 616/2014, os 

agentes de geração, transmissão e distribuição responsáveis por novas 

instalações com tensão igual ou superior a 138 kV devem encaminhar à 

ANEEL, em até 90 dias após entrada em operação em carga memorial de 

cálculo ou relatório das medições de campo elétrico e campo magnético. 

Desta forma, estas diretrizes serão observadas na implantação e início de 

operação do empreendimento. Visando um avaliação preliminar, os 

projetos executivos do empreendimento contemplarão simulações dos 
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campos eletromagnéticos a serem gerados pela subestação, linha de 

transmissão e aerogeradores, a serem executados através de software 

específico voltado a esta avaliação (EFC-400 Electric and Magnetic Field 

Calculation – Narda safety Test Solutions). Desta forma, caso identificadas 

possíveis interferências junto a residências e ocupações do entorno do 

empreendimento, as simulações permitirão ajustes de projeto, caso 

necessário, para total atendimento dos limites preconizados pelas 

resoluções ANEEL e pela OMS. 

 

Os resultados e eventuais ações de monitoramento e adequação serão 

apresentado na fase de LI do empreendimento, junto ao detalhamento 

executivo do Plano Básico Ambiental proposto para o empreendimento. 
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AIA 14 – Potencial interferência eletromagnética. 

Aspecto ambiental 

Instalação e operação do complexo eólico em local com 

presença de sinais de diversas fontes (televisão, rádio, 

celular, radar). 

Impacto ambiental 

Possibilidade de interferência eletromagnética 

(interrupção, degradação, obstrução ou limitação) em 

sinais úteis às atividades humanas (televisão, rádio, 

celular e radar). 

Ocorrência P Temporalidade F (MP/LP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 

I
S

 

S
I
G

 

AID O 3 2 6 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Utilização de materiais que minimizem a interferência 

eletromagnética (fibra de vidro e resina epóxy na 

fabricação das pás); 

- Isolamento e manutenções regulares no sistema 

elétrico das turbinas; 

- Realização de estudos preditivos de campo 

eletromagnético, na fase de projeto executivo, a fim de 

identificar situações potencialmente críticas associadas a 

este efeito e possibilitar ajustes de projeto, se 

necessário. 

Mitigadoras 

- Realizaçao de medições de campo eletromagnético nos 

parques eólicos, subestação e linha de transmissão em 

até 90 dias após o início de suas operações. Novas 

medições deverão ser realizadas no caso de ocorrência 

de aumento de geração e aumento de carga na 

subestação e linha de transmissão. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor. 
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7.3.4.14. Perda da cobertura vegetal nativa e alteração da 

paisagem 

A implantação das estruturas associadas ao empreendimento implica na 

remoção de remanescentes de vegetação natural, campestre ou florestal, 

em diferentes estágios de sucessão ecológica e graus de perturbações 

(áreas antropizadas). 

 

O projeto prevê a ocupação de aproximadamente 93,58 ha de campos 

naturais e a supressão de aproximadamente 29,46 ha de capões de 

vegetação arbórea nativa, conforme apresentado no diagnóstico do meio 

biótico, junto ao item 6.2.1.2.4.  

 

O fator mais relevante neste impacto é que a perda de vegetação nativa 

resulta em distintas consequências ao ecossistema regional, tais como a 

redução de biodiversidade e do potencial genético das espécies que 

habitam a região, com a possível diminuição de abundância de espécies, 

alterações na dinâmica de polinização e disseminação de sementes, além 

da possibilidade de comprometimento de espécies endêmicas, raras e 

ameaçadas, contribuindo para redução do número de indivíduos destas 

espécies. 

 

A supressão de vegetação, a execução das obras e as modificações da 

paisagem na ADA, em conjunto com o aumento do fluxo de pessoas e do 

tráfego de maquinários podem ocasionar substituição da fauna local. 

Consequentemente, pode haver também uma alteração na dinâmica de 

dispersão de sementes já estabelecida no local, além da alteração nos 

processos de polinização de indivíduos arbóreos, herbáceos e arbustivos. 

 

Conforme apresentado junto ao capítulo de diagnóstico, nas 

fitofisionomias da região do empreendimento ocorrem naturalmente 

algumas espécies que estão enquadradas como ameaçadas de extinção. 
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Dessa forma, com a supressão vegetal haverá a perda de alguns 

indivíduos, o que pode resultar em redução da biodiversidade, da riqueza 

florística e da abundância de indivíduos das espécies classificadas em 

alguma categoria de ameaça. 

 

Este impacto ocorrerá na fase de implantação, quando haverá a 

substituição da cobertura vegetal natural para implantação do 

empreendimento, sendo que os efeitos são irreversíveis uma vez que a 

área suprimida será ocupada pelas bases das torres, acessos, subestação 

e linha de transmissão, não retornando mais à sua condição anterior. 

 

Associado aos processos em questão existe também a alteração da 

paisagem local, cujas modificações mais significativas se concentrarão na 

ADA, especificamente nas áreas em que serão implantados os 

aerogeradores. Apesar da natureza negativa, em função do apelo 

ambientalmente correto associado às usinas eólicas, espera-se que grande 

parte da população que mora ou transita pela região do empreendimento, 

seja sugestionada pelos aspectos positivos desta nova paisagem e pelos 

benefícios desta fonte de energia comparativamente a outras fontes. 

 

Para mitigar este impacto está prevista a execução dos programas de 

resgate de flora, acompanhamento da supressão de vegetação e de 

recuperação de áreas degradadas. Como medidas compensatórias, será 

executado o que determina a Lei da Mata Atlântica (Lei Federal nº 

11.428/2006), que estabelece que o corte de vegetação primária ou 

secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma 

Mata Atlântica, fica condicionado à compensação ambiental na forma de 

área equivalente à extensão desmatada, com as mesmas características 

ecológicas e na mesma bacia hidrográfica.  

 

Para os casos de intervenção em áreas de preservação permanente será 

atendida a Resolução CONAMA nº 369/2006. Esta resolução determina 
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que as medidas de caráter compensatório serão estabelecidas pelo órgão 

ambiental, previamente à emissão da autorização para intervenção ou 

supressão de vegetação em APP, e consistirão na efetiva recuperação ou 

recomposição de APP, devendo ocorrer na mesma sub-bacia hidrográfica. 

Estas ações estão previstas no programa de compensação ambiental.  

 

É importante salientar que o empreendimento está inserido em uma 

matriz agrícola, sendo que o uso do solo na AID é composto em mais de 

50% por agricultura e silvicultura. Neste contexto, a concepção do projeto 

dos parques eólicos considerou a alternativa locacional com menor 

impacto em remanescentes de vegetação nativa e APP’s, conforme 

detalhado junto ao item 4.  
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AIA 15 – Perda de cobertura vegetal nativa e alteração da paisagem. 

Aspecto ambiental 

Abertura de áreas para a instalação dos 

aerogeradores, canteiro de obras, subestação, linha 

de transmissão e abertura de acessos. 

Impacto ambiental 
Perda de cobertura vegetal nativa e alteração da 

paisagem. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

ADA I 1 2 3 1 3 18 PS 

AID I 1 2 3 1 3 18 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras 

- Realização de resgate de flora antes e durante as 

atividades de supressão de vegetação; 

- Recuperação das áreas degradadas geradas durante 

a obra; 

- Controle e minimização da supressão, com destino 

adequado do material vegetal gerado; 

Compensatórias 

- Destinação de área equivalente à desmatada 

conforme estabelecido na Lei da Mata Atlântica; 

- Realização de plantio compensatório por 

intervenção em APP. 

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pela obra. 
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7.3.4.15. Alteração da vegetação nativa do entorno 

A invasão por espécies exóticas se enquadra, juntamente com a 

conversão de áreas nativas para uso agrícola, como uma das principais 

ameaças para os campos naturais, devido a introdução de espécies que 

não fazem parte naturalmente desses ecossistemas, mas que se 

naturalizam e passam a provocar mudanças em seu funcionamento, 

causando impactos também na fauna associada a essas formações. 

 

A abertura/adequação das áreas de acesso, implantação de canteiros de 

obras e frentes de serviço associadas ao empreendimento podem ser 

agentes facilitadores ao estabelecimento de espécies exóticas de fácil 

disseminação. Espécies vegetais utilizadas como fonte de alimentação 

humana também podem ser dispersas por funcionários envolvidos nas 

obras de implantação do empreendimento.  

 

O estabelecimento de espécies exóticas invasoras implica em impacto 

negativo para a flora e fauna da região, causando desequilíbrio ecológico e 

dificultando o estabelecimento de espécies nativas e da recuperação das 

áreas, além de possivelmente causar a colonização de áreas onde a 

vegetação nativa já está estabelecida.  

 

Algumas espécies de gramíneas exóticas de rápido crescimento podem 

apresentar competição com as espécies nativas. Outra espécie exótica e 

invasora das fisionomias herbáceas é o Pinus sp., que atualmente já está 

estabelecido na região por meio de plantios comerciais, e compõe cerca de 

15% do uso do solo da AID do empreendimento. 

 

A alteração da vegetação nativa remanescente ocorrerá com maior 

intensidade principalmente nas ações e fases do empreendimento que 

exigem uma demanda maior de mão de obra, ou seja, na fase de 

implantação. Para minimizar e até evitar que este impacto ocorra será 
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realizada a instrução e conscientização dos trabalhadores para que não 

explorem recursos vegetais remanescentes e que os resíduos gerados 

tenham a correta destinação. 

 

AIA 16 - Alteração da vegetação nativa do entorno. 

Aspecto ambiental Atividades de implantação do empreendimento. 

Impacto ambiental Alteração da vegetação nativa do entorno. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP/LP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

AID I 3 1 2 2 1 12 PS 

AID O 1 1 2 1 3 6 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Instrução aos trabalhadores durante as obras para que 

não adentrem nas áreas florestais remanescentes no 

entorno do empreendimento; 

- Treinamentos relacionados à educação ambiental dos 

trabalhadores. 

Mitigadoras 

- Realização de resgate de flora antes e durante as 

atividades de supressão de vegetação; 

- Recuperação das áreas degradadas pela obra. 

Compensatórias 
- Compensação ambiental, realizada através de programa 

específico. 

Potencializadoras -  

Responsabilidades - Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 
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7.3.4.16. Perda de habitats para a fauna 

Para a construção do empreendimento será necessário, em alguns locais, 

a retirada de remanescentes de vegetação natural, campestre ou florestal, 

em diferentes estágios de sucessão ecológica e graus de perturbações 

antrópica. Este impacto ocorrerá na fase de implantação do 

empreendimento, sendo que os efeitos são irreversíveis uma vez que a 

área suprimida será ocupada pelas bases das torres, acessos e linha de 

transmissão, não retornando mais à sua condição anterior durante a vida 

útil do empreendimento. 

 

É importante ressaltar que o empreendimento será inserido em uma área 

em que 50% do uso do solo é destinado à atividades de agricultura e 

silvicultura. Além disso, as espécies com maior exigência de habitats com 

maior qualidade, as ameaçadas e endêmicas, possuem ocorrência em 

florestas nativas que pela concepção do projeto serão pouco afetadas. 

Neste contexto, a concepção do projeto dos parques eólicos considerou a 

alternativa locacional que causasse o menor impacto em remanescentes 

de vegetação nativa e áreas de preservação permanente.  

 

Todavia, ainda que pontualmente, a redução de habitat impactará 

diretamente para a fauna local, visto que seus refúgios e microhábitats 

podem ser alterados e/ou eliminados, o pode afetar a disponibilidade de 

recurso e causar o aumento da densidade em outras áreas próximas, bem 

como a redução da mobilidade, reduzindo o potencial de dispersão e 

colonização. Apesar de pouco significativo, algumas ações podem auxiliar 

na redução do impacto local em curto e longo prazo, tais medidas 

implicam em realizar o afugentamento e resgate da fauna local, o 

monitoramento da fauna realocada no entorno do empreendimento e a 

realização de plantio compensatório, que possibilitará o reestabelecimento 

de novos habitats.  
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AIA 17 – Perda de habitats para fauna. 

Aspecto ambiental 
Supressão de vegetação para implantação do 

empreendimento. 

Impacto ambiental Redução e perda de habitats para fauna. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

ADA e AID I 1 2 2 1 2 8 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Vistoria das áreas antes da supressão da vegetação, 

buscando sítios reprodutivos ou locais de nidificação 

ativos. E suspensão da supressão quando encontrados os 

locais de reprodução ativos. 

- Obtenção de autorização de supressão de vegetação 

para as áreas onde esta ação é necessária, conforme 

projetoexecutivo a ser elaborado. 

Mitigadoras 

- Acompanhamento da supressão de vegetação evitando 

supressões além do permitido  pela autorização de 

supressão da vegetação; 

- Ações de educação ambiental com a finalidade de 

sensibilização ambiental e conservação dos habitats 

remanescentes; 

- Ações de monitoramento da fauna local, visando a 

relação entre espécies da fauna com os habitats 

ocupados. 

Compensatórias 
- Realizar o plantio compensatório e recuperação de áreas 

degradadas, visando reestabelecer um ambiente florestal. 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 

 

7.3.4.17. Perturbação e afugentamento da fauna terrestre 

As atividades de supressão da vegetação, associada a geração de ruídos 

provenientes do tráfego dos veículos e máquinas, operação de 

equipamentos, terraplenagem, implantação das estruturas, como as 
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fundações e montagem das torres e dos aerogeradores, induz os 

indivíduos a se deslocarem para áreas menos perturbadas. Esse 

afugentamento da fauna acontece principalmente durante a fase de 

implantação do empreendimento, sendo que a fauna, de forma geral, 

tende a se deslocar para as áreas adjacentes com menor perturbação. 

Todavia, na fase de operação do empreendimento, ainda que em menor 

intensidade haverá perturbação sobre a fauna local, em função da 

movimentação de funcionários para a execução das manutenções nas 

infraestruturas. 

 

Com a modificação das estradas existentes e o aumento do tráfego de 

veículos pesados, aumentará a perturbação sobre a fauna local, repelindo 

a fauna para áreas com menor perturbação. Assim, serão necessárias 

medidas preventivas e mitigadoras como o afugentamento e resgate 

prévio dos espécimes pela equipe especializada, priorizando os animais 

que apresentam dificuldade de deslocamento em grandes distâncias, 

como lagartos de pequeno porte, pequenos anfíbios terrestres e 

arborícolas, serpentes, espécies com hábitos fossoriais e filhotes, ou 

espécies coloniais estabelecidas como algumas abelhas. Além da 

orientação da equipe de supressão durante as atividades, orientação 

quanto à direção e sentido na condução da supressão, direção do 

afugentamento para as áreas com vegetação remanescente permitindo 

um deslocamento seguro dos espécimes.  

 

Na fase de operação este impacto ocorrerá de maneira menos relevante, 

tendo em vista que a movimentação de equipamentos, maquinários e 

pessoas será reduzida e associada a rotinas operacionais e de manutenção 

dos equipamentos. Ainda, podem ocorrer afugentamentos relacionados ao 

ruído proveniente da operação dos aerogeradores, principalmente em seu 

entorno imediato.  
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AIA 18 – Perturbação e afugentamento da fauna terrestre. 

Aspecto ambiental 
Emissão de ruídos por maquinários, equipamentos, 

supressão da vegetação e presença de humanos. 

Impacto ambiental Perturbação e afugentamento da fauna.  

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP/LP) 

Natureza NEG Origem IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

ADA e AID I 2 2 2 1 1 8 PS 

ADA e AID O 1 1 2 1 1 2 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Ações de educação ambiental para os trabalhadores da 

obra, frisando a necessidade da redução da velocidades nas 

vias de acesso; 

- Instalação de sinalizadores, indicando a potencial 

presença de fauna nas vias, com risco de atropelamento. 

- Manutenção de sinalização e restrições de velocidade de 

circulação nas vias de acesso durante a fase de operação; 

Mitigadoras 

- Realizar cercamentos em pontos específicos que 

apresentem uma frequência de atropelamento; 

- Instalação de redutores físicos de velocidade nas vias de 

acesso, em pontos com maior potencial de atropelamento; 

- Realização de monitoramento de fauna durante as fases 

de implantação e operação; 

- Monitoramento de ruídos na fase de operação, a fim de 

avaliar o atendimento dos níveis de emissão de ruído 

esperados para os aerogeradores. 

Compensatórias 
- Recuperar ambientes com potencial de manutenção da 

fauna local. 

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor. 
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7.3.4.18. Atropelamento da fauna 

Este impacto deverá ocorrer principalmente durante os períodos de 

implantação do empreendimento, considerando que a operação não 

demandará grande fluxo de veículos circulando nas áreas adjacentes à 

ADA. A presença e operação de máquinas pesadas e o tráfego de veículos 

da empreiteira durante as obras de instalação do empreendimento podem 

causar acidentes associados ao atropelamento e morte de animais 

silvestres, principalmente nos acessos adjacentes às obras, além do risco 

potencial de atropelamento de animais domésticos e de criação. Na fase 

de implantação o risco de atropelamento é potencialmente maior, devido 

a maior intensidade do trânsito de caminhões e maquinário no local. 

 

Considerando as fases de implantação e operação do empreendimento, 

torna-se necessário e importante a adoção de medidas preventivas como 

a sinalização das vias de acesso, fiscalizações do tráfego e ações de 

educação ambiental visando a conscientização dos colaboradores para 

condução consciente com velocidades reduzidas, principalmente em 

estradas rurais e vias de acessos ao empreendimento. 
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AIA 19 – Atropelamento da fauna. 

Aspecto ambiental Trânsito de veículos e maquinários nas vias e obra 

Impacto ambiental Atropelamento e morte de animais. 

Ocorrência P Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 

I
S

 

S
I
G

 

ADA e AID I 3 3 9 S 

ADA e AID O 2 3 6 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Orientação aos colaboradores para tráfego em 

velocidades reduzidas, visando maior segurança e menor 

possibilidade de atropelamento de animais; 

Mitigadoras 

- Implantação de sinalização indicativa e orientativa 

quanto a presença de animais silvestres e importância de 

transitar de acordo com as normas de tráfego 

estabelecidas para as vias de acesso; 

- Instalação de redutores físicos de velocidade nas,vias 

de acesso, em pontos com maior potencial de 

atropelamento; 

- Fiscalização das velocidades de tráfego de veículos 

durante a implantação e operação; 

- Realização do monitoramento de atropelamentos da 

fauna como subsídio para ações que reduzam ou 

impeçam o atropelamento da fauna durante a instalação 

e operação 

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 

 

7.3.4.19. Intensificação da caça predatória 

Apesar de proibidas sem a autorização do órgão ambiental responsável, a 

prática da caça de espécies silvestres é comum em diversas regiões do 

Brasil, e está enquadrada como crime ambiental. A caça vem contribuindo 

gradativamente para um declínio na diversidade biológica, podendo levar 

algumas espécies à extinção ecológica.  
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Considerando que o local de instalação do empreendimento possui áreas 

antropizadas, compostas principalmente por áreas agrícolas, a 

implantação do empreendimento poderá aumentar significativamente a 

presença de pessoas (mão-de-obra) para construção do empreendimento. 

Com a criação e melhoria de acessos, pode contribuir com o aumento do 

efeito cinegético, sobretudo para o grupo de mamíferos e aves silvestres. 

Assim, serão implantadas diretrizes e práticas voltadas à educação 

ambiental junto aos colaboradores e os mesmos deverão ser treinados de 

modo a coibir ações de caça predatória, bem como deverá ser realizada 

fiscalização no período de obras e operação com a intenção de minimizar 

ou até mesmo evitar tal impacto. 

 

AIA 20 – Intensificação da caça predatória. 

Aspecto ambiental 
Instalação e operação do empreendimento e ação de 

colaboradores da obra e moradores do entorno. 

Impacto ambiental Aumento da caça predatória. 

Ocorrência P Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 
I
S

 

S
I
G

 

ADA e AID I 2 3 6 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Atividades de orientação e educação ambiental, 

voltadas aos trabalhadores ligados ao empreendimento e 

a população do entorno; 

- Supervisão ambiental das condutas dos colaboradores; 

- Instalação de sinalização indicativa de proibição de 

caça. 

Mitigadoras 

- Restrição da circulação dos trabalhadores 

exclusivamente às áreas de obra; 

- Fiscalização durante as fases de implantação e operação 

do empreendimento para evitar a captura indevida de 

animais por parte dos trabalhadores da obra e da 

população em geral; 

- Restrição da abertura de acessos ao absolutamente 

necessário. 

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades - Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 
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7.3.4.20. Aumento da fauna sinantrópica e dispersão de vetores 

A migração e estabelecimento das atividades humanas podem propiciar a 

importação de inúmeras doenças tropicais. Da mesma maneira esse fluxo 

de pessoas traz consigo a possibilidade da introdução acidental de 

espécies domésticas e exóticas invasoras (espécies de insetos, artrópodes, 

moluscos e plantas), associados a diversas doenças tropicais. 

 

Dependendo das condições de organização da obra, fatores como o 

acúmulo de resíduos e de sucatas nas áreas do canteiro de obras e áreas 

de apoio às obras (pedreiras, jazidas, areais, centrais de britagem, usinas 

de asfalto e outras), além da própria estocagem de materiais, podem 

favorecer a proliferação de vetores de doenças e a atração de espécies 

sinantrópicas, dentre as quais se incluem roedores que atuam como 

vetores de agentes etiológicos de diversas doenças. Também os esgotos 

sanitários poderão levar à criação de tais situações específicas quando não 

tratados corretamente. Trata-se, portanto, de um impacto de caráter local 

e de baixa magnitude, pela facilidade de mitigação. Porém, torna-se de 

relativa importância, caso venha a ocorrer. 

 

As atividades de implantação acabam por expor os trabalhadores ao risco 

de contraírem doenças de ciclo silvestre uma vez que a fauna afugentada 

busca novos habitats e fontes de recursos, aumentando o risco de 

doenças. Para mitigar este tipo de impacto é necessário manter a 

vacinação dos trabalhadores em dia, principalmente de doenças tropicais, 

além de executar ações de educação em saúde com orientações básicas 

sobre as doenças da região. 

 

A prevenção deste impacto é relacionada à conscientização dos 

colaboradores quanto à necessidade de atuação compatível com as 

normas técnicas para o gerenciamento dos resíduos. A adoção de 
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sistemas de tratamento adequados para os efluentes gerados nas obras 

também se configura como uma importante medida preventiva. 

 

AIA 21 – Aumento da fauna sinantrópica e dispersão de vetores. 

Aspecto ambiental Geração de resíduos e alterações no ambiente natural 

Impacto ambiental Aumento da fauna sinantrópica e dispersão de vetores. 

Ocorrência P Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 

I
S

 

S
I
G

 

ADA e entorno I 1 2 2 PS 

AID O 1 2 2 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Armazenamento e destinação correta de resíduos 

orgânicos gerados pelos colaboradores da obra; 

- Controle do acesso de animais nos canteiros de obras e 

frentes de trabalho; 

- Aplicação de inseticidas e outros produtos voltados ao 

controle de pragas e vetores; 

- Ações de educação ambiental e de saúde aos 

trabalhadores e população da AID; 

- Estabelecimento e fortalecimento de parcerias com 

instituições públicas na prevenção e combate às doenças 

transmitidas por vetores; 

- Utilização de sistemas detratamento de efluentes 

adequados. 

Mitigadoras - Adoção de medidas de saneamento voltadas para o 

controle de pragas e vetores. 

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades - Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 

 

7.3.4.21. Colisão das aves e morcegos nos aerogeradores e 

linha de transmissão 

As instalações das torres e aerogeradores, bem como da linha de 

transmissão de energia elétrica estabelecem um conjunto de interações 

com a paisagem e consequentemente com a fauna alada, impondo suas 

características físicas no local onde serão instalados os novos obstáculos 

artificiais, podendo causar alteração do ambiente compreendido pelo 

espaço aéreo da área de influência do empreendimento. Acidentes por 
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colisão muitas vezes acontecem devido a incapacidade de o espécime 

perceber e/ou realizar uma manobra evasiva frente a um obstáculo 

mesmo em áreas abertas, onde o objeto parece conspícuo sob a 

perspectiva humana (DREWITT; LANGSTON, 2008). 

 

Os grupos faunísticos com maior potencial de sofrer impactos diretos com 

a operação de empreendimentos eólicos são as aves e os morcegos 

(NWCC, 2002). Estudos realizados no Brasil e diversas partes do mundo 

sobre a possibilidade de colisão de aves com linhas de transmissão 

demonstram que este impacto pode vir a ser significativo, chegando a 

representar uma importante causa de mortalidade de aves (HARDEN, 

2002; CEMIG, 2005; ESBELL, 2003). Além disso, as aves de rapina e os 

passeriformes são referências habituais entre os grupos de aves mortas 

por colisão com aerogeradores (MENDES; COSTA, 2002), necessitando de 

ações de manejo ambiental ligado a linhas de transmissão e 

aerogeradores.  

 

De modo geral, as colisões com a fauna alada dependem de um conjunto 

de variáveis relacionadas ao comportamento, ecologia, anatomia e 

fisiologia das espécies. Para as aves, geralmente as espécies que mais se 

expõem ao risco de colisões são principalmente aves de maior porte, que 

voam grandes altitudes, espécies migratórias e as aves que realizam 

deslocamentos de média ou longa extensão, sazonalmente ou diários 

sobre rios, córregos ou marcos naturais de orientação, na medida em que 

suas rotas de voo coincidam com a estratificação aérea onde se 

encontram com as estruturas. Para os morcegos, há várias hipóteses para 

a colisão com as estruturas, entre elas: desorientação acústica ou 

bloqueio do sistema de ecolocalização dos morcegos por ultrafrequência 

produzidas pela movimentação das pás e sua consequente incapacidade 

de identificação destas; e desorientação causada por interferência por 

campos magnéticos próximos às turbinas. Há ainda estudos que mostram 

a morte dos morcegos por barotrauma por descompressão ao se 
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aproximarem das pás das turbinas, sem que haja necessariamente a 

colisão com estas (BAERWALD et al. 2008; DÜRR; BACH, 2004).  

 

Além do próprio dano à vida silvestre, as mortes ocasionadas por colisões 

e eletrocussão nas linhas de transmissão e torres podem vir a provocar 

também danos à transmissão de energia, incêndios nas estruturas e 

incêndios florestais. Considerando que o local de implantação do 

empreendimento está localizado em áreas abertas e já antropizadas, 

formadas principalmente por áreas agrícolas, minimiza-se a probabilidade 

deste tipo de consequências. 

 

De acordo com Hodos (2003), obtiveram-se bons resultados laboratoriais 

com a pintura de uma das pás toda de preto e as outras duas pás 

pintadas de branco, sendo uma medida mitigadora na redução do impacto 

para a fauna alada, considerando que as aves sofrem um efeito ótico 

chamado motion smear que causa o desparecimento das hélices em 

rotação. Usualmente é realizada a pintura das extremidades das pás de 

tons alaranjados ou avermelhados, para evitar o efeito motion smear .  

 

Tendo isso em vista, o empreendimento prevê a execução de ações de 

monitoramento a fim de se identificar a ocorrência de morte de aves por 

colisão nos aerogeradores e a consequente adoção de medidas 

mitigadoras.  



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

860 

AIA 22 – Colisão das aves nos aerogeradores e linha de transmissão. 

Aspecto ambiental 
Rotações dos aerogeradores e transmissão de energia 

elétrica. 

Impacto ambiental 

Colisão das aves e morcegos nos aerogeradores e linha 

de transmissão, causando possivelmente o óbito dos 

espécimes. 

Ocorrência P Temporalidade F (MP/LP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 

I
S

 

S
I
G

 

ADA e AID O 3 3 9 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Instalação das torres e aerogeradores distante de áreas 

com vegetação remanescentes e corpos d’água, conforme 

possibilidades e viabilidade de projeto; 

- Supervisão ambiental constante durante a fase de 

implantação. 

Mitigadoras 

- Pintura da ponta das pás em cor alaranjada ou 

vermelha, evitando que as pás em movimento não sejam 

enxergadas pelas aves, prevenindo colisões da fauna 

alada com os aerogeradores e linha de transmissão. 

- Monitoramento da fauna, com monitoramentos 

específicos para a avifauna e quiropterofauna visando 

entender a dinâmica local das interações (fauna alada) e 

o potenciais de colisões com os aerogeradores e linha de 

transmissão como subsídio para a proposição de medidas 

mitigadoras objetivas e eficientes. 

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor. 
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7.3.4.22. Riscos de acidentes com animais peçonhentos 

Na etapa de implantação do empreendimento ocorrerá potencialmente um 

aumento no número de novos habitats produzidos pelas ações antrópicas, 

tais como os locais de armazenagem de materiais, os quais se não 

adequadamente gerenciados, podem servir de abrigo para animais 

peçonhentos  com capacidade de inoculação de veneno, como serpentes, 

abelhas, vespas, formigas, aranhas e escorpiões, aumentando as chances 

de acidentes com os trabalhadores na obra.  

 

Durante a supressão de vegetação e limpeza do terreno, o risco de 

acidentes aumenta à medida que a vegetação é retirada e os abrigos das 

espécies peçonhentas são expostos, gerando fuga ou resposta de defesa, 

podendo acarretar em riscos à saúde dos colaboradores que atuam 

diariamente no local. 

 

Assim sendo, é indispensável o uso de equipamento de proteção individual 

como calçados apropriados, calça comprida, perneira e luvas por parte dos 

funcionários, além de se evitar o comportamento de risco, como o 

manuseio de animais peçonhentos sem capacitação técnica para a 

atividade. Ações de cunho da educação ambiental devem ser 

empreendidas, reforçando os cuidados que devem ser tomados, bem 

como o estabelecimento de um plano de emergência no caso de 

ocorrência de acidentes. Além dessas medidas, será necessária a 

implantação de ações para gestão de resíduos e limpeza periódica dos 

locais das obras, para controle desses animais. 
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AIA 23 – Risco de acidentes com animais peçonhentos. 

Aspecto ambiental 
Alteração do ambiente natural (perda de hábitat), 

geração e acúmulo de resíduos. 

Impacto ambiental Acidentes com animais peçonhentos. 

Ocorrência P Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 

I
S

 

S
I
G

 

ADA e AID I 2 3 6 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Atividades de orientação e educação ambiental voltadas 

aos trabalhadores ligados ao empreendimento e a 

população do entorno; 

- Garantir a utilização de EPI’s adequados pelos 

trabalhadores; 

- Adequado gerenciamento dos resíduos sólidos gerados 

nas obras; 
- Limpeza periódica das instalações; 

Mitigadoras 

- Plano de emergência caso aconteça o acidente; 

- Atuação da equipe de afugentamento e resgate de 

fauna na busca dos animais peçonhentos durante a 

supressão e limpeza do terreno; 

- Implantação e manutenção de estrutura ambulatorial no 

canteiro de obras central durante toda a fase de obras. 

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades 
Empreendedor e empreiteira (setor de meio ambiente e 

segurança do trabalho). 
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7.3.4.23. Alteração do cotidiano da população 

A implantação e os aspectos construtivos do empreendimento, que 

compreende desde a execução de terraplanagem, drenagem, abertura de 

acessos, canteiros de obras, entre outras atividades, demandará o 

aumento considerável na circulação tanto de equipamentos e maquinários 

de grande porte, responsáveis pelo transporte das peças e instalação das 

torres, quanto de técnicos e operários que trabalharão nesse processo. 

 

Tendo isso em vista, uma das principais implicações que a implantação do 

empreendimento trará aos moradores do entorno da ADA é a alteração de 

seu cotidiano. Essa alteração ocorre, pois a área de alocação do 

empreendimento está situada na zona rural do município, onde o fluxo de 

pessoas e veículos é reduzido, de forma que o incremento nesse trânsito, 

a intensificação das atividades e as possíveis interações entre funcionários 

e moradores pode acarretar em mudanças na rotina desses últimos. Na 

fase de operação não se espera a ocorrência deste impacto, uma vez que 

a circulação de pessoas e principalmente de equipamentos não ocorrerá 

de maneira frequente e será associada principalmente a atividades de 

manutenção.  

 

Como forma de amenizar eventuais alterações no dia a dia dessa 

população propõe-se duas medidas. A primeira diz respeito a um 

Programa de comunicação social com vista a fornecer esclarecimentos à 

população residente no entorno da ADA e na AID sobre o 

empreendimento, suas fases e as estratégias adotadas para sua 

implantação, bem como da circulação de maquinários, equipamentos e 

pessoas associados às obras. 

 

A segunda medida dirige-se aos trabalhadores da fase de implantação do 

empreendimento e tem como proposição principal o desenvolvimento de 

um Programa de Educação Ambiental com o objetivo de orientá-los sobre 
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segurança no trabalho e as melhores formas de se portar frente ao meio 

ambiente e no relacionamento e interação com a comunidade local. Os 

trabalhadores são um dos públicos alvo do Programa de Educação 

Ambiental (PEA) proposto neste EIA.  

 

AIA 24 – Alteração do cotidiano da população. 

Aspecto ambiental Circulação de pessoas e maquinário durante a obra. 

Impacto ambiental Alteração do cotidiano da população. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

AID I 2 1 1 1 1 2 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas -  

Mitigadoras 

- Realizar a comunicação social para esclarecimento à 

população sobre o empreendimento e estratégias 

adotadas; 

- Realizar, junto ao Programa de Educação Ambiental 

(PEA), ações voltadas aos trabalhadores que visem sua 

orientação sobre meio ambiente, segurança e 

relacionamento com a comunidade. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 
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7.3.4.24. Geração de expectativas na população 

Do mesmo modo que acarreta na alteração do cotidiano dos moradores do 

entorno da ADA e da AID, as atividades de implantação do 

empreendimento, identificadas como os aspectos construtivos e o 

incremento no fluxo de pessoas e equipamentos, também ocasionam 

expectativas nesses moradores, assim como naqueles residentes da AII. 

Essas expectativas podem ser de natureza tanto positiva, quanto 

negativa, variando de acordo com a parcela da população afetada e de 

acordo com sua percepção sobre o empreendimento. 

 

As expectativas geradas na população da AII, por exemplo, giram em 

torno do aquecimento da economia gerado pela movimentação no 

comércio e no setor dos serviços que, por sua vez, é causado, 

principalmente, pela contratação de mão de obra e que demanda de 

hospedagem, alimentação, entre outros serviços.  

 

No que concerne à população residente na AID, mas particularmente os 

proprietários das terras onde as torres serão instaladas, as expectativas 

circundam os termos do processo de arrendamento. Isso porque, existe a 

perspectiva de renda extra com o valor pago pelo arrendamento, porém 

alguns moradores convivem com a incerteza que o contrato estabelecido 

será cumprido pelo empreendedor. Como exposto anteriormente, essa 

insegurança dos moradores está fundada em relatos de proprietários de 

terra do empreendimento eólico situado no município vizinho, que alegam 

que os contratos realizados naquele empreendimento não estão sendo 

respeitados. 

 

Assim, para que o processo de implantação do empreendimento ocorra de 

maneira transparente, é de suma importância, desde o planejamento, 

estabelecer estratégias de comunicação social que apresentem de forma 

clara as informações sobre o empreendimento. Só assim poderá construir-
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se a confiança da população da área de influência direta e indireta, bem 

como dos órgãos públicos em relação à implantação do empreendimento, 

evitando expectativas superestimadas e errôneas quanto à atividade a ser 

executada, a partir da divulgação de informações fidedignas e 

transparentes sobre o empreendimento. 

 

Este impacto tem início ainda na fase de planejamento do 

empreendimento, quando diversas pessoas de diferentes áreas acabam 

visitando e circulando nas áreas previstas de implantação para realização 

de medições e estudos associados ao projeto do empreendimento. Nesta 

fase, este impacto apresenta maior relevância do que na fase de 

instalação, quando o empreendimento já está em consolidação.  

 

Portanto, com o intuito de manter a comunidade e órgãos municipais 

informados a respeito do empreendimento, é proposto como medida 

preventiva e mitigadora a execução de um Programa de comunicação 

social específico e direcionado a cada parcela da comunidade. Propõe-se 

também a realização de reuniões com os proprietários das terras com 

vistas a esclarecer dúvidas a respeito dos termos do contrato de 

arrendamento, bem como dos benefícios e restrições que os 

aerogeradores podem trazer à propriedade. 

 

Na fase de planejamento do projeto, conforme apresentado no 

diagnóstico, foram realizadas ações voltadas à minimização das 

expectativas dos proprietários das áreas, tais como a reunião de 

apresentação do projeto e metodologia de trabalho do EIA/RIMA, além 

das tratativas e firmamentos de pré-contratos de arrendamentos das 

áreas a serem ocupadas pelo empreendimento.  
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AIA 25 - Geração de expectativas na população. 

Aspecto ambiental Atividades de implantação do empreendimento. 

Impacto ambiental Geração de expectativas na população. 

Ocorrência R Temporalidade A/F (MP) 

Natureza NEG Origem IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

AII e AID P 2 2 2 2 1 16 PS 

AII e AID I 2 1 2 2 1 8 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas  

Mitigadoras 

- Realizar a comunicação social para esclarecimento à 

população e instituições locais sobre o 

empreendimento e estratégias adotadas; 

- Realizar o acompanhamento das ações de 

indenização e da execução dos contratos de 

arrendamento das áreas afetadas, através de 

programa específico. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor. 
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7.3.4.25. Geração de emprego e renda 

A implantação e a operação do empreendimento resultarão na criação de 

postos de trabalho, sejam estes temporários ou permanentes e, 

consequentemente, impactará o nível de renda da população. 

 

Na fase de planejamento, são gerados empregos associados as etapas de 

projeto, prospecções e estudos ambientais necessários a elaboração do 

projeto do empreendimento e seu licenciamento ambiental. 

 

Para a fase de implantação serão contratados trabalhadores diretos, 

empreiteira(s) e suas subcontratadas e empresas especializadas. Nesta 

fase, os trabalhadores são alocados no empreendimento durante o período 

de implantação, em momentos contínuos ou esporádicos durante o 

período de construção. Já para a fase de operação do empreendimento, 

serão contratados trabalhadores diretos e/ou empresas especializadas 

para realizar a gestão, operação e manutenção do complexo eólico. 

 

A mão de obra está estimada em 500 pessoas durante as obras, entre 

diversas qualificações técnicas e formações. Já para a operação do 

empreendimento é prevista a contratação de 25 profissionais fixos, entre 

operadores de maquinários, vigias, auxiliares, apoio administrativo, 

operação e manutenção. 

 

O diagnóstico econômico aponta que parte da demanda por trabalhadores 

poderá ser absorvida pela população do município de Palmas, com 

exceção às atividades mais específicas e com alto nível de especialização. 

O fortalecimento deste fator poderá ocorrer através da medida 

potencializadora de priorização da contratação de mão de obra local. 

 

Embora o incremento econômico ocorra de forma difusa e, portanto, difícil 

de ser mensurado, sua ocorrência é certa, podendo tornar o 
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empreendimento e seus efeitos econômicos potenciais fonte de renda para 

diversos grupos populacionais dos municípios da AID. 

 

Adicionalmente, parte dos rendimentos obtidos através dos diferentes 

tipos de contratação, tanto na fase de implantação quanto na fase de 

operação, será transformada em consumo. Principalmente em decorrência 

dos gastos realizados pelos empregados diretos e indiretos, serão gerados 

regionalmente novos empregos, através do processo denominado 

empregos efeito-renda. A circulação destes recursos financeiros 

localmente aumentará o nível de atividade econômica local e incentivará a 

instalação de novas empresas, o que pode ser chamado de diversificação 

da economia. Este fenômeno ocorre também através de free riders, que 

são pessoas ou empresas que irão se aproveitar de possíveis melhorias de 

infraestrutura e econômicas que o município sofra, sem ter que investir 

economicamente. 

 

Conforme apresentado junto ao diagnóstico (item 3.7.2.8 e item 3.7.3.6), 

principalmente na fase de obras, espera-se além dos empregos diretos a 

geração de uma quantidade significativa de empregos indiretos e por 

efeito renda, aspecto bastante positivo associado ao empreendimento. 

Estes epregos tendem a se concentrar na região de implantação, mas 

podem atingie escalas de abrangência em diferentes locais e regiões, 

tendo em vista a produção de peças e equipamentos associados ao 

empreendimento, por exemplo. 

 

Visando a capacitação da mão de obra local para atuação no 

empreendimento, está prevista a execução de programa de capacitação e 

treinamento da mão de obra local. 
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AIA 26 – Geração de emprego e renda. 

Aspecto ambiental Implantação e operação do empreendimento. 

Impacto ambiental Geração de emprego e renda. 

Ocorrência R Temporalidade A/F (MP/LP) 

Natureza POS Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

S
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

AII e regional P 2 1 1 2 2 8 PS 

AII e regional I 2 3 2 2 2 48 S 

AII e regional O 2 1 3 2 3 36 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras - 

Compensatórias - 

Potencializadoras 

- Priorização de contratação de mão de obra e 

fornecedores locais; 

- Execução de programa de treinamento e capacitação 

da mão de obra local. 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 

 

7.3.4.26. Geração de tributos diretos e indiretos 

Em decorrência da mobilização de mão de obra local na implantação e 

operação do empreendimento; da demanda por bens e serviços diversos, 

como o fornecimento de combustível e demais materiais de consumo, 

terceirização de algumas atividades e outros; bem como dinamização da 

economia local, haverá incremento da arrecadação de tributos diretos e 

indiretos. 

 

Poderão ser observadas contribuições às receitas orçamentárias do 

município. Entre as receitas tributárias, são esperados aumentos de 

arrecadação em grande parte dos impostos e taxas municipais, entre eles 

o IPTU, IRRF Trabalho e o ISSQN. Adicionalmente, algumas contas 
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relativas às transferências estaduais com indexadores na atividade 

econômica e contribuição municipal poderão sofrer variações positivas. 

 

Trata-se, portanto, de um dos impactos positivos do empreendimento, 

que se estende ao período de operação do empreendimento e que deve 

alcançar outras esferas para além da municipal, considerando os encargos 

associados à mão de obra, materiais e equipamentos. 

 

AIA 27 – Geração de tributos diretos e indiretos. 

Aspecto ambiental Implantação e operação do empreendimento. 

Impacto ambiental Geração de tributos diretos e indiretos. 

Ocorrência R Temporalidade F (MP/LP) 

Natureza POS Origem DIR/IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
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m
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 o
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e
v
 

C
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t 

o
u

 

r
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v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

AII e regional I 2 3 3 2 1 36 S 

AII e regional O 2 3 3 2 3 108 MS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras - 

Compensatórias - 

Potencializadoras 

- Priorização de contratação de mão de obra e 

fornecedores locais; 

- Execução de programa voltado à capacitação e 

treinamento de mão de obra local. 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 

 

7.3.4.27. Aumento na demanda por serviços urbanos e 

comunitários 

O aumento da demanda por equipamentos e serviços urbanos e 

comunitários é um impacto real que está condicionado a migração de mão 

de obra externa para a cidade de Palmas, que possivelmente arcará com 

essa demanda. 
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Os equipamentos públicos municipais que usualmente sofrem maior 

pressão em movimentos migratórios de contingente de trabalhadores são 

as unidades de atendimento à saúde e as escolas, já que quando o 

município não tem a capacidade de ofertar a mão de obra necessária para 

o empreendimento acaba ocorrendo contratação de pessoas de fora da 

região e essas muitas vezes vem com suas famílias aumentando a 

demanda por esses estabelecimentos. 

 

Durante o pico das obras de implantação do empreendimento é esperado 

um contingente de aproximadamente 500 trabalhadores, sendo 

pretendido que grande parte desta obra seja proveniente do próprio 

Município de Palmas. Desta forma, espera-se que a demanda por 

trabalhadores de outras regiões se restrinja a poucos postos de trabalho, 

normalmente de maior qualificação técnica associada à área de 

engenharia e montagem dos equipamentos. Mesmo para esta demanda, 

deve-se priorizar a utilização de trabalhadores qualificados disponíveis em 

regiões mais próximas a Palmas, reduzindo assim os efeitos de fluxos 

migratórios mais distantes.  

 

Salienta-se que a fase de operação demandará cerca de 25 trabalhadores 

diretos, sendo pretendida também a priorização de mão de obra local. 

Nesta fase também é esperado que haja demanda, mesmo que para 

poucos postos, de mão de obra de maior qualificação e disponível em 

outras regiões. 

Desta forma, considerando a priorização da contratação de mão de obra 

local e o contingente reduzido esperado de trabalhadores de maior 

qualificação técnica provenientes de outras regiões, considera-se que este 

impacto é pouco significativo, já que os trabalhadores locais já são 

contemplados pelos equipamentos e serviços urbanos existentes no 

município.  
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Embora seja um impacto potencial pouco significativo, algumas medidas 

preventivas devem ser tomadas. Dentre elas a própria priorização de 

contratação de mão de obra local garante que a demanda aos serviços 

não sofra acréscimo considerável, além de gerar empregos e renda para 

moradores dos próprios municípios. Treinar os trabalhadores para adoção 

de procedimentos de segurança adequados ao desenvolvimento de suas 

funções também é uma medida importante para precaver acidentes que 

requereriam atendimento de saúde. 

 

Além disso, tendo em vista o porte da obra e número de trabalhadores 

esperado, o empreendimento contará com ambulatório no canteiro de 

obras central. Ainda, o empreendedor deve fomentar parcerias com 

instituições de saúde do município, visando garantir que a demanda 

decorrente do empreendimento não prejudique o atendimento dos 

trabalhadores e da população em geral do município. 

 

Com isso as principais medidas mitigadoras a serem tomadas são a 

contratação de mão de obra local e o treinamento adequado dos 

trabalhadores envolvidos com o empreendimento.  
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AIA 28 - Aumento da demanda por serviços urbanos e comunitários. 

Aspecto ambiental Contratação de mão de obra migrante. 

Impacto ambiental 
Aumento da demanda por serviços urbanos e 

comunitários. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
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AII I 2 2 1 1 3 12 PS 

M
e
d
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a
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Preventivas 
- Priorização de contratação de mão de obra e utilização 

de fornecedores locais. 

Mitigadoras 

- Priorização de contratação de mão de obra e utilização 

de fornecedores locais; 

- Treinamento adequado dos trabalhadores; 

- Buscar a realização de parcerias com instituições de 

saúde do município a fim de garantir o atendimento dos 

trabalhadores de fora do município e manutenção das 

condições de atendimento a população local; 

- Implantação e funcionamento de ambulatório médico 

no canteiro de obras central do empreendimento para 

atendimento a casos de menor complexidade, evitando 

assim sobrecarga no sistema de saúde do município. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 
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7.3.4.28. Aumento do potencial turístico 

Embora a região de Palmas já disponha de um empreendimento similar ao 

que se pretende implementar, os investimentos realizados com objetivo 

de explorar o potencial turístico que uma usina eólica pode representar 

ainda são incipientes. Isso porque atualmente existe somente um ponto 

de observação dos aerogeradores em operação na região. A resistência 

em investir nesse setor tanto por parte do poder público, quanto dos 

moradores pode justificar-se, em certa medida, pelo fato de que poucos 

aerogeradores do empreendimento existente fazem parte do território do 

município. A grande maioria dos parques em operação, conforme 

apresentado nas seções introdutórias deste estudo, está situada em áreas 

do município vizinho de Água Doce, no Estado de Santa Catarina.  

 

Assim, uma vez da instalação do Complexo Eólico Palmas II, o potencial 

turístico da região, que atualmente é incipiente e dedicado principalmente 

ao turismo rural, o qual explora a gama de recursos naturais do município, 

como os campos, cachoeiras, rios e até mesmo o clima frio, e ao turismo 

religioso, com visitações às construções históricas e santuários; poderá 

ser expandido em função do empreendimento. 

 

Dessa forma, visando o aumento do potencial turístico do Município de 

Palmas, o Programa de comunicação social deve fomentar o turismo na 

região, divulgando tanto os benefícios, quanto o funcionamento de uma 

usina eólica. Desta forma, o empreendimento pode ser um catalizador ao 

setor turístico do município, contribuindo não somente para a visitação 

turística em si, mas também para atividades técnicas e correlatas à 

educação ambiental de instituições de ensino da região, com a 

disseminação das práticas de geração de energia através de uma fonte 

limpa e renovável. 
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AIA 29 – Aumento do potencial turístico. 

Aspecto ambiental Operação do empreendimento. 

Impacto ambiental Aumento do potencial turístico. 

Ocorrência R Temporalidade F (LP) 

Natureza POS Origem IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
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e
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S
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AII O 3 2 3 1 3 54 S 

M
e
d
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a
s
 

Preventivas -  

Mitigadoras -  

Compensatórias - 

Potencializadoras 

- Executar ações de comunicação social visando  

incentivar o turismo a partir do empreendimento; 

- Buscar a viabilização de parcerias com o poder público 

e entes privados do município para fomento à atividades 

de visitação dos parques. 

Responsabilidades Empreendedor. 
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7.3.4.29. Redução da área produtiva e alteração do uso do solo 

A implantação das torres eólicas, abertura e adequação de acessos, 

instalação de linhas de transmissão e construção de outras estruturas de 

apoio ao empreendimento acarretarão na ocupação de parcela do espaço 

produtivo de áreas rurais. Atualmente, parte dos locais previstos para 

instalação do empreendimento é ocupada por produções agrosilvopastoris. 

 

Os locais com transformação efetiva de uso são aqueles correspondentes 

à Área Diretamente Afetada. Especificamente nos locais de implantação 

dos aerogeradores, na fase de instalação haverá uma maior redução das 

áreas produtivas, uma vez que nesta fase é necessária uma maior área 

para manobras de maquinários, guindastes e demais estruturas e 

materiais envolvidos na execução das fundações e montagem das torres. 

A partir da fase de operação, quando não se necessita de área 

significativa no entorno das torres, estas intervenções serão reduzidas, 

podendo parte deste espaço ser recuperado, possibilitando novamente a 

realização de atividades produtivas.  

 

Outro local que sofrerá esta interferência é o traçado da linha de 

transmissão, onde há alteração ocasionada pela instalação das torres (ou 

postes) e pela sua faixa de servidão (área de entorno dos cabos de 

energia onde os usos possuem restrições). Esta alteração é permanente, 

tendo em vista as restrições de uso da faixa de servidão. Para as linhas de 

conexão interna, esta intervenção é minimizada tendo em vista que a 

implantação destas está prevista junto aos acessos.  

 

Outra questão relevante associada ao entorno da linha de transmissão, é 

a limitação operacional de maquinários agrícolas de maior porte, tais 

como colheitadeiras e pulverizadores do tipo oniporte, por questões de 

segurança. Neste locais, serão necessários cuidados extras por parte dos 

proprietários para prevenir a ocorrência de aceidentes com estes 
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equipamentos. Para esta questão, ações de comunicação social junto aos 

proprietários são de fundamental importância. 

 

Para a redução do impacto sobre as propriedades, medidas mitigadoras e 

compensatórias devem ser tomadas. A utilização de acessos já existentes, 

priorizando sua adequação ante a abertura de novas estradas, consiste 

uma das principais medidas para minimizar as necessidades de 

intervenção nas áreas produtivas das propriedades. Ainda, a adoção de 

linhas de conexão interna junto ao traçado dos acessos previstos diminui 

consideravelmente as restrições de uso do solo, concentrando tal 

ocupação em local já de uso restrito pela presença dos acessos viários. 

 

Nas áreas de uso temporário, como as áreas de montagem adjacentes as 

torres e canteiro de obras, a promoção de medidas de recuperação destes 

locais permite que os mesmos sejam novamente utilizados como áreas 

produtivas. Para tanto, a execução de programa voltado a recuperação de 

áreas degradadas se torna fundamental. 

 

Nas áreas cuja alteração de uso do solo é permanente, como na faixa de 

servidão da linha de transmissão, as áreas deverão ser devidamente 

indenizadas aos proprietários. Estas ações serão alvo de programa 

específico, voltado ao acompanhamento de indenizações e cumprimento 

dos contratos de arrendamento das áreas ocupadas. 

 

Conforme apresentado junto ao diagnóstico (item 6.3.10.1), as áreas de 

maior significância quanto à redução de produção compreender os locais 

onde o empreendimento sobrepõe áreas de silvicultura. Os demais locais, 

correspondem a áreas de pastagem e agricultura, que sofrerão alterações 

pontuais pelas estruturas, tendo em vista a possibilidade de 

compatibilização da atividades com a geração de energia. Em todos os 

casos, as áreas afetadas pelas estruturas do empreendimento serão alvo 

de indenização e, no caso dos aerogeradores, de arrendamento da área 
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ocupada, gerando renda aos proprietários e assim minimizando ou até 

sobreponto eventuais perdas por dredução da área disponível para cultivo. 

 

AIA 30 – Redução da área produtiva e alteração do uso do solo. 

Aspecto ambiental 
Implantação das estruturas permanentes e temporárias do 

empreendimento.  

Impacto ambiental Redução da área produtiva e alteração do uso do solo. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP/LP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
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ADA I 3 2 2 1 1 12 PS 

ADA O 3 2 2 1 3 36 S 

M
e
d
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a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras 

- Utilização de acessos já existentes, priorizando a 

adequação das estradas atuais ante a abertura de novos 

acessos; 

- Promover a recuperação das áreas de uso temporário 

após a fase de instalação, permitindo sua utilização 

(canteiro de obras e áreas de apoio/plataformas de 

montagem); 

- Implantação das linhas de conexão internas junto aos 

acessos previstos, concentrando assim as intervenções e 

restrições de uso em um mesmo local. 

Compensatórias 

- Aquisição e/ou indenização aos proprietários das áreas 

cujas alterações resultem em restrições permanentes de 

uso e ocupação do solo; 

- Firmamento de contratos de arrendamento das áreas 

ocupadas pelos aerogeradores, com geração de renda aos 

proprietários com base na produção de energia. 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 
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7.3.4.30. Geração de conflitos entre atividades produtivas 

Conforme apresentado anteriormente (item 1.4.2, item 6.3.6 e item 

6.3.10), as propriedades que compreendem a área diretamente afetada 

do empreendimento se dividem em variadas atividades produtivas, sendo 

que as principais podem ser identificadas como a criação de animais, 

principalmente, bovinos e ovinos; o plantio de grãos, cereais e tubérculos, 

como soja, milho, aveia e batata, e; a silvicultura. 

 

Embora as duas primeiras atividades sofram alguma interferência com a 

implantação do empreendimento, essas são mínimas e ficam restritas à 

perda de pequena parcela de área cultivável. A silvicultura, no entanto, é 

a que poderá sofrer de maneira mais relevante as consequências da 

instalação do empreendimento. Isso porque, o raio ou faixa de segurança 

no entorno das torres restringirá o plantio e cultivo de árvores devido as 

condições de segurança e de rugosidade do terreno necessárias à 

operação dos aerogeradores, assim como as áreas de servidão das linhas 

de transmissão. 

 

Nesse sentido, somando o fato da área estar previamente arrendada com 

fins à silvicultura a diminuição compulsória na área de cultivo, pode-se 

identificar a ocorrência potencial de conflitos entre atividades produtivas, 

ou seja, entre a produção de árvores destinadas à produção de 

compensado, entre outros produtos, e a geração de energia elétrica. Em 

relação a áreas de silvicultura existentes, conforme apresentado no item 

6.3.10.1, há previsão de interferências com alguns aerogeradores dos 

parques Taipinha, São Franciso e Santa Cruz, além de uma pequena 

parcela da linha de transmissão. Tais interferências serão tratadas, quanto 

do projeto executivo, com os proprietários e arrendatários das áreas, 

visando a indenização quanto à perda da área produtiva e concessão da 

área para implantação dos aerogeradores. 
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Como forma de prevenir essa possível geração de conflitos, o Programa de 

comunicação social voltado aos arrendatários e silvicultores com objetivo 

de informar e esclarecer as consequências e, principalmente, os benefícios 

da instalação do empreendimento e da produção de energia limpa. Outra 

medida de grande relevância na minimização deste impacto é a condução 

de ações específicas voltadas aos processos de arrendamento, aquisição e 

indenizações das propriedades onde o empreendimento se insere, 

considerando desde a fase de projeto até a implantação e operação do 

empreendimento em suas diferentes estruturas: acessos, torres, linhas de 

conexão interna, subestação e linha de transmissão. Tendo em vista que 

as áreas a serem ocupadas pelas torres já possuem tratativas de 

arrendamento junto aos proprietários, estas ações serão voltadas 

principalmente ao trajeto da linha de transmissão, que intercepta 

propriedades além daquelas onde se inserem as demais estruturas do 

complexo.  

 

Ressalta-se que, apesar de ocasionar redução pontual da área produtiva, 

a implantação dos aerogeradores é compatível com a atividade 

silvicultural, tendo em vista a altura prevista para as torres, tal como já 

ocorre no parque eólico existente no município vizinho da Água Doce-SC. 

As restrições de plantio se concentram nas áreas de acesso e entorno 

imediato dos aerogeradores. 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

882 

 

Figura 257 – Exemplo de compatibilização de geração eólica com silvicultura em 

parque vizinho no município de Água Doce-SC. 

Fonte: Adapatado de Google Earth, 2017. 
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AIA 31– Geração de conflitos entre atividades produtivas. 

Aspecto ambiental Implantação dos parques eólicos. 

Impacto ambiental Geração de conflitos entre atividades produtivas. 

Ocorrência P Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 

I
S

 

S
I
G

 

AID I 2 2 4 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 
- Realização de ações de comunicação social junto a 

população das áreas de influência do empreendimento. 

Mitigadoras 

- Condução de ações específicas voltadas à promoção de 

indenização, aquisições e arrendamento das áreas 

ocupadas pelo empreendimento. 

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor. 

 

7.3.4.31. Restrição a construções 

A existência das estruturas do empreendimento ocasiona, 

inevitavelmente, a necessidade de restrições de usos específicos em seu 

entorno, visando garantir as condições de segurança operacional 

associadas ao empreendimento. Desta forma, haverão restrições 

associadas a implantação de edificações e estruturas nas propriedades 

junto à faixa de servidão da linha de transmissão e entorno imediato dos 

acessos, subestação e dos aerogeradores. 

 

Para os aerogeradores, considerando que se inserem em áreas destinadas 

ao cultivo agropecuário, considera-se este impacto pouco relevante. As 

restrições apresentadas pelo empreendimento tendem a ocorrer com 

maior significância no entorno da linha de transmissão, tendo em vista 

que essa, em sua porção final, intercepta uma parte da área urbana de 

Palmas, a qual é mais sucetível à demandas de implantação de 

construções. 
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Este impacto se inicia na fase de obras e perdura por toda a vida útil do 

empreendimento. Tais restrições serão objeto das negociações voltadas a 

realização de indenizações e arrendamentos. 

 

AIA 32 – Restrições a construções. 

Aspecto ambiental 
Abertura de estradas, instalação das estruturas de apoio 

e torres eólicas e abertura da servidão da LT. 

Impacto ambiental Restrições a construções. 

Ocorrência R Temporalidade 
F 

(CP/MP/LP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
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e
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ADA I 3 1 1 1 3 9 PS 

ADA O 3 1 1 1 3 9 PS 

M
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a
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Preventivas - 

Mitigadoras 
- Informar os proprietários sobre as restrições através de 

Programa de comunicação social; 

Compensatórias 

- As áreas de restrição de construção serão 

contempladas pelas indenizações e arrendamentos 

associados ao empreendimento. 

Potencializadoras  

Responsabilidades Empreendedor.  

 

7.3.4.32. Alteração no valor dos imóveis 

Alterações nos valores de mercado dos imóveis podem ocorrer na área 

urbana do município de Palmas e nas propriedades inseridas na AID. A 

mudança de percepção pelo mercado imobiliário ocorre por diferentes 

aspectos, como a contratação de trabalhadores, melhoria da 

infraestrutura e redução do potencial produtivo das propriedades. 
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No caso da contratação de mão de obra, ela pode ser influenciada de duas 

formas distintas: a primeira é caso ocorra a contratação de pessoas não 

residentes no município existe a tendência de haver um aumento de 

demanda pelos imóveis inflacionando seus preços, uma vez que essas 

pessoas irão procurar moradias para se hospedar durante o período de 

obras. O segundo ponto é o aumento da média salarial na região, com um 

maior número de pessoas empregadas existe a possibilidade que esses 

indivíduos procurem melhores condições de moradia influenciando os 

preços dos imóveis na região. 

 

As melhorias na infraestrutura previstas ou realizadas através de medidas 

preventivas e mitigatórias, como a pavimentação e sinalização de vias, 

geram expectativas positivas frente aos valores dos imóveis, que podem 

ter preços de mercado mais elevados. Por outro lado, a implantação dos 

aerogeradores e da linha de transmissão acabará reduzindo possibilidades 

de usos de suas áreas de implantação e entornos próximos, afetando a 

produção de algumas culturas, principalmente de silvicultura, reduzindo o 

potencial produtivo das propriedades, podendo causar desvalorização. Em 

contrapartida, todas as áreas ocupadas e/ou que resultem em restrição de 

uso por parte do empreendimento serão alvo de arrendamento ou 

indenizações junto aos proprietários. 

 

Devido à natureza especulativa do impacto assim como seus aspectos, as 

ações que podem ser tomadas são a compensação financeira (indenização 

ou arrendamento) caso exista uma perda significativa, contratação de 

mão de obra local e comunicação social, explicando a necessidade e os 

benefícios da implantação dos eólicos para a população diretamente 

afetada. 
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AIA 33 - Alteração negativa nos valores dos imóveis. 

Aspecto ambiental Implantação do empreendimento  

Impacto ambiental Alteração negativa nos valores dos imóveis  

Ocorrência P Temporalidade F(CP/MP) 

Natureza NEG Origem IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 

I
S

 

S
I
G

 

AID I 3 2 6 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - Contratação de mão de obra local. 

Mitigadoras 

- Compensação financeira (indenização ou 

arrendamento); 

- Comunicação social. 

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor. 

 

AIA 34 - Alteração positiva nos valores dos imóveis. 

Aspecto ambiental Implantação do empreendimento  

Impacto ambiental Alteração positiva nos valores dos imóveis 

Ocorrência P Temporalidade F(CP/MP) 

Natureza POS Origem IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 

I
S

 

S
I
G

 

AID I 3 2 6 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas -  

Mitigadoras -  

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor. 
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7.3.4.33. Interferência nas condições de tráfego 

Em decorrência da necessidade de transportar funcionários e materiais, 

alguns deles sendo veículos longos com mais 30 metros de comprimento, 

o empreendimento gerará tráfego no sistema viário intermunicipal e nas 

vias de acesso à ADA, onde serão implantados os aerogeradores e torres 

de transmissão. Este impacto se configura como pouco significativo, em 

ambas as fases, em decorrência da capacidade de fluxo existente na 

rodovia intermunicipal ser significativamente maior do que o fluxo de 

veículos existente e mesmo que o transporte de cargas seja duradouro, 

não será constante a ponto de inviabilizar a rolagem na rodovia. Já nas 

vias secundárias que dão o acesso final ao empreendimento, o tráfego é 

esporádico sofrendo pouca influência devido às obras. 

 

Os momentos de maior influência sobre a circulação dos veículos serão 

quando as cargas de grandes dimensões, principalmente as pás dos 

aerogeradores, estiverem saindo da rodovia em direção as vias 

secundárias podendo assim parar o trânsito em ambos os sentidos por 

alguns minutos. 

 

Assim, como medidas mitigatórias sugere-se a presença de batedores 

para facilitar as manobras executadas pelos caminhões e a realização 

desse processo em horários com menor índice de movimentação de 

veículos na rodovia. Ainda, as operações de transporte associadas ao 

empreendimento serão contempladas pelo Programa de segurança viária e 

mitigação das interferências no sistema viário municipal. 
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AIA 35 – Interferência nas condições de tráfego. 

Aspecto ambiental Implantação do empreendimento 

Impacto ambiental Interferência nas condições de tráfego 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

S
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

AII e sistema viário I 2 1 1 3 1 6 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Implantação de sinalização indicativa de tráfego de 

veículos pesados associados à obra nas vias de acesso, 

principalmente na PR-280 na porção onde o 

empreendimento se insere. 

Mitigadoras 

- Utilização de veículos batedores nas operações de 

transporte de peças e equipamentos, principalmente os 

de maior porte; 

- Preconizar a realização de transportes especiais em  

horários de menor movimento das vias; 

- Execução de Programa de segurança viária e mitigação 

das interferências no sistema viário municipal. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 

 

7.3.4.34. Acidentes de trânsito na rodovia PR-280 

Identificam-se dois períodos críticos com possibilidade de aumento de 

acidentes de trânsito na AII e AID associados ao empreendimento. 

 

O primeiro momento é durante o período de implantação, quando haverá 

um aumento no fluxo de veículos, sendo parte deles de grande porte e 

deslocamento lento, os quais necessitarão circular nas rodovias e vias 

locais rurais que dão acesso às áreas de montagem dos aerogeradores. 

Como agravante, veículos longos e de deslocamento lento podem induzir 

ultrapassagens em locais indevidos ou mal sinalizados, fomentando o risco 
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de acidentes. As manobras de veículos longos, veículos pesados e 

maquinários podem também aumentar a probabilidade da ocorrência de 

acidentes, tendo em vista sua restrição de movimentação. Sendo assim, a 

adoção de medidas de controle e sinalização viária são fundamentais para 

atuar preventivamente. 

 

Já o segundo momento ocorre na operação, devido ao tamanho dos 

aerogeradores e como eles destoam à paisagem, torna o parque eólico um 

atrativo a observadores e usuários da rodovia PR-280. Uma vez que esta 

rodovia possui uma velocidade máxima de rodagem alta, a distração com 

as torres eólicas ou redução de velocidade para observação geram a 

possibilidade da ocorrência de acidentes. Este é um fato minimizado pela 

atual existência de aerogeradores na região, no entanto, ainda assim é 

um risco existente. 

 

Com o objetivo de evitar possíveis acidentes é recomendável à 

implantação de sinalização adequada e local para desaceleração e 

manobra de veículos longos, pesados e maquinário, assim como criação 

de local de observação das torres, além de se evitar a utilização das 

rodovias pelos veículos de grande porte da obra durante horários com 

maior número de veículos na rodovia. Todas as ações de implantação de 

sinalizações e controle de tráfego associados ao empreendimento serão 

contemplados por programa ambiental específico voltado à melhoria 

estrutural e de sinalização viária. 
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AIA 36 – Acidentes de trânsito na rodovia PR-280. 

Aspecto ambiental Alteração da paisagem 

Impacto ambiental Acidentes de trânsito na rodovia PR-280 

Ocorrência P Temporalidade 
F(CP/MP) 

F(LP) 

Natureza NEG Origem IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 

I
S

 

S
I
G

 

AII e PRC-280 I 3 4 12 MS 

AII e PRC-280 O 3 4 12 MS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Instalação de sinalização de trânsito adequada, áreas 

para desaceleração e manobra e local de observação; 

- Restrição de circulação de vículos de grande porte 

associados à obra na rodovia em horários de menor 

movimento; 

- Circulação de veículos de grande porte somente com 

utilização de veículos batedores e sinalizações específicas 

na rodovia; 

- Execução de Programa de segurança viária e mitigação 

das interferências no sistema viário municipal. 

Mitigadoras -  

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 

 

7.3.4.35. Melhoria das estradas internas das propriedades 

rurais 

A preparação das vias da ADA para deslocamento de veículos pesados e 

maquinários é prevista como uma atividade do empreendimento, na fase 

inicial de obras. Muitas destas vias ocupam áreas no interior de 

propriedades rurais, as quais em grande maioria encontram-se 

atualmente em estado de conservação precário ou não receberam 

nenhum tipo de pavimentação. Comumente, conforme apontado no 

diagnóstico, as vias internas das propriedades rurais se deterioram em 
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períodos de chuvas, até inviabilizando o deslocamento de maquinários e 

veículos em seus trajetos. 

 

As modificações previstas para estas vias propiciarão o deslocamento 

interno de veículos nas propriedades rurais com maior facilidade e 

segurança, tendo em vista que as melhorias necessárias nestas vias a fim 

de proporcionar o tráfego de veículos e equipamentos de grande porte 

contemplam implantação de sistemas de drenagem, alargamento e 

pavimentação, melhoria estrutural e de raios de curvatura, entre outros, 

que serão mantidos permanentemente, mesmo na fase de operação do 

empreendimento. 

 

Desta forma, as ações de melhoria dos acessos na ADA compreendem um 

impacto positivo às propriedades onde o empreendimento se insere. 

Todas as melhorias e adequações a serem realizadas nos acessos ao 

empreendimento serão alvo de acompanhamento através de programa 

ambiental específico, voltado a melhoria estrutural e de sinalização das 

vias de acesso, tendo em vista que também estes acessos necessitarão de 

ações de manutenção preventiva e corretiva a fim de manter sua 

funcionalidade e condições ideais de trafegabilidade. 
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AIA 37 – Melhoria das estradas internas das propriedades rurais.  

Aspecto ambiental 

Adequação dos acessos e manutenção de estradas 

para instalação das estruturas de apoio e torres 

eólicas 

Impacto ambiental 
Melhoria das estradas internas das propriedades 

rurais. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza POS Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

S
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

ADA/AID I 2 3 2 1 3 36 S 

AID O 2 3 2 1 3 36 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras - 

Compensatórias - 

Potencializadoras 

- Execução de manutenções periódicas nos acessos 

do empreendimento; 

- Implantação e manutenção de adequada sinalização 

nas vias, visando orientar as adequadas condições de 

tráfego, aumentando assim a vida útil dos acessos; 

- Execução do Programa de segurança viária e 

mitigação das interferências no sistema viário 

municipal. 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 
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7.3.4.36. Deterioração das condições de pavimentação das vias 

de acesso 

Mesmo com a ocorrência do impacto positivo associado à melhoria das 

vias de acesso internas ao empreendimento, as mesmas estão suscetíveis 

à deterioração tendo em vista o tráfego de veículos pesados esperado 

para implantação do empreendimento. Desta forma, mesmo com as 

melhorias e adequações, as vias internas do empreendimento 

necessitarão de ações de manutenção preventiva e corretiva. 

 

Além das vias internas à área do empreendimento, as rodovias que dão 

acesso ao empreendimento também estão sucetíveis à ocorrência de 

deterioração de pavimento a partir da circulação de maquinários e 

caminhões de grande porte associados às atividades de montagem dos 

parques e LT. Essa situação tende a ocorrer principalmente na PRC-280 

entre o empreendimento e a BR-153, trajeto mais provável a ser utilizado 

para acesso de guindastes e das peças dos aerogeradores. Considera-se 

que a BR-153 não deve apresentar deterioração associada à 

movimentação do empreendimento, tendo em vista o maior volume de 

tráfego já existente e maior adequabilidade do pavimento ao tráfego de 

veículos pesados e de grante porte desta rodovia. 

 

Assim, considerando a possível deterioração das condições do pavimento 

das vias rurais na área do empreendimento é proposto como medida 

preventiva e mitigadora a realização da manutenção preveniva e corretiva 

das vias de acesso, mesmo com as obras de melhoria e adequações a 

serem realizadas na fase inicial das obras. Em relação à PRC-280, o 

programa proposto para mitigação das interferências no sistema viário 

deve contemplar vistorias periódicas no trecho entre o empreendimento e 

a BR-153 durante o período de obras, principalmente nas épocas de maior 

movimentação de maquinários e veículos de grande porte, a fim de 
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identificar eventuais situações de deterioração ocasionadas pelos veículos 

associados ao empreendimento. 

 

Ressalsta-se que, devido ao grande fluxo de veículos na rodovia, a 

associação de danos ao pavimento dificilmente pode ser associada a um 

fator isolado. Eventuais danos associados à veículos de grande porte do 

empreendimento, quando existentes, tendem a ocorrer de maneira mais 

perceptéivel nos locais onde os veículos saem da PRC-280 e adentram nos 

acessos locais, em movimento de curva, quando há maior pressão do peso 

exercido pelo maquinário/veículo sobre o pavimento. Neste locais, além 

de maior foco nas vistorias supracitadas, sugere-se a implantação de 

recuos laterais à rodovia, facilitando o movimento de entrada através do 

aumento do raio de curvatura. 

 

A implantação dos recuos deve ser realizada com autorização do DER/PR, 

responsável pela administração do trecho da rodovia. Sugere-se ainda o 

estabelecimento de parceria com o DER/PR quanto a realização de ações 

de manutenção na rodovia durante o período de obras. A partir das 

vistorias, sempre que identificada situações com necessidade de reparos e 

manutenções, o DER/PR deve ser acionado para verificação das soluções e 

intervenções necessárias.  

 

As medidas de adequação e manutenção das vias de acesso serão 

contempladas pelo Programa de segurança viária e mitigação das 

interferências no sistema viário. 
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AIA 38 – Deterioração das condições de pavimentação das vias de acesso. 

Aspecto ambiental Implantação do empreendimento 

Impacto ambiental 
Deterioração das condições de pavimentação das vias de 

acesso. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

S
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

AII I 2 2 2 1 3 24 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Melhoria na infraestrutura das vias de acesso internas; 

- Realização de manutenção preventivas das vias de 

acesso internas do empreendimento. 

- Implantação  de recuos, em acordo com as normas do 

DER/PR e respectiva autorização, nas áreas de acesso ao 

empreendimento a partir da PRC-280, visando melhorar 

as condições de giro de caminhões e maquinários de 

grande porte, reduzindo assim a pressão dos mesmos 

sobre o pavimento da rodovia. 

Mitigadoras 

- Realização de manutenção corretiva das vias de acesso, 

quando necessário; 

- Buscar a realização de parceria com o DER/PR para 

execução de obras de mantenção e reparos na PRC-280 

durante a fase de obras, sempre que necessário. 

- Execução de Programa de segurança viária e mitigação 

das interferências no sistema viário municipal. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades 
Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras / 

Poder público responsável pela malha viária. 
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7.3.4.37. Impacto visual 

A implantação das turbinas eólicas ocasiona uma significativa modificação 

da paisagem natural. Estas modificações podem ser consideradas 

incrementos arquiteturais positivos ou distorções da paisagem, 

dependendo da percepção do observador. 

 

A atual existência de torres eólicas nas proximidades ameniza o impacto 

negativo associado ao empreendimento, uma vez que os habituais 

transeuntes já notaram a transformação ocorrida em momento 

predecessor. Contudo, residentes de propriedades diretamente afetadas 

podem ainda apresentar estas percepções com maior intensidade a esta 

intrusão visual. 

 

Por outro lado, a percepção positiva pode gerar benefícios sociais (psico-

sociais) e econômicos. A representação visual das torres eólicas aos 

moradores de Palmas remonta à imagem da cidade moderna, geradora de 

energia limpa, enquanto que para não residentes, as torres tornam-se 

atrativos, inclusive de grande potencial turístico, conforme tratado em 

item específico deste estudo. 
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AIA 39 – Impacto visual negativo.  

Aspecto ambiental Implantação do empreendimento. 

Impacto ambiental Impacto visual negativo. 

Ocorrência R Temporalidade F (MP/LP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

S
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

AID e AII I 3 2 1 1 3 18 PS 

AID e AII O 3 2 1 1 3 18 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras 

 - Pintar as torres, turbinas e hélices em cores claras; 

 - Manter as turbinas com tamanho e forma 

regulares; 

 - Reduzir efeitos dos reflexos utilizando tintas não 

refletivas; 

 - Comunicação social com explanações sobre a 

importância da geração de energia eólica. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor. 
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AIA 40 – Impacto visual positivo. 

Aspecto ambiental Implantação do empreendimento. 

Impacto ambiental Impacto visual positivo. 

Ocorrência R Temporalidade F (MP/LP) 

Natureza POS Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

S
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

AID e AII I 3 3 1 1 3 27 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras - 

Compensatórias - 

Potencializadoras 

- Comunicação social com explanações sobre a 

importância da geração de energia eólica; 

 - Apoio ao desenvolvimento do setor do turismo no 

município, tendo a geração de energia limpa e 

renovável como atrativo. 

Responsabilidades Empreendedor. 

 

7.3.4.38. Risco de acidentes com os trabalhadores 

A circulação de veículos e maquinários essenciais para implantação do 

empreendimento, mesmo que não ocorra de forma intensa, poderá causar 

acidentes envolvendo a população residente no entorno próximo, ou com 

os próprios trabalhadores da obra e operação do empreendimento. 

 

Outro aspecto que merece a devida atenção é quanto à segurança dos 

funcionários dentro do canteiro de obras da instalação do 

empreendimento. Estes estão frequentemente sujeitos a acidentes em 

função das próprias atividades executadas, bem como da circulação de 

maquinários e utilização de equipamentos como: andaimes, bate-estacas, 

serras, carregadeiras, entre outros, assim, há a possibilidade de 

ocorrência de acidentes e traumas físicos. Ainda, deve-se ponderar sobre 

a possibilidade de acidentes com animais peçonhentos. 
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Desta maneira, as medidas preventivas e mitigadoras propostas são o 

treinamento para os operários sobre normas adequadas de conduta, 

conscientização das atividades a serem executadas no canteiro de obras, 

orientação da correta utilização dos Equipamentos de Proteção Individuais 

(EPI), elaboração e execução de Plano de Ação de Emergência (PAE), o 

qual determinará as ações do empreendedor e autoridades especializadas, 

nos casos de sinistros no empreendimento (vazamentos, explosões, 

incêndios e etc) e execução de Plano Ambiental da Construção (PAC) de 

acompanhamento ambiental da etapa de construção. 

 

Considerando o aspecto de geração de energia elétrica devem ser 

consideradas as determinações da NR-10 (Instalações e Serviços em 

Eletricidade) para colaboradores internos e prestadores de serviço que 

atuam diretamente nestas instalações, além das determinações do corpo 

de bombeiros. Ainda, a presença de ambulatório médico no canteiro de 

obras central consiste em um agente importante ao atendimento dos 

trabalhadores em casos de ocorrência de acidentes de trabalho. 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

900 

AIA 41 – Risco de acidentes com os trabalhadores. 

Aspecto ambiental Implantação e operação do empreendimento. 

Impacto ambiental Risco de acidentes com os trabalhadores. 

Ocorrência P Temporalidade F (MP/LP) 

Natureza NEG Origem IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 

I
S

 

S
I
G

 

ADA e AID I 2 4 8 S 

ADA e AID O 1 4 4 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Aplicar plano de emergências e comunicação social; 

- Treinamento para os operários sobre normas 

adequadas de conduta e utilização de EPI. 

Mitigadoras 

- Implantação e manutenção de ambulatório médico 

no canteiro de obras central; 

- Elaboração e execução de Plano de Ação de 

Emergência (PAE); 

- Execução de Plano Ambiental da Construção (PAC) 

de acompanhamento ambiental da etapa de 

construção. 

Compensatórias  

Potencializadoras  

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 
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7.3.4.39. Contribuição ao SIN, aumento da disponibilidade de 

energia e geração de energia sustentável 

O Complexo Eólico Palmas II será conectado ao Sistema Interligado 

Nacional – SIN, principal sistema de transmissão do Brasil abrangendo as 

regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte do Norte. Este 

sistema possui uma matriz energética diversificada, composta por 

gerações por fontes renováveis e não renováveis. 

 

A principal fonte de alimentação do Sistema Interligado Nacional – SIN se 

assenta na hidroeletricidade, correspondendo a quase três quartos da 

capacidade de geração de energia instalada no país. Apesar de ser uma 

fonte de energia consagrada no Brasil, essa podem estar atreladas as 

sazonalidades hidrológicas regionais. Assim, a integração de diferentes 

fontes de energia, como a eólica, à matriz energética do SIN possibilita a 

complementação e garantia da segurança no suprimento energético 

nacional. 

 

A Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (2009) aponta como 

vantagens da energia eólica, entre outros fatores, a renovabilidade, 

perenidade e grande disponibilidade. Todas as características apontadas 

corroboram para firmar a sustentabilidade desta fonte de energia, que 

contribui a uma substituição da utilização de outras fontes mais poluidoras 

e/ou não renováveis. 

 

Cabe notar que o aumento demográfico e econômico brasileiro associado 

à maior cobertura do sistema tem gerado demanda crescente de energia 

elétrica. Assim, o aumento da oferta de energia, através de novos 

empreendimentos como o Complexo Eólico Palmas II pode contribuir para 

a estabilização e ampliação do SIN. 
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AIA 42 – Contribuição ao SIN e geração de energia limpa. 

Aspecto ambiental Operação do empreendimento. 

Impacto ambiental Contribuição ao SIN e geração de energia limpa. 

Ocorrência R Temporalidade F (LP) 

Natureza POS Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

S
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

AII O 3 1 1 3 3 27 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras - 

Compensatórias - 

Potencializadoras 

- Adequada execução de ações de manutenção e 

operação do empreendimento, aumentando sua 

efiência operacional e vida útil. 

Responsabilidades Empreendedor. 
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7.3.4.40. Aumento do conhecimento científico 

Durante todas as etapas do empreendimento estão sendo e serão 

realizados estudos que ampliarão o conhecimento da região de Palmas 

quanto aos aspectos e características ambientais e sociais. 

 

Na fase de planejamento, a densidade de informações levantadas a 

respeito da comunidade, patrimônio arqueológico e histórico, flora, fauna, 

qualidade da água, solos, entre outros componentes ambientais, é maior 

em virtude da elaboração deste EIA/RIMA que agrega um diagnóstico 

socioambiental da área de influência do empreendimento. 

 

Ao longo das demais fases, implantação e operação, a execução de 

programas ambientais para monitoramento dos diversos meios também 

servirá como importante fonte de conhecimento. Essas informações 

estarão intimamente associadas a possíveis impactos do empreendimento, 

porém consistirão em dados científicos relevantes em um contexto 

regional. 

 

Cabe ressaltar que os dados gerados pelos estudos em fase de 

licenciamento prévio, instalação e operação são inerentes ao processo de 

licenciamento e devem invariavelmente ser coletados pelo empreendedor 

e avaliados pelo órgão ambiental para efetivação do empreendimento de 

forma ambientalmente correta e sustentável. No entanto, apesar da 

obrigatoriedade de elaboração deste material, é inegável que haverá 

contribuição para o conhecimento científico regional a partir da 

disponibilização desses estudos à comunidade local e regional. 
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AIA 43 – Aumento do conhecimento científico. 

Aspecto ambiental 
Elaboração dos estudos socioambientais na região 

prevista para instalação do empreendimento. 

Impacto ambiental Aumento do conhecimento científico. 

Ocorrência R Temporalidade 

A/F  

(CP, MP e 

LP) 

Natureza POS Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

ADA, AID e AII P 1 2 2 2 3 24 PS 

ADA, AID e AII I 2 1 2 2 3 24 PS 

ADA, AID e AII O 2 1 2 2 3 24 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas -  

Mitigadoras -  

Compensatórias 
- Divulgar informações dos estudos e programas à 

comunidade. 

Potencializadoras -  

Responsabilidades 
Empreendedor e empresas consultoras responsáveis 

pelos estudos. 
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7.3.4.41. Impactos identificados durante a fase de desativação 

ou repotenciação 

No caso de uma desativação ou repotenciação do empreendimento, 

prevista para um horizonte não inferior a 20 ou 30 anos (conforme item 

3.7.4), tem-se cenários distintos para cada situação. Uma eventual 

desativação deve prever a remoção completa das estruturas do complexo, 

de maneira a promover a reintegração da paisagem original do local.  

 

No caso de uma repotenciação, cenário mais provável tendo em vista a 

constante evolução tecnológica dos equipamentos de geração eólica, 

prevê-se a necessidade de troca dos componentes do aerogerador (nacele 

e seus componentes internos e pás) e adequação da subestação e linhas 

de transmissão. 

 

A opção de qual alternativa será adotada, ou mesmo se serão mantidas as 

configurações atuais após a vida útil prevista do empreendimento, 

depende das condições do mercado em um horizonte longínquo, sendo 

possível neste momento do empreendimento apenas a realização de 

análises mais genéricas com base nestas possibilidades. 

 

No caso da desativação ocompleta do empreendimento, as ações deverão 

ser precedidas de auditorias ambientais e análises de risco, bem como, 

programa específico de retirada e destinação das estruturas inservíveis, 

visando a minimização dos impactos ambientais ocasionados por esta 

ação e identificação de passivos ambientais resultantes da presença do 

empreendimento ao longo de sua vida útil. Desta forma, as etapas de 

desativação devem considerar minimamente as etapas a seguir: 

 Remoção de fluídos hidráulicos existentes nos equipamentos; 

 Remoção de componentes elétricos dos aerogeradores, linhas de 

conexão e transmissão e subestação; 
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 Retirada, por meio de guindastes, das pás e naceles dos 

aerogeradores; 

 Desmontagem, através de guindastes e equipamentos especiais, das 

torres dos aerogeradores e da linha de transmissão; 

 Escavação para remoção das fundações das torres eólicas e torres 

da linha de transmissão; 

 Remoção de estruturas físicas do centro de comando e subestação; 

 Remoção e destinação de insumos e resíduos; 

 Supervisão e monitoramento pós-peracional do empreendimento; 

 Recomposição do solo, revegetação e recuperação das áreas 

degradadas. 

 

Considerando uma hipotética repotenciação do empreendimento, a 

remoção dos equipamentos e componentes do empreendimento a serem 

substituídos devem seguir as mesmas diretrizes anteriormente listadas. 

Adicionalmente, todas as ações de transporte, execução de obras e 

montagens associadas devem ser alvo de licenciamento ambiental, com 

execução de ações e programas específicos voltados ao acompanhamento 

e conformidade ambiental das obras de repotenciação, contemplando 

também a destinação dos equipamentos e estruturas retirados e sem 

utilidade. 

 

7.3.4.42. Impactos cumulativos e sinérgicos 

Os aspectos de cumulatividade e sinergismo devem ser analisados quando 

considerada a totalidade de impactos gerados pelo empreendiemento e a 

existência de outros empreendiments e/ou atividades na área de atuação 

do impacto. 

 

A cumulatividade indica a possibilidade dos impactos de diferentes 

empreendimentos e atividades, existentes ou previstas para a região, se 

somarem de forma que impactos pouco significativos, quando acumulados 
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no tempo ou espaço, podem acarretar em significativa alteração 

ambiental. 

 

O sinergismo considera a potencialização de impactos através de outro 

efeito associado ao empreendimento ou não. Assim, dois ou mais 

impactos apresentam sinergia, quando a ação combinada dos mesmos 

passa a ser maior do que a soma das ações dos impactos individuais. 

 

Dada a complexidade em se avaliar esses efeitos de forma qualitativa, 

foram feitas considerações com base nas informações apresentadas no 

prognóstico ambiental, através do qual identificou-se, em especial, a 

aplicabilidade destes conceitos em impactos relacionados a percepção do 

empreendimento pela população do entorno e sua interação com a 

paisagem atual. 

 

A região já apresenta alguns empreendimentos eólicos em operação, os 

quais em conjunto com o empreendimento ora em pauta podem 

representar situações de sinergismo e cumulatividade dos impactos entre 

os diferentes empreendimentos. Considerando este cenário amplo, as 

alterações da paisagem e a presença de diversos aerogeradores em 

diferentes propriedades rurais da região tendem a influenciar 

sinergicamente nas condições econômicas e sociais da AID, diminuindo 

pontualmente as áreas produtivas e, por outro lado e de maneira positiva, 

resultando em geração de renda aos proprietários através do 

arrendamento das áreas ocupadas, realizado através de pagamento de 

porcentagem da geração de cada torre ao titular da área.  

 

Em um contexto geral, as estruturas do empreendimento tendem a 

apresentar efeitos positivos e benéficos às propriedades onde este se 

insere, proporcionando incremento no rendimento e diversificação dos 

usos do solo, uma vez que a presença do complexo não é impeditiva à 

realização das atividades já desempenhadas nestes locais. Desta forma, o 
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incremento de renda gerado pelo arrenamento das áreas ocupadas tende 

a equilibrar eventuais perdas pela redução das áreas produtivas. 

 

Em relação a linha de transmissão, a existência de outras estruturas 

similiares às margens da PR-280 também proporcionará sinergismo com a 

estrutura a ser implantada pelo empreendimento. O traçado da nova linha 

de transmissão será adjacente as linhas já existentes entre os parques 

eólicos operantes na região e a subestação de Palmas. Desta forma, a 

presença de uma noa linha tende a aumentar as faixas de restrição de uso 

às margens da rodovia, representadas pela faixa de domínio da PR-280 e 

as faixas de servidão da linha já existente e da nova linha a ser 

implantada. 

 

Estas faixas apresentam restrição de uso devido a necessidade de 

manutenção das condições de segurança para transmissão de energia, 

resultando portanto em redução das áreas produtivas das propriedades ou 

limitações às atividades realizadas (silvicultura, por exemplo). Apesar das 

ações de indenização das áreas afetadas, as limitações de uso em médio e 

longo representam a redução da capacicade produtiva das áres onde a 

linha se insere e consequentemente dos rendimentos associados a esta 

produção. Sendo assim, as ações de indenizações e reordenamento da 

capacidade produtiva das propriedades são importantes componentes 

para garantir a redução do sinergismo das alterações ocasionadas 

conjuntamente pela nova linha e linha existente. 

 

Em contrapartida, conforme abordado ao longo deste estudo, a “junção” 

de faixas com limitação de uso através da aproximação do traçado da 

linha projetada com a linha já existente e PR-280 proporciona, em um 

contexto mais amplo, a redução dos impactos ambientais associados ao 

novo empreendimento, pois converge os efeitos associados para uma área 

já alterada por outros empreendimentos. 
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7.3.4.43. Matriz de impactos 

Para fechamento da seção, os aspectos, impactos, sua avaliação e 

classificação, são ordenados em uma matriz de impactos ambientais, 

facilitando a observação geral do produto da avaliação da equipe 

multidisciplinar. A numeração apresentada na matriz é equivalente à dos 

quadros de AIA, possibilitando o resgate das informações contidas na 

descrição geral de cada aspecto e impacto, caso necessário. 

 

A matriz é apresentada em separado para as diferentes fases do 

empreendimento, e também de forma independente para impactos reais e 

potenciais, julgando que esta forma de apresentação contribui para a 

aplicação das medidas no seu tempo adequado. 

 

Para facilitar a visualização, impactos negativos tiveram a letra “N” 

destacada em vermelho, e os impactos positivos a letra “P” sob fundo 

verde. O número “AIA”30, na primeira coluna, corresponde à numeração 

empregada nas seções anteriores, com o detalhamento e fundamentação 

deste trabalho. Dentro de cada matriz, os impactos são apresentados em 

ordem decrescente de significância (conforme IS obtido na avaliação). 

 

 

 

                                    

30 O numero se repete em função das diferentes classificações realizadas para áreas de 

atuação diversas, conforme quadros de AIA. 
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Tabela 148 - Matriz de impactos ambientais de ocorrência real para o empreendimento na fase de planejamento. 

AIA Local de atuação Aspecto Impacto 

F
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z
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T
e
m
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c
ia

 

D
u

r
a
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o
 

Í
n

d
ic

e
 d

e
 s

ig
n

if
ic

â
n

c
ia

 

Significância 

44 ADA, AID e AII 

Elaboração dos estudos 
socioambientais na 
região prevista para 
instalação do 
empreendimento. 

Aumento do 
conhecimento 
científico. 

P R P A D 1 2 2 2 3 24 Pouco significativo 

25 AII e AID 
Atividades de 
implantação do 
empreendimento 

Geração de 
expectativas 

P R N A I 2 2 2 2 1 16 Pouco significativo 

26 AII 
Implantação e operação 
do empreendimento 

Geração de emprego e 
renda 

P R P A   2 1 1 2 2 8 Pouco significativo 
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Tabela 149 - Matriz de impactos ambientais de ocorrência real para o empreendimento na fase de instalação. 

AIA Local de atuação Aspecto Impacto 
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 d
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Significância 

43 AII 
Implantação e operação 
do empreendimento 

Geração de tributos 
diretos e indiretos 

I R P F D 2 3 3 3 3 162 Muito significativo 

26 AII 
Implantação e operação 
do empreendimento 

Geração de emprego e 
renda 

I R P F D 2 3 2 2 2 48 Significativo 

27 AII 
Implantação e operação 
do empreendimento 

Geração de tributos 
diretos e indiretos 

I R P F D 2 3 3 2 1 36 Significativo 

27 AII 
Implantação e operação 
do empreendimento 

Geração de tributos 
diretos e indiretos 

I R P F I 2 3 3 2 1 36 Significativo 

37 AID 

Abertura de estradas e 
manutenção de estradas 
para instalação das 
estruturas de apoio e 
torres eólicas 

Melhoria das estradas 
internas da 
propriedade 

I R P F I 2 3 2 1 3 36 Significativo 

40 AID 
Implantação do 
empreendimento 

Impacto visual positivo I R P F D 3 3 1 1 3 27 Significativo 

38 AII 
Implantação do 
empreendimento 

Deterioração das 
condições de 
pavimentação das vias 
de acesso 

I R N F I 2 2 2 1 3 24 Pouco significativo 
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AIA Local de atuação Aspecto Impacto 

F
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 d
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Significância 

44 ADA, AID e AII 

Elaboração dos estudos 
socioambientais na 
região prevista para 
instalação do 

empreendimento. 

Aumento do 
conhecimento 
científico. 

I R P F D 2 1 2 2 3 24 Pouco significativo 

15 ADA 

Abertura de áreas para a 
instalação dos 
aerogeradores, canteiro 
de obras, subestação, 
linha de transmissão e 
abertura de acessos 

Perda de cobertura 
vegetal nativa e 
alteração da paisagem 

I R N F D 1 2 3 1 3 18 Pouco significativo 

15 AID 

Abertura de áreas para a 
instalação dos 
aerogeradores, canteiro 

de obras, subestação, 
linha de transmissão e 
abertura de acessos 

Perda de cobertura 
vegetal nativa e 
alteração da paisagem 

I R N F D 1 2 3 1 3 18 Pouco significativo 

39 AID 
Implantação do 
empreendimento 

Impacto visual 
negativo 

I R N F D 3 2 1 1 3 18 Pouco significativo 

4 ADA e AID 

Geração de efluentes e 
resíduos sólidos nas 
fases de implantação e 
operação / Carreamento 
de solos. 

Alteração da qualidade 
do solo, águas 
superficiais e 
subterrâneas.  

I R N F D 2 3 2 1 1 12 Pouco significativo 

16 AID 
Atividades de 
implantação do 
empreendimento 

Alteração da vegetação 
nativa do entorno 

I R N F D 3 1 2 2 1 12 Pouco significativo 
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AIA Local de atuação Aspecto Impacto 
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 d

e
 s

ig
n

if
ic

â
n

c
ia

 

Significância 

28 AII 
Contratação de mão de 
obra migrante 

Aumento da demanda 
por serviços urbanos e 
comunitários 

I R N F I 2 2 1 1 3 12 Pouco significativo 

30 AID/ADA 

Implantação das 
estruturas permanentes 
e temporárias do 
empreendimento 

Redução da área 
produtiva e alteração 
do uso do solo 

I R N F D 3 2 2 1 1 12 Pouco significativo 

6 AID 
Implantação e operação 
do empreendimento 

Alterações na dinâmica 
hídrica 

I R N F D 1 1 3 1 3 9 Pouco significativo 

9 ADA 
Atividades de escavação, 
movimentação de solo e 
retaludamento 

Alteração das 
condições geotécnicas 
e dinâmica hídrica 
subterrânea 

I R N F D 1 1 3 1 3 9 Pouco significativo 

10 ADA 

Atividades da obra, 
implantação dos 
aerogeradores, 
instalação de postes, 
supressão da vegetação 

Alteração da dinâmica 
do relevo 

I R N F D 1 1 3 1 3 9 Pouco significativo 

11 ADA 
Implantação do 
empreendimento. 

Interferência com 
poligonais de 
mineração 

I R N F D 1 1 3 1 3 9 Pouco significativo 

32 ADA 

Abertura de estradas, 
instalação das estruturas 
de apoio e torres eólicas 
e abertura da servidão 
da LT 

Restrições a 
construções 

I R N F D 3 1 1 1 3 9 Pouco significativo 

17 ADA e AID 
Supressão de vegetação 
para implantação do 
empreendimento 

Redução e perda de 
habitats para fauna 

I R N F D 1 2 2 1 2 8 Pouco significativo 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

914 

AIA Local de atuação Aspecto Impacto 
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Significância 

18 ADA e AID 

Emissão de ruídos por 
maquinários, 
equipamentos, supressão 
da vegetação e presença 

de humanos 

Perturbação e 
afugentamento da 
fauna 

I R N F I 2 2 2 1 1 8 Pouco significativo 

25 AII e AID 
Atividades de 
implantação do 
empreendimento 

Geração de 
expectativas 

I R N F I 2 1 2 2 1 8 Pouco significativo 

35 AII e sistema viário 
Implantação do 
empreendimento 

Interferência nas 
condições de tráfego 

I R N F D 2 1 1 3 1 6 Pouco significativo 

7 AID 
Utilização de água para a 
fase de implantação do 
empreendimento 

Aumento no consumo 
de água 

I R N F D 2 1 2 1 1 4 Pouco significativo 

1 AID 

Emissão de poeira nas 
fases de implantação e 
operação e liberação de 
gases de combustão na 
fase de implantação 

Alteração da qualidade 
do ar e desconforto à 
população do entorno 
do Complexo Eólico 
Palmas II 

I R N F D 3 1 1 1 1 3 Pouco significativo 

8 ADA 
Exposição e 
movimentação do solo e 
supressão da vegetação 

Aceleração de 
processos erosivos e 
assoreamento 

I R N F D 2 1 1 1 1 2 Pouco significativo 

12 AID 

Emissão de ruídos e 
geração de vibração nas 
fases de implantação e 
operação 

Alteração do ambiente 
sonoro e vibracional 

I R N F D 1 2 1 1 1 2 Pouco significativo 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

915 

AIA Local de atuação Aspecto Impacto 

F
a
s
e
 

O
c
o

r
r
ê
n

c
ia

 

N
a
tu

re
z
a
 

T
e
m

p
o

ra
li

d
a
d

e
 

O
r
ig

e
m

 

F
r
e
q

. 
/

 P
r
o
b

. 

I
m

p
o

r
t.

 /
 S

e
v
. 

C
o

n
ti

n
. 

/
 R

e
v
e
r
s
. 

A
b

r
a
n

g
ê
n

c
ia

 

D
u

r
a
ç
ã
o
 

Í
n

d
ic

e
 d

e
 s

ig
n

if
ic

â
n

c
ia

 

Significância 

24 AID 
Circulação de pessoas e 
maquinário durante a 
obra 

Alteração do cotidiano I R N F D 2 1 1 1 1 2 Pouco significativo 
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Tabela 150 - Matriz de impactos ambientais de ocorrência potencial para o empreendimento na fase de instalação. 

AIA Local de atuação Aspecto Impacto 
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Significância 

36 AID Alteração da paisagem 

Acidentes de 
trânsito na 
rodovia PR-
280 

I P N F I 3 4       12 Muito significativo 

19 ADA e AID 
Trânsito de veículos e 
maquinários nas vias e obra 

Atropelamento 
e morte de 
animais 

I P N F D 3 3       9 Significativo 

41 AID 
Implantação e operação do 
empreendimento 

Risco de 
acidentes com 
trabalhadores 

I P N F I 2 4       8 Significativo 

5 ADA e AID 

Derramamento, vazamentos 
de combustíveis, óleos, graxas 
e outras substâncias 
potencialmente poluidoras 

Contaminação 
do solo, água 
superficial e 
água 
subterrânea 

I P N F D 2 3       6 Pouco significativo 

20 ADA e AID 

Instalação e operação do 
empreendimento e ação de 
colaboradores da obra e 
moradores do entorno 

Aumento da 
caça 
predatória 

I P N F I 2 3       6 Pouco significativo 

23 ADA e AID 
Alteração do ambiente natural 
(perda de hábitat), geração e 
acúmulo de resíduos 

Acidentes com 
animais 
peçonhentos 

I P N F D 2 3       6 Pouco significativo 

33 AID 
Implantação do 
empreendimento 

Alteração 
negativa nos 
valores dos 
imóveis 

I P N F I 3 2       6 Pouco significativo 
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AIA Local de atuação Aspecto Impacto 
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Significância 

34 AID 
Implantação do 
empreendimento 

Alteração 
positiva nos 
valores dos 
imóveis 

I P P F I 3 2       6 Pouco significativo 

31 AID 
Implantação dos parques 
eólicos 

Geração de 
conflitos entre 
atividades 
produtivas 

I P N F I 2 2       4 Pouco significativo 

21 ADA e AID 
Geração de resíduos e 
alterações no ambiente 
natural 

Aumento da 
fauna 
sinantrópica e 
dispersão de 
vetores. 

I P N F I 1 2       2 Pouco significativo 
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Tabela 151 - Matriz de impactos ambientais de ocorrência real para o empreendimento na fase de operação. 

AIA Local de atuação Aspecto Impacto 
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Significância 

3 
Complexo Eólico 

Palmas II 

Redução da emissão 
atmosférica através da 
utilização de fontes 
renováveis (energia 
eólica) 

Alteração na qualidade 
do ar 

O R P F I 3 2 3 2 3 108 Muito significativo 

27 AII 
Implantação e operação 
do empreendimento 

Geração de tributos 
diretos e indiretos 

O R P F D 2 3 3 2 3 108 Muito significativo 

27 AII 
Implantação e operação 
do empreendimento 

Geração de tributos 
diretos e indiretos 

O R P F I 2 3 3 2 3 108 Muito significativo 

43 AII 
Implantação e operação 
do empreendimento 

Geração de tributos 
diretos e indiretos 

O R P F D 2 3 3 2 3 108 Muito significativo 

29 AII 
Operação do 

empreendimento 

Aumento do potencial 

turístico 
O R P F I 3 2 3 1 3 54 Significativo 

26 AII 
Implantação e operação 
do empreendimento 

Geração de emprego e 
renda 

O R P F D 2 1 3 2 3 36 Significativo 

30 AID/ADA 

Implantação das 
estruturas permanentes 
e temporárias do 
empreendimento 

Redução da área 
produtiva e alteração 
do uso do solo 

O R N F D 3 2 2 1 3 36 Significativo 
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AIA Local de atuação Aspecto Impacto 
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Significância 

37 AID 

Abertura de estradas e 
manutenção de estradas 
para instalação das 
estruturas de apoio e 

torres eólicas 

Melhoria das estradas 
internas da 
propriedade 

O R P F I 2 3 2 1 3 36 Significativo 

42 AII 
Operação do 
empreendimento 

Contribuição ao SIN e 
geração de energia 
limpa 

O R P F D 3 1 1 3 3 27 Significativo 

44 ADA, AID e AII 

Elaboração dos estudos 
socioambientais na 
região prevista para 
instalação do 
empreendimento. 

Aumento do 
conhecimento 
científico. 

O R P F D 2 1 2 2 3 24 Pouco significativo 

12 AID 

Emissão de ruídos e 
geração de vibração nas 
fases de implantação e 
operação 

Alteração do ambiente 
sonoro e vibracional 

O R N F D 3 2 1 1 3 18 Pouco significativo 

39 AID 
Implantação do 
empreendimento 

Impacto visual 
negativo 

O R N F D 3 2 1 1 3 18 Pouco significativo 

4 ADA e AID 

Geração de efluentes e 
resíduos sólidos nas 
fases de implantação e 
operação / Carreamento 
de solos. 

Alteração da qualidade 
do solo, águas 
superficiais e 
subterrâneas.  

O R N F D 2 1 2 1 3 12 Pouco significativo 

32 ADA 

Abertura de estradas, 
instalação das estruturas 
de apoio e torres eólicas 
e abertura da servidão 
da LT 

Restrições a 
construções 

O R N F D 3 1 1 1 3 9 Pouco significativo 
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AIA Local de atuação Aspecto Impacto 
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Significância 

13 AID 

Efeito de sombreamento 
(shadow flicker) nos 
receptores mais 
próximos, durante a fase 

de operação 

Impacto na saúde e no 
bem-estar da 
população do entorno 

O R N F D 2 2 1 1 2 8 Pouco significativo 

16 AID 
Atividades de 
implantação do 
empreendimento 

Alteração da vegetação 
nativa do entorno 

O R N F D 1 1 2 1 3 6 Pouco significativo 

1 ADA e AID 

Emissão de poeira nas 
fases de implantação e 
operação e liberação de 
gases de combustão na 
fase de implantação 

Alteração da qualidade 
do ar e desconforto à 
população do entorno 
do Complexo Eólico 
Palmas II 

O R N F D 2 1 1 1 2 4 Pouco significativo 

18 ADA e AID 

Emissão de ruídos por 
maquinários, 
equipamentos, supressão 
da vegetação e presença 
de humanos 

Perturbação e 
afugentamento da 
fauna 

O R N F I 1 1 2 1 1 2 Pouco significativo 
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Tabela 152 - Matriz de impactos ambientais de ocorrência potencial para o empreendimento na fase de operação. 

AIA Local de atuação Aspecto Impacto 
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Significância 

36 AID Alteração da paisagem 
Acidentes de trânsito 
na rodovia PR-280 

O P N F I 3 4       12 Muito significativo 

22 ADA e AID 

Rotações dos 
aerogeradores e 
transmissão de energia 
elétrica 

Colisão das aves e 
morcegos nos 
aerogeradores e linha 
de transmissão, 
causando 
possivelmente o óbito 
dos espécimes 

O P N F D 3 3       9 Significativo 

14 AID 

Instalação e operação do 
complexo eólico em local 
com presença de sinais de 
diversas fontes (televisão, 
rádio, celular, radar). 

Possibilidade de 
interferência 
eletromagnética 
(interrupção, 
degradação, obstrução 
ou limitação) em sinais 
úteis às atividades 
humanas (televisão, 
rádio, celular e radar). 

O P N F D 3 2       6 Pouco significativo 

19 ADA e AID 
Trânsito de veículos e 
maquinários nas vias e 
obra 

Atropelamento e morte 
de animais 

O P N F D 2 3       6 Pouco significativo 

5 ADA 

Derramamento, 
vazamentos de 
combustíveis, óleos, 
graxas e outras 
substâncias 
potencialmente poluidoras 

Contaminação do solo, 
água superficial e água 
subterrânea 

O P N F D 2 2       4 Pouco significativo 
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AIA Local de atuação Aspecto Impacto 
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Significância 

41 AID 
Implantação e operação do 
empreendimento 

Risco de acidentes com 
trabalhadores 

O P N F I 1 4       4 Pouco significativo 

2 AID 

Eventos acidentais com 
ocorrência de incêndio nos 
aerogeradores ou linha de 
transmissão 

Alteração na qualidade 
do ar 

O P N F D 1 2       2 Pouco significativo 

21 ADA e AID 
Geração de resíduos e 
alterações no ambiente 
natural 

Aumento da fauna 
sinantrópica e 
dispersão de vetores. 

O P N F I 1 2       2 Pouco significativo 
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7.4. Síntese conclusiva 

Com base nos aspectos e impactos identificados, sua classificação e 

ordenação através de matriz, percebe-se que a maior relevância de 

empreendimentos deste tipo se dá na contribuição à geração de energia 

elétrica ao sistema interligado nacional através de uma fonte de menor 

impacto ambiental quando compara a outras fontes inegrantes da matriz 

energética naciolnal, tais como a termoelétrica e a hidroelétrica, 

principalmente associada a grandes usinas. 

 

Estes benefícios são de cunho estratégico, em que diversas fontes, 

espalhadas pelo país, contribuem ao atendimento da crescente demanda 

exercida pela sociedade, com as vantagens da descentralização da 

geração, que também eleva consideravelmente a segurança do sistema, 

permitindo que diferentes fontes de geração atuem de maneira 

complementar no sistema. 

 

As alterações ambientais mais significativas associadas ao 

empreendimento se localizam pontualmente nas áreas diretamente 

afetadas pelas estruturas, onde serão realiadas modificações mais 

relevantes no uso do solo atual a fim de viabilizar a implantação dos 

acessos, aerogeradores, subestação e linha de transmissão. Mesmo assim, 

considerando o alto grau de antropização da AID do empreendimento, tais 

alterações assumem menor significância, corroborada também pelos 

critérios de seleção locacional adotados para as estruturas do 

empreendimento, priorizando a ocupação de áreas já impactadas. Aliado a 

isso, a ampla gama de medidas de controle e mitigação dos impactos 

ambientais identificados proporcionará a adequada compatibilidade entre 

a impantação e operação do empreendimento e a manutenção e até 

melhoria da qualidade ambiental da região. 
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As poucas áreas de supressão de vegetação necessárias para implantação 

do empreendimento serão alvo de ações compensatórias conforme 

estabelecido em legislação específica. Em relação aos demais impactos 

negativos associados a geração de potenciais incômodos à população do 

entorno e interferências no sistema viário e cotidiano do município, as 

medidas preventivas e mitigaórias propostas a partir da avaliação de 

impactos tendem a garantir a redução ou erradicação de seus efeitos, 

conforme o caso, garantindo assim que as obras e operação do 

empreendimento ocorram em consonância com as necessidades de 

deslocamento e uso de estruturas públicas da população de Palmas e 

região. 

 

A implantação e operação do empreendimento representa também a 

geração de emprego e renda, de maneira direta e indireta, e de fomento 

ao turismo, atualmente subexplorado ante o potencial existente no 

município, no qual se incluirá o novo empreendimento como atrativo aos 

visitantes e transeuntes. 

 

A não implantação do empreendimento faz com que o cenário atual da 

região permaneça sem expressivas modificações, negativas ou positivas. 

Considerando o grande potencial eólico existente no município, 

atualmente pouco explorado, o empreendimento proposto se mostra 

compatível com o contexto regional, representando melhorias 

significativas ao cenário econômico e turístico do município, 

proporcionando a compatibilização da geração de energia com as 

atividades agropecuárias de forma integrada e sustentável. 
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7.5. Medidas mitigadoras/compensatórias e programas ambientais 

Apesar das características de um empreendimento eólico por si só 

remeterem a reduzidas interferências no ambiente natural e impactos 

ambientais de baixa magnitude quando comparados a empreendimentos 

de porte similar de outras fontes de energia, como qualquer outro 

empreendimento de grande porte a sua viabilidade está diretamente 

associada à implantação de uma série de medidas e programas voltados a 

minimização de seus efeitos negativos sobre o meio ambiente e 

sociedade, bem como à potencialização de seus benefícios, de maneira a 

conquistar a aceitação pública, dos órgãos reguladores e demais agentes 

interessados. 

 

As ações de monitoramento e acompanhamento relacionadas aos 

impactos identificados compreendem ou se inserem no escopo de 

programas específicos propostos para o empreendimento, os quais são 

descritos junto ao item 7.5.1 e serão detalhados, em nível executivo, no 

Plano Básico Ambiental (PBA), a ser apresentado em etapa posterior do 

processo de licenciamento ambiental do empreendimento (licenciamento 

de instalação). As tabelas de AIA apresentadas individualmente para cada 

impacto identificado apresentam também a responsabilidade pela 

implantação destas medidas. 

 

Visando a integração das medidas propostas para cada impacto ambiental 

identificado, a tabela apresentada a seguir agrupa e resume os impactos 

identificados e as medidas relacionadas, permitindo que conjuntos de 

medidas associadas a um tema comum fundamentem a proposição de 

programas ambientais, os quais permitem uma adequada estruturação 

das estratégias de sua implantação e acompanhamento. São apresentadas 

aqui não somente medidas mitigadoras e compensatórias (associadas a 

impactos negativos), mas também medidas potencializadoras para os 

impactos positivos do empreendimento. 
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Tabela 153 – Tabela resumo de impactos, medidas e programas ambientais. 

N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

1 

Alteração da 

qualidade do ar 

e desconforto à 

população do 

entorno do 

Complexo 

Eólico Palmas II 

Ar e comunidade 
Implantação e 

operação 
ADA/AID 

- Realizar a seleção de equipamentos 

para a fase de obras levando em 

consideração a integridade e condições 

de manutenção; 

Preventivas 

Implantação e 

operação 

- PAC: Subprograma 

de gerenciamento das 

emissões 
atmosféricas; 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pela 
obra. 

- Realizar regulagem dos motores de 

máquinas, equipamentos e veículos, 

visando à redução na concentração de 

poluentes nas emissões de combustão; 

- Realizar manutenção corretiva caso 

observem-se anormalidades significativas 
nas emissões dos veículos e 

equipamentos (escurecimento de 

fumaça); 

- Realizar aspersão de água em vias não 

pavimentadas durante as obras, a fim de 

reduzir a emissão de material 

particulado; 

- Cobertura de caminhões carregados que 

se desloquem em áreas próximas a 

edificações e vias de acesso; 
- Realizar limpezas periódicas em locais 

de entrada e saída de veículos no 

canteiro de obras mantendo estes locais 

livres de partículas que possam entrar em 

ressuspenção com o tráfego de veículos; 

- Limitar a velocidade de circulação e 

implantar sinalização de restrição de 

velocidade nas vias de acesso aos 

parques, especialmente nas proximidades 
de sedes de fazendas e residências;  

- Realizar umectação de vias de acesso 

não pavimentadas e áreas com potencial 

para liberação de poeiras durante as 

obras, com periodicidade e frequência 

adequadas para evitar a suspensão de 

particulados. 

Mitigadoras 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

2 
Alteração na 

qualidade do ar 
Ar e comunidade Operação AID 

- Realização de manutenção periódica em 

torres, aerogeradores, subestação e 

sistema elétrico associado; 

- Manter condições adequadas de limpeza 

na faixa de servidão da linha de 

transmissão, com a realização de podas e 

roçadas na vegetação arbustiva e 

arbórea; 

- Implantação e manutenção de sistemas 
de proteção contra raios nos parques e 

LT; 

- Sinalização e proteção quanto ao 

tráfego de maquinários agrícolas de 

grande porte nas proximidades dos 

aerogeradores na fase de operação. 

Preventivas 

Operação 

- Programa de 

gerenciamento de 

riscos (PGR) na fase 

de operação. 

Empreendedor 

- Elaborar e manter atualizados os Planos 

de Ações Emergenciais (PAEs) e Plano de 

Gerenciamento de Riscos (PGR) do 

empreendimento. 

Mitigadoras 

3 

Redução da 

emissão 

atmosférica 

Ar e comunidade Operação 

Complexo 

eólico 

Palmas II 

- Incentivo e apoio à implantação de 

projetos de geração de energia através 

de fontes renováveis. 

Potencializadora Operação 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS). 

Poder público, 

através de 

programas e 
incentivos 

específicos a fontes 

alternativas. 

4 

Alteração da 

qualidade do 

solo, águas 

superficiais e 

subterrâneas 

Solos, águas 

subterrâneas e 

águas 

superficiais 

Implantação e 

operação 
ADA e AID 

- Buscar realizar movimentação de solo 

em períodos de menor pluviosidade e 

realizar medidas de contenção em áreas 

sujeitas a este processo; 

- Instalar estruturas adequadas de coleta, 

tratamento e disposição final de esgoto 

sanitário e efluentes gerados nos 

canteiros de obras e frentes de obra; 
- Contemplar projeto adequado de 

drenagem na obra e operação do 

empreendimento, especialmente nas vias 

de acesso; 

- Promover o adequado gerenciamento 

de resíduos sólidos gerados na 

implantação e operação do 

empreendimento; 

- Desenvolvimento de ações de educação 

ambiental voltadas à conscientização dos 
colaboradores envolvidos nas obras; 

- Manutenção preventiva das máquinas e 

veículos envolvidos nas obras. 

Preventivas 

Planejamento, 

implantação e 

operação 

- PAC: Subprograma 

de gerenciamento de 

resíduos sólidos; 

- PAC: Subprograma 

de controle e 

monitoramento de 

efluentes líquidos; 

- PAC: Subprograma 
de saúde e segurança 

do trabalhador; 

- Programa de 

monitoramento da 

qualidade da água; 

- Programa de 

gerenciamento de 

efluentes na fase de 

operação; 

- Programa de 
gerenciamento de 

riscos na fase de 

implantação; 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pela 

obra. 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

- No caso de lançamento de 

esgotos/efluentes em corpo hídrico, será 

obtida outorga apropriada junto ao poder 

público; 

- Monitoramento da qualidade da água 

superficial e adoção de medidas 

corretivas caso detectada alteração 
qualitativa decorrente do 

empreendimento. 

Mitigadoras 

- Programa de 

gerenciamento de 

riscos na fase de 

operação; 

- Programa de 

monitoramento e 

controle de processos 

erosivos; 

-Programa de 
gerenciamento de 

resíduos sólidos 

(PGRS) na fase de 

operação. 

5 

Contaminação 

do solo, água 

superficial e 

água 

subterrânea 

Solos, águas 
superficiais e 

águas 

subterrâneas 

Implantação e 

operação 
ADA e AID 

- Manutenção periódica e adequada de 

máquinas e veículos utilizados nas obras 

e na operação; 

- Sinalização adequada e controle de 

velocidade nas vias de acesso da obra e 

áreas internas de deslocamento; 

- Armazenamento de produtos com 

potencial poluidor em áreas 
impermeabilizadas, com cobertura ou 

sistema de drenagem adequado, e 

contenção para vazamentos; 

- Sinalização e identificação de produtos 

e riscos; 

- Realização de treinamento aos 

colaboradores para situações de risco e 

gerenciamento adequado de produtos 

potencialmente poluidores; 
- Realização de procedimentos de risco 

como abastecimento de veículos e 

maquinário apenas com as devidas 

medidas de segurança (sinalização, 

impermeabilização de solo, isolamento da 

área, operadores treinados etc.);  

- Realização de correto gerenciamento de 

resíduos sólidos e efluentes gerados 

durante a obra. 

Preventivas 

Implantação e 

operação 

- PAC: Subprograma 

de gerenciamento de 

resíduos sólidos; 

- PAC: Subprograma 

de controle e 

monitoramento de 
efluentes líquidos; 

- Programa de 

monitoramento da 

qualidade da água; 

- Programa de 

gerenciamento de 

efluentes na fase de 

operação; 

- Programa de 

gerenciamento de 
riscos na fase de 

implantação; 

- Programa de 

gerenciamento de 

riscos na fase de 

operação; 

- Programa de 

monitoramento e 

controle de processos 
erosivos; 

- Programa de 

gerenciamento de 

resíduos sólidos 

(PGRS) na fase de 

operação; 

- Programa de 

educação ambiental 

(PEA). 

Empreendedor e 
empreiteira 

responsável pela 

obra 

- Realizar ações de recuperação em áreas 

eventualmente contaminadas durante a 
implantação ou operação do 

empreendimento; 

-  Elaborar e manter atualizados os 

Planos de Ações Emergenciais (PAEs) e 

Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) 

do empreendimento. 

 

 

 

 

Mitigadoras 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

6 

Alterações na 

dinâmica 

hídrica 

superficial 

Águas 
superficiais e 

solos 

Implantação e 

operação 
AID 

- Durante a obra, priorizar atividades de 

maior movimentação de solo em períodos 

de menor ocorrência de chuvas. 

Preventivas 

Implantação e 

operação 

- Programa de 

monitoramento e 

controle de processos 

erosivos; 

- Programa de 

monitoramento da 

qualidade da água; 

- PAC: Subprograma 

de desmobilização da 
obra; 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pela 

obra. 

- Implantação e/ou readequação de 

sistemas e dispositivos de drenagem; 

- Revegetação de locais de 

movimentação do solo após o término 

das obras, caso não haja utilização 

prevista na fase de operação; 

- Realizar procedimentos de controle e 

monitoramento dos sistemas de 
drenagem implantados. 

Mitigadoras 

7 

Aumento no 

consumo de 

água 

Águas 

superficiais e 

subterrâneas 

Implantação AID 

- Planejar as fontes de captação água 
previamente ao início das obras, 

avaliando a possibilidade e viabilidade do 

emprego de águas de reuso; 

- Priorizar a captação de água para 

utilização na obra em cursos hídricos de 

maior porte e volume; 

- Monitoramento da quantidade de água 

empregada, visando à minimização do 

consumo; 
- Obter outorga de captação de água 

superficial/subterrânea junto ao Instituto 

das Águas do Paraná previamente a 

qualquer captação; 

- Realizar controle da qualidade da água 

para consumo humano, em atendimento 

à Portaria MS nº 2914/2011. 

Mitigadoras 
Planejamento 

e implantação 

- Programa de 

monitoramento da 

qualidade da água. 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pela 

obra. 

8 

Aceleração de 

processos 

erosivos e 

assoreamento 

Solos e 

vegetação 
Implantação ADA 

- Restringir a abertura de vias de acesso, 

caminhos de serviço e movimentação de 

solo ao estritamente necessário e 

priorizar atividades de movimentação de 
solo em períodos de menor ocorrência de 

chuvas; 

- Utilizar barreiras de contenção ou 

dispositivos temporários de drenagem em 

áreas em que haverá movimentação de 

solo; 

- Evitar que cortes e aterros fiquem com 

solo expostos, principalmente, por longos 

períodos; 

Preventivas 
Implantação e 

operação 

- Programa de 

monitoramento e 
controle de processos 

erosivos; 

- Programa de 

gerenciamento de 

resíduos sólidos 

(PGRS) na fase de 

operação. 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pela 

obra. 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

- Monitorar a ação dos processos erosivos 

durante as obras; 

- Recuperar áreas alteradas/degradadas 

durante a obra que não serão mais 

utilizadas ao longo da operação do 

empreendimento; 

- Revegetar áreas utilizadas pelas obras 

que ficarão com solo exposto e não terão 

utilização na fase de operação, tais como 
o canteiro de obras. 

Mitigadoras 

9 

Alteração das 

condições 

geotécnicas e 

dinâmica 
hídrica 

subterrânea 

Águas 

subterrâneas e 

solos 

Implantação ADA 

- Recuperar as áreas degradadas pelas 
atividades da obra; 

- Realização de correto gerenciamento de 

resíduos sólidos e efluentes gerados 

durante a obra; 

- Realizar ações de recuperação em áreas 

eventualmente contaminadas durante a 

implantação ou operação do 

empreendimento. 

Mitigadoras 
Implantação e 

operação 

- Programa de 

recuperação de áreas 

degradadas (PRAD); 

- Programa de 

monitoramento e 

controle de processos 

erosivos. 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pela 
obra 

10 

Alteração da 

dinâmica do 

relevo 

Solos e 

paisagem 
Implantação ADA 

- Restringir a movimentação de solo e 

supressão de vegetação ao mínimo 

necessário para a obra; 

Preventivas 

Implantação 

- Programa de 

monitoramento e 

controle de processos 

erosivos; 

- Programa de 

recuperação de áreas 

degradadas (PRAD) 

Empreendedor e 
empreiteira 

responsável pela 

obra 

- Monitoramento de processos erosivos; 

- Recuperação de áreas degradadas. 
- Reestabelecimento paisagístico das 

áreas alteradas pelas estruturas 

temporárias implantadas durante a obra; 

- Realizar recuperação de áreas 

degradadas; 

- Restringir as atividades de 

movimentação e compactação do solo ao 

estritamente necessário. 

- Realizar desmobilização das obras de 
maneira ambientalmente adequada, 

eliminando eventuais passivos 

ocasionados pela atividade construtiva; 

- Realizar capacitação e educação 

ambiental dos trabalhadores. 

Mitigadoras 

11 

Interferência 

com poligonais 

de mineração 

Solos e 

comunidade 
Implantação ADA 

- Realizar tratativas junto aos titulares 

das poligonais, visando adequação de 

projeto (localização das torres da LT) a 

fim de eliminar eventuais restrições à 

exploração mineral das áreas; 

- Execução das ações de controle 

ambiental previstas para a fase de obras 
e de operação, preveninto a alteração 

qualitativa das áaguas subterrâneas pelas 

atividades do empreendimento. 

Preventivas 
Planejamento 

e implantação 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS); 

- Programa de 

acompanhamento das 

negociações, 

indenizações, 
contratos de 

arrendamento das 

áreas afetadas pelo 

Empreendedor. 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

- Ações indenizatórias, caso necessário, 

das porções das poligonais 

eventualmente inviabilizadas pela 

implantação do empreendimento. 

Mitigadoras 

empreendimento e 

regularização das 

propriedades junto ao 

Cadastro Ambiental 

Rural (Reserva Legal). 

12 

Alteração do 
ambiente 

sonoro e 

vibracional 

Comunidade 
Implantação e 

operação 
AID 

- Restrição de atividades de obras 

geradoras de ruído no período noturno, 

sempre que possível; 

- Seleção de veículos e equipamentos 

incluindo o desempenho acústico 

(emissões sonoras) como critério, assim 
como o estado de manutenção geral; 

- Realização, junto a fase de elaboração 

do PBA, de nova modelagem de ruídos, 

caso o aerogerador escolhido para o 

empreendimento seja diferente do 

previsto e utilizado neste estudo; 

- Avaliação, junto ao projeto executivo, 

da viabilidade de realocação dos 

aerogeradores considerados como mais 

críticos nos cenários de modelagem, a fim 
de reduzir o impacto sonoro do 

empreendimento junto aos receptores 

mais próximos; 

Preventivas 

Implantação e 

operação 

- Programa de 

monitoramento de 
ruídos; 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS). 

Empreendedor 

- Realizar e exigir a manutenção 

preventiva e corretiva de veículos e 

maquinários; 

- Caso necessário, implantação de 

cortinamento vegetal junto às residências 

mais impactadas pela geração de ruído, 

consolidando assim uma barreira 

acústica; 
- Caso necessário, promoção de 

melhorias de isolamento acústico nas 

residências impactadas; 

- Caso encessário, implantação de 

serrilhas de borda nos aerogeradores 

identificados como mais críticos quanto à 

possível geração de impacto sonoro nas 

residências próximas aos parques, com 

intuito de reduzir o arrasto aerodinâmico 
e consequentemente a geração de ruído 

nos aerogeradores identificados como 

mais críticos. 

- Execução de Programa de 

monitoramento de ruídos durante as 

fases de implantação e operação, voltado 

principalmente a ratificar os resultados da 

modelagem e propor medidas atenuantes 

caso o impacto previsto seja confirmado. 

Mitigadoras 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

13 

Impacto na 

saúde e no 

bem-estar da 

população do 

entorno pelo 
efeito de 

sombreamento 

Comunidade Operação AID 

- Realização, junto a fase de projeto 

executivo e plano básico ambiental 

(PBA), de simulações de ocorrência e 

abrangência de efeito de shadow flicker 

ocasionado pelos aerogeradores do 

empreendimento, com vistas a verificar o 

atendimento dos limites de exposição 

preconizados e adequação de projeto 

e/ou proposição de medidas atenuadoras, 
quando necessário. 

Preventivas 

Planejamento, 

implantação e 

operação 

- Programa de 

monitoramento de 

interferências: 

shadow flicker e 

campo 

eletromagnético; 
- Programa de 

comunicação social 

(PCS). 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pela 

obra 
- Implantação de vegetação arbóerea no 
entorno dos receptores, caso o estudo 

identifique situações em desacordo com 

os níveis recomendados pela OMS; 

- Realização de ajustes operacionais em 

casos eventualmente críticos quanto aos 

limites de exposição preconizados. 

Mitigadoras 

14 

Possibilidade de 

interferência 

eletromagnética 

(interrupção, 

degradação, 

obstrução ou 

limitação) em 
sinais úteis às 

atividades 

humanas 

(televisão, 

rádio, celular e 

radar). 

Comunidade Operação AID 

- Utilização de materiais que minimizem a 

interferência eletromagnética (fibra de 

vidro e resina epóxy na fabricação das 

pás); 

- Isolamento e manutenções regulares no 
sistema elétrico das turbinas; 

- Realização de estudos preditivos de 

campo eletromagnético, na fase de 

projeto executivo, a fim de identificar 

situações potencialmente críticas 

associadas a este efeito e possibilitar 

ajustes de projeto, se necessário. 

Preventivas 

Planejamento, 

implantação e 
operação 

- Programa de 

monitoramento de 

interferências: 

shadow flicker e 

campo 
eletromagnético; 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS). 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pela 

obra 

- Realizaçao de medições de campo 

eletromagnético nos parques eólicos, 

subestação e linha de transmissão em até 

90 dias após o início de suas operações. 
Novas medições deverão ser realizadas 

no caso de ocorrência de aumento de 

geração e aumento de carga na 

subestação e linha de transmissão. 

Mitigadoras 

15 

Perda de 
cobertura 

vegetal nativa e 

alteração da 

paisagem. 

Uso do solo / 

Flora 
Implantação ADA e AID 

- Realização de resgate de flora antes e 

durante as atividades de supressão de 

vegetação; 

- Recuperação das áreas degradadas 

geradas durante a obra; 

- Controle e minimização da supressão, 

com destino adequado do material 
vegetal gerado; 

Mitigadoras 
Implantação e 

operação 

- Programa de resgate 

de flora e 

acompanhamento da 

supressão da 

vegetação; 

- Programa de 

recuperação de áreas 
degradadas (PRAD); 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pela 

obra 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

- Destinação de área equivalente à 

desmatada conforme estabelecido na Lei 

da Mata Atlântica; 

- Realização de plantio compensatório por 

intervenção em APP. 

Compensatórias 

- Programa de 

compensação 

ambiental por 

supressão de 

vegetação e 

intervenção em APP; 

- Programa de 

compensação 

ambiental. 

16 

Alteração da 

vegetação 

nativa do 

entorno. 

Uso do solo / 

Flora 

Implantação e 

operação 
AID 

- Instrução aos trabalhadores durante as 

obras para que não adentrem nas áreas 
florestais remanescentes no entorno do 

empreendimento; 

- Treinamentos relacionados à educação 

ambiental dos trabalhadores. 

Preventivas 

Implantação e 

operação 

- Programa de resgate 

de flora e 
acompanhamento da 

supressão da 

vegetação; 

- Programa de 

recuperação de áreas 

degradadas (PRAD); 

- Programa de 

educação ambiental 

(PEA); 

- Programa de 
compensação 

ambiental por 

supressão de 

vegetação e 

intervenção em APP; 

- Programa de 

compensação 

ambiental. 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pela 

obra 

- Realização de resgate de flora antes e 

durante as atividades de supressão de 

vegetação; 

- Recuperação das áreas degradadas pela 

obra. 

Mitigadoras 

- Compensação ambiental, realizada 

através de programa específico. 
Compensatórias 

17 

Redução e 

perda de 

habitats para 

fauna 

Fauna Implantação ADA e AID 

- Vistoria das áreas antes da supressão 

da vegetação, buscando sítios 

reprodutivos ou locais de nidificação 
ativos. E suspensão da supressão quando 

encontrados os locais de reprodução 

ativos. 

- Obtenção de autorização de supressão 

de vegetação para as áreas onde esta 

ação é necessária, conforme 

projetoexecutivo a ser elaborado. 

Preventivas 

Implantação 

- Programa de 

resgate, 

afugentamento, 

salvamento e 

monitoramento da 

fauna realocada; 

- Programa de resgate 
de flora e 

acompanhamento da 

supressão da 

vegetação; 

- Programa de 

recuperação de áreas 

degradadas (PRAD); 

- Programa de 

monitoramento de 
bioindicadores. 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pelas 

obras 
- Acompanhamento da supressão de 

vegetação evitando supressões além do 

permitido  pela autorização de supressão 

da vegetação; 
- Ações de educação ambiental com a 

finalidade de sensibilização ambiental e 

conservação dos habitats remanescentes; 

- Ações de monitoramento da fauna local, 

visando a relação entre espécies da fauna 

com os habitats ocupados. 

Mitigadoras 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

- Realizar o plantio compensatório, 

visando reestabelecer um ambiente 

florestal; 

Compensatória 

18 

Perturbação e 

afugentamento 

da fauna 

Fauna 
Implantação e 

operação 
ADA e AID 

- Ações de educação ambiental para os 

trabalhadores da obra, frisando a 

necessidade da redução da velocidades 

nas vias de acesso; 

- Instalação de sinalizadores, indicando a 

potencial presença de fauna nas vias, 

com risco de atropelamento. 

- Manutenção de sinalização e restrições 
de velocidade de circulação nas vias de 

acesso durante a fase de operação; 

Preventiva 

Implantação e 

operação 

- Programa de 

resgate, 

afugentamento, 

salvamento e 

monitoramento da 
fauna realocada; 

- Programa de 

monitoramento de 

ruídos; 

- Programa de 

recuperação de áreas 

degradadas (PRAD); 

- Programa de 

monitoramento de 
bioindicadores. 

Empreendedor 

- Realizar cercamentos em pontos 

específicos que apresentem uma 

frequência de atropelamento; 

- Instalação de redutores físicos de 

velocidade nas vias de acesso, em pontos 

com maior potencial de atropelamento; 

- Realização de monitoramento de fauna 

durante as fases de implantação e 

operação; 
- Monitoramento de ruídos na fase de 

operação, a fim de avaliar o atendimento 

dos níveis de emissão de ruído esperados 

para os aerogeradores. 

Mitigadoras 

- Recuperar ambientes com potencial de 

manutenção da fauna local. 
Compensatória 

19 

Atropelamento 

e morte de 

animais 

Fauna 
Implantação e 

operação 
ADA e AID 

- Orientação dos colaboradores para 

tráfego em velocidades reduzidas, 

visando maior segurança e menor 

possibilidade de atropelamento de 

animais; 

Preventiva 

Implantação e 

operação 

- Programa de 

educação ambiental 
(PEA); 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS); 

- Programa de 

monitoramento e 

mitigação de 

atropelamentos de 

fauna; 

- Programa de 
resgate, 

afugentamento, 

salvamento e 

monitoramento da 

fauna realocada; 

- Programa de 

monitoramento de 

bioindicadores.  

Empreendedor e 
empreiteira 

responsável pelas 

obras 

- Implantação de sinalização indicativa e 

orientativa quanto a presença de animais 

silvestres e importância de transitar de 
acordo com as normas de tráfego 

estabelecidas para as vias de acesso; 

- Instalação de redutores físicos de 

velocidade nas,vias de acesso, em pontos 

com maior potencial de atropelamento; 

- Fiscalização das velocidades de tráfego 

de veículos durante a implantação e 

operação; 

- Realização do monitoramento de 

atropelamentos da fauna como subsídio 
para ações que reduzam ou impeçam o 

atropelamento da fauna durante a 

instalação e operação 

Mitigadoras  
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

20 
Aumento da 

caça predatória 
Fauna 

Implantação e 

operação 
ADA e AID 

- Atividades de orientação e educação 

ambiental, voltadas aos trabalhadores 

ligados ao empreendimento e a 

população do entorno; 

- Supervisão ambiental das condutas dos 

colaboradores; 

- Instalação de sinalização indicativa de 

proibição de caça. 

Preventivas 

Implantação e 

operação 

- Programa de 

educação ambiental 

(PEA); 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS); 

- Programa de 

resgate, 
afugentamento, 

salvamento e 

monitoramento da 

fauna realocada; 

- Programa de 

monitoramento de 

bioindicadores. 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pelas 

obras 

- Restrição da circulação dos 

trabalhadores exclusivamente às áreas de 

obra; 
- Fiscalização durante as fases de 

implantação e operação do 

empreendimento para evitar a captura 

indevida de animais por parte dos 

trabalhadores da obra e da população em 

geral; 

- Restrição da abertura de acessos ao 

absolutamente necessário. 

Mitigadoras 

21 

Aumento da 
fauna 

sinantrópica e 

dispersão de 

vetores 

Fauna e 

comunidade 

Implantação e 

operação 
ADA e AID 

- Armazenamento e destinação correta de 

resíduos orgânicos gerados pelos 

colaboradores da obra; 
- Controle do acesso de animais nos 

canteiros de obras e frentes de trabalho; 

- Aplicação de inseticidas e outros 

produtos voltados ao controle de pragas 

e vetores; 

- Ações de educação ambiental e de 

saúde aos trabalhadores e população da 

AID; 

- Estabelecimento e fortalecimento de 

parcerias com instituições públicas na 
prevenção e combate às doenças 

transmitidas por vetores; 

- Utilização de sostemas detratamento de 

efluentes adequados. 

Preventivas 

Implantação e 

operação 

- PAC: subprograma 

de gerenciamento de 

resíduos; 
- PAC: Programa de 

saúde e segurança do 

trabalhador; 

- PAC: Subprograma 

de gestão e 

monitoramento de 

efluentes; 

- Programa de 

gerenciamento de 
resíduos sólidos na 

fase de operação; 

- Programa de 

gerenciamento de 

efluentes na fase de 

operação. 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável 

- Adoção de medidas de saneamento 

voltadas para o controle de pragas e 

vetores. 

Mitigadoras 

22 

Colisão das 

aves e 

morcegos nos 

aerogeradores 

e linha de 
transmissão, 

causando 

Fauna Operação ADA e AID 

- Instalação das torres e aerogeradores 

distante de áreas com vegetação 

remanescentes e corpos d’água, 

conforme possibilidades e viabilidade de 

projeto; 
- Supervisão ambiental constante durante 

a fase de implantação. 

Preventivas Operação 

- Programa de 

resgate, 

afugentamento, 

salvamento e 

monitoramento da 
fauna realocada; 

- Programa de 

Empreendedor 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

possivelmente 

o óbito dos 

espécimes. 

- Pintura da ponta das pás em cor 

alaranjada ou vermelha, evitando que as 

pás em movimento não sejam 

enxergadas pelas aves, prevenindo 

colisões da fauna alada com os 

aerogeradores e linha de transmissão. 

- Monitoramento da fauna, com 

monitoramentos específicos para a 

avifauna e quiropterofauna visando 
entender a dinâmica local das interações 

(fauna alada) e o potenciais de colisões 

com os aerogeradores e linha de 

transmissão como subsídio para a 

proposição de medidas mitigadoras 

objetivas e eficientes. 

Mitigadoras 

monitoramento de 

bioindicadores. 

23 
Acidentes com 

animais 

peçonhentos 

Trabalhadores 
da obra e 

população 

Instalação ADA e AID 

- Atividades de orientação e educação 

ambiental voltadas aos trabalhadores 

ligados ao empreendimento e a 

população do entorno; 

- Garantir a utilização de EPI’s adequados 

pelos trabalhadores; 
- Adequado gerenciamento dos resíduos 

sólidos gerados nas obras; 

- Limpeza periódica das instalações; 

Preventivas 

Implantação 

- Programa de 

educação ambiental 

(PEA); 

- PAC: Subprograma 

de saúde e segurança 

do trabalhador; 
- PAC: Subprograma 

de gerenciamento de 

resíduos sólidos; 

- Programa de 

gerenciamento de 

riscos na fase de 

implantação; 

- Programa de 

resgate, 
afugentamento, 

salvamento e 

monitoramento da 

fauna realocada; 

- Programa de 

monitoramento de 

bioindicadores. 

Empreendedor e 

empreiteira (setor 

de meio ambiente 

e segurança do 
trabalho) 

- Plano de emergência caso aconteça o 

acidente; 

- Atuação da equipe de afugentamento e 

resgate de fauna na busca dos animais 

peçonhentos durante a supressão e 
limpeza do terreno; 

- Implantação e manutenção de estrutura 

ambulatorial no canteiro de obras central 

durante toda a fase de obras. 

Mitigadoras  

24 
Alteração no 
cotidiano da 

população 

Comunidade Implantação AID 

- Realizar a comunicação social para 

esclarecimento à população sobre o 

empreendimento e estratégias adotadas; 

- Realizar, junto ao Programa de 
Educação Ambiental (PEA), ações 

voltadas aos trabalhadores que visem sua 

orientação sobre meio ambiente, 

segurança e relacionamento com a 

comunidade. 

Mitigadoras Implantação 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS); 
- Programa de 

educação ambiental 

(PEA). 

 

Empreendedor 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

25 

Geração de 

expectativas na 

população 

Comunidade 
Planejamento 

e Implantação 
AII e AID 

- Realizar a comunicação social para 
esclarecimento à população e instituições 

locais sobre o empreendimento e 

estratégias adotadas; 

- Realizar o acompanhamento das ações 

de indenização e da execução dos 

contratos de arrendamento das áreas 

afetadas, através de programa específico. 

Mitigadora 
Planejamento 

e Implantação 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS); 

- Programa de 

acompanhamento das 

negociações, 

indenizações, 

contratos de 

arrendamento das 
áreas afetadas pelo 

empreendimento e 

regularização das 

propriedades junto ao 

Cadastro Ambiental 

Rural (Reserva Legal). 

Empreendedor 

26 

Geração de 

emprego e 

renda 

Economia 

regional 

Planejamento, 

Implantação e 

operação 

AII 

- Priorização de contratação de mão de 

obra e fornecedores locais; 

- Execução de programa de treinamento 

e capacitação da mão de obra local. 

Potencializadoras 

Planejamento, 

Implantação e 

operação 

- PAC: Subprograma 

de capacitação dos 

trabalhadores e 

contratação de mão 

de obra local.; 

- PAC: Subprograma 
de saúde e segurança 

do trabalhador. 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pelas 

obras 

27 

Geração de 

tributos diretos 

e indiretos 

Economia 

regional 

Implantação e 

operação 

AII e 

regional 

- Priorização de contratação de mão de 

obra e fornecedores locais; 

- Execução de programa voltado à 

capacitação e treinamento de mão de 

obra local. 

Potencializadoras 
Implantação e 

operação 

-PAC: Subprograma 

de capacitação dos 

trabalhadores e 

contratação de mão 

de obra local. 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pelas 
obras 

28 

Aumento da 

demanda por 

serviços 

urbanos e 
comunitários 

Serviços 

urbanos e 

comunitários 

Implantação AII 

- Priorização de contratação de mão de 

obra e utilização de fornecedores locais. 
Preventiva 

Implantação 

- PAC: Subprograma 

de capacitação dos 

trabalhadores e 

priorização da 

contratação de mão 

de obra local; 
- PAC: Subprograma 

de saúde e segurança 

do trabalhador; 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pelas 

obras 

- Priorização de contratação de mão de 

obra e utilização de fornecedores locais; 

- Treinamento adequado dos 

trabalhadores; 

- Buscar a realização de parcerias com 
instituições de saúde do município a fim 

de garantir o atendimento dos 

trabalhadores de fora do município e 

manutenção das condições de 

atendimento a população local; 

- Implantação e funcionamento de 

ambulatório médico no canteiro de obras 

central do empreendimento para 

atendimento a casos de menor 
complexidade, evitando assim sobrecarga 

no sistema de saúde do município. 

Mitigadoras 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

29 

Aumento do 

potencial 

turístico 

Turismo de 

Palmas 
Operação AII 

- Executar ações de comunicação social 

visando  incentivar o turismo a partir do 

empreendimento; 

- Buscar a viabilização de parcerias com o 

poder público e entes privados do 

município para fomento à atividades de 

visitação dos parques. 

Potencializadoras Operação 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS). 

Empreendedor 

30 

Redução da 
área produtiva 

e alteração do 

uso do solo 

Uso do solo Implantação AID e ADA 

- Utilização de acessos já existentes, 

priorizando a adequação das estradas 

atuais ante a abertura de novos acessos; 

- Promover a recuperação das áreas de 
uso temporário após a fase de instalação, 

permitindo sua utilização (canteiro de 

obras e áreas de apoio/plataformas de 

montagem); 

- Implantação das linhas de conexão 

internas junto aos acessos previstos, 

concentrando assim as intervenções e 

restrições de uso em um mesmo local. 

Mitigadoras 

Implantação e 

operação 

-P AC: Subprograma 

de saúde e segurança 

do trabalhador; 

-PAC: Subprograma 

de desmobilização da 
obra; 

- Programa de 

compensação 

ambiental. 

- Programa de 

acompanhamento das 

negociações, 

indenizações, 

contratos de 
arrendamento das 

áreas afetadas pelo 

empreendimento e 

regularização das 

propriedades junto ao 

Cadastro Ambiental 

Rural (Reserva Legal). 

Empreendedor e 
empreiteira 

responsável pela 

obra 
- Aquisição e/ou indenização aos 

proprietários das áreas cujas alterações 

resultem em restrições permanentes de 
uso e ocupação do solo; 

- Firmamento de contratos de 

arrendamento das áreas ocupadas pelos 

aerogeradores, com geração de renda 

aos proprietários com base na produção 

de energia. 

Compensatórias 

31 

Geração de 

conflitos entre 

atividades 

produtivas 

Atividades 

produtivas 
Implantação AID 

- Realização de ações de comunicação 

social junto a população das áreas de 

influência do empreendimento 

Preventivas Implantação 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS); 

- Programa de 

acompanhamento das 
negociações, 

indenizações, 

contratos de 

arrendamento das 

áreas afetadas pelo 

empreendimento e 

regularização das 

propriedades junto ao 

Cadastro Ambiental 

Rural (Reserva Legal). 

Empreendedor 

- Condução de ações específicas voltadas 

à promoção de indenização, aquisições e 

arrendamento das áreas ocupadas pelo 

empreendimento. 

 

32 
Restrições a 
construções 

Propriedades 
interceptadas 

Implantação ADA 
- Informar os proprietários sobre as 

restrições - Comunicação Social; 
Mitigadoras Implantação 

- Programa de 
comunicação social 

Empreendedor 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

pelas estruturas 

do 

empreendimento 

- As áreas de restrição de construção 

serão contempladas pelas indenizações e 

arrendamentos associados ao 

empreendimento. 

Compensatórias 

(PCS); 

- Programa de 

acompanhamento das 

negociações, 

indenizações, 

contratos de 

arrendamento das 

áreas afetadas pelo 

empreendimento e 
regularização das 

propriedades junto ao 

Cadastro Ambiental 

Rural (Reserva Legal). 

33 

Alteração 

negativa nos 

valores dos 

imóveis 

População da 

AID 
Implantação AID 

- Contratação de mão de obra local. Preventiva 

Implantação 

- PAC: Subprograma 

de capacitação dos 

trabalhadores e 

priorização da 

contratação de mão 

de obra local; 

- Programa de 

comunicação social 
(PCS); 

- Programa de 

acompanhamento das 

negociações, 

indenizações, 

contratos de 

arrendamento das 

áreas afetadas pelo 

empreendimento e 
regularização das 

propriedades junto ao 

Cadastro Ambiental 

Rural (Reserva Legal). 

Empreendedor - Compensação financeira (indenização 

ou arrendamento); 

- Comunicação social. 

Mitigadoras 

34 Alteração População da Implantação AID -  Preventiva Implantação -PAC: Subprograma Empreendedor 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

positiva nos 

valores dos 

imóveis 

AID 

-  

 
 

de capacitação dos 

trabalhadores e 

priorização da 

contratação de mão 

de obra local; 

-Programa de 

comunicação social 

(PCS); 

- Programa de 
acompanhamento das 

negociações, 

indenizações, 

contratos de 

arrendamento das 

áreas afetadas pelo 

empreendimento e 

regularização das 

propriedades junto ao 

Cadastro Ambiental 
Rural (Reserva Legal). 

35 

Interferência 

nas condições 

de tráfego 

Malha viária e 

população 

usuária 

Implantação 

AII e 

sistema 

viário 

- Implantação de sinalização indicativa de 
tráfego de veículos pesados associados à 

obra nas vias de acesso, principalmente 

na PR-280 na porção onde o 

empreendimento se insere. 

Preventivas 

Implantação 

- Programa de 

gerenciamento de 

riscos na fase de 

implantação; 

- Programa de 
segurança viária e de 

mitigação das 

interferências no 

sistema viário 

municipal; 

- Programa de 

comunicação social. 

Empreendedor e 
empreiteira 

responsável pela 

obra 

- Utilização de veículos batedores nas 

operações de transporte de peças e 

equipamentos, principalmente os de 

maior porte; 

- Preconizar a realização de transportes 

especiais em  horários de menor 

movimento das vias; 
- Execução de Programa de segurança 

viária e mitigação das interferências no 

sistema viário municipal. 

Mitigadoras 

36 

Acidentes de 

trânsito na 

rodovia PR-280 

Malha viária e 

população 

usuária da 
rodovia 

Implantação AID 

- Instalação de sinalização de trânsito 

adequada, áreas para desaceleração e 

manobra e local de observação; 

- Restrição de circulação de vículos de 

grande porte associados à obra na 

rodovia em horários de menor 

movimento; 

- Circulação de veículos de grande porte 
somente com utilização de veículos 

batedores e sinalizações específicas na 

rodovia; 

- Execução de Programa de segurança 

viária e mitigação das interferências no 

sistema viário municipal. 

Preventivas Implantação 

- Programa de 

gerenciamento de 
riscos na fase de 

implantação; 

- Programa de 

segurança viária e de 

mitigação das 

interferências no 

sistema viário 

municipal; 

- Programa de 

comunicação social 
(PCS). 

Empreendedor 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

37 

Melhoria das 

estradas 

internas da 

propriedade 

Vias internas 
das 

propriedades 

Implantação e 

operação 
ADA e AID 

- Execução de manutenções periódicas 

nos acessos do empreendimento; 

- Implantação e manutenção de 

adequada sinalização nas vias, visando 

orientar as adequadas condições de 

tráfego, aumentando assim a vida útil 

dos acessos; 

- Execução do Programa de segurança 

viária e mitigação das interferências no 
sistema viário municipal. 

Potencializadoras 
Implantação e 

operação 

- Programa de 

segurança viária e de 

mitigação das 

interferências no 
sistema viário 

municipal. 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS). 

Empreendedor 

38 

Deterioração 

das condições 

de 
pavimentação 

das vias de 

acesso 

Malha viária e 

população 

usuária 

Implantação AII 

- Melhoria na infraestrutura das vias de 
acesso internas; 

- Realização de manutenção preventivas 

das vias de acesso internas do 

empreendimento. 

- Implantação  de recuos, em acordo com 

as normas do DER/PR e respectiva 

autorização, nas áreas de acesso ao 

empreendimento a partir da PRC-280, 

visando melhorar as condições de giro de 

caminhões e maquinários de grande 
porte, reduzindo assim a pressão dos 

mesmos sobre o pavimento da rodovia. 

Preventivas 

Implantação  

- Programa de 

gerenciamento de 
riscos na fase de 

implantação; 

-P rograma de 

segurança viária e de 

mitigação das 

interferências no 

sistema viário 

municipal; 

- Programa de 

comunicação social 
(PCS). 

Empreendedor e 

empreiteira 
responsável pelas 

obras 

- Realização de manutenção corretiva das 

vias de acesso, quando necessário; 

- Buscar a realização de parceria com o 

DER/PR para execução de obras de 

mantenção e reparos na PRC-280 durante 

a fase de obras, sempre que necessário. 

- Execução de Programa de segurança 

viária e mitigação das interferências no 

sistema viário municipal. 

Mitigadoras 

39 
Impacto visual 

negativo 

Paisagem 

natural e 

comunidade 

Implantação AID 

- Pintar as torres, turbinas e hélices em 
cores claras; 

 - Manter as turbinas com tamanho e 

forma regulares; 

 - Reduzir efeitos dos reflexos utilizando 

tintas não refletivas; 

 - Comunicação social com explanações 

sobre a importância da geração de 

energia eólica. 

Mitigadoras Implantação 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS). 

Empreendedor 

40 
Impacto visual 

positivo 

Paisagem 

natural e 

comunidade 

Implantação AID 

- Comunicação social com explanações 

sobre a importância da geração de 

energia eólica; 
 - Apoio ao desenvolvimento do setor do 

turismo no município, tendo a geração de 

energia limpa e renovável como atrativo. 

Potencializadoras Implantação 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS). 

Empreendedor 
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N° 
de 

AIA 

Descrição do 

impacto 

Fator 
ambiental 

afetado 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 
implantação 

das medidas 

Programa 

relacionado 
Responsabilidade 

41 

Risco de 

acidentes com 

trabalhadores 

Comunidade e 

trabalhadores 

Implantação e 

operação 
AID 

- Aplicar plano de emergências e 

comunicação social; 

- Treinamento para os operários sobre 

normas adequadas de conduta e 

utilização de EPI. 

Preventivas 

Implantação e 

operação 

- PAC: Subprograma 

de saúde e segurança 

do trabalhador; 

- Programa de 

gerenciamento de 

riscos na fase de 

implantação; 

- Programa de 

gerenciamento de 
riscos na fase de 

operação; 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS); 

- Programa de 

educação ambiental 

(PEA); 

- Plano ambiental de 

construção (PAC) e 
subprogramas. 

 

Empreendedor e 

empreiteira 

responsável pelas 

obras 

- Implantação e manutenção de 
ambulatório médico no canteiro de obras 

central; 

- Elaboração e execução de Plano de 

Ação de Emergência (PAE); 

- Execução de Plano Ambiental da 

Construção (PAC) de acompanhamento 

ambiental da etapa de construção. 

Mitigadoras 

42 

Contribuição ao 

SIN e geração 

de energia 

limpa. 

Comunidade e 

população 

interligada ao 

SIN 

Operação AII 

- Adequa execução de ações de 

manutenção e operação do 

empreendimento, aumentando sua 

eficiência operacional e aumentando sua 

vida útil. 

Potencializadora Operação 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS). 

Empreendedor 

43 

Aumento do 

conhecimento 

científico. 

População em 

geral da região 

do projeto 

Planejamento, 

implantação 

oe operaração 

ADA, AID e 

AII 

- Divulgação dos resultados dos estudos 

realizados 
Potencializadoras 

Planejamento, 

implantação e 

operação 

- Programa de 

comunicação social 

(PCS) 

Empreendedor e 

empresas 

consultoras 

responsáveis. 
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7.5.1. Programas de controle e monitoramento 

Os programas de controle e monitoramento foram desenvolvidos como 

ferramentas para a estruturação de ações e responsabilidades, para que 

as medidas propostas neste estudo (indicadas nas tabelas de AIA) sejam 

implantadas de forma efetiva, atingindo os resultados desejados ao 

interesse coletivo e público. Sugere-se a implantação dos programas aqui 

apresentados de forma a permitir que todas as etapas do 

empreendimento, do planejamento à operação, tenham um 

acompanhamento capacitado e focado na minimização de impactos 

ambientais negativos e na potencialização dos benefícios associados ao 

empreendimento. 

 

Os programas propostos são focados no estabelecimento de diretrizes a 

serem seguidas nas próximas etapas do empreendimento e no 

prosseguimento de seu licenciamento ambiental. Para o licenciamento de 

instalação, as medidas propostas neste estudo, as condicionantes do 

licenciamento prévio e a evolução do projeto fundamentarão o 

detalhamento executivo dos programas aqui propostos, os quais serão 

apresentados no Plano Básico Ambiental (PBA). 

 

Os diversos Programas Ambientais propostos para as fases de 

implantação e operação do empreendiemento são listados no 

organograma a seguir e descritos individualmente na sequência. 

Especificamente para a fase de implantação do empreendimento é 

proposto o Plano Ambiental de Construção (PAC), composto por diversos 

subprogramas associados especificamente à fase de obras. 
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v

 

Programa de compensação 
ambiental 

Programa de Gestão Ambiental (PGA) 

Plano Ambiental de 
Construção (PAC) 

Subprograma de 
gerenciamento de resíduos 

sólidos  

Subprograma de gestão e 
monitoramento de efluentes 

líquidos 

Subprograma de saúde e 
segurança do trabalhador 

Subprograma de 
desmobilização da obra 

Programa de resgate de flora e 

acompanhamento da supressão 

da vegetação 

Programa de educação 

ambiental - PEA 

Programa de comunicação 

social - PCS 

Programa de monitoramento da 
qualidade da água 

Programa de compensação 
ambiental por supressão de 
vegetação e intervenção em 

APP 

Programa de afugentamento, 
resgate, salvamento e 

monitoramento da fauna 
realocada 

Subprograma de 
gerenciamento das emissões 

atmosféricas 

Programa de recuperação de 

áreas degradadas (PRAD) 

Programa de gerenciamento de 
riscos na fase de operação  

Programa de gerenciamento de 
resíduos sólidos (PGRS) na fase 

de operação 

Programa de monitoramento de  

bioindicadores 

Programa de gerenciamento de 
efluentes na fase de operação 

Subprograma de capacitação 
dos trabalhadores e priorização 
da contratação de mão de obra 

local 

Programa de monitoramento e 
mitigação de atropelamentos 

de fauna 

Programa de segurança viária e 

de mitigação das interferências 

no sistema viário municipal  

Programa de acompanhamento 
das negociações, indenizações 
e contratos de arrendamento 

das áreas afetadas pelo 
empreendimento e 

regularização das propriedades 
junto ao CAR  

Programa de monitoramento e 

controle de processos erosivos  

Programa de monitoramento de 
interferências: shadow flicker e 

campo eletromagnético 

Programa de monitoramento de 
ruídos 

Programa de gerenciamento de 

riscos na fase de implantação  
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7.5.1.1. Programa de gestão ambiental (PGA) 

7.5.1.1.1. Impactos relacionados 

Este programa tem um objetivo abrangente no contexto da implantação e 

operação do empreendimento, agrupando, estimulando e monitorando os 

demais programas e medidas. Em função destas características, relaciona-

se a todos os impactos ambientais identificados e apresentados neste 

estudo. 

 

7.5.1.1.2. Objetivos 

O PGA tem como objetivo o desenvolvimento de uma estrutura de pessoal 

e de um fluxo de informações para garantir a implantação de todos os 

programas e medidas de controle e monitoramento associadas à 

implantação e operação do empreendimento, mantendo-se como um 

programa de nível estratégico na busca pela sustentabilidade destas 

etapas. 

 

Visa garantir que o empreendimento seja implantado e operado com base 

em critérios ambientalmente adequados, minimizando os impactos 

negativos e potencializando os positivos, priorizando ações preventivas, 

porém atuando de forma corretiva sempre que necessário. 

 

Como objetivos específicos podem ser citados: 

• Integrar as informações produzidas por todos os programas 

propostos para o empreendimento; 

• Garantir a implementação de todos os programas e medidas 

propostas; 

• Garantir o funcionamento de uma estrutura de melhoria contínua 

de desempenho ambiental; 
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• Facilitar o fluxo de informações entre gestores, especialistas, 

gestor do empreendimento, empreiteira, órgão ambiental, 

comunidade e demais envolvidos e interessados. 

 

7.5.1.1.3. Escopo mínimo 

O PGA será estruturado e operacionalizado com prioridade sobre os 

demais programas, para que desde o início mantenham as inter-relações 

necessárias, antes da etapa de implantação do empreendimento ter início. 

Acompanhará toda esta etapa, e um período posterior ao início da 

operação, enquanto perdurarem os demais programas. Após a conclusão 

de todas as etapas de monitoramento pós-obra (estimado em um ano a 

partir da finalização das obras de todo o complexo), será substituído 

gradualmente pelo sistema de gestão ambiental do responsável pela 

gestão operacional do parque eólico, que deve incorporar, além das 

diretrizes corporativas, as medidas de controle e monitoramento julgadas 

necessárias com base no conhecimento local gerado pelo conjunto de 

programas associados à etapa de implantação do complexo eólico.  

 

Para garantir a efetividade no cumprimento do objetivo proposto, o 

coordenador deste programa e sua equipe acompanharão a implantação 

das demais medidas e programas, através de reuniões e contatos 

periódicos com as demais lideranças, e centralização do recebimento de 

informações e relatórios oriundos dos demais programas, de forma a 

permitir uma ampla visão dos processos existentes e suas interações com 

o meio ambiente natural e com a sociedade, fundamentando orientações e 

propostas de melhorias.  

 

O gestor será responsável pela estruturação do sistema de gestão com 

base em procedimentos e registros adequados, incluindo a organização de 

documentos e relatórios comprobatórios do cumprimento dos programas e 

medidas. Será responsável também pela interface direta entre 
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empreendedor e empreiteiras e comunicações com o órgão ambiental 

licenciandor. O organograma a seguir apresente, de maneira simplificada, 

a estrutura hierárquica do PGA e sua interface com os demais agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 258 – Estrutura hierárquica básica do PGA. 

 

7.5.1.1.4. Equipe e recursos 

O PGA contempla, em linhas gerais, os recursos envolvidos em todos os 

demais programas propostos, tendo em vista que contempla as inter-

relações entre todas as ações executadas pelo empreendimento. Contará 

com um coordenador geral, com formação superior na área ambiental e 

experiência na execução de programas ambientais, que poderá ser 

compartilhado com a coordenação de outros programas. Contará com 

uma equipe composta por profissionais com experiência em gestão 

ambiental, também compartilhados com os demais programas propostos. 

  

Coordenador 
do PGA 

Empreendedor 
e empreiteiras 

Órgão 

ambiental 

Coordenação 

dos demais 

programas 

Equipe 
executiva 

Equipe PGA 
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7.5.1.1.5. Cronograma 

Tabela 154 - Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 

Pré-

implantação 
Fase de implantação (meses) 

01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Recebimento dos relatórios 

de inspeção ambiental e 

encaminhamento para 

especialistas 

X X X X X X X X X X X X X X 

Relatórios semestrais de 

acompanhamento do 

programa 

       X      X 

Obs: Açoes a serem estendidas durante todo o período de obras do empreendimento. 

 

Tabela 155 - Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 
Implantação Fase de operação (meses) 

01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Recebimento dos relatórios 

de inspeção ambiental e 

encaminhamento para 

especialistas 

X X X X X X X X X X X X X X 

Relatórios semestrais de 

acompanhamento do 

programa 

       X      X 

Obs: Açoes a serem estendidas durante um ano após finalização da implantação integral 

do empreendimento. 
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7.5.1.1.6. Desempenho esperado 

O desempenho deste programa, por ser de nível superior aos demais 

programas e medidas, está intrinsecamente relacionado ao desempenho 

destes. Assim, seu sucesso depende da efetiva implantação de cada 

medida julgada necessária, nas diversas áreas de atuação.  

 

Espera-se que com a gestão e supervisão ambiental unificada, as medidas 

propostas pelos demais programas sejam implantadas de forme eficiente, 

orientando mehorias conforme os detalhes localizados e específicos de 

cada situação, nos prazos estabelecidos, com o devido respaldo do órgão 

ambiental, que deve ter as suas considerações atendidas de forma a 

viabilizar a emissão da licença de operação do empreendimento. 

 

7.5.1.1.7. Abrangência 

Áreas de influência do empreendimento, nos diversos temas ambientais e 

sociais contemplados pelos demais programas.  

 

7.5.1.1.8. Responsabilidade 

Empreendedor.  

 

7.5.1.1.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Alexandre Martinho Sanches 

Formação: Engenheiro ambiental 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 105.235/D 

Registro no cadastro técnico federal: 4275895 
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7.5.1.2. Plano ambiental de construção (PAC) 

7.5.1.2.1. Impactos relacionados 

O Plano de Controle Ambiental de Construção (PAC) tem relação direta 

com os impactos associados à fase de implantação do empreendimento, 

especialmente aqueles associados aos meios físico e biótico. 

 

7.5.1.2.2. Objetivos 

O objetivo geral do PAC consiste em minimizar os impactos ambientais 

decorrentes da construção do Complexo Eólico Palmas II, através do 

controle das atividades impactantes, prevenção e mitigação de impactos 

negativos, e seu monitoramento.  

 

Como objetivos específicos podem ser citados: 

 Indução da capacidade e conscientização dos trabalhadores 

envolvidos com a obra de implantação do complexo eólico (em apoio 

e complementarmente ao Programa de Educação Ambiental); 

 Estruturação de estratégia de orientação preventiva e corretiva 

permanente no canteiro e frentes de obras;  

 Participação no planejamento dos trabalhos com foco em critérios 

ambientais de desempenho; 

 Monitoramento permanente da aplicação de técnicas, diretrizes e 

critérios ambientais no canteiro e frentes de obras; 

 Detecção eficiente de desvios em relação à conduta ambiental 

adequada, com aplicação de medidas corretivas. 

 

7.5.1.2.3. Escopo mínimo 

Este programa inicia as suas atividades de monitoramento conjuntamente 

a obra, e tem sua conclusão no encerramento das atividades desta etapa 
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do empreendimento, ao final da etapa de desmobilização, tratando de 

ações previstas para o gerenciamento ambiental durante as obras de 

implantação do complexo eólico. 

 

O PAC contará com equipe técnica que indicará os procedimentos e 

recomendações para a obra, frente aos variados temas ambientais, 

considerando os impactos identificados e situações ocorridas nas 

atividades de construção. 

 

Dada à diversidade de atividades que serão desempenhadas na etapa de 

implantação, o PAC é dividido em subprogramas específicos, permitindo a 

ordenação de ações para a prevenção, mitigação e monitoramento de 

impactos semelhantes. Assim, a subdivisão do plano dar-se-á através dos 

subprogramas: 

 Subprograma de gerenciamento de resíduos sólidos da construção; 

 Subprograma de gestão e monitoramento de efluentes líquidos; 

 Subprograma de captação dos trabalhadores e priorização da 

contratação de mão de obra local; 

 Subprograma de desmobilização da obra; 

 Subprograma de gerenciamento das emissões atmosféricas; 

 Subprograma de saúde e segurança do trabalhador. 

 

Cada subprograma apresenta a sua metodologia particular para o qual foi 

planejado, assim como cronograma e responsabilidades próprias , porém 

integrados ao objetivo maior de gestão ambiental das atividades de 

construção.  

 

O PAC será responsável pela supervisão e coordenação dos subprogramas 

da fase de implantação do empreendimento, integração de informações e 

proposição de medidas quando necessário. 
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Além dos subprogramas, serão seguidos procedimentos específicos com 

relação a aspectos construtivos, tais como: execução de terraplenagem, 

abertura de acessos, obras de drenagem, canteiro de obras, instalações 

de apoio, caixas de empréstimos, jazidas de materiais de empréstimo e 

material excedente, assim como diretrizes para desmobilização de obras. 

O PAC deve considerar os procedimentos de gestão ambiental do 

empreendedor, assim como procedimentos e diretrizes adotados pela 

empresa construtora e empresas subcontratadas, visando à consolidação 

das medidas de prevenção e controle ambiental estabelecida.  

 

Neste sentido, o PAC deve ser sistematizado através das seguintes ações: 

 Análise dos estudos ambientais e de engenharia; 

 Identificação de específições, instruções de serviços, regulamentos, 

leis, resoluções e normas técnicas relacionadas ao meio ambiente, 

aplicáveis ao objetivo de prevenir, mitigar e controlar os impactos 

ambientais decorrentes da implantação do empreendimento.  

 Indicação de procedimentos e instrumentos para controle e 

gerenciamento ambiental da construção do empreendimento com 

intuito de orientar os colaboradores da empreiteira e as ações de 

monitoramento da equipe do PAC; 

 Supervisão das ações de controle ambiental (preconizadas nos 

subprogramas e especificações técnicas) orientando as atividades 

preventivas e corretivas; 

 Estabelecimento de um banco de dados e registro das ocorrências 

identificadas em campo na forma de inventário de ocorrência para 

acompanhamento estatístico das mesmas; 

 Avaliar e revisar periodicamente toda a documentação técnica 

ambiental referente à implantação do empreendimento, com o 

objetivo de ter sempre em dia as licenças e autorizações ambientais 

requeridas. 
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 Realizar treinamentos de capacitação com os trabalhadores da obra 

conforme abrangência no Programa de educação ambiental, cujo um 

dos públicos alvo estabelecidos são os trabalhadores das obras. 

 

Ainda, o PAC contempla algumas diretrizes gerais relacionadas aos 

aspectos construtivos do empreendimento, as quais já foram/estão sendo 

observadas desde a fase inicial de projeto, apresentadas a seguir.  

 

Canteiro de obras 

Para determinação da localização do canteiro de obras, deve ser priorizada 

área próxima ao local de trabalho no complexo eólico, centralizado e com 

vias de acesso em boas condições, de forma a minimizar deslocamentos 

de materiais e mão-de-obra, reduzindo a necessidade de abertura de 

novas vias de serviço. Deve-se considerar também a presença de 

vegetação escassa, minimizando a necessidade de supressão; topografia 

plana, minimizando movimentações de terra; existência de infraestrutura 

como redes de energia elétrica e disponibilidade de água, e as opções 

para descarte de efluentes (abordagem no subprograma de efluentes). 

 

Vias de acesso 

Com relação às vias de acesso e caminhos de serviço, serão priorizados os 

acessos já existentes, evitando a abetura de novas vias. Sempre que 

possível os serviços de terraplenagem nas frentes de obras priorizarão 

pontos onde há cruzamentos de estradas existentes, minimizando a 

necessidade de implantação de estradas de serviço. 

 

Caso isto não seja possível, serão observados alguns critérios ambientais 

para abertura de novos acessos, como a verificação da localização em 

conformidade com a topografia (evitando grandes remoções e 

regularizações de solo e minimizando a possibilidade de processos 

erosivos por ação das chuvas) e aspectos dos meios físico e biótico como 

a presença de cursos hídricos, necessidade de supressão de vegetação, 
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entre outros, de forma a causar o mínimo de alterações em relação às 

condições naturais dos locais. Deve-se obter autorização prévia dos 

proprietários das áreas de interferência e efetuar a sinalização adequada 

das vias. Além disso, os novos acessos, caso provisórios, devem ser 

recuperados após a conclusão das obras, entrando, estas ações, no 

escopo do programa de recuperação de áreas degradadas. 

 

Serviços preliminares de limpeza do terreno 

Durante os serviços preliminares de limpeza do terreno, será procedida a 

remoção e estocagem da camada superficial do solo (solo orgânico) para 

posterior aproveitamento na recuperação de áreas degradadas. A 

disposição temporária do material orgânico deve ser realizada em locais 

protegidos de erosão e contaminação, afastados de cursos hídricos e 

canais de drenagem, devendo conter sistemas de drenagem provisórios 

para coleta e anteparo do escoamento superficial, evitando carreamento 

de sedimentos. O material deve, nestes locais, ser disposto em pilhas com 

baixa inclinação evitando assim seu desprendimento. Em nenhuma 

circunstância, o solo superficial deve ser usado para aterro. 

 

Nos casos de supressão vegetal, limpeza de terrenos e aterramentos nas 

proximidades de corpos hídricos, serão adotadas providências e 

dispositivos que impeçam o carreamento de sedimentos, as quais 

envolvem, por exemplo, o enleiramento do material removido, a 

construção de valetas para condução das águas superficiais e valetas 

paralelas ao corpo d’água, entre outros.  

 

Terraplanagem 

Com relação aos serviços de terraplenagem, serão restringidos os serviços 

ao canteiro de obras central, a implantação e adequação dos acessos e 

plataformas de montagem das torres. Além dos acessos, será necessário a 

realização do nivelamento do terreno nas áreas de montagem das torres 

conforme projeto executivo, buscando a menor interferência no ambiente, 
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reduzindo a necessidade de recuperação de áreas após a conclusão dos 

serviços; aplicar procedimentos de controle de erosão e assoreamento e 

controlar a dispersão de material particulado suspenso oriundo de serviços 

de escavação e transpote de material.  

 

Drenagem 

A drenagem consiste na principal forma de prevenção à ocorrência de 

processos erosivos e de assoreamento. Nas áreas com operação de 

atividades de terraplenagem, serão adotados sistemas de drenagem 

específicos temporários. Recomenda-se, para este fim, a construção de 

bacia de sedimentação (ou caixa de siltagem) a qual se constitui em uma 

pequena e temporária estrutura de contenção formada por escavação 

e/ou dique, que intercepta e retém sedimentos carreados pelas águas 

superficiais, evitando o assoreamento de cursos hídricos. Tais bacias serão 

construídas próximas ao pé dos taludes dos aterros ou nas proximidades 

das saídas das descargas dos drenos das águas superficiais, de fontes de 

sedimentos de aterros e cortes, não devendo ser construídas no leito de 

cursos d’água. Os sedimentos depositados na bacia devem ser removidos 

e dispostos em local apropriado (bota-fora controlado ou corpo de aterros 

executados no empreendimento) e a bacia deve ser recuperada nas suas 

dimensões originais. 

 

Mecanismos de proteção como dissipadores de energia, canaletas com 

escadas e/ou gabiões devem estar presentes nos pontos de descargas 

para o terreno natural das sarjetas e valetas projetadas para os taludes 

de cortes e aterros. As drenagens serão monitoradas no âmbito do 

Programa de monitoramento e controle de processos erosivos. 

 

A finalização das estruturas de drenagem e proteção logo após o término 

dos serviços de aterramento e corte é essencial para que não surjam 

processos erosivos intensos no meio tempo entre término de um serviço 

(terraplenagem) e início de outro (execução da drenagem), fato que 
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poderia prejudicar os cronogramas gerando a necessidade de intervenções 

para correção das erosões. O mesmo deve ser levado em conta com 

relação à execução da proteção vegetal dos taludes. Logo após a 

conclusão da frente de serviço de terrapleno deve-se efetuar proteção 

com vegetação evitando-se a exposição desnecessária do solo. 

 

Caso a área objeto de terraplenagem fique exposta sem receber, por 

algum tempo as obras de preparação, devem ser previstas estruturas de 

proteção e/ou contenção, além do sistema de drenagem finalizado, 

evitando desenvolvimento de processos erosivos. 

 

Desmobilização do canteiro de obras 

A desmobilização do canteiro de obras central após o términos das obras 

de implantação, deve proceder com a devida recuperação das áreas com 

recolhimento de todo maquinário, peças e equipamentos, remoção de 

pisos, áreas concretadas remanescentes de estruturas, sobras de 

materiais (como agregados, madeiramentos, peças metálicas), 

conformação da topografia e revegetação da área. Os materiais removidos 

devem ser destinados apropriadamente conforme diretrizes do 

subprograma de gerenciamento de resíduos sólidos. O solo deve ser 

reconformado, se necessário, de forma a não permitir a existência de 

áreas de risco às pessoas, como valetas e buracos.  

 

As obras de drenagem concluídas passarão por ações de recuperação, 

desobstrução e limpeza, caso necessário. A operação de remoção e 

limpeza da área deverá ser completa, eliminando-se os vestígios das 

instalações existentes. A recuperação das áreas dos canteiros deverá ser 

realizada conforme o programa de recuperação de áreas degradadas. 
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Licenças e permissões para uso ou intervenção em recursos 

naturais 

 

A utilização de água na obra deve ser precedida de emissão ou dispensa 

de outorga pelo Instituto de Águas do Paraná, quando captada 

diretamente do meio ambiente. 

 

É de responsabilidade da empreiteira contratada a obtenção das licenças 

ambientais de instalação e de operação de instalações de apoio, bem 

como das permissões para extração de materiais naturais de construção 

(pedreiras, cascalheiras, portos de areia, etc.) e de supressão florestal, 

quando estiverem fora da área de intervenção do empreendimento. Tais 

licenças serão obtidas previamente junto aos órgãos ambientais 

responsáveis, antes de qualquer atividade construtiva. 

 

A empreiteria é também responsável, perante a legislação ambiental 

aplicável, por todas as obras e instalações de apoio que estiver realizando 

e utilizando, bem como pelas consequências legais das omissões e/ou das 

ações empreendidas pelos seus empregados, prepostos e 

subempreiteiros.  

 

Relatório de inspeção 

As atividades serão vistoriadas e registradas diariamente (quando da 

execução das inspeções) na forma de relatórios de inspeção ambiental 

(RIA), que subsidiarão ao coordenador do PAC e demais especialistas 

informações sobre a obra e seu andamento e também acerca do 

desempenho ambiental geral. Casos de desvio ou em que se verifique 

uma oportunidade de melhoria no contexto ambiental serão registradas no 

RIA de forma destacada, para posterior avaliação do coordenador do PGA. 

 

Avaliações técnicas cotidianas e simplificadas, como avaliação da emissão 

de fumaça preta, efluentes líquidos, vistorias de processos erosivos, 
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resíduos e estruturas de drenagem, serão realizadas sob orientação dos 

especialistas responsáveis pelos demais programas, que fornecerão 

previamente o adequado treinamento aos inspetores do monitoramento 

do PAC.  

 

7.5.1.2.4. Equipe e recursos 

O PAC será executado sob coordenação de um gestor, preferencialmente 

profissional com formação de nível superior vinculada à área (química, 

meio ambiente, civil etc.) e uma equipe dimensionada para a implantação 

de seus subprogramas, porém não sendo necessária exclusividade de 

profissionais a cada subprograma, fortalecendo assim a integração entre 

áreas. 

 

Em linhas gerais, o gestor participará de todo o planejamento de obra e 

integrará as informações produzidas pelo PAC, com suporte técnico de 

especialistas por formação e experiência que abranjam as áreas dos 

subprogramas propostos, os quais serão responsáveis por inspeções 

periódicas nos canteiros e frentes de obra, assim como pela emissão de 

relatórios e proposição de melhorias. Para completar o quadro, uma 

equipe constituída por técnicos com formação na área ambiental fará o 

acompanhamento constante das atividades. 

 

Para o desempenho das funções técnicas de campo, os seguintes recursos 

se fazem minimamente necessários: 

• Veículo (carro, preferencialmente com tração 4x4, ou 

motocicletas); 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, capacete, perneira, óculos, boné estilo árabe) e 

bloqueador solar, para usos de acordo com a localização e 

atividade; 
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• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a infra-

estrutura local pode ser deficiente para esta situação, 

demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel); 

• Digitalizador de documentos (scanner); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 

 

Equipamentos e recursos específicos necessários no âmbito dos 

subprogramas serão detalhados na sequência, em cada subprograma. Os 

recursos e equipes dos subprogramsa do PAC poderão ser compartilhados 

desde que compatíveis com os prazos e cronogramas previstos. 

 

7.5.1.2.5. Cronograma 

Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 

Pré-

implantação 
Fase de implantação (meses) 

01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Participação no planejamento 

da instalação do canteiro de 

obras 

X X             

Recebimento dos relatórios 

de inspeção ambiental e 

encaminhamento para 

especialistas 

  X X X X X X X X X X X X 

Relatórios semestrais de 

acompanhamento do 

programa 

       X      X 

Obs: Açoes a serem estendidas durante todo o período de obras do empreendimento. 

 

7.5.1.2.6. Desempenho esperado 

Espera-se, com a aplicação das medidas preconizadas no PAC e em cada 

subprograma, que as atividades de implantação do complexo eólico sejam 
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orientadas para o controle de impactos, buscando gerar o mínimo de 

interferências ao meio ambiente natural e desconforto para a população.  

 

 

7.5.1.2.7. Abrangência 

Área de implantação do complexo eólico e linha de transmissão, canteiro e 

frentes de obras, vias de acesso e caminhnos de serviços.  

 

7.5.1.2.8. Responsabilidade 

Empreendedor em conjunto com empreiteira responsável pelas obras.  

 

7.5.1.2.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Alexandre Martinho Sanches 

Formação: Engenheiro ambiental 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 105.235/D 

Registro no cadastro técnico federal: 4275895 

 

7.5.1.2.10. Subprogramas 

7.5.1.2.10.1 PAC - Subprograma de gerenciamento de resíduos 

sólidos 

 

Impactos relacionados 

Alteração da qualidade do solo, águas superficiais e subterrâneas; 

contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas; risco de 

acidentes com animais peçonhentos; aumento da fauna sinantrópica e 

dispersão de vetores; risco de acidentes com trabalhadores.  
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Objetivos 

O objetivo geral do subprograma consiste em minimizar impactos ao meio 

ambiente, especialmente ao solo, águas subterrâneas e superficiais, 

decorrentes da geração de resíduos sólidos diversos na etapa de obras de 

implantação do complexo eólico. 

 

Os objetivos específicos do programa são: 

• Estabelecer uma estrutura de gestão do acondicionamento, 

armazenamento e destinação adequada de resíduos gerados; 

• Propiciar a realização de controles e obtenção de registros; 

• Promover ações que priorizem a redução na geração, o reuso e a 

reciclagem, nesta ordem. 

 

Escopo mínimo 

O armazenamento e disposição incorretos de resíduos podem acarretar 

em impactos ambientais relacionados à poluição do solo, águas 

superficiais, proliferação de vetores e atração de animais peçonhentos 

com aumento da possibilidade de acidentes. Neste sentido, o correto 

gerenciamento é essencial para evitar a geração de qualquer passivo 

ambiental por abandono de materiais ou poluição dos recursos naturais. 

Além disso, o gerenciamento de resíduos está embasado no cumprimento 

das legislações ambientais Federais, Estaduais, Municipais e Normas 

Técnicas vigentes, no que se refere ao manejo dos resíduos e de produtos 

perigosos. 

 

O subprograma de gerenciamento de resíduos sólidos para a implantação 

do empreendimento consiste em um conjunto de recomendações e 

procedimentos que visam à redução da geração, o correto manejo, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos gerados 

durante a obra. 
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O gerenciamento deve envolver a identificação de resíduos sólidos, coleta 

e segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e 

destinação final dos resíduos gerados, além do acompanhamento do 

planejamento das estruturas necessárias, ações de capacitação dos 

colaboradores envolvidos no gerenciamento, auxílio na identificação e 

seleção de empresas licenciadas para transporte e destinação, bem como 

acompanhamento dos documentos envolvidos neste processo. Estas 

atividades de gerenciamento estão embasadas nas ações de manejo de 

resíduos prevista na Resolução CONAMA nº 307/2002 e normas da ABNT. 

 

Para a verificação do atendimento às diretrizes de gerenciamento de 

resíduos, inspeções de frequência mínima quinzenal serão realizadas por 

especialista em resíduos nas frentes e canteiros de obra, com registro da 

situação através de registros fotográficos e emissão de relatórios, os quais 

serão disponibilizados aos demais gestores, empreiteira e empreendedor. 

 

Cópias das licenças e comprovantes de geração e destinação serão 

mantidas como registros da operacionalização do programa. 

 

O conjunto de documentos associados ao gerenciamento, relatórios de 

inspeção, registros fotográficos e não conformidades fundamentará a 

elaboração de relatórios semestrais de desempenho, evidenciando o 

cumprimento das diretrizes do programa, os desvios encontrados e as 

ações implementadas para correção. 

 

Equipe e recursos 

O programa será executado sob coordenação de profissional com 

formação de nível superior vinculada à área (química, meio ambiente, civil 

etc). O coordenador terá o papel fundamental no planejamento das 

estruturas, auxiliando a empreiteira contratada e o empreendedor na 

implantação do gerenciamento, treinamento, inspeção e controle de 
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registros, no estabelecimento de soluções tecnicamente adequadas a cada 

caso, e na verificação periódica de sua efetiva implantação. 

 

Os colaboradores serão responsáveis pelo manuseio, segregação e 

acondicionamento dos resíduos mediante capacitação específica a ser 

realizada no âmbito do subprograma de capacitação dos trabalhadores. 

 

A empreiteira terá responsabilidade sobre o recolhimento, 

armazenamento, transporte e destinação final dos resíduos, com 

preenchimento e guarda do manifesto de resíduos e cadastro das 

empresas de coleta, transporte e destinação, devidamente licenciadas 

pelo órgão ambiental responsável. 

 

Para o desempenho das funções técnicas de campo, os seguintes recursos 

se fazem minimamente necessários: 

• Veículo (carro, preferencialmente com tração 4x4, ou 

motocicletas); 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, capacete, perneira, óculos, boné estilo árabe) e 

bloqueador solar, para usos de acordo com a localização e 

atividade; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a infra-

estrutura local pode ser deficiente para esta situação, 

demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel); 

• Digitalizador de documentos (scanner); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão. 
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Cronograma 

Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 

Pré-

implantação 
Fase de implantação (meses) 

01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Organização da equipe do 

subprograma 
X X             

Participação no planejamento 

das instalações de apoio às 

obras 

 X             

Inspeções mensais   X X X X X X X X X X X X 

Relatório de inspeções   X X X X X X X X X X X X 

Relatórios semestrais de 

acompanhamento do 

programa 

       X      X 

Obs: Açoes a serem estendidas durante todo o período de obras do empreendimento. 

 

Desempenho esperado 

Espera-se que a implementação deste programa colabore para que o 

avanço das obras se dê através de áreas organizadas, evitando a geração 

de qualquer passivo por abandono de materiais ou poluição dos recursos 

naturais por resíduos, com a geração de um conjunto de documentos 

comprobatórios do atendimento à legislação ambiental no que tange à 

gestão destes materiais.  

 

Abrangência 

Áreas de obras e com fluxo de pessoas (potencialmente geradoras de 

resíduos) na implantação do complexo eólico, como canteiro e frentes de 

obras e vias de acesso.  

 

Responsabilidade 

Empreendedor e empreiteira responsável pela obra. 
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Responsável pela elaboração 

Nome: Alexandre Martinho Sanches 

Formação: Engenheiro ambiental 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 105.235/D 

Registro no cadastro técnico federal: 4275895 

 

7.5.1.2.10.2 PAC - Subprograma de gestão e monitoramento de 

efluentes líquidos 

 

Impactos relacionados 

Alteração na qualidade do solo, águas superficiais e subterrâneas; 

Contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas; aumento da 

fauna sinantrópica e dispersão de vetores. 

 

Objetivos 

Este subprograma tem como objetivo geral minimizar impactos ao meio 

ambiente, especialmente às águas superficiais, decorrentes da geração de 

esgotos e efluentes. 

 

Os objetivos específicos do programa são: 

• Estabelecer sistema de monitoramento e controle eficiente da 

geração de esgotos e efluentes; 

• Colaborar no planejamento das estruturas sanitárias e na 

construção de soluções para a fase de obras; 

• Minimizar a deposição de sedimentos na água proveniente da 

movimentação do solo; 

• Realizar o controle e registro destas atividades. 

 

Escopo mínimo 

O subprograma de monitoramento e controle de efluentes líquidos 

contribui para minimizar e prevenir a poluição hídricas na área do 

empreendimento, em função da geração de esgotos sanitários, efluentes, 
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vazamentos de óleo e movimentação de solo no canteiro e frentes de 

obras. As ações envolvem a orientação no planejamento e 

dimensionamento das estruturas sanitárias e sistemas de tratamento de 

efluentes implantados no canteiro e frentes de obras. 

 

Os sistemas de tratamento de esgoto sanitário dos canteiros de obra 

serão constituídos minimamente por fossa séptica, filtro biológico e 

sumidouro (dimensionados conforme as normas ABNT NBR 7229/93 e 

NBR-13969/97) e monitorados visualmente, de forma periódica, 

identificando assim possíveis saturações. A identificação visual de 

saturação serve de parâmetro para a realização de limpeza nos sistemas, 

através da retirada do lodo e encaminhamento para tratamento externo. A 

inspeção visual dos sistemas deve ser realizada quinzenalmente durante a 

obra do complexo eólico. 

 

Já nas frentes de obra, devido à vantagem da mobilidade, serão utilizados 

banheiros químicos, que mantém o controle da proliferação de 

microrganismos, permitindo que todo o esgoto sanitário acumulado seja 

encaminhado para estações de tratamento de esgoto doméstico, havendo 

descarte no ambiente somente após tratamento adequado. 

 

Efluentes industriais eventualmente gerados na obra por outras atividades 

executadas serão gerenciados adequadamente para que não implique em 

poluição ambiental. O monitoramento do efluente industrial será realizado 

através da avaliação dos parâmetros de qualidade do efluente tratado nos 

sistemas fixos, através de coletas periódicas de amostras de material 

bruto e tratado, de acordo com as possibilidades viabilizadas pelas 

estruturas instaladas. 

 

Envolvendo lançamento em corpos hídricos tanto do esgoto como do 

efluente tratado, será realizado o monitorado quanto a parâmetros 

básicos indicadores do seu potencial poluidor, a fim de permitir a 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

967 

verificação do atendimento aos padrões de lançamento estabelecidos na 

legislação, especialmente na Resolução CONAMA nº 430/11. Ainda, será 

atendida a frequência mínima de monitoramento estabelecida na Portaria 

do IAP n° 256/13. Caso realizado, o lançamento em corpo hídrico será 

precedido de outorga de lançamento junto ao órgão regulador 

responsável, sob responsabilidade da empreiteira. 

 

Equipe e recursos 

O programa será executado sob coordenação de profissional com 

formação de nível superior vinculada à área (química, meio ambiente, 

etc), o qual terá o papel fundamental na colaboração do planejamento das 

estratégias, estruturas e sistemas de tratamento de esgotos e efluentes, 

apoiando a empreiteira contratada e o empreendedor a estabelecer 

soluções tecnicamente adequadas a cada caso, e na verificação periódica 

in loco de sua efetiva implantação. 

 

A equipe de coleta de esgotos e efluentes deve contemplar duas pessoas, 

sendo pelo menos uma de nível técnico ou superior, com formação em 

área afim ao tema do programa (meio ambiente, química, biologia etc). A 

presença de duas pessoas eleva a eficiência dos procedimentos (que 

quando iniciados apresentam tempo restrito para conclusão, dado o tempo 

de preservação das amostras). 

 

Para o desempenho das funções técnicas de campo, os seguintes recursos 

se fazem minimamente necessários: 

• Veículo; 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, perneira, óculos, boné estilo árabe) e 

bloqueador solar, para usos de acordo com a localização e 

atividade; 
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• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a infra-

estrutura local pode ser deficiente para esta situação, 

demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel); 

• Digitalizador de documentos (scanner); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 

• Material de escritório; 

• Equipamentos/instrumentos de medição de pH, oxigênio dissolvido 

e temperatura; desejável também para turbidez e condutividade; 

• Luvas de látex descartáveis; 

• Caixas térmicas, gelo artificial e garrafas de vidro âmbar, com 

logística de retorno ou de aquisição periódica de novas peças. 
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Cronograma 

Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 

Pré-
implantação 

Fase de implantação (meses) 

01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Soluções fixas 

Avaliação visual das 
estruturas de tratamento 
de esgoto 

  X X X X X X X X X X X X 

Campanhas de coleta de 
efluentes 

       X      X 

Campanhas de coleta em 

corpos hídricos (somente 
no caso de lançamento de 
efluentes) 

       X      X 

Soluções móveis 

Obtenção de cópia da 

documentação ambiental da 
empresa de coleta e 
distinação final de efluentes 

  Avaliação permanente 

Obtenção de cópias de 
registros de coleta e 
destinação final 

  Permanente 

Geral 

Preparação do material 
base (programa, fichas, 
mapas, etiquetas etc.) 

 X             

Organização e treinamento 
da equipe de campo 

 X             

Participação do 
planejamento dos canteiros 
e soluções 

 X Apoio permanente 

Inspeções de campo   X X X X X X X X X X X X 

Relatórios de 
acompanhamento 

       X      X 

Obs: Açoes a serem estendidas durante todo o período de obras do empreendimento. 

 

Desempenho esperado 

Espera-se que o programa, através da integração de um profissional 

capacitado ao processo de planejamento de obra, e da sua presença 

periódica nestes locais possa, sob sua supervisão e proposição de 

correções e melhorias, permitir que as atividades construtivas sejam 

realizadas sem impactos perceptíveis e significativos à qualidade das 

águas superficiais, subterrâneas e ao solo, e colabore ainda para que a 

destinação de efluentes e esgotos observe critérios técnicos e legais 

pertinentes.  
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Abrangência 

Canteiro e frentes de obras das atividades de implantação do complexo 

eólico.  

 

Responsabilidade 

Empreendedor em conjunto com a empreiteira responsável pela obra.  

 

Responsável pela elaboração 

Nome: Alexandre Martinho Sanches 

Formação: Engenheiro ambiental 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 105.235/D 

Registro no cadastro técnico federal: 4275895 
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7.5.1.2.10.3 PAC - Subprograma de gerenciamento de emissões 

atmosféricas 

 

Impactos relacionados 

Alteração da qualidade do ar no entorno imediato do Complexo Eólico 

Palmas II (durante a implantação) e linha de transmissão. 

 

Objetivos 

Minimizar eventual incômodo a receptores nas proximidades das obras de 

execução dos parques eólicos decorrentes da emissão de poluentes 

atmosféricos. 

 

Os objetivos específicos deste subprograma são: 

• Registrar avaliação por escala colorimétrica (padrão da Escala 

Ringelmann) ou índice de opacidade da emissão de fumaça preta 

dos veículos movidos a óleo Diesel utilizados nas obras de 

instalação dos parques eólicos; 

• Avaliar o atendimento às regulamentações aplicáveis; 

• Identificar as oportunidades de melhorias e não conformidades; 

• Propor medidas para mitigação dos impactos e de prejuízo a 

qualidade do ar, caso necessário. 

 

Escopo mínimo 

a) Inspeções visuais da condição da qualidade do ar 

De maneira associada à execução do Plano Ambiental da Construção, por 

técnicos de campo dedicados em tempo integral à execução dos 

programas, será procedida inspeção visual, com frequência mínima 

semanal, e registro formal em Relatório de Inspeção Ambiental (RIA) da 

condição da qualidade do ar, sobretudo com respeito a emissões fugitivas 

de poeira. 
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Quando detectados eventos críticos de poluição por emissões fugitivas de 

poeira, sobretudo nas proximidades de receptores, será solicitado 

formalmente à empreiteira responsável pela obra o abatimento através de 

umectação das áreas fontes. 

 

b) Manutenção de máquinas e equipamentos 

Para garantir a minimização de emissões atmosféricas das máquinas e 

equipamentos movidos a diesel será realizado o acompanhamento de suas 

condições através da inspeção e manutenção periódica na fase de 

instalação, de acordo com o cronograma da empreiteira e/ou 

empreendedor. 

 

c) Monitoramento de emissão de fumaça preta de motores a diesel 

A autofiscalização quanto à fumaça preta se dará em máquinas e 

equipamentos a Diesel, no canteiro e/ou em frentes de obra, através de 

teste de livre aceleração e observação visual das emissões com utilização 

da Escala Ringelmann ou através de medição de opacidade da fumaça por 

opacímetros digitais. 

 

A operacionalização do programa, tal como responsável pela medição e 

percentual mínimo da frota a ser amostrado a cada campanha, será 

definida na ocasião da elaboração do plano básico ambiental em caráter 

executivo. 

 

Nesta ocasião, fica recomendado o monitoramento mensal durante a fase 

de instalação (em toda a frota a Diesel, se possível), com amostragem de, 

no mínimo, 25 % da frota a Diesel dedicada na ocasião de cada campanha 

(caminhões do empreendedor e/ou de terceiros) de modo que cada 

equipamento utilizado nas obras deva ser monitorado, no mínimo, uma 

vez ao ano. 
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Equipe e recursos 

O subprograma de gerenciamento de emissões atmosféricas contará com 

uma equipe técnica de campo capacitada, com formação em nível técnico 

ou superior, que esteja preparada para reconhecer facilmente qualquer 

situação de irregularidade no funcionamento dos veículos, máquinas e 

equipamentos, e propor medidas imediatas de controle. 

 

Além da equipe de campo, existirá um coordenador geral, com formação 

em nível superior, responsável pela gestão do subprograma e elaboração 

dos alertas e relatórios. 

 

Para o controle e monitoramento das emissões atmosféricas, a equipe 

contará com alguns recursos que possibilitarão maior eficiência nas 

atividades e nos registros realizados: 

• Veículo (carro ou motocicleta); 

• Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, perneira, óculos, boné estilo árabe) e 

bloqueador solar, para usos de acordo com a localização e 

atividade; 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 

• Kits de escala Ringelmann ou opacímetro digital. 
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Cronograma 

Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 

Pré-

implantação 
Fase de implantação (meses) 

01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Treinamento de 

colaboradores para 

autofiscalização da frota 

quanto à emissão de fumaça 

preta na fase de instalação 

X X             

Inspeção visual e registro 

formal em RIA, mínimo 

semanal, da condição da 

qualidade do ar (sobretudo 

com respeito a emissões 

fugitivas de poeira); e 

solicitação formal à 

empreiteira sobre 

necessidade emergencial de 

umectação, quando 

necessário. 

  X X X X X X X X X X X X 

Manutenção dos 

equipamentos associados à 

implantação (pela 

empreiteira) 

  X X X X X X X X X X X X 

Monitoramento mensal de 

fumaça preta durante a fase 

de instalação (em, no 

mínimo, 25% da frota a 

Diesel) 

  X X X X X X X X X X X X 

Relatórios de 

acompanhamento do 

subprograma 

      X       X 

Obs: Ações a serem estendidas durante toda a fase de obras. 

 

Desempenho esperado 

Geração de um histórico de resultados de monitoramento de emissões 

atmosféricas que permitam a verificação periódica do atendimento aos 

padrões fixados em legislações aplicáveis e vigentes e/ou recomendados, 

bem como subsidiem a proposta de medidas de controle para melhoria ou 

eventualmente demandadas. 
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Abrangência 

Entorno imediato das áreas de terraplenagem e das vias de circulação de 

veículos e máquinas na fase de instalação, canteiro e frentes de obra 

(medição de fumaça). 

 

Responsabilidade 

Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras. 

 

Responsável pela elaboração 

Nome: Alexandre Martinho Sanches 

Formação: Engenheiro ambiental 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 105.235/D 

Registro no cadastro técnico federal: 4275895 

 

7.5.1.2.10.4 PAC - Subprograma de saúde e segurança do 

trabalhador 

Impactos relacionados 

Risco de acidentes com animais peçonhentos; aumento na demanda por 

serviços urbanos e comunitários; risco de acidentes com trabalhadores. 

 

Objetivos 

O objetivo geral deste subprograma é orientar a equipe de trabalhadores 

envolvidos nas atividades de instalação do empreendimento sobre os 

procedimentos adotados para a promoção de saúde e segurança durante a 

fase de obras.  

 

Os objetivos específicos são: 

 Realizar o gerenciamento dos ricos existentes, envolvendo a 

identificação, análise a avaliação dos mesmos; 

 Prevenir acidentes de trabalho; 

 Informar a equipe envolvida na fase de instalação sobre os riscos 

existentes nas atividades rotineiras; 
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 Orientar os trabalhadores para a execução das atividades visando a 

saúde e segurança da equipe como um todo; 

 Evitar a ocorrência de doenças ocupacionais ente os trabalhadores 

da obra; 

 Evitar sobrecarga nas unidades de serviços públicos de saúde do 

município. 

 

Escopo mínimo 

A execução de obras em si representa a possibilidade da ocorrência de 

acidentes. Sabe-se que a construção civil no Brasil apresenta índices de 

acidentes de trabalho fatais superiores às médias internacionais. Neste 

sentido, é fundamental que as empreiteiras responsáveis pela execução 

das obras, juntamente com o empreendedor, desenvolvam e executem 

um programa de saúde e segurança no trabalho, atentando para a 

preocupação não só de oferecer os equipamentos de segurança, mas 

também treinar os funcionários para a sua utilização e conscientizá-los da 

importância do seu uso contínuo. 

 

O subprograma de saúde e segurança do trabalhador tem como foco 

principal o gerenciamento das atividades de instalação buscando a 

minimização dos riscos existentes à saúde e à segurança da equipe 

envolvida nas atividades construtivas, em caráter preventivo. Dessa 

meneira, os colaboradores serão devidamente capacitados e orientados 

quanto aos procedimentos de segurança, bem como de atendimento à 

emergências. 

 

Ao longo da etapa de instalação e previamente ao início de cada atividade, 

serão identificados e analisados todos os possíveis riscos, de tal forma que 

sejam propostas ações de minimização, que envolvem a identificação dos 

equipamentos de proteção necessários e o conhecimento específico que 

cada atividade pode exigir, e a orientação dos trabalhadores envolvidos. 
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Ressalta-se que todas as ações existentes na etapa de implantação serão 

executadas pore profissionais devidamente capacitados.  

 

Para a implantação do programa, diversos são os procedimentos, 

incluindo uma série de documentos que são exigidos pela legislação. Além 

destes documentos é preciso também implantar e cumprir o subprograma, 

que definirá os mecanismos de proteção ao trabalhador perante as 

inúmeras atividades a serem realizadas. 

 

Na sequência estão descritos os principais documentos legais a serem 

desenvolvidos, além de outros complementares. 

 

- PPRA: A portaria 25, de 25 de dezembro de 1994, nova redação à NR 09 

da portaria 3.214/78, instituindo o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA). Esta norma regulamentadora estabeleceu a 

obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de 

empregadores e instituições, que admitam trabalhadores como 

empregados, de um programa de higiene do trabalho. O PPRA tem como 

objetivo a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, 

através da antecipação, reconhecimento e consequente controle da 

ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 

ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio 

ambiente e dos recursos naturais. 

 

- PCMSO: Na portaria 3.214/78, a NR-7, consta a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 

instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. Este documento tem 

como objetivo a promoção e preservação da saúde dos seus 

trabalhadores. É importante salientar que, segundo o texto da portaria, 

cabe à empresa informar os riscos existentes aos trabalhadores. O PCMSO 

determina a realização obrigatória de exames médicos admissional, 
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periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. 

Este programa deve ainda avaliar a necessidade de realização de exames 

complementares, tais como audiometria e exposição a agentes químicos, 

de acordo com os quadros I e II e do anexo I da referida Norma 

Regulamentadora. 

 

- PCMAT: Ainda, a portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, em sua NR-18. 

estabelece a obrigatoriedade da elaboração do Programa de Condições e 

Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, para 

todos os estabelecimentos com 20 (vinte) trabalhadores ou mais. O 

PCMAT é um documento que deve ser mantido durante a fase de 

construção, pois a Norma Regulamentadora 18, na qual está descrita a 

obrigatoriedade do PCMAT, trata exclusivamente das condições e do meio 

ambiente de trabalho da indústria da construção. 

 

Os treinamentos admissionais, muitas vezes chamados de integração, 

devem ter uma duração mínima de 6 horas (segundo a Portaria 3.214 de 

8 de junho de 1978 em sua NR-18.28.2). Este treinamento deve abordar 

as questões de Segurança do Trabalho, Saúde do Trabalhador e Meio 

Ambiente. É importante salientar que colaboradores oriundos de outras 

regiões que não a do empreendimento podem desconhecer doenças 

típicas da região e não dar a devida atenção a pequenos sintomas. 

Portanto, deve-se, no PCMSO, contemplar as doenças locais. 

 

As ações do pessoal associado a este subprograma (SESMT do 

empreendedor e empreiteiras, e CIPA) devem propiciar espaço para 

discussão das questões de saúde e segurança do trabalho, para que todos 

estejam cientes dos procedimentos a serem tomados. 

 

Para eficácia do programa deverá ser desenvolvida sistemática de 

constante monitoramento, basicamente na etapa de execução de obras. 

Os seguintes procedimentos deverão ser objeto de acompanhamento: 
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 Estabelecer espaço para discussão das questões de saúde e 

segurança do trabalho para que todos estejam cientes dos 

procedimentos a serem tomados; 

 Durante a fase de implantação, cada integrante do setor de 

segurança do trabalho deverá elaborar um relatório sobre as suas 

atividades, descrevendo as oportunidades de melhoria encontradas 

em casa área visitada e possíveis riscos ambientais; 

 Mensalmente deverá ser realizada reunião com as empreiteiras 

contratadas para avaliação de desempenho, discussão de boas 

medidas aplicadas, falhas identificadas e realização de planejamento 

continuado de melhoria. 

 

Serão utilizados como indicadores os seguintes aspectos: 

 Taxa de incidência de acidentes de trabalho; 

 Taxa de incidência específica de doenças do trabalho; 

 Taxa de incidência específica para acidentes do trabalho típicos; 

 Taxa de incidência específica para incapacidade temporária; 

 Taxa de mortalidade. 

 

De forma complementar, as dependência das obras, áreas de apoio e 

acessos, serão previamente analisadas visando a necessidade de 

sinalização preventiva. 
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Equipe e recursos 

O empreendedor e cada empreiteira ou subempreiteira devem estabelecer 

seus Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho (SESMT) minimamente de acordo com os critérios de 

dimensionamento apresentados na NR-04, considerando o grau de risco 

das atividades e número de trabalhadores envolvidos. O SESMT do 

empreendedor, já existente, deve deslocar ou contratar profissionais para 

permanência no local do empreendimento. 

 

Estas equipes devem olvidar todos os esforços, de maneira integrada, na 

busca dos objetivos expostos neste subprograma, o qual será mantido sob 

responsabilidade do coordenador do SESMT do empreendedor. 

 

Para o adequado desempenho das atividades, são recursos necessários: 

• Veículos (preferencialmente com tração 4x4); 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, perneira, óculos, boné estilo árabe) e 

bloqueador solar, para usos de acordo com a localização e 

atividade, para a equipe do SESMT e trabalhadores; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a infra-

estrutura local pode ser deficiente para esta situação, 

demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel); 

• Digitalizador de documentos (scanner); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 

• Material de escritório; 

• Equipamentos de medição/monitoramento, conforme opção do 

empreendedor por realizar estes procedimentos com sua equipe 

ou contratação de terceiros. 
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A realização de campanhas de vacinação, caso facilitada pelo 

empreendedor ou empreiteira, demandará recursos para aquisição, 

manutenção e aplicação das vacinas. 

 

Para que se atinjam os objetivos do programa as instalações necessárias, 

como ambulatórios (para frentes de obra com 50 ou mais trabalhadores), 

devem ser previstas conjuntamente às definições de canteiros de obra e 

infraestrutura em geral, com responsabilidades de implantação e 

manutenção bem definidas na contratação das empreiteiras, por parte do 

empreendedor. Os materiais e equipamentos necessários ao atendimento 

devem ser previstos na mesma situação. 

 

Por fim, é necessário previamente ao início das atividades o 

estabelecimento de parcerias com médicos do trabalho e laboratórios de 

análises clínicas para a realização de exames dos trabalhadores, nas 

várias localidades em que o empreendimento apresenta influência. 

 

Cronograma 

 

Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 

Pré-

implantação 
Fase de implantação (meses) 

01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Organização das equipes de 

SESMT e CIPA 
X X X            

Elaboração da documentação  X X            

Gestão continuada   X X X X X X X X X X X X 

Relatórios semestrais        X      X 

Obs:  Ações a serem estendidas durante toda a fase de obras. 

 

Desempenho esperado 

O desempenho esperado com a execução deste subprograma é de 

garantir que todas as atividades da fase de obras ocorram seguindo os 
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corretos procedimentos de saúde e segurança dos trabalhadores, visando 

minimizar a ocorrência de acidentes. 

 

Abrangência 

Todas as atividades consideradas de risco relevante à saúde e à 

segurança dos trabalhadores durante a instalação do empreendimento. 

 

Responsabilidade 

A responsabilidade de execução deste subprograma é do empreendedor 

em conjunto com as empreiteiras responsáveis pelas obras. 

 

Responsáveis pela elaboração 

Nome: Fernando Alberto Prochmann 

Formação: Engenheiro biquímico e de segurança 

do trabalho 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 86.218/D 

Registro no cadastro técnico federal: 1728257 

 

Nome: Dhyeisa Lumena Rossi 

Formação: Bacharel em ciências sociais 

Conselho de classe e registro: DRT: 0000448/PR 

Registro no cadastro técnico federal: 6510372 
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7.5.1.2.10.5 PAC - Subprograma de capacitação dos trabalhadores 

e priorização da contratação de mão de obra local 

 

Impactos relacionados 

Aumento da demanda por serviços urbanos e comunitários; alteração no 

valor dos imóveis; geração de emprego e renda; geração de tributos 

diretos e indiretos. 

 

Objetivos 

O objetivo geral deste subprograma é auxiliar o processo de contratação 

de mão de obra de maneira a priorizar a admissão para a fase de obras de 

funcionários locais e, ao mesmo tempo, quando necessário e plausível, 

proporcionar através de parcerias e convênios com instituições de ensino 

as devidas capacitações. Desta maneira, este subprograma tem a função 

de potencializar os impactos positivos promovidos pela geração de 

emprego local, bem como de prevenir e mitigar os impactos decorrentes 

da migração, como por exemplo, o aumento de demanda sobre os 

equipamentos e serviços públicos. 

 

Os objetivos específicos relacionados são: 

• Estabelecer parcerias junto a instituições locais que possam 

auxiliar no processo de contratação, capacitação e desligamento 

da mão de obra, por exemplo, agências do trabalhador;  

• Priorizar a contratação de mão de obra e de fornecedores locais; 

• Promover o desligamento da mão de obra respeitando a legislação 

vigente e de forma a tentar a reinserção em novo emprego; 

 

Escopo mínimo 

O Subprograma capacitação dos trabalhdores e priorização da contratação 

de mão de obra local tem como ações previstas o estabelecimento de 
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parcerias com instituições, contratação, capacitação e desligamento da 

mão de obra. 

 

As parcerias devem ser estabelecidas com instituições como as Agências 

do Trabalhador e o Sindicato da Indústria da Construção Civil – 

SINDUSCON/PR, de modo a proporcionar maior inserção de trabalhadores 

locais no contingente de mão de obra necessária à implantação do 

empreendimento, agilizar os processos de contratação e capacitação, bem 

como dar maior transparência e credibilidade nas admissões e 

desligamentos. 

 

O processo de contratação e de capacitação da mão de obra terá início na 

fase de pré-implantação e será continuado até encerrar a demanda de 

todas as fases das obras, uma vez que a implantação de um 

empreendimento demanda diversos profissionais em diferentes 

momentos, sendo necessário que o processo de contratação (admissão e 

cadastro de reserva) e de capacitação seja contínuo e na medida do 

possível reaproveite operários em diferentes etapas da obra. A 

capacitação será voltada a aspectos de normas de conduta, 

conhecimentos e procedimentos de segurança, bem como aqueles 

específicos à atividade a ser desempenhada. 

 

Ao término de cada etapa da obra será realizada, na medida do possível, a 

absorção da mão de obra em etapa posterior, prologando assim a duração 

dos empregos gerados pelo empreendimento. Entretanto, em alguns 

casos e ao término das obras será necessário proceder com o 

desligamento dos trabalhadores, o qual seguirá a legislação vigente, 

sendo realizada com aviso prévio e com a tentativa – junto as parcerias 

estabelecidas – de reinserção em outros postos de trabalho do município, 

ou de facilitação do retorno ao local de origem no caso de trabalhadores 

de outros municípios. Desta maneira, o processo de desligamento ocorrerá 

de maneira pontual ao longo do período de obras, dadas as diferentes 
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etapas, e de forma mais intensa ao final da implantação do 

empreendimento. 

 

Além da priorização de contratação de mão de obra local, serão buscados 

fornecedores do próprio município para prestação de serviços durante as 

obras, proporcionando assim maior movimentação econômica local em 

consonância com a redução da pressão sobre os serviços públicos. Estes 

fornecedores podem ser relacionados a atividades diversas tais como: 

 Transporte de trabalhadores; 

 Fornecimento de combustível; 

 Limpeza e manutenção do canteiro de obras e estruturas de apoio; 

 Segurança; 

 Fornecimento de refeições; 

 Fornecimento de materiais de uso e consumo; 

 Serviços de terraplenagem e adequação de vias; 

 Manutenção de máquinas e equipamentos; 

 Fornecimento de insumos (areia, cascalho, etc), entre outros. 

 

Os fornecedores necessários para as atividades construtivas serão 

buscados no mercado local previamente à implantação do canteiro de 

obras, através de pesquisa de mercado e cotações de preço.  
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Equipe e recursos 

O subprograma contará com um profissional de nível superior com 

formação em ciências sociais aplicadas – para organização das 

informações, relacionamento com as instituições públicas, avaliações do 

mercado de trabalho e perspectivas de contratação de mão de obra local, 

realização do monitoramento, um assistente social para realizar o 

atendimento psicossocial e encaminhamento dos trabalhadores, bem 

como um colaborador responsável pela organização de dados. 

 

Para a execução deste subprograma, serão necessários os seguintes 

recursos: 

• Veículo para deslocamentos da equipe; 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual – EPI; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a infra-

estrutura local pode ser deficiente para esta situação, 

demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel ou 

recurso semelhante); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 

• Equipamento multimídia para ministrar palestras, quando 

necessárias. 
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Cronograma 

 

Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 

Pré-

implantação 
Fase de implantação (meses) 

01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Contratação e 

capacitação 
X X X X X X X X X X X X X X X 

Avaliação de parcerias 

com instituições para 

contratação e 

capacitação de mão de 

obra 

X X X             

Desligamento da mão 

de obra 
X X X             

Relatórios de 

acompanhamento 
        X      X 

Obs: Ações a serem estendidas durante toda a fase de obras. 

 

Desempenho esperado 

O desempenho esperado a partir da execução deste subprograma é de 

proporcionar a contratação prioritariamente da mão de obra e de 

materiais e serviços locais, de forma a potencializar a geração de 

empregos locais e o desenvolvimento do município e, concomitantemente, 

prevenir e mitigar impactos relacionados ao aumento de demanda de 

equipamentos e serviços públicos. 

 

Abrangência 

A abrangência deste subprograma contempla o município de Palmas e 

região. 

 

Responsabilidade 

A responsabilidade de execução é do empreendedor em conjunto com as 

empreiteiras responsáveis pelas obras e em parceria com instituições 

públicas e de ensino e agências de emprego. 
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Responsáveis pela elaboração 

Nome: Marcelo Ling Tosta da Silva 

Formação: Economista 

Conselho de classe e registro: Corecon-PR: 8013 

Registro no cadastro técnico federal: 5525387 

 

Nome: Dhyeisa Lumena Rossi 

Formação: Bacharel em ciências sociais 

Conselho de classe e registro: DRT: 0000448/PR 

Registro no cadastro técnico federal: 6510372 

 

7.5.1.2.10.6 PAC - Subprograma de desmobilização da obra 

Impactos relacionados 

Alteração na qualidade do solo, águas superficiais e subterrâneas; 

contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas; aceleração de 

processos erosivos e assoreamento; redução da área produtiva e 

alteração do uso do solo. 

 

Objetivos 

Promover a desativação do canteiro construído para a etapa de obras do 

complexo eólico e a desmobilização da mão de obra de forma adequada, 

minimizando impactos ao meio ambiente natural e comunidades locais.  

 

Os objetivos específicos do programa são: 

 Garantir a remoção de materiais e estruturas necessárias; 

 Contribuir à recuperação de áreas degradadas com reintegração 

paisagística e ecológica, considerando as condições prévias; 

 Contribuir para a desmobilização de pessoal com minimização de 

impactos sobre sua qualidade de vida. 
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Escopo mínimo 

O subprograma deve estabelecer diretrizes para remoção das instalações 

temporárias utilizadas durante as obras assim como mecanismos para 

desmobilização da mão de obra. 

 

Os principais fatores a serem considerados são a recomposição da 

paisagem, o restabelecimento do equilíbrio ecológico e a manutenção da 

qualidade ambiental nas áreas utilizadas para efetivação das obras.  

 

Considerando as estruturas físicas temporárias presentes durante as 

obras, as principais ações para a desmobilização são: 

 Retirada de edificações e instalações temporárias; 

 Estabilização das encostas, taludes e outras áreas sujeitas à erosão 

(juntamente ao Programa de monitoramento e controle de 

processos erosivos); 

 Destinação adequada dos resíduos gerados (juntamente com o 

Subprograma de gerenciamento de resíduos sólidos); 

 Recuperação de áreas degradadas (juntamente com o programa 

correlato). 

 

As ações de desmobilização deverão ser executadas pela empreiteira sob 

supervisão do empreendedor. Ao final das obras a empreiteira deverá 

remover todas as suas instalações e equipamentos, edificações 

temporárias, sobras de material, sucatas e resíduos de construção de 

qualquer espécie. A empreiteira deverá ainda deixar todo o canteiro de 

obra, incluindo áreas de estoque, pedreiras, empréstimos, locais de 

trabalho, acessos temporários e acampamento em condições seguras. 

Deverá providenciar a remoção de pisos, entulhos, detritos e outros 

materiais para restabelecimento das condições do terreno nas áreas 

utilizadas. 
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Com relação à desmobilização da mão de obra ao final das obras de 

implantação do complexo eólico, as principais ações da empreiteria devem 

ser no sentido de: 

 Estimular o retorno dos trabalhadores migrantes liberados a seus 

locais de origem; 

 Divulgar o cronograma das obras, como o objetivo de informar a 

comunidade sobre o período de início e encerramento, de modo que 

a desmobilização ocorra de forma estruturada; 

 Fornecer orientação de apoio aos trabalhadores dispensados; 

 Estabelecer parceria com as Prefeituras Municipais e grandes 

empreendimentos que porventura estejam previstos a serem 

instalados na região visando à transferência dos trabalhadores 

desligados. Neste caso, a parceria inicial com a agência do 

trabalhador local (SINE) pode ser fundamental no processo de 

desmobilização e relocação dos trabalhadores. 

 

As ações de monitoramento e controle consistirão, através de inspeções e 

avaliações documentais periódicas, em verificar as atividades da 

empreiteira no sentido de desmobilização das obras e, quando necessário, 

contribuir com o planejamento de melhorias.  

 

Para a mão de obra, deverão ser elaborados relatórios de procedimentos 

realizados pela empreiteira em função do desligamento de trabalhadores. 

Para a elaboração do relatório, os atendimentos deverão ser registrados 

em fichas, contendo data, local de atendimento, nome do funcionário, 

idade, local de residência, qualificação profissional, solicitação do 

funcionário e encaminhamento realizado. 

 

Equipe e recursos 

Este subprograma terá coordenação direta do coordenador do PAC e 

envolverá os recursos e equipes dos demais subprogramas, tendo em 

vista sua interface com estas ações. Ainda, envolverá recursos humanos e 
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materiais das empreiteiras associadas às obras do empreendimento, que 

serão responsáveis pelas ações de desmobilização.  

 

Envolve ainda, de maneira conjunta, as equipes e recursos dos programas 

de comunicação social e de educação ambiental para as ações voltadas ao 

incentivo do retorno dos trabalhadores aos locais de origem, bem como os 

órgãos municipais associados a emprego e renda (SINE), através de 

parcerias para buscar recolocação dos trabalhadores desmobilizados no 

mercado de trabalho. 

 

Cronograma 

 

Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 

Pré-

implantação 
Fase de implantação (meses) 

01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Organização da equipe do 

subprograma 
          X X X X 

Relatórios de 

acompanhamento do 

programa 

             X 

Obs: Ações a serem realizadas durante os quatro últimos meses de obras. 

 

Desempenho esperado 

Espera-se que com a implementação do subprograma de desmobilização 

das obras haja a reintegração das áreas da obra à paisagem regional, com 

a minimização dos impactos decorrentes das obras, bem como sejam 

minimizados os impactos sociais advindos da finalização das atividades de 

instalação do empreendimento. 

 

Abrangência 

Canteiro de obras, vias de acesso e áreas impactadas pelo 

empreendimento e mão de obra envolvida na etapa de implantação do 

empreendimento.  
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Responsabilidade 

Empreendedor em conjunto com a empreiteira responsável pela obra.  

 

Responsáveis pela elaboração 

 

Nome: Alexandre Martinho Sanches 

Formação: Engenheiro ambiental 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 105.235/D 

Registro no cadastro técnico federal: 4275895 

 

Nome: Marcelo Ling Tosta da Silva 

Formação: Economista 

Conselho de classe e registro: Corecon-PR: 8013 

Registro no cadastro técnico federal: 5525387 

 

7.5.1.3. Programa de gerenciamento de riscos na fase de 

instalação do empreendimento 

7.5.1.3.1. Impactos relacionados 

Alteração da qualidade do solo, águas superficiais e subterrâneas; 

contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas; risco de 

acidentes com trabalhadores; acidentes de trânsito na PR-280. 

 

7.5.1.3.2. Objetivos 

O objetivo principal é de estabelecer procedimentos para prevenção e 

controle de acidentes ou situações emergenciais que possam trazer 

consequências danosas ao meio ambiente, trabalhadores, comunidade 

e/ou patrimônio, durante a implantação do empreendimento. 

 

Os objetivos específicos do programa são: 
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• Identificação, análise, avaliação e monitoramento dos potenciais 

riscos ao meio ambiente, colaboradores, comunidade e/ou 

patrimônio, associados à implantação do empreendimento; 

• Identificar e monitorar os principais pontos de risco com alta 

probabilidade de ocorrência de acidentes; 

• Propor estratégias apropriadas para evitar e/ou minimizar os 

riscos e consequências de acidentes durante a implantação do 

empreendimento; 

• Realizar ações de mitigação eficientes nas situações de 

emergência;  

• Executar atividades de treinamento e simulações voltadas à 

prevenção e mitigação de danos causados por possíveis cenários 

emergenciais. 

 

7.5.1.3.3. Escopo mínimo 

O programa de gerenciamento de riscos (PGR) durante a implantação do 

empreendimento adota estratégias para a redução, controle e 

monitoramento dos riscos identificados durante as atividades de 

implantação do empreendimento. O mesmo parte da análise inicial dos 

riscos envolvidos na implantação das estruturas do empreendimento, tais 

como acidentes com maquinários de grande porte, acidentes nas 

atividades de terraplanagem, uso de guindastes na montagem das torres 

eólicas e trabalho em altura na montagem dos aerogeradores e da linha 

de transmissão. A identificação dos riscos é precedida da identificação das 

vulnerabilidades envolvidas e consequentes cenários de acidentes e suas 

causas e consequências. 

 

A partir da identificação dos cenários, causas e consequências, é possível 

definir as medidas preventivas, visando à redução da frequência dos 

riscos identificados e as respostas em caso de ocorrência de acidentes. 

Além da identificação de quais respostas para cada cenário, é essencial a 
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definição das responsabilidades pelas ações elencadas, indicando grupos e 

colaboradores envolvidos e as respectivas responsabilidades através de 

um fluxograma de emergência. 

 

Dessa forma, as ações de gerenciamento de risco podem ser divididas em 

três etapas: Análise Preliminar de Perigo (APP), Plano de Ação de 

Emergência (PAE) e Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR). Tais ações 

serão detalhadas nos programas de controle e monitoramento para a fase 

de implantação, na fase de licença de instalação do empreendimento. 

 

A partir da identificação dos cenários de risco e suas consequências serão 

definidos procedimentos para aplicação de ações preventivas, de 

monitoramento, e ações corretivas para cada cenário, especificando, 

ainda, as responsabilidade pelas diversas ações associadas. 

 

As ações de monitoramento podem agregar auditorias internas, inspeções 

e vistorias das atividades e nas instalações. Estas atividades devem ser 

sempre bem documentadas e informadas à equipe de gestão ambiental. 

 

7.5.1.3.4. Equipe e recursos 

Este programa será conduzido pela equipe de segurança do trabalho do 

empreendimento, coordenado por um Engenheiro de segurança do 

trabalho e executado com auxílio de técnico de segurança do trabalho. 

 

Para a execução deste programa, serão necessários os seguintes 

recursos: 

• Veículo para deslocamentos da equipe; 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual – EPI; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a infra-

estrutura local pode ser deficiente para esta situação, 
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demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel ou 

recurso semelhante); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 

• Equipamento multimídia para ministrar palestras, quando 

necessárias; 

• Equipamentos e materiais para sinalização e isolamento de áreas 

de trabalho; 

 

7.5.1.3.5. Cronograma 

Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 
Pré-implantação Fase de implantação (meses) 

01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Identificar e analisar os 

cenários acidentais 

passíveis de ocorrerem 

(análise preliminar de 

perigos) 

x x               

Elaboração do plano de 

ação de emergência, 

programa de 

gerenciamento de risco 

e plano de atendimento 

a emergências 

 x x x             

Montagem da equipe 

para execução do 

programa e realização 

de treinamentos e 

capacitação 

  x x             

Aplicação das ações 

definidas no PGR e PAE 

(quando necessário) 

    x x x x x x x x x x x x 

Realização de 

treinamentos e 

capacitação dos 

colaboradores 

    x x x x x x x x x x x x 

Vistorias e relatórios de 

acompanhamento 
    x x x x x x x x x x x x 

Revisão dos 

procedimentos 
      x   x   x   x 
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Ação 
Pré-implantação Fase de implantação (meses) 

01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Elaboração de relatórios 

de acompanhamento 

(semestralmente ou 

quando da ocorrência 

de acidentes) 

         x      x 

Obs: As ações previstas deverão ser replicadas durante toda a fase de obras. 

 

7.5.1.3.6. Desempenho esperado 

Espera-se que a implementação deste programa resulte na minimização 

da ocorrência de acidentes durante as obras de implantação do 

empreendimento, com aplicação de ações preventivas, e que, no caso de 

ocorrência de acidentes, as medidas corretivas sejam aplicadas com 

agilidade na comunicação interna e externa. 

 

7.5.1.3.7. Abrangência 

Todas as atividades passíveis de gerarem acidentes que sejam executadas 

durante as obras de implantação do empreendimento. 

 

7.5.1.3.8. Responsabilidade 

Empreendedor e empreiteira responsável pela obra. 

 

7.5.1.3.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Fernando Alberto Prochmann 

Formação: Engenheiro bioquímico e de segurança do 

trabalho 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 86.218/D 

Registro no cadastro técnico federal: 1728257 
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7.5.1.4. Programa de gerenciamento de riscos na fase de operação 

do empreendimento 

7.5.1.4.1. Impactos relacionados 

Impactos potenciais relacionados à operação do empreendimento, 

principalmente relacionados a eventos acidentais e derramamentos de 

óleo, substâncias nocivas ou perigosas, ou ocorrência de acidentes nos 

aerogeradores e linha de transmissão.  

 

7.5.1.4.2. Objetivos 

O objetivo principal do programa é de estabelecer procedimentos para 

prevenção e controle de acidentes ou situações emergenciais que possam 

trazer consequências danosas ao meio ambiente, trabalhadores, 

comunidade e/ou patrimônio durante a operação dos parques eólicos. 

 

Os objetivos específicos são: 

• Identificação, análise e avaliação dos potenciais riscos ao meio 

ambiente, colaboradores, comunidade e/ou patrimônio, associados 

à operação do empreendimento; 

• Propor estratégias apropriadas para evitar e/ou minimizar os 

riscos e consequências de acidentes; 

• Realizar ações de mitigação eficientes nas situações de 

emergência, a fim de restabelecer a operação do Complexo Eólico 

Palmas II, em menor prazo possível;  

• Executar atividades de treinamento e simulações voltadas à 

prevenção e mitigação de danos causados por possíveis cenários 

emergenciais. 
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7.5.1.4.3. Escopo mínimo 

O Programa de gerenciamento de riscos na fase de operação do Complexo 

Eólico Palmas II consiste na aplicação sistemática de políticas, 

procedimentos e práticas voltadas para a redução, controle e 

monitoramento dos riscos identificados. O gerenciamento de riscos parte 

da análise inicial das vulnerabilidades envolvidas e consequentes cenários 

acidentais, com as devidas causas e consequências, e avaliação das 

significâncias de cada risco. 

 

Como forma preventiva inicialmente será realizado o estudo de análise de 

risco (EAR - geralmente fundamentado em uma análise preliminar de 

riscos ou perigos – APP/APR) a fim de fundamentar a proposição de 

medidas preventivas visando a diminuição da frequência dos riscos 

identificados ou da severidade dos efeitos associados (Programa de 

Gerenciamento de Riscos - PGR), e também as estratégias apropriadas de 

resposta em caso de ocorrência de acidentes (Plano de Ação de 

Emergência - PAE). 

 

Conteúdo mínimo do programa de gerenciamento de riscos:  

 Estudo de análise de risco 

- Caracterização do empreendimento; 

- Identificação dos perigos e consolidação dos cenários de acidentes; 

- Avaliação dos efeitos físicos e análise da vulnerabilidade; 

- Lista de recomendações; 

 

 Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR  

- Procedimentos operacionais; 

- Informações de segurança do empreendimento; 

- Análise e revisão dos riscos do Complexo Eólico Palmas II; 

- Investigação de acidentes; 

- Plano de manutenção e garantia da integridade dos parques eólicos; 
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- Gerenciamento de modificações; 

- Capacitação dos envolvidos; 

- Auditorias. 

 

 Plano de Ação de Emergência – PAE 

- Definição das atribuições e responsabilidades;  

- Identificação dos perigos que circularão no empreendimento e que 

possam resultar em acidentes (hipóteses acidentais);  

- Comunicação de emergência;  

- Estabelecimento das diretrizes básicas necessárias para atuações 

emergenciais;  

- Treinamento de pessoal habilitado para operar os equipamentos 

necessários ao controle das emergências;  

- Recursos materiais para o controle das emergências. 

 

7.5.1.4.4. Equipe e recursos 

Este programa será conduzido pela equipe de segurança do trabalho do 

empreendimento, coordenado por um Engenheiro de segurança do 

trabalho e executado com auxílio de técnico de segurança do trabalho. 

 

Para a execução deste programa, serão necessários os seguintes 

recursos: 

• Veículo para deslocamentos da equipe; 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual – EPI; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a infra-

estrutura local pode ser deficiente para esta situação, 

demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel ou 

recurso semelhante); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 
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• Equipamento multimídia para ministrar palestras, quando 

necessárias; 

• Equipamentos e materiais para sinalização e isolamento de áreas 

de execução de manutenções e de ocorrência de aventuais 

acidentes; 

• Equipamentos voltados a contenção e atendimento de situações 

emergenciais. 

 

7.5.1.4.5. Cronograma 

Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 

Fase de implantação 

(meses)
 31

 

Cronograma de ações anuais para a fase de operação 

(meses) 

01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Elaboração de EAR, 

PGR, PAE  
 x x x             

Treinamento e 

capacitação 
   x             

Implantação das 

medidas definidas 

no PGR  

    x x x x x x x x x x x x 

Revisão do EAR, 

PGR, PAE  
              x x 

Relatórios 

semestrais 
         x      x 

Elaboração de EAR, 

PGR, PAE  
 x x x             

 

7.5.1.4.6. Desempenho esperado 

Com aplicação das devidas medidas preventivas e estratégias de 

gerenciamento e controle, espera-se minimizar a ocorrência de acidentes 

e os efeitos dos eventos registrados ao meio ambiente.  

 

                                    

31 Ações iniciadas na fase final de implantação do empreendimento, nos três meses finais 

de obras. 
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7.5.1.4.7. Abrangência 

Todas as atividades consideradas de risco relevante durante a operação 

do Complexo Eólico Palmas II. 

 

7.5.1.4.8. Responsabilidade 

Empreendedor em conjunto com o Corpo de Bombeiros do Paraná, 

Instituto ambiental do Paraná e prefeitura municipal. 

 

7.5.1.4.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Fernando Alberto Prochmann 

Formação: Engenheiro bioquímico e de segurança 

do trabalho 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 86.218/D 

Registro no cadastro técnico federal: 1728257 
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7.5.1.5. Programa de monitoramento de ruídos 

7.5.1.5.1. Impactos relacionados 

Alteração do ambiente sonoro e vibracional do entorno do 

empreendimento; perturbação e afungentamento da fauna terrestre. 

 

7.5.1.5.2. Objetivos 

O programa tem como objetivo geral a avaliação do cenário de 

interferência acústica promovido pela instalação e operação do 

empreendimento. Tal avaliação deve subsidiar a ratificação de que a 

alteração no ambiente sonoro pode promover prejuízo ao conforto 

acústico (incômodos) da população inserida no entorno, conforme 

resultado do prognóstico ambiental, bem como auxiliar na definição e 

adoção de medidas mitigadoras efetivas. 

 

Os objetivos específicos são: 

 Relacionar as fontes geradoras de ruídos na ocasião do 

monitoramento; 

 Localizar o empreendimento, com identificação e especificação dos 

receptores mais próximos (residência); 

 Obter, através de medição, o nível de ruído ambiente, Lra, 

previamente ao início da instalação do empreendimento; 

 Obter, através de medição, o nível de ruído equivalente, LAeq, 

somatório do nível de ruído ambiente e dos níveis de ruído do 

empreendimento em cada um dos locais e horários considerados; 

 Obter, através de medição ou modelagem matemática, o nível de 

ruído ambiente, Lra, que é ou seria registrado em cada um dos locais 

e horários considerados; 
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 Obter, através de subtração logarítmica do Lra daquele LAeq medido, 

o nível de ruído corrigido, Lc, promovido apenas pelo 

empreendimento em cada um dos locais e horários considerados; 

 Avaliar o atendimento à regulamentação municipal, estadual e 

federal aplicável (comparação do Lc com o NCA aplicável). 

 

7.5.1.5.3. Escopo mínimo 

A metodologia para avaliação ambiental de níveis de ruídos baseia-se na 

identificação das fontes geradoras de ruído, identificação dos vizinhos 

mais próximos (possíveis receptores), levantamento primário de dados 

(medição de níveis de ruído) no entorno do empreendimento e 

interpretação associada às condições em cada medição, com base na 

legislação aplicável. 

 

Com relação ao levantamento primário de dados, de maneira mais 

específica, serão realizadas medições, conforme condições metodológicas 

estabelecidas na NBR 10.151:2000, de nível de pressão sonora 

equivalente (LAeq) e, se possível, de nível de ruído ambiente (Lra) para 

obtenção do nível de ruído corrigido (Lc) da fonte, apenas – o qual, com 

correções aplicáveis ou não, são comparáveis com os NCA normatizados 

(NBR 10.151:2000), padrões às quais a Resolução CONAMA nº 001/1990 

recorre, ou com limites municipais e/ou estaduais vigentes, quando 

existentes. 

 

A metodologia para execução e o conteúdo do relatório, a serem 

detalhados em caráter executivo no PBA devem, então, contemplar o 

seguinte conjunto mínimo: 

 Levantamento de requisitos legais/ aplicáveis; 

 Inventário de equipamentos geradores de ruído (atualizado); 

 Identificação e especificação dos receptores mais próximos 

(atualizado); 
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 Medição de níveis de ruído (conforme metodologias constantes nos 

requisitos legais aplicáveis e nos mesmos 10 pontos de medição do 

diagnóstico ambiental deste EIA). 

 

O principal e único indicador dos relatórios, obtido com base em outros 

níveis, conforme metodologia, é o percentual de registros de níveis de 

ruído corrigido, Lc, obtidos em acordo com as determinações da Resolução 

CONAMA nº 001/90. 

 

Na fase de implantação, serão realizadas medições mensais junto às 

frentes de obra ativas e também no canteiro de obras a fim de 

caracterizar os ruídos gerados pela atividade construtiva. Quanto aos 

potenciais receptores, serão contemplados monitoramentos minimamente 

nos pontos de medição utilizados no diagnóstico deste EIA, sendo 

incluídos outros pontos relevantes identificados ao longo da execução do 

programa. As medições nos pontos caracterizados como receptores serão 

realizadas nos períodos diurno e noturno, conforme diretrizes da NBR 

10.151/2000. Estes pontos serão alvo de uma campanha pré-obra, a ser 

realizada antes do início de qualquer atividade construtiva do 

empreendimento. 

 

Na fase de operação serão realizadas medições trimestrais durante os dois 

primeiros anos de operação do empreendimento, quando então serão 

apresentados resultados conclusivos quanto à interferência da operação 

do empreendimento no ambiente sonoro do entorno. As medições da 

operação deverão contemplar minimamente os pontos de medição 

utilizados no diagnóstico deste EIA, podendo ser incluídos novos pontos 

em outros receptores potencialmente críticos identificados ao longo da 

execução do programa. As medições nos pontos caracterizados como 

receptores serão realizadas nos períodos diurno e noturno, conforme 

diretrizes da NBR 10.151/2000. 
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Além das medições nos receptores potencialmente críticos, serão 

realizadas medições próximas à fonte geradora predominante da operação 

(aerogeradores), em pontos a serem definidos próximos à base de até 

dois aerogeradores mais próximos a cada ponto de monitoramento. Desta 

forma, os monitoramentos possibilitarão uma avaliação mais abrangente 

quanto a caracterização da fonte e os níveis de ruído nos receptores. 

 

7.5.1.5.4. Equipe e recursos 

A execução do programa deve se dar com responsabilidade técnica de um 

profissional habilitado, mediante aproveitamento de resultados de 

medições de campo por equipe devidamente instruída. 

 

Para a realização da(s) campanha(s) de medição, serão necessários os 

seguintes recursos: 

 Equipamentos de proteção individual (botina, capacete, protetor 

auricular, perneira, óculos) e bloqueador solar, para usos de 

acordo com a localização e atividade; 

 Veículo para deslocamento da equipe; 

 Câmera fotográfica digital e GPS para registro de coordenadas; 

 Medidor de nível de pressão sonora que atenda às exigências 

contidas na NBR 10.151:2000; 

 Calibrador acústico que atenda às exigências contidas na NBR 

10.151:2000; 

 Notebook; 

 Fichas de campo para registro dos dados de medição. 
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7.5.1.5.5. Cronograma 

Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 
Pré-implantação Fase de implantação (meses) 

01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento e 

formação de equipe 
X X 

 
            

Campanha pré-obra   X             

Campanha mensal de 

monitoramento de 

ruídos 

  

 

X X X X X X X X X X X X 

Relatórios semestrais de 

acompanhamento do 

programa 

  

 

     X      X 

Obs: Ações a serem estendidas durante toda a fase de obras. 

 

Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 
Fase de operação (meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Campanha trimestral de monitoramento de 

ruídos 
  X   X   X   X 

Relatórios anuais do programa            X 

Obs: Ações a serem estendidas durante os dois primeiros anos da operação. 

 

7.5.1.5.6. Desempenho esperado 

Com a execução do programa espera-se a identificação de alterações 

sonoras ocasionadas pelas atividades de implantação do empreendimento 

e por sua operação. A partir das informações geradas, serão propostas 

ações corretivas e medidas mitigadoras voltadas à minimização dos 

impactos sobre a população do entorno, caso necessário. 

 

7.5.1.5.7. Abrangência 

Área de influência direta, com enfoque à área do empreendimento e 

entorno próximo. 
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7.5.1.5.8. Responsabilidade 

A responsabilidade pela execução do programa de monitoramento de 

ruídos é do empreendedor, seja através de equipe própria ou de empresa 

de consultoria contratada. 

 

7.5.1.5.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Alexandre Martinho Sanches 

Formação: Engenheiro ambiental 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 105.235/D 

Registro no cadastro técnico federal: 4275895 
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7.5.1.6. Programa de monitoramento da qualidade da água 

7.5.1.6.1. Impactos relacionados 

Alteração na dinâmica hídrica superficial; aceleração de processos 

erosivos e assoreamento; contaminação do solo,  águas superficiais e 

subterrânea; aumento temporário no consumo de água; alteração da 

qualidade do solo, águas superficiais e subterrâneas.  

 

7.5.1.6.2. Objetivos 

O objetivo geral deste programa é a obtenção de dados sobre a qualidade 

ambiental das águas superficiais na área de influência direta do 

empreendimento, viabilizando a detecção e avaliação de efeitos da 

implantação do empreendimento durante a fase de obras e início da 

operação, além da verificação das condições do entorno dos corpos 

hídricos. 

 

Os objetivos específicos são: 

 Produzir dados sobre a condição da qualidade das águas superficiais 

durante a implantação do empreendimento, mediante 

monitoramento em pontos definidos; 

 Avaliar os resultados analíticos, visando identificar alterações e a 

origem do processo, natural ou antrópico;  

 Subsidiar ações de prevenção e correção de atividades impactantes, 

que minimizem os efeitos de alteração da qualidade das águas, 

prejuízo aos eventuais usos e as condições de suporte dos 

ecossistemas aquáticos, fauna e flora que se inter-relacionem. 
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7.5.1.6.3. Escopo mínimo 

O monitoramento da qualidade da água superficial durante a fase de obras 

será realizado através de coletas periódicas de amostras de água e análise 

laboratorial de parâmetros indicadores. 

 

Os pontos de coleta serão definidos considerando minimamente:  

- Corpos hídricos a serem interceptados por estradas de acesso onde 

forem necessárias obras de readequação (alargamento da faixa de 

rodagem, retificação, regularização etc.);  

- Corpos hídricos no entorno de áreas de jazida e deposição de material 

excedente, ou com grandes movimentações de terra;  

- Corpos hídricos no entorno de canteiros de obras;  

- Corpos hídricos relevantes no entorno, interceptados ou não pelo 

empreendimento, para completar uma malha de amostragem regular 

sobre todo o complexo eólico e traçado da linha de transmissão; 

 

A seleção dos pontos deverá considerar a facilidade de acesso, 

especialmente considerando a necessidade de coletas rápidas e eficientes 

para o transporte ao laboratório, dada a necessidade de preservação das 

amostras. Os pontos definidos serão referenciados espacialmente através 

de coordenadas obtidas em campo, e plotados sobre base cartográfica e 

imagem de satélite da área, ferramentas que subsidiarão o coletor de 

amostras e os relatórios periódicos.  

 

A coleta será realizada em volumes indicados pelo laboratório que 

realizará as análises, em frascos adequados à categoria de análise, e 

empregando-se as técnicas de conservação específicas a cada parâmetro, 

considerando o tempo estimado de envio ao laboratório. Para tanto, serão 

empregados critérios reconhecidos, nas suas edições mais recentes, 

como: 
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 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 

AWWA-APHA-WPCI; 

 Guia nacional de coletas e preservação de amostras, 

ANA/CETESB; 

 Handbook for sampling and sample preservation of water and 

wastewater, EPA – U.S. Environmental Protection Agency. 

 

Sugere-se a análise de, no mínimo, os seguintes parâmetros analíticos:  

- Análise simplificada (in loco) - pH, condutividade elétrica, oxigênio 

dissolvido (OD), temperatura, turbidez, óleos e graxas (minerais e 

vegetais e animais) e avaliação visual do aspecto da água; 

- Análise completa - parâmetros das análises simplificadas mais cor, 

Carbono Orgânico Total (COT), DBO, nitrogênio amoniacal, óleos e graxas 

minerais, óleos e graxas vegetais/gorduras animais, fósforo total, sólidos 

totais, sólidos suspensos totais, sólidos dissolvidos totais e coliformes 

termotolerantes. 

 

Na fase de implantação a amostragem simplificada possuirá periodicidade 

quinzenal sempre à montante e jusante, nos pontos onde a frente de obra 

estiver atuando. Para as campanhas completas a periodicidade será 

bimestral sempre à jusante da área de intersecção, nos pontos onde a 

frente de obra estiver atuando e nos pontos onde a obra já foi 

consolidada, excluindo-se os pontos que ainda não sofreram intervenção 

da obra. Em período prévio às obras será realizada uma campanha 

completa em todos os pontos selecionados e após a conclusão das obras 

serão realizadas duas campanhas completas em todos os pontos 

selecionados, com periodicidade trimestral. 

 

Os resultados obtidos através dos monitoramentos serão interpretados 

por profissional técnico na área, e irão compor relatórios para que seja 

gerado um fluxo desejável de informações ao empreendedor e ao órgão 

ambiental, permitindo a avaliação da eficiência das demais ações, os 
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reflexos sobre o entorno, e a necessidade de tomada de novas ações de 

correção ou prevenção. 

 

7.5.1.6.4. Equipe e recursos 

A equipe de coleta deve contemplar duas pessoas, sendo ao menos uma 

de nível técnico ou superior, com formação em área correlata ao tema do 

programa (meio ambiente, química, biologia etc) e com a devida 

habilitação. A presença de duas pessoas eleva a eficiência dos 

procedimentos (que quando iniciado apresentam tempo restrito para 

conclusão, dado o tempo de preservação das amostras) e melhora as 

condições de segurança. 

 

Para o desempenho das funções técnicas de campo, os seguintes recursos 

se fazem minimamente necessários: 

• Veículo (carro, preferencialmente com tração 4x4); 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, perneira, óculos, boné estilo árabe) e 

bloqueador solar, para usos de acordo com a localização e 

atividade; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet; 

• Digitalizador de documentos (scanner); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 

• Material de escritório; 

• Equipamentos/instrumentos de medição de pH, oxigênio dissolvido 

e temperatura, se possível turbidez e condutividade; 

• Luvas de látex/nitrílicas descartáveis; 

• Caixas térmicas, gelo artificial e garrafas de vidro âmbar, com 

logística de retorno ou de aquisição periódica de novas peças. 
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Além da equipe de campo, a execução do programa deve contar com um 

coordenador de nível superior e formação compatível com a área 

(tecnologia ou engenharia ambiental, química, agronomia, biologia etc), o 

qual será responsável pela correta execução do programa como um todo, 

interpretação dos resultados, emissão de alertas e relatórios, mediante 

anotação de responsabilidade técnica ou documento equivalente. 

 

7.5.1.6.5. Cronograma 

As ações se estenderão por toda a fase de obras e durante os primeiros 

seis meses da fase de operação, seguindo o cronograma previsto 

apresentado a seguir. 

 

Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 

Pré-

implantação 
Fase de implantação (meses) 

01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento e formação de 

equipe do programa 
X              

Campanha completa em 

todos os pontos definidos 

(pré-obra) 

 X             

Campanha s quinzenais 

simplificadas 
  X X X X X X X X X X X X 

Campanhas bimestrais 

completas 
   X  X  X  X  X  X 

Relatórios semestrais de 

acompanhamento do 

programa 

       X      X 

Obs: Ações a serem estendidas durante toda a fase de obras. 

 

Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 
Fase de operação (meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Campanhas trimestrais completas (pós-obra)   x   x       

Relatório final do programa            X 
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7.5.1.6.6. Desempenho esperado 

Espera-se que através da implantação deste programa, os processos 

impactantes à qualidade da água superficial que eventualmente surjam 

durante a implantação e início da operação do complexo eólico e linha de 

transmissão sejam identificados pelos resultados analíticos, 

fundamentando ações corretivas e o desenvolvimento de atividades de 

prevenção a novos processos. 

 

7.5.1.6.7. Abrangência 

Corpos hídricos do entorno da área de implantação do complexo e linha de 

transmissão, de áreas de jazida, canteiros de obra e com grandes 

movimentações de terra. 

 

7.5.1.6.8. Responsabilidade 

Empreendedor, através de equipe de gestão ambiental e/ou empresa 

contratada para execução do programa.  

 

7.5.1.6.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Alexandre Martinho Sanches 

Formação: Engenheiro ambiental 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 105.235/D 

Registro no cadastro técnico federal: 4275895 
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7.5.1.7. Programa de monitoramento e controle de processos 

erosivos  

7.5.1.7.1. Impactos relacionados 

Aceleração de processos erosivos e assoreamento; alteração da dinâmica 

do relevo; alteração das condições geotécnicas e dinâmica hídrica 

subterrânea; deterioração das condições de pavimentação das vias de 

acesso. 

 

7.5.1.7.2. Objetivos 

O objetivo geral do programa é reger estratégias para prevenir a 

instalação de processos erosivos e controlar seu avanço durante as 

atividades da obra de implantação do empreendimento e também durante 

a fase inicial de operação. 

 

Como objetivos específicos o subprograma pretende: 

 Apresentar estratégias de prevenção à formação e aceleração de 

processos erosivos e assoreamento; 

 Monitorar áreas suscetíveis à instalação de processos erosivos ou 

feições erosivas identificadas; 

 Propor medidas de controle específicas para cada local suscetível ou 

naqueles locais com processos erosivos já instalados; 

 Apresentar medidas de controle para evitar a instalação de 

processos de assoreamento nos cursos d’água.  

 

7.5.1.7.3. Escopo mínimo 

O programa será desenvolvido através de vistorias periódicas, 

mapeamento de áreas sensíveis e com processos instalados, e elaboração 

de relatórios semestrais. Estas ferramentas concederão subsídios para que 
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a equipe do programa, junto com a equipe do PAC, defina ações e 

estratégias para elucidar ao empreendedor e empreiteiras o contexto em 

que a obra se enquadra no âmbito do subprograma.  

 

As vistorias periódicas serão realizadas bimestralmente por um técnico de 

campo que percorrerá todas as áreas afetadas pela obra visando 

identificar áreas suscetíveis à instalação de processos erosivos ou 

assoreamento, feições erosivas existentes, ou ainda locais com atividades 

da obra com potencial a instalação de processos erosivos como as 

escavações, aberturas de vias de acesso e caminhos de serviço, etc. 

Durante as vistorias serão levantados os principais aspectos abordados 

pelo programa como interferência com a obra, tipo de feição erosiva, 

medidas de controle necessárias a serem sugeridas e outros aspectos que 

a equipe responsável julgar pertinente. O primeiro levantamento deve ser 

realizado previamente às obras, de maneira a caracterizar o cenário 

preexistente nas áreas que serão ocupadas pelo empreendimento. 

 

O técnico de campo responsável pelo programa poderá ser dedicado 

exclusivamente a este programa ou compartilhado com outros programas 

desenvolvimentos durante a implantação do programa, com interface 

comum, de modo a otimizar a gestão ambiental durante as obras.  

 

O programa terá ações focadas em promover estratégias para prevenir a 

instalação de processos erosivos. Portanto, a conduta da equipe executiva 

do programa preconiza orientar a empreiteira responsável pela obra em 

adotar práticas de prevenção como: 

- implantação de barreiras de contenção de sedimentos próximo a cursos 

d’água; 

- restringir escavações para abertura de vias de acesso, caminhos de 

serviço e outras atividades de movimentação de solo ao mínimo 

necessário; 

- priorizar execução de ações de recuperação logo após a intervenção; 
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- implantação de sistemas de drenagens, mesmo que temporários, 

naqueles taludes com solo exposto; 

- manutenção e ampliação de cobertura vegetal.  

 

Em casos que os processos erosivos estejam instalados caracterizando 

qualquer tipo de feição erosiva serão apresentadas medidas de controle, 

em sintonia com medidas de recuperação no âmbito do Programa de 

recuperação de áreas degradadas (PRAD), tais como: 

- aterramento, compactação e regularização do solo e taludes; 

- implantação de sistemas de drenagem com captação e destinação da 

água pluvial. 

 

As medidas de controle poderão ser sugeridas em qualquer momento de 

execução do programa, em interface com o PRAD. Uma vez que as 

medidas sejam executadas haverá avaliação de sua eficiência por parte do 

programa de modo que poderão ser sugeridas novas medidas. A eficiência 

das medidas de controle implantada será também avaliada pela equipe do 

programa.  

 

Os resultados da execução do programa serão abordados por relatórios 

semestrais, os quais serão apresentados periodicamente ao órgão 

ambiental, os quais contemplarão indicadores de desempenho como: 

 Total do número de pontos de monitoramento detectados; 

 Feições erosivas/assoreamento de baixo grau; 

 Feições erosivas/assoreamento de médio grau; 

 Feições erosivas/assoreamento em estágio avançado; 

 Número de intervenções realizadas; 

 Eficiência das intervenções (razão correções/intervenções). 

 

Os pontos alvo de medidas de controle serão também contemplados por 

monitoramento voltado ao acompanhamento da eficiência das medidas 

adotadas, devendo ser acompanhados por pelo menos um período anual 
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após as ações de correção. Os demais pontos monitorados, mesmo que 

sem necessidade de ações de correção e controle, serão também 

monitorados por um período anual após o encerramento das frentes de 

obra próximas e início da operação do empreendimento. Esta ação visa 

principalmente garantir a estabilidade e integração na paisagem das 

alterações do relevo proporcionadas pela implantação do empreendimento 

e que serão permanentes na fase de operação, tais como as plataformas 

dos aerogeradores e os acessos internos. 

 

7.5.1.7.4. Equipe e recursos 

Para as inspeções a equipe deve contar com uma série de equipamentos 

que possibilitará maior eficiência nas atividades e o adequado nível de 

detalhe nos registros realizados: 

• Veículo (carro, preferencialmente com tração 4x4, ou 

motocicletas); 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, perneira, óculos, boné estilo árabe) e 

bloqueador solar, para usos de acordo com a localização e 

atividade; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a infra-

estrutura local pode ser deficiente para esta situação, 

demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2 Gb); 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 

• Materiais de escritório. 

 

O coordenador do programa deve ter formação superior associada à área 

(geologia) e ser habilitado junto ao conselho de classe.  
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7.5.1.7.5. Cronograma 

 

Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

implantação 
Fase de implantação (meses) 

01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento e formação de 

equipe do programa 
X X             

Vistoria e cadastramento de 

pontos de interesse pré-obra 
 X             

Vistorias e acompanhamentos    X  X  X  X  X  X 

Relatórios semestrais        X      X 

Obs: Ações a serem estendidas durante toda a fase de obras. 

 

Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 
Fase de operação (meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Vistorias e acompanhamentos  X  X  X  X  X  X 

Relatórios semestrais            X 

* Ações a serem estendidas até a execução de acompanhamento por um ano após 

encerramento das frentes de obra próximas aos pontos cadastrados. 

 

7.5.1.7.6. Desempenho esperado 

Espera-se que através da implantação deste programa, os processos de 

erosão e assoreamento em cursos d’água sejam prevenidos e/ou 

controlados durante as etapas de implantação e início de operação do 

empreendimento por meio de estratégias e medidas específicas para cada 

local susceptível ou com processos erosivos já instalados.  

 

7.5.1.7.7. Abrangência 

Toda área diretamente afetada pela obra, incluindo áreas de empréstimo, 

bota-foras e jazidas (quando existentes), caminhos de serviço temporários 

ou permanentes, canteiro de obras e plataformas de montagem dos 

aerogeradores, bem como áreas de implantação das torres da linha de 

transmissão.  
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7.5.1.7.8. Responsabilidade 

Empreendedor e empreiteira responsável pela obra.  

 

7.5.1.7.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Fábio Manassés 

Formação: Geólogo 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 79.674/D 

Registro no cadastro técnico federal: 5011173 

 

7.5.1.8. Programa de comunicação social (PCS) 

7.5.1.8.1. Impactos relacionados 

Em um contexto amplo, pode-se aferir que o PCS possui relação (direta ou 

indireta) com todos os impactos ambientais do empreendimento, sejam 

eles positivos ou negativos, uma vez que o programa é responsável 

também pela disseminação das ações de controle ambiental 

desempenhadas na implantação e operação do empreendimento. 

Destacam-se também, os impactos de alterações no cotidiano da 

população; geração de expectativas; impactos visuais; restrição a 

construções nas áreas de servidão e de segurança; geração de emprego e 

renda; risco de acidentes na rodovia PR-280; contribuição ao SIN; 

geração de tributos diretos e indiretos; aumento de demanda por serviços 

urbanos e comunitários. 

 

7.5.1.8.2. Objetivos 

Instituir e desenvolver um canal de comunicação, repasse e 

compartilhamento de informações pertinentes às fases e ações do 

empreendimento, buscando, por meio da participação e interação entre 

empreendedor, trabalhadores, comunidade e instituições sociais locais, a 
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prevenção e mitigação de impactos gerados no contexto de implantação e 

operação do empreendimento, proporcionando, assim, um diálogo aberto 

e transparente entre todas as partes envolvidas. 

 

Isto posto, são objetivos específicos deste programa: 

• Desenvolver ferramentas de divulgação e informação sobre o 

empreendimento - sua importância estratégica no 

desenvolvimento local e regional, seu funcionamento, seus 

impactos ambientais e sociais. 

• Estimular ações conjuntas com instituições sociais e população 

local, com vistas a estabelecer uma formação participativa e 

continuada; 

• Estabelecer canais permanentes de comunicação com a população, 

com informações atualizadas e seguras a respeito de todas as 

etapas que compreendem o empreendimento e também para 

esclarecimento de dúvidas; 

• Disponibilizar aos cidadãos e aos órgãos e instituições públicas e 

privadas, por meio de sítio institucional (website), relatórios 

periódicos que contenham dados técnicos, informações sobre o 

licenciamento ambiental, cronograma de obras e andamento dos 

programas desenvolvidos; 

• Auxiliar na divulgação de informações a respeito da logística na 

fase de obras, comunicando a população por meio de spots de 

rádio possíveis alterações de circulação e desvios de tráfego; 

• Auxiliar, eventualmente, quaisquer outros programas ambientais 

na divulgação de informações pertinentes. 

 

7.5.1.8.3. Escopo mínimo 

Para que um programa de comunicação social cumpra seu objetivo último 

de difusão de informações, diferentes estratégias devem ser mobilizadas 

de acordo com audiência visada. Assim, antes mesmo de determinar quais 
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ações e instrumentos devem ser utilizados, é de suma importância 

delimitar quais são os públicos-alvo que se pretende atingir. No contexto 

de implantação e operação do empreendimento, são identificados como 

foco das ações a serem desenvolvidas os seguintes grupos sociais: 

 

• Residentes e proprietários das terras no entorno da área 

diretamente afetada pela instalação dos parques eólicos; 

• Residentes próximos ao trajeto estipulado para a linha de 

transmissão; 

• Operários e técnicos que desempenharão suas funções nas fases 

de implantação e operação do empreendimento; 

• Residentes do município de Palmas, Paraná; 

• Organizações da sociedade civil, como sindicatos, associações 

profissionais, entre outras; que exerçam forte influência, 

principalmente, na ADA e entorno. 

 

A partir da definição dos grupos que serão foco do programa como um 

todo, pode-se estabelecer quais serão as ações desenvolvidas para a 

prevenção e mitigação de impactos gerados direta ou indiretamente pelo 

empreendimento. 

 

Balizam-se as ações propostas com critérios socioambientais de ampla 

aceitação internacional, apesar de não haver a obrigatoriedade de seu 

cumprimento. Dessa forma, as ações respaldam-se nos Princípios do 

Equador, especificamente nos princípios 5 – Engajamento de partes 

interessadas e 6 – Mecanismo de reclamação. Adicionalmente, 

recomenda-se que a execução deste programa esteja de acordo com os 

padrões de desempenho sobre sustentabilidade socioambiental da 

Corporação Financeira Mundial (Banco Mundial). 

 

Desta forma, são propostas as seguintes ações: 
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• Elaboração e distribuição de produtos e materiais de comunicação 

social para subsidiar campanhas de divulgação: os materiais 

(boletins, folders e cartazes informativos) abordarão direta e 

indiretamente as temáticas listadas a seguir, de formar a informar 

também os canais de comunicação (0800 e sítio eletrônico 

institucional): 

i) As principais características e justificativas do 

empreendimento, o processo de licenciamento, impactos 

ambientais, medidas e programas ambientais; 

ii) O processo de geração de energia através da força do vento e 

o funcionamento de uma usina eólica; 

iii) As características, etapas e cronograma do andamento das 

obra; 

iv) Instruções sobre cuidados com a saúde e quais procedimentos 

poderão ser tomados em casos de mal-estar gerados pelos 

aero geradores; 

v) Orientações sobre risco de acidentes no transcurso da linha de 

transmissão, bem como os procedimentos de segurança 

cabíveis em situações de perigo; 

vi) Esclarecimentos sobre o percurso da linha de transmissão e 

suas implicações à população que estabelece residência 

próxima ao seu traçado e aos proprietários que terão suas 

terras entrecortadas por uma linha secundária; 

vii) Temáticas de educação ambiental. 

 

• Estabelecimento de canais permanentes de comunicação: esta 

ação compreende a implementação de mecanismo de 

intercomunicação (por exemplo, sítio eletrônico, caixas de 

sugestões, telefone e e-mail para contato) entre o empreendedor 

e os públicos-alvo, nos quais serão disponibilizadas informações 

atualizadas e fidedignas sobre o andamento e as etapas do 

empreendimento, como também prestando atendimento quanto 
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ao esclarecendo de dúvidas e questionamentos, bem como 

recebendo críticas e sugestões.  

 

• Reuniões informativas e palestras formativas: compreende a 

realização de eventos junto aos proprietários rurais e residentes 

próximos ao empreendimento, com articulação/parceria junto a 

instituições da sociedade civil organizada (por exemplo: sindicato 

rural e dos trabalhadores rurais). Estas reuniões e palestras tem o 

intuito de informar e ofertar uma formação participativa quanto às 

restrições impostas pela instalação dos aerogeradores e da linha 

de transmissão, de formar a compartilhar e capacitar quanto à 

soluções de cultivos permitidos nas áreas de servidão.  

 

• Treinamento dos trabalhadores das obras: ação conjunta com o 

Programa de educação ambiental (PEA), que será executada de 

forma integrada e complementar aos DDS, que objetiva o repasse 

de informações e capacitação dos operários quanto ao 

empreendimento, características das obras, etapas, cronogramas, 

ações ambientais desenvolvidas, abordagem de temáticas 

ambientais, procedimentos de segurança e condutas no canteiro 

de obras e no contato com a comunidade. Esta ação será 

executada por meio de entrega e explicação de materiais 

informativos, bem como afixação em locais estratégicos (por 

exemplo, em quadros de avisos, ônibus, refeitório, entre outros). 

 

• Anúncios informativos nas rádios locais: desenvolvida em conjunto 

com rádios locais de ampla abrangência, como a Rede Bom Jesus 

de Comunicação, de modo a realizar intervenções na programação 

com anúncios informativos sobre o início das obras e da operação 

do empreendimento, como também nos casos de alterações de 

circulação e desvios de tráfego. 
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As ações serão iniciadas na fase pré-obras e estendidas durante toda a 

fase de implantação do empreendimento. Além das temáticas previstas, 

poderão ser incluídos novos temas conforme identificação de demandas 

junto ao público alvo durante a execução das ações do programa. Para a 

fase de operação, as ações serão estendidas por pelo menos um ano após 

o início da operação do empreendimento, devendo ser mantidos canais 

permanentes de comunicação durante toda a vida útil do 

empreendimento, tais como o telefone 0800 e sítio eletrônico.  

 

7.5.1.8.4. Equipe e recursos 

A equipe técnica envolvida no programa deverá possuir um profissional 

com curso superior na área de comunicação social – para organização das 

informações, relacionamento com as instituições públicas, diagnóstico do 

grau de satisfação da comunidade quanto à divulgação de informações, 

organização e acompanhamento de eventos; realização do 

monitoramento, bem como um colaborador da área de comunicação social 

para organização de informações, acompanhamento de eventos, pesquisa 

de campo. 

 

Como recursos, o programa contará com: 

• Veículo para deslocamentos da equipe; 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual – EPI; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a infra-

estrutura local pode ser deficiente para esta situação, 

demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel ou 

recurso semelhante); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 

• Equipamento multimídia para palestras em eventos; 
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• Materiais gráficos diversos para divulgação de temas relevantes do 

programa à comunidade em geral; 

• Disponibilizar infraestrutura e pessoal para posto de atendimento 

principalmente nas localidades mais diretamente afetadas; 

• Disponibilizar infraestrutura para atendimento móvel. 

 

7.5.1.8.5. Cronograma 

Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

1 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento e formação 
da equipe de trabalho 

X X             

Treinamento dos 
trabalhadores das obras 

  X   X   X   X   

Estabelecimento e 
acompanhamento dos 
canais de comunicação  

 X X X X X X X X X X X X X 

Elaboração e distribuição 
de produtos e materiais de 
comunicação social 

 X   X   X   X   X 

Reuniões informativas e 
palestras formativas 

  X      X      

Monitoramento e 
acompanhamento 

X X X X X X X X X X X X X X 

Relatórios semestrais         X      X 

Obs: Ações a serem estendidas durante toda a fase de obras. 

 

Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 
Fase de operação (meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Manutenção e 
acompanhamento dos canais 
de comunicação com as 
comunidades locais  

X X X X X X X X X X X X 

Monitoramento e 
acompanhamento 

  X   X   X   X 

Relatórios anuais de avaliação            X 

Obs: As ações deverão ser estendidas por ao menos um ano após o início da operação. 

 

7.5.1.8.6. Desempenho esperado 

Proporcionar o pleno conhecimento acerca das implicações 

socioambientais do empreendimento, tanto aos diretamente envolvidos 
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com o empreendimento (população diretamente afetada, trabalhadores 

em geral, terceiros, etc.) como também à população em geral. 

 

7.5.1.8.7. Abrangência 

Município de Palmas, Paraná. 

 

7.5.1.8.8. Responsabilidade 

Empreendedor. 

 

7.5.1.8.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Marcelo Ling Tosta da Silva 

Formação: Economista 

Conselho de classe e registro: Corecon-PR: 8013 

Registro no cadastro técnico federal: 5525387 

 

Nome: Dhyeisa Lumena Rossi 

Formação: Bacharel em ciências sociais 

Conselho de classe e registro: DRT: 0000448/PR 

Registro no cadastro técnico federal: 6510372 
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7.5.1.9. Programa de educação ambiental (PEA) 

7.5.1.9.1. Impactos relacionados 

O programa de educação ambiental é direta e indiretamente 

correlacionado a todos os impactos ambientais.  

 

7.5.1.9.2. Objetivos 

O principal objetivo deste programa é prevenir e minimizar os impactos 

sociais e ambientais oriundos do empreendimento, a partir do 

desenvolvimento de ações educativas de cunho socioambiental, que 

busquem a participação e, consequente, conscientização dos grupos 

sociais envolvidos direta ou indiretamente. 

 

A partir deste objetivo principal desdobram-se outros mais específicos: 

• Estabelecer parcerias com órgãos do poder público e entidades da 

sociedade civil organizada, com objetivo de fomentar articulações 

entre esses grupos e a população, viabilizando ações de educação 

ambiental e desenvolvimento local; 

• Capacitar os trabalhadores para que possam avaliar as implicações 

que o empreendimento representa aos meios físico-natural e 

social; 

• Ofertar palestras e oficinas aos moradores do entorno da ADA, 

buscando sensibilizá-los da importância de que suas atuações 

sejam efetivas junto ao meio ambiente; 

• Instruir os trabalhadores do empreendimento sobre os 

procedimentos ambientalmente adequados, principalmente 

aqueles relacionados às obras, à convivência com as comunidades 

do entorno, à saúde e segurança do trabalho. 
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7.5.1.9.3. Escopo mínimo 

As ações pensadas para o desenvolvimento do programa de educação 

ambiental no contexto do empreendimento envolvem algumas entidades 

de representação da sociedade civil e, principalmente, os moradores do 

entorno da ADA e os trabalhadores do empreendimento, ou seja, grupos 

que apresentam maior vulnerabilidade socioambiental. A participação e 

interação das entidades de representação com grupos mais vulneráveis é 

de suma importância para a formação de uma rede social e constituição 

de um processo autônomo de desenvolvimento local. 

 

Assim, especifica-se como públicos-alvo do Programa de Educação 

Ambiental os seguintes grupos: 

 Residentes e proprietários rurais no entorno da área diretamente 

afetada pela instalação do empreendimento; 

 Operários e técnicos que desempenharão suas funções nas fases de 

implantação e operação do empreendimento; 

 Entidades representativas da sociedade civil, especificamente, o 

Sindicato Rural e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

 Discentes das instituições públicas de ensino localizadas nas AII. 

 

Desta forma, são propostas as seguintes ações: 

• Busca por estabelecimento de parcerias com o poder público e 

entidades representativas locais: consiste na procura por 

constituição de parcerias e diálogo com os gestores públicos 

municipais e representantes das entidades representativas locais, 

buscando viabilizar as ações educacionais propostas, somando 

forças e compatibilizando-as, quando necessário, com atividades 

já desenvolvidas na localidade, tanto pela iniciativa pública, 

quanto privada; 

• Treinamento dos trabalhadores das obras: ação conjunta com o 

Programa de comunicação social que será executada de forma 
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integrada e complementar aos DDS, que objetiva o repasse de 

informações e capacitação dos operários quanto ao 

empreendimento, características das obras, etapas, cronogramas, 

ações ambientais desenvolvidas, abordagem de temáticas 

ambientais, procedimentos de segurança e condutas no canteiro 

de obras e no contato com a comunidade. Esta ação será 

executada por meio de entrega e explicação de materiais 

informativos, bem como afixação em locais estratégicos; 

• Atividades de formação nas escolas da rede pública de ensino: de 

forma alinhada às diretrizes curriculares, consiste na execução de 

palestras e oficinas com estudantes da rede pública de ensino que 

promovam a conscientização e educação ambiental. As temáticas 

a serem abordadas serão relativas à realidade local e 

correlacionadas à atividade do empreendimento; 

• Palestras/oficinas formativas sobre temáticas ambientais locais: 

consiste em promoção de capacitação e educação ambiental a 

partir de palestras e oficinas referentes à problemáticas 

ambientais locais. Por exemplo, em campo foi verificado que o 

serviço de coleta de lixo municipal não atende a toda população 

residente no entorno da ADA, deste modo, uma das temáticas a 

serem abordadas é sobre as corretas técnicas e formas de 

destinação dos resíduos domésticos, tais como a reciclagem, 

compostagem, reutilização, entre outras. 

 

7.5.1.9.4. Equipe e recursos 

A equipe envolvida no programa de educação ambiental deverá 

apresentar profissionais responsáveis pela organização dos eventos e 

articulação das parcerias institucionais, sendo um com curso superior 

especialista em projetos sociais, um consultor ad hoc para desenvolver as 

oficinas com os multiplicadores/professores, fornecendo subsídios para a 

estruturação de atividades educativas contínuas e para estruturar as 
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ações específicas e seu conteúdo, estagiários ou contratados eventuais 

para contribuir nas oficinas, na divulgação dos eventos, na distribuição de 

material informativo nos eventos, bem como profissional com formação na 

área de design e/ou contratação de empresa para elaboração e confecção 

de material didático e de divulgação, como banners, folders, bonés, 

bótons, camisetas, entre outros. 

 

Os recursos necessários para a exeucção do programa são: 

• Veículo para deslocamentos da equipe;  

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual – EPI; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a 

infraestrutura local pode ser deficiente para esta situação, 

demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel ou 

recurso semelhante); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 

• Equipamento multimídia para os cursos, palestras e treinamentos; 

• Material educativo a ser utilizado nas oficinas. 
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7.5.1.9.5. Cronograma 

Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 

(meses) 

Fase de implantação (meses) 

1 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Busca por estabelecimento 
de parcerias com o poder 
público e entidades 
representativas locais 

X X X            

Treinamento dos 
trabalhadores das obras 

  X   X   X   X   

Atividades de formação 
nas escolas da rede 
pública de ensino 

  X   X   X   X   

Palestras/oficinas 
formativas sobre 
temáticas ambientais 
locais 

  X      X      

Monitoramento e 
acompanhamento 

X X X X X X X X X X X X X X 

Relatórios semestrais de 
avaliação 

       X      X 

Obs: Ações a serem estendidas durante toda a fase de obras. 

 

Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 
Fase de operação (meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Atividades de formação nas 
escolas da rede pública de 
ensino 

X      X      

Palestras/oficinas formativas 
sobre temáticas ambientais 
locais 

X      X      

Monitoramento e 
acompanhamento 

X      X      

Relatórios anuais de avaliação            X 

Obs: As ações deverão ser estendidas por ao menos um ano após o início da operação. 

 

7.5.1.9.6. Desempenho esperado 

Conscientizar e educar a população local visando práticas adequadas de 

interação com o meio ambiente e contribuir para a execução das obras de 

acordo com os controles ambientais desejados por meio da educação, 

conscientização e capacitação dos trabalhadores.  
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7.5.1.9.7. Abrangência 

Município de Palmas, Paraná. 

 

7.5.1.9.8. Responsabilidade 

Empreendedor. 

 

7.5.1.9.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Marcelo Ling Tosta da Silva 

Formação: Economista 

Conselho de classe e registro: Corecon-PR: 8013 

Registro no cadastro técnico federal: 5525387 

 

Nome: Dhyeisa Lumena Rossi 

Formação: Bacharel em ciências sociais 

Conselho de classe e registro: DRT: 0000448/PR 

Registro no cadastro técnico federal: 6510372 
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7.5.1.10. Programa de segurança viária e mitigação de 

interferências no sistema viário municipal 

7.5.1.10.1. Impactos relacionados 

Interferências nas condições de tráfego; Deterioração das condições de 

pavimentação das vias de acesso; Melhoria das estradas internas das 

propriedades rurais; Acidentes de trânsito na rodovia PR-280; 

Atropelamento da fauna; Alteração do cotidiano da população. 

 

7.5.1.10.2. Objetivos 

Esse programa tem como objetivo geral evitar ou diminuir os impactos 

causados na comunidade e infraestrutura viária regional decorrentes do 

transporte e implantação da infraestrutura associadas à implantação dos 

parques eólicos e da linha de transmissão.  

 

O programa tem os seguintes objetivos específicos: 

• Reduzir a ocorrência de acidentes de trânsito associados ao 

empreendimento; 

• Monitorar e controlar os deslocamentos de maquinários e veículos 

pesados durante a fase de obras; 

• Prover diretrizes para a elaboração de um plano de transporte 

contendo as possíveis rotas, planejamento de viagem, segundo 

normativas de trânsito e para efetuar comunicação com órgão 

responsável pela rodovia utilizada; 

• Promover a adequada sinalização associada a intervenções e 

interdições temporárias das vias necessárias para sua adequação; 

• Implantar sistema de sinalização adequado nas vias de acesso 

próximas ao empreendimento e nas vias internas; 

• Minimizar os efeitos causados pelo transporte de cargas de grande 

porte sobre o tráfego e sobre a infraestrutura viária, assim como 

do acesso de veículos especiais; 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

1034 

• Manter as condições adequadas quanto ao pavimento e sinalização 

da via de acesso durante a implantação da operação; 

• Executar obras necessárias para manutenção e melhoria das 

condições de acesso às vias próximas ao empreendimento, tanto 

as localizadas em propriedade privada como as sobre 

responsabilidade do município; 

• Firmar parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do 

Paraná (DER/PR), responsável pela administração da PR-280, 

tendo em vista a necessidade de implantação de recuos para 

acesso ao empreendimento a partir da PR-280, implantação de 

sinalização temporária indicativa de tráfego associado à obra na 

rodovia e eventuais manutenções na rodovia associadas a avarias 

no pavimento associadas aos veículas da obra. 

 

7.5.1.10.3. Escopo mínimo 

Este programa estará assentado nas seguintes ações: 

• Elaboração de plano de transporte e sinalização: consiste em ação 

prévia ao início das obras que norteará as possíveis rotas e 

planejamento das viagens para transporte de materiais, estruturas 

e funcionários, como também a definição das sinalizações a serem 

implantadas, seguindo as normativas de trânsito. No mesmo será 

detalhado o procedimento operacional de transporte de cargas 

especiais e veículos de grande porte, como os guindastes 

necessários à montagem das torres. As diretrizes serão moldadas 

de acordo com a origem dos fornecedores, a serem definidos junto 

à fase de elaboração do projeto executivo, e tendo em vista um 

único sentido de circulação nas vias internas de acesso;  

• Busca de parcerias com a prefeitura e DER/PR: Junto à elaboração 

dos planos de transporte, serão buscadas parcerias com a 

prefeitura municipal e Departamento de Estradas de Rodagem do 

Paraná (DER/PR), este último responsável pela PR-280. A parceria 
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visa manter um canal de comunicação permanente com estes 

órgãos a fim de buscar soluções conjuntas e a fim de garantir que 

assinalizações implantadas e planos de transporte atendam as 

normativas e diretrizes associadas ao sistema rodoviário estadual. 

Ainda, a parceria com o DER visa viabilizar a implantação de 

recuos na PR-280 nas áreas de interseção com os acessos rurais 

utilizados pelo empreendimento, auementando o raio de curvatura 

para acesso dos veículos de grande porte, bem como estabelecer 

responsabilidades e atribuições no caso de necessidades de 

manutenções corretivas na PR-280, quando identificadas avarias 

no pavimento associadas aos veículos da obra; 

• Implantação e manutenção de sistema de sinalização fixa e 

temporária: esta ação consiste basicamente na implantação de 

sinalização fixa e temporária conforme previsto no plano de 

transporte e sinalização. As sinalizações temporárias informarão os 

locais com realização de obra, bem como áreas de parada e 

manobra de veículos e equipamentos, de modo a indicar aos 

transeuntes a necessidade de redobrar os cuidados e redução de 

velocidade. Tais sinalizações serão implantadas também na PR-

280, entre o empreendimento e a BR-153, conforme diretrizes do 

DER-PR. A implantação de sinalização fixa também seguirá o plano 

de transporte e sinalização, ao visar à orientação aos transeuntes 

durante a operação do empreendimento.  

• Vistoria preventiva nas vias de acesso: Visando identificar 

eventuais danos ao pavimento relacionados aos veículos e 

maquinários de grande porte das obras, serão realizadas vistorias 

periódicas nos acessos internos e PR-280, prncipalmente nos 

períodos de maior tráfego de veículos de grande porte, com foco 

nas áreas de interseção com os acessos ao empreendimento. A 

partir da identificação de tais interferências, serão realizadas ações 

de melhoria/manutenção corretiva nos pavimentous e, no caso da 
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PR-280, será acionado o DER/PR, responsável pelo trecho, para 

execução das correções necessárias conforme parceria pretendida. 

• Manutenção e melhoria das condições do pavimento: Mesmo com 

a melhoria e adequação dos acessos internos do empreendimento, 

faz-se necessária a manutenção da pavimentação em todos os 

acessos onde haverá aumento da circulação em função dos 

veículos e equipamentos relacionados à implantação do 

empreendimento, alguns deles de grande porte. Essas 

manutenções deverão ser feitas seguindo os padrões necessários 

para uma locomoção eficaz, utilizando como parâmetro as grandes 

cargas que passarão pelas vias. 

 

Na fase de operação, as ações de manutenção dos acessos internos ao 

empreendimento serão substituídas gradualmente pelas rotinas e 

procedimentos operacionais do empreendedor. O escopo do programa se 

estenderá durante o primeiro ano de operação do empreendimento, 

principalmente com intuito de avaliar as necessidades de sinalizações 

complementares associadas ao empreendimento nas vias internas tendo 

em vista seu uso compartilhado entre o empreendimento e proprietários 

rurais, considerando que nesta fase não ocorrerão mais movimentações 

rotineiras de veículos de grande porte. Deverá ser avaliada também a 

necessidade de implantação de sinalizações indicativas para acesso ao 

empreendiemento a partir da PR-280, em conjunto com o DER/PR. 

 

7.5.1.10.4. Equipe e recursos 

A coordenação do programa ficará a cargo de profissional com nível 

superior em área compatível com a temática (preferencialmente em 

engenharia civil). Envolverá ainda de maneira direta as equipes das 

empreiteiras e empresas de transporte contratadas pelo empreendedor, 

as quais estarão envolvidas nas ações que demandarão atuação do 

programa.  
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Os recursos necessários para a exeucção do programa são: 

• Veículo para deslocamentos da equipe;  

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual – EPI; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a 

infraestrutura local pode ser deficiente para esta situação, 

demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel ou 

recurso semelhante); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 

• Equipamento multimídia para os cursos, palestras e treinamentos; 

• Placas e instrumentos de sinalização vertical e horizontal; 

• Veículos especiais para escolta de veículos de grande porte 

associados ao empreendimento durante o deslocamento nas vias 

de acesso e rodovias; 

 

7.5.1.10.5. Cronograma 

Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 

(meses) 

Fase de implantação(meses) 

1 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Elaboração de plano de 
transporte e sinalização 

X X             

Implantação e 
manutenção de sistema de 
sinalização fixa e 
temporária 

  X X X X X X X X X X X X 

Vistorias e manutenção 
das vias de acesso 

  X X X X X X X X X X X X 

Monitoramento e 
acompanhamento 

X X X X X X X X X X X X X X 

Relatórios semestrais de 
avaliação 

       X      X 

Obs: Ações a serem estendidas durante toda a fase de obras. 
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Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 
Fase de implantação(meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Vistorias e manutenção 
das vias de acesso32 

X X X X X X X X X X X X 

Monitoramento e 
acompanhamento 

X X X X X X X X X X X X 

Relatórios semestrais de 
avaliação 

     X      X 

Obs: Ações a serem executadas durante o primeiro ano de operação. 

 

7.5.1.10.6. Desempenho esperado 

Pretende-se com a execução do programa diminuir as interferências 

causadas no sistema viário e de circulação, seja nas condições de fluxo de 

veículos ou das pistas de rodagem, como também promover melhoria 

quanto à sinalização das vias.  

 

7.5.1.10.7. Abrangência 

ADA e AID do empreendimento, com foco na PR-280 (trecho do município 

de Palmas) e vias de acesso internas do empreendimento. 

7.5.1.10.8. Responsabilidade 

Empreendedor e poder público, de acordo com parcerias pretendidas. 

  

                                    

32 Ação a ser incorporada gradativamente pelas rotinas e procedimentos operacionais do 

empreendedor. 
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7.5.1.10.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Marcelo Ling Tosta da Silva 

Formação: Economista 

Conselho de classe e registro: Corecon-PR: 8013 

Registro no cadastro técnico federal: 5525387 

 

Nome: Alexandre Martinho Sanches 

Formação: Engenheiro ambiental 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 105.235/D 

Registro no cadastro técnico federal: 4275895 
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7.5.1.11. Programa de acompanhamento das negociações, 

indenizações, contratos de arrendamento das áreas 

afetadas pelo empreendimento e regularização das 

propriedades junto ao Cadastro Ambiental Rural (Reserva 

Legal) 

7.5.1.11.1. Impactos relacionados 

Redução de área produtiva e alteração do uso do solo; geração de 

conflitos entre atividades produtivas; geração de expectativas na 

população; alteração no valor dos imóveis; impacto visual; restrição a 

construções.  

 

7.5.1.11.2. Objetivos 

O objetivo principal do programa é realizar o acompanhamento das ações 

de aquisições dos imóveis, desapropriações e indenizações ao longo da 

faixa de servidão da linha de transmissão, bem como do arrendamento 

das áreas ocupadas pelos parques eólicos, garantindo procedimentos que 

visem à manutenção da qualidade de vida da população inserida em seu 

entorno. Além disso, o programa prestará apoio aos proprietários não 

inscritos no Cadastro Ambiental Rural - CAR, que é obrigatório para toda 

propriedade rural, caso as áreas de reserva das propriedades sejam 

afetadas pelas estruturas do empreendimento.  

 

Os objetivos específicos são: 

• Acompanhar a realização de levantamento e cadastramento prévio 

das áreas, propriedades e famílias a serem afetadas; 

• Acompanhar o cadastramento socioeconômico,físico-territorial e 

legal de cada propriedade afetada; 

• Em conjunto com o Programa de comunicação social, realizar 

constante diálogo com a comunidade diretamente afetada, 

prestando sempre orientações e esclarecimentos; 
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• Acompanhar a definição das áreas necessárias para arrentamento e 

indenização, bem como reuniões com proprietários e demais 

interessados; 

• Acompanhar as aquisições dos imóveis, desapropriações e 

arrendamentos; 

• Proceder com o acompanhamento das famílias afetadas Pelas ações 

de desapropriação/indenização; 

• Proceder com auxílio técnico à realocação da reserva legal e 

regularização das reservas legais das propriedades rurais junto ao 

CAR das propriedades afetadas, caso estas áreas sofram 

intervenção pelo empreendimento;; 

• Monitorar as negociações das indenizações, garantindo 

procedimentos que visem à manutenção da qualidade de vida da 

população e da capacidade produtiva das propriedades; 

 

7.5.1.11.3. Escopo mínimo 

A metodologia deste programa consiste no acompanhamento do 

levantamento cadastral de cada propriedade atingida pela faixa de 

servidão da linha de transmissão, tais como: as benfeitorias existentes 

(tanto edificações como as produções: pastagem plantada, culturas 

permanentes e temporárias); o perfil socioeconômico e cultural, as 

condições de vida, estrutura familiar, trabalho, expectativas e apreensões 

em relação ao empreendimento, a necessidade de regularização junto ao 

CAR, o levantamento planialtimétrico e as matrículas dos imóveis, com 

vistas à caracterização e valoração das propriedades afetadas (de acordo 

com os valores de mercado). 

 

Alerta-se, mesmo que remotamente, para a ocorrência de situação de 

famílias com ausência de documentação completa de titularidade do 

imóvel onde reside atualmente. Outro ponto a salientar é a necessidade 

de auxíilio para a população afetada em relação à recomposição da 
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capacidade produtiva, já que devido a algumas singularidades da linha de 

transmissão e dos aerogeradores alguns cultivos podem ser conflitantes 

com o entorno imediato das estruturas (faixas de segurança), podendo 

demandar adaptação das culturas desenvolvidas nas propriedades para 

formas alternativas de cultivo.  

 

Conforme apresnetado junto ao diagnóstico socieconômico, com base na 

ocupação e disposição atual do empreendimento, não são previstas 

necessidades de realocações de benfeitorias e moradias. Mesmo assim 

caso na fase de projeto executivo sejam necessárias alterações locacionais 

que mudem este cenário, deve-se considerar que caso exista a realocação 

involuntária de famílias, devem ser considerados elementos mais sensíveis 

e elaborado um projeto de reassentamento, embasando-se na legislação 

pertinente e em documentos como a Política Operacional de 

Reassentamento Involuntário do Banco Mundial (OP 4.12/2001). Este 

projeto deve assegurar as condições mínimas de sobrevivência e 

qualidade de vida, onde uma equipe formada por técnicos sociais irá 

acompanhar o processo. 

 

Com base na caracterização e cadastramento físico-territorial e legal dos 

imóveis, será realizada a definição do polígono de desapropriação para 

então se proceder à avaliação das terras e benfeitorias. Esta avaliação 

ocorrerá segundo pesquisa mercadológica e de acordo com normas 

técnicas para Avaliação de Bens (ABNT NBR 14.653-1/2001, ABNT NBR 

14.653-3/2004 e demais pertinentes). Em seguida serão definidas as 

diretrizes de desapropriação.  

 

Serão iniciadas as negociações das áreas a serem desapropriadas com os 

proprietários afetados, por meio de constante diálogo e criação de um 

canal de comunicação objetivo e transparente, bem como realização de 

reuniões/audiências públicas para esclarecimentos e discussões. Por fim, 

será efetivada a aquisição, formalização e regularização das 
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documentações. Na ocorrência de realocações, serão monitoradas as 

condições de vida da população reassentada por período de tempo 

necessário para o restabelecimento de vínculos sociais e da qualidade de 

vida. 

 

Em relação às ações de arrendamento das áreas ocupadas pelas 

estruturas dos parques, o programa focará no acompanhamento do 

firmamento de contratos de arrendamento e definição dos valores de 

arrendamento com base na produção de energia prevista, bem como no 

acompanhamento das diretrizes contratuais firmadas junto aos 

proprietários. Todo o processo de contratação junto aos proprietários 

deverá ser pautado em um diálogo aberto e transparente, com auxílio 

também das ações do programa de comunicação social.  

 

Ainda, caso as áreas afetadas pelo empreendimento impliquem em 

prejuízo na reserva legal ou áreas de preservação cadastradas no CAR das 

propriedades, será fornecido apoio técnico aos proprietários para as 

readequações necessárias. O levantamento da localização das áreas de 

reserva legal e mapeamento do CAR será contemplado junto ao 

levantamento e cadastramento socioeconômico detalhado a ser realizado 

na fase de LI, junto ao projeto executivo. 

 

Após a realização das ações de desapropriação, indenização e 

arrendamento necessárias à consolidação do empreendimento, o 

programa será continuado durante toda a fase de implantação do 

empreendimento, visando a realização de acompanhamento junto aos 

proprietários das áreas quanto ao atendimento das diretrizes firmadas em 

contrato. Este acompanhamento será realizado através de visitas 

trimestrais aos proprietários, ou mesmo através de contatos telefônicos 

ou através de e-mail. 
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7.5.1.11.4. Equipe e recursos 

A coordenação do programa ficará a cargo de um profissional de nível 

superior com formação na área social ou correlata (economia, ciências 

sociais ou geografia). Envolverá ainda, de maneira direta, as equipes de 

engenharia e levantamentos do empreendedor, que terão interface direta 

nas negociações e aquisições de áreas. 

 

Os recursos necessários para a exeucção do programa são: 

• Veículo para deslocamentos da equipe;  

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual – EPI; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a 

infraestrutura local pode ser deficiente para esta situação, 

demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel ou 

recurso semelhante); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 
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7.5.1.11.5. Cronograma 

Cronograma mensal de execução: fase pré-obras. 

Ação 
Fase pré-obras (meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento do 

Programa 
X            

Criação de Canal de 

comunicação ** 
            

Realização de Reuniões 

de esclarecimentos com 

proprietários afetados 

(audiência pública) 

 X X X         

Caracterização 

socioeconômica das 

famílias afetadas, 

levantamento 

planialtimétrico e das 

matrículas 

 X X X         

Acompanhamento da 

definição do polígono de 

desapropriação e das 

desapropriações 

   X X        

Acompanhamento da 

avaliação das terras e 

benfeitorias, segundo 

pesquisa mercadológica 

(valoração); Avaliação 

da necessidade de 

regularização junto ao 

CAR 

    X        

Acompanhamento da 

definição de diretrizes 

de desapropriação, 

indenização e 

arrendamento de áreas 

     X X      

Acompanhamento da 

realização das 

desapropriações  

       X X X X X 

Monitoramento das 

condições das famílias. 
       X X X X X 

Relatórios semestrais      X      X 

Obs: Ações a serem concluídas previamente ao início das obras.  

** Vinculado ao Programa de comunicação social. 

 

Cronograma mensal de implantação. 

Ação 
Fase de implantação(meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Acompanhamento da 
execução das diretrizes 
firmadas em contrato junto 
aos proprietários 

  X   X   X   X 

Relatórios semestrais      X      X 

Obs: Ações a serem estendidas durante toda a fase de obras. 
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7.5.1.11.6. Desempenho esperado 

Proporcionar aos proprietários afetados pela implantação do 

empreendimento indenização apropriada, possibilitando um processo de 

negociação justo e transparente, conciliando os diversos interesses das 

partes envolvidas, bem como proporcionar no caso de realocação melhoria 

nas condições de vida da população reassentada, quando necessário. 

 

7.5.1.11.7. Abrangência 

Este programa deverá abranger a população inserida na Área Diretamente 

Afetada (ADA) do empreendimento.  

 

7.5.1.11.8. Responsabilidade 

Empreendedor, por meio de instituição ou empresa especializada. 

 

7.5.1.11.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Marcelo Ling Tosta da Silva 

Formação: Economista 

Conselho de classe e registro: Corecon-PR: 8013 

Registro no cadastro técnico federal: 5525387 

 

Nome: Dhyeisa Lumena Rossi 

Formação: Bacharel em ciências sociais 

Conselho de classe e registro: DRT: 0000448/PR 

Registro no cadastro técnico federal: 6510372 
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7.5.1.12. Programa de afugentamento, resgate, salvamento e 

monitoramento da fauna realocada 

7.5.1.12.1. Impactos relacionados 

Perda de habitats para a fauna; perturbação e dispersão das espécies; 

risco de acidentes com animais peçonhentos; atropelamento da fauna; 

colisão de aves e morcegos nos aerogeradores e linha de transmissão; 

intensificação da caça predatória.  

 

7.5.1.12.2. Objetivos 

O objetivo geral do programa consiste em realizar o afugentamento, 

resgate e, salvamento, bem como monitorar os indivíduos da fauna 

terrestre realocados (herpetofauna, avifauna, mastofauna e abelhas), 

durante o processo de supressão da vegetação para a implantação do 

empreendimento. 

 

Os objetivos específicos são: 

 Acompanhar o processo de supressão da vegetação, realizando o 

afugentamento e resgate da fauna terrestre (herpetofauna, 

avifauna, mastofauna e abelhas), realizando a alocação dos 

espécimes capturados para fora das áreas de risco. Este 

acompanhamento será realizado também nas ações de 

terraplanagem em áreas de campos naturais;  

 Realizar o resgate, as análise clínica dos espécimes capturados, e se 

necessário o tratamento e reabilitação (quando possível) e 

reintrodução ao ambiente natural fora das áreas de afetação direta; 

 Monitorar a fauna nas áreas de realocação, durante as atividades de 

supressão. 
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7.5.1.12.3. Escopo mínimo 

Previamente a qualquer execução do programa de salvamento e resgate 

da fauna, será realizada a solicitação da autorização de coleta, captura e 

transporte de material biológico. Inicialmente deve ser elaborada 

metodologia de resgate e salvamento da fauna, considerando as diretrizes 

da legislação vigente (com detalhamento de procedimentos e materiais), a 

ser submetida para análise do órgão ambiental, com apresentação de toda 

a equipe técnica prevista para o trabalho, tais como médicos veterinários 

e biólogos com experiência em resgate de fauna. 

 

Para a efetividade e sucesso dos procedimentos de afugentamento, 

resgate e salvamento, serão realizados treinamentos e capacitação 

específica para os trabalhadores que estarão atuando na supressão da 

vegetação, considerando as especificidades do local. Além da realização 

em conjunto dos treinamentos de segurança, bem como orientações 

quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual, tais treinamentos 

garantem bons resultados para as atividades a serem executadas, como a 

minimização da morte dos espécimes e segurança das equipes envolvidas. 

 

Para o programa executivo será contemplada, no plano metodológico, a 

descrição da infraestrutura para resgate e atendimento clínico de animais 

(base móvel de atendimento), descrição dos materiais e equipamentos 

médicos, materiais de consumo e infraestrutura para logística. A equipe 

da fauna percorrerá as áreas a serem suprimidas com antecedência às 

atividades de supressão, com o objetivo de procurar evidências da 

presença de animais e realizar o afugentamento para áreas adjacentes. 

 

Para o monitoramento da fauna realocada, serão empregadas as 

metodologias específicas considerando cada grupo amostral realocado, 

seguindo os critérios estabelecidos pela boa prática técno-científica e 

legislação, sendo detalhadas no plano de trabalho. 
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7.5.1.12.4. Equipe e recursos 

A equipe técnica será composta por um profissional para cada grupo 

estudado/amostrado (herpetofauna, avifauna e mastofauna). 

Considerando o esforço para cada campanha, a necessidade de preparo 

das áreas de amostragem com a instalação de armadilhas, a equipe 

receberá auxílio de demais profissionais da área de biologia (graduados). 

Para a fase de resgate, o programa contará também com médico 

veterinário especialista em animais silvestres. 

 

Os recursos necessários para a execução do programa são: 

• Veículo (carro, preferencialmente com tração 4x4); 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual (botina, calça-bota, capacete, 

protetor auricular, perneira, óculos, boné estilo árabe) e bloqueador 

solar, para usos de acordo com a localização e atividade; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a infra-

estrutura local pode ser deficiente para esta situação, demandando 

o uso de modem via rede de telefonia móvel); 

• Digitalizador de documentos (scanner); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 

• Equipamentos voltados a captura, resgate e tratamento veterinário 

dos diferentes grupos de fauna que podem ser encontrados durante 

as atividades. 
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7.5.1.12.5. Cronograma 

O programa de afugentamento, resgate e salvamento, e monitoramento 

da fauna realocada dará início às atividades posteriormente à emissão da 

Autorização de Coleta e Captura de Material Biológico – ACCT. 

 

Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-obra 

(meses) 
Fase de implantação(meses) 

1 2 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Formação da equipe 

técnica e solicitação 

da ACCT 

x x x                         

Proposição de 

metodologia de 

afugentamento, 

resgate e 

salvamento  

x x x                         

Aquisição de 

equipamentos e 

estruturas 

x x x                         

Acompanhamento 

da supressão de 

vegetação* 

      x x x x x x x x x x x x 

Execução do campo 

de monitoramento 

da fauna realocada 

      x     x     x     x     

Tratamento de 

dados e elaboração 

do relatório 

            x x x       x x x 

Relatórios 

semestrais 
                x           x 

Obs: Ações a serem estendidas durante toda a fase de obras. 

 

7.5.1.12.6. Desempenho esperado 

O resultado esperado é que durante as obras e atividades de implantação 

do empreendimento o número de óbitos de animais seja reduzido ao 

máximo, e que os espécimes alocados permaneçam nas áreas de 

recepção e se reestabeleçam em equilíbrio ecológico. 

 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

1051 

7.5.1.12.7. Abrangência 

Área Diretamente Afetada – ADA e Área de Influência Direta – AID. 

 

7.5.1.12.8. Responsabilidade 

Empreendedor em conjunto com a empresa de consultoria especializada 

em manejo de fauna, e empreiteira que realizará as atividades de 

supressão e limpeza do terreno.  

 

7.5.1.12.9. Responsáveis pela elaboração 

Nome: Denílson Jungles de Carvalho 

Formação: Biólogo, mestre em ecologia da 

conservação 

Conselho de classe e registro: CRBio 7ª região: 25.892/07D 

Registro no cadastro técnico federal: 572124 

 

Nome: Fernando do Prado Florêncio 

Formação: Biólogo, mestre em ecologia da 

conservação 

Conselho de classe e registro: CRBio 7ª região: 50.444/07D 

Registro no cadastro técnico federal: 4301535 

 

Nome: Gustavo Oliveira Borges 

Formação: Biólogo 

Conselho de classe e registro: CRBio 7ª região: 25.892/07D 

Registro no cadastro técnico federal: 3156764 
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7.5.1.13. Programa de monitoramento de bioindicadores 

7.5.1.13.1. Impactos relacionados 

Perda de habitats para fauna; perturbação e dispersão das espécies; risco 

de acidentes com animais peçonhentos; atropelamento da fauna; 

intensificação da caça predatória; colisão das aves e morcegos com os 

aerogeradores e linha de transmissão. 

 

7.5.1.13.2. Objetivos 

O objetivo geral do programa consiste na realização do monitoramento 

das espécies ou grupos bioindicadores na área de influência do 

empreendimento, acompanhando os efeitos da instalação do 

empreendimento sobre determinado grupo ou espécie. 

 

Os objetivos específicos são: 

 Refinar a escolha dos taxa bioindicadores por sua relação com o 

empreendimento na região; 

 Avaliar a influência da operação na dinâmica de grupos selecionados 

para o monitoramento; 

 Contribuir com a sugestão de medidas mitigatórias ao 

empreendimento, associados aos resultados dos monitoramentos. 

 

7.5.1.13.3. Escopo mínimo 

Alguns grupos são chave na relação com este tipo de empreendimento, 

como é o caso espécies que possuem adaptações e comportamento 

relacionados aos deslocamentos em voo. Assim, as aves e os morcegos 

constituem os grupos de espécies que podem ser considerados bons 

bioindicadores em função de suas suscetibilidades dada a natureza do 

empreendimento. O principal impacto do empreendimento a esses grupos 
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está relacionado à operação, assim sugere-se que o monitoramento seja 

realizado concomitante com a operação do empreendimento. 

 

Para tal, serão utilizadas metodologias ajustadas com as características do 

empreendimento, assim serão realizados pontos de escuta, transecções, 

busca por carcaças, busca por abrigo ao longo das áreas de influência do 

empreendimento. Algumas particularidades serão consideradas dentro dos 

métodos como busca por carcaças onde a delimitação da área de busca 

esteja correlacionada com a área de ação das pás dos aerogeradores e da 

linha de transmissão, nos pontos de escuta e transecção serão registrados 

altura de voo, direção do voo, tipo de voo (planado, batido, etc.). Os 

procedimentos metodológicos serão detalhados em caráter executivos no 

Plano Básico Ambiental – PBA. 

 

7.5.1.13.4. Equipe e recursos 

As equipes e recursos deste programa serão as mesmas do  Programa de 

afugentamento, resgate, salvamento e monitoramento da fauna 

realocada, de maneira compartilhada. 

 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

1054 

7.5.1.13.5. Cronograma 

Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 
Pré-obra (meses) Fase de implantação(meses) 

01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Formação da equipe técnica x                                   

Preparo das áreas de 
amostragem  

x                                   

Aquisição de equipamentos x                                   

Campanha de monitoramento   x     x   x     x     x     x     

Tratamento de dados, análise e 

elaboração do relatório.  
    x     x   x     x     x     x   

Relatórios semestrais            X            X           X 

Obs: Ações a serem estendidas durante toda a fase de obras. 
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Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 

Pré-

operação 

(meses) 

Fase de operação(meses) 

01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Formação da 
equipe técnica 

x 
                        

Preparo das áreas 
de amostragem  

x 
                        

Aquisição de 
equipamentos 

x 
                        

Campanha de 
monitoramento 

  x 
    x 

    x 
    x 

    

Tratamento de 
dados, análise e 
elaboração do 
relatório.  

    x 
    x 

    x 
    x 

  

Relatórios anuais 
                        x 

Obs: Ações a serem estendidas por dois anos após o início da operação, contemplado 

dois períodos sazonais completos. 

 

7.5.1.13.6. Desempenho esperado 

Espera-se que os dados gerados pelo monitoramento dos bioindicadores 

sirvam de subsídio para a implantação de medidas de mitigadoras, que 

visem a redução dos impactos gerados pelo empreendimento. 

 

7.5.1.13.7. Abrangência 

Área de Influência Direta – AID. 

 

7.5.1.13.8. Responsabilidade 

Empreendedor em conjunto com a empresa de consultoria especializada 

em monitoramento e manejo de fauna.  
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7.5.1.13.9. Responsáveis pela elaboração 

Nome: Denílson Jungles de Carvalho 

Formação: Biólogo, mestre em ecologia da 

conservação 

Conselho de classe e registro: CRBio 7ª região: 25.892/07D 

Registro no cadastro técnico federal: 572124 

 

Nome: Fernando do Prado Florêncio 

Formação: Biólogo, mestre em ecologia da 

conservação 

Conselho de classe e registro: CRBio 7ª região: 50.444/07D 

Registro no cadastro técnico federal: 4301535 

 

Nome: Gustavo Oliveira Borges 

Formação: Biólogo 

Conselho de classe e registro: CRBio 7ª região: 25.892/07D 

Registro no cadastro técnico federal: 3156764 
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7.5.1.14. Programa de monitoramento e mitigação de 

atropelamentos de fauna 

7.5.1.14.1. Impactos relacionados 

Perda de habitats para fauna; perturbação e afugentamento da fauna 

terrestre; atropelamento da fauna; intensificação da caça predatória. 

 

7.5.1.14.2. Objetivos 

Realizar o monitoramento do atropelamento da fauna silvestre e 

doméstica nas áreas adjacentes ao empreendimento, como vias de 

acessos e estradas rurais, identificando os pontos críticos de 

atropelamento e a fauna associada a este risco, realizando a proposição 

de medidas de controle. 

 

Os objetivos específicos são: 

 Monitorar o atropelamento da fauna durante a instalação e durante 

o primeiro ano de operação do empreendimento; 

 Identificar as espécies mais vulneráveis aos atropelamentos; 

 Calcular as taxas de atropelamento da fauna durante os períodos de 

monitoramento; 

 Sugerir medidas de mitigação no atropelamento da fauna nas áreas 

apontadas como de maior importância; 

 

7.5.1.14.3. Escopo mínimo 

A metodologia consistirá em monitorar os espécimes da fauna atropelada 

nos trechos de acessos vicinais que darão acesso ao empreendimento. 

Serão realizados procedimentos específicos como marcação de waypoints, 

identificação dos indivíduos ao menor nível taxonômico possível, descrição 

do entorno imediato, data, hora do registro, etc. Todas essas informações 
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serão utilizadas como subsídio para os cálculos das taxas e demais 

análises pertinentes ao estudo.  

 

A metodologia deverá ser detalhada e apresentar todos os critérios para a 

execução do trabalho conforme a legislação vigente, especialmente a 

Instrução Normativa IBAMA nº 013/2013. Os trechos amostrais serão 

definidos e as especificidades de tempo de deslocamento da amostragem, 

e as demais formatações, estarão de acordo com legislação aplicável 

vigente. Neste período também será definida a equipe de profissionais que 

executarão o monitoramento. 

 

O monitoramento deverá ocorrer em uma temporalidade bimestral (com 

esforço amostral a ser definido na metodologia e fundamentado na 

legislação vigente) durante toda a fase de obras do empreendimento, e 

ser estendida por um período mínimo de um ano após o início da 

operação.  

 

Fazem parte do programa, em conjunto com os programas de educação 

ambiental e de segurança viária, a implantação de sinalização orientativa 

e de advertência, bem como a execução de ações de fiscalização de 

velocidade nas vias internas de acesso, por exemplo, associadas a 

distribuição de materiais informativos quanto a importância da fauna e 

prevenção da ocorrência de atropelamentos, contemplando operários 

associados à obra e transeuntes diversos das vias de acesso. 

 

O detalhamento metodológico em caráter executivo será apresentado 

quando da elaboração do Plano Básico Ambiental – PBA. 

 

7.5.1.14.4. Equipe e recursos 

Para a execução do programa será necessário um colaborador com 

conhecimento na área ambiental, mais especificamente fauna e ecologia 
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(biólogo) com a função de coordenação das ações previstas, bem como 

uma equipe para realização dos levantamentos de campo, composta por 

biólogos ou acadêmicos do curso de biologia. Toda a equipe envolvida 

será devidamente trienada e capacitada para as ações de levantamento 

de campo, quanto à forma de preenchimento de planilha de registros, 

formas de identificação de espécies encontradas mortas, locais específicos 

passíveis de registros, a identificação de espécies por meio de evidências 

como ossadas e carcaças, além do manuseio correto de GPS de mão para 

tomada de coordenadas. 

 

Os recursos necessários para a execução do programa de monitoramento 

e mitigação do atropelamento de fauna serão: 

• Veículo; 

• Telefones celulares; 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento; 

• Prancheta para preenchimento de informações de campo; 

• Equipamentos de proteção individual (botina, calça-bota, capacete, 

protetor auricular, perneira, óculos, boné estilo árabe) e bloqueador 

solar, para usos de acordo com a localização e atividade. 
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7.5.1.14.5. Cronograma 

Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

implantação 

(meses) 

Fase de iplantação (meses) 

01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento de 
ações e 
composição de 
equipes 

X             

Monitoramento 
dos 
atropelamentos 

 x  x  x  X  x  x  

Tratamento dos 
dados 

 x  x  x  X  x  x  

Relatórios 
semestrais 

      X      X 

Obs:  Ações a serem estendidas durante todo o período de obras e durante um ano após 

o início da operação.. 

 

7.5.1.14.6. Desempenho esperado 

As informações levantadas no monitoramento servirão de subsídio para a 

proposição de medidas mitigadoras, reduzindo ou minimizando os 

atropelamentos nas vias de acessos e estradas rurais cujos acessos estão 

relacionados ao empreendimento. 

 

7.5.1.14.7. Abrangência 

Área Diretamente Afetada – ADA e Área de Influência Direta – AID. 

 

7.5.1.14.8. Responsabilidade 

Empreendedor. 
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7.5.1.14.9. Responsáveis pela elaboração 

Nome: Denílson Jungles de Carvalho 

Formação: 
Biólogo, mestre em ecologia da 

conservação 

Conselho de classe e registro: CRBio 7ª região: 25.892/07D 

Registro no cadastro técnico federal: 572124 

 

Nome: Fernando do Prado Florêncio 

Formação: 
Biólogo, mestre em ecologia da 

conservação 

Conselho de classe e registro: CRBio 7ª região: 50.444/07D 

Registro no cadastro técnico federal: 4301535 

 

Nome: Gustavo Oliveira Borges 

Formação: Biólogo 

Conselho de classe e registro: CRBio 7ª região: 25.892/07D 

Registro no cadastro técnico federal: 3156764 
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7.5.1.15. Programa de gerenciamento de resíduos sólidos 

(PGRS) na fase de operação 

7.5.1.15.1. Impactos relacionados 

Contaminação do solo, água superficial e da água subterrânea;; alteração 

da qualidade da água; risco de acidentes com animais peçonhentos; 

impacto visual; aumento de fauna sinantrópica e dispersão de vetores. 

 

7.5.1.15.2. Objetivos 

O programa tem como objetivo geral minimizar impactos ao meio 

ambiente, especialmente ao solo e às águas superficiais, decorrentes da 

geração de resíduos diversos, na etapa de operação do empreendimento.  

 

Os objetivos específicos do programa são: 

 Estabelecer uma estrutura de gestão do acondicionamento, 

armazenamento e destinação de resíduos que priorize a redução na 

geração, o reuso e a reciclagem, nesta ordem, e minimize efeitos 

negativos sobre o meio ambiente; 

 Realizar o controle e registro das atividades de gerenciamento de 

resíduos sólidos. 

 

7.5.1.15.3. Escopo mínimo 

O armazenamento e disposição incorretos de resíduos no ambiente nas 

áreas do empreendimento e seus acessos podem acarretar em impactos 

ambientais relacionados à poluição do solo, águas superficiais, 

comprometimento do sistema de drenagem, proliferação de vetores e 

atração de animais peçonhentos com aumento da possibilidade de 

acidentes. Neste sentido, o correto gerenciamento é essencial para evitar 

a geração de qualquer passivo ambiental por abandono de materiais ou 

poluição dos recursos naturais. Além disso, o programa de gerenciamento 
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de resíduos na fase de operação está embasado no cumprimento das 

legislações ambientais Federais, Estaduais, Municipais e Normas Técnicas 

vigentes, no que se refere ao manejo dos resíduos sólidos. 

 

Este programa consiste em um conjunto de recomendações e 

procedimentos que visam à redução da geração, o correto manejo, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos gerados na 

operação do empreendimento, compreendendo também as atividades 

operacionais dos colaboradores que realizarão a manutenção dos 

aerogeradores, subestação, linha de transmissão e vias de acesso. 

 

O gerenciamento deve envolver a identificação de resíduos sólidos, coleta 

e segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e 

destinação final dos resíduos gerados, além da conscientização dos 

colaboradores e usuários a respeito das ações de gerenciamento.  

 

Para este programa, prevê-se o acompanhamento do planejamento das 

estruturas necessárias, com base na quantificação e classificação dos 

resíduos a serem gerados, ações de capacitação dos colaboradores 

envolvidos no gerenciamento e acompanhamento das ações de transporte 

e destinação.  

 

Quanto aos resíduos depositados por usuários terceiros das vias de acesso 

(moradores locais, transeuntes), o administrador do complexo eólico, 

inicialmente, investiga quem fez a deposição inadequada. Se identificado, 

notifica-se o autor para fazer a retirada. Quando não identificado o autor, 

pode-se realizar a retirada e destinação por meio das equipes de 

manutenção periódica do complexo, com vistas a manter as condições 

ambientais adequadas no entorno do empreendimento.  

 

Os resíduos gerados durante as atividades de manutenção do complexo 

eólico serão retirados e destinados diretamente pelas empresas 
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contratadas para tal finalidade. Compete à equipe do programa, nestes 

casos, ao responsável pela administração da operação do complexo, o 

acompanhamento do gerenciamento realizado pela equipe contratada.  

 

O desempenho das ações de gerenciamento será acompanhado através 

dos seguintes indicadores de desempenho: 

• Quantidade e porcentagem de resíduos gerados por tipo e por 

mês; 

• Quantidade e porcentagem de resíduos destinados ao 

reaproveitamento e reciclagem; 

• Quantidade de emergências envolvendo resíduos/produtos 

perigosos; 

• Número e local de não conformidades na segregação, 

acondicionamento e armazenamento de resíduos; 

• Número e local de não conformidades no armazenamento e 

manuseio de produtos perigosos; 

• Quantidade de horas de treinamento sobre resíduos e produtos 

perigosos. 

 

7.5.1.15.4. Equipe e recursos 

O programa será executado sob coordenação de profissional com 

formação de nível superior vinculada à área (química, meio ambiente, civil 

etc). O coordenador terá o papel fundamental no planejamento das 

estruturas, auxiliando a empreiteira contratada e o empreendedor na 

implantação do gerenciamento, treinamento, inspeção e controle de 

registros, no estabelecimento de soluções tecnicamente adequadas a cada 

caso, e na verificação periódica de sua efetiva implantação. OS 

colabradores envolvidso serão devidamente capacitados para as ações 

previstas. 
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O empreendimento terá responsabilidade sobre o recolhimento, 

armazenamento, transporte e destinação final dos resíduos, com 

preenchimento e guarda do manifesto de resíduos e cadastro das 

empresas de coleta, transporte e destinação, devidamente licenciadas 

pelo órgão ambiental responsável. 

 

Para o desempenho das funções técnicas de campo, os seguintes recursos 

se fazem minimamente necessários: 

• Veículo (carro, preferencialmente com tração 4x4, ou 

motocicletas); 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, capacete, perneira, óculos, boné estilo árabe) e 

bloqueador solar, para usos de acordo com a localização e 

atividade; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a infra-

estrutura local pode ser deficiente para esta situação, 

demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel); 

• Digitalizador de documentos (scanner); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 
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7.5.1.15.5. Cronograma 

Cronograma da fase de operação. 

Ação 
Fase de operação (meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Organização da equipe do 
programa 

X            

Inspeções e coleta de dados e 
documentação 

X   X   X   X   

Acompanhamento e 
gerenciamento continuado do 
gerenciamento de resíduos 

gerados no empreendimento 

X X X X X X X X X X X X 

Interpretação de resultados de 
monitoramento  

X X X X X X X X X X X X 

Relatórios anuais de 
acompanhamento 

           X 

 

7.5.1.15.6. Desempenho esperado 

Espera-se que a implementação deste programa colabore para que 

durante a operação do empreendimento seja evitada a geração de 

qualquer passivo por abandono de materiais ou poluição dos recursos 

naturais por resíduos, com a geração de um conjunto de documentos 

comprobatórios do atendimento à legislação ambiental no que tange à 

gestão destes materiais.  

 

7.5.1.15.7. Abrangência 

Todas as atividades passíveis de geração de resíduos durante a operação 

do empreendimento.  

 

7.5.1.15.8. Responsabilidade 

Empreendedor através da equipe de gestão ambiental e empreiteira 

contratada para as atividades de manutenção.  
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7.5.1.15.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Alexandre Martinho Sanches 

Formação: Engenheiro ambiental 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 105.235/D 

Registro no cadastro técnico federal: 4275895 

 

7.5.1.16. Programa de gerenciamento de efluentes na fase de 

operação 

7.5.1.16.1. Impactos relacionados 

Contaminação do solo, água superficial e subterrânea; Alteração da 

qualidade do solo, água superficial e subterrânea;aumento da fauna 

sinantrópica e dispersão de vetores. 

 

7.5.1.16.2. Objetivos 

O programa de gerenciamento de efluentes na operação tem como 

objetivo geral minimizar impactos ao meio ambiente, especialmente ao 

solo e águas superficiais, decorrentes da geração de efluentes na fase de 

operação do empreendimento. 

 

Os objetivos específicos do programa são: 

 Estabelecer sistema de monitoramento e controle eficiente da 

geração de esgotos e efluentes durante a fase de operação;  

 Realizar o controle e registro destas atividades. 

 

7.5.1.16.3. Escopo mínimo 

O programa de gerenciamento de efluentes para a fase de operação do 

empreendimento dará continuidade ao subprograma de gerenciamento de 

efluentes, associado ao PAC e previsto para a fase de implantação do 
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empreendimento. Assim, sua implementação seguirá as mesmas diretrizes 

e ações apresentadas neste subprograma. Porém, deve ser levado em 

consideração que a quantidade de funcionários na operação do 

empreendimento será bastante reduzida, correspondendo à equipe 

permanente de operação do empreendimento e equipe esporádica de 

manutenções. Desta forma, as inspeções do sistema fixo de tratamento 

poderão ser mais espaçadas do que na fase de obras, com periodicidade 

semestral. 

 

O programa contribui desta forma, para minimizar e prevenir a poluição 

hídrica e do solo, em função da geração de esgoto sanitário, efluentes e 

vazamentos de óleo, relacionadas às atividades de manutenção do 

empreendimento.  

 

As ações de monitoramento dos efluentes e esgotos devem envolver o 

acompanhamento do planejamento das estruturas sanitárias, e sistemas 

de tratamento de efluentes móveis para as ações de manutenção dos 

parques eólicos e LT, incluindo orientação quanto ao adequado uso destas 

estruturas, além da coleta de dados e elaboração de relatórios anuais de 

acompanhamento de execução do programa. 

 

O controle dos esgotos e efluentes será realizado através de inspeções 

periódicas para verificação da destinação do material, sempre quando 

houver atividades de manutenção. Além destas ações serão realizadas 

vistorias para avaliação da eficiência do sistema de tratamento fixo, a fim 

de identificar eventuais saturamentos, e proposição de medidas corretivas 

sempre que necessário. 

 

A execução do programa é continuada ao longo da vida útil do 

empreendimento. Propõe-se que o  controle dos efluentes seja realizado 

por este programa até o 2º ano de operação, sendo posteriormente 

incorporado às rotinas operacionais do empreendedor. 
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7.5.1.16.4. Equipe e recursos 

O programa será executado sob coordenação de profissional com 

formação de nível superior vinculada à área (química, meio ambiente, 

etc), o qual terá o papel fundamental na colaboração do planejamento das 

estratégias, estruturas e sistemas de tratamento de esgotos e efluentes, 

apoiando a empreiteira contratada e o empreendedor a estabelecer 

soluções tecnicamente adequadas a cada caso, e na verificação periódica 

in-loco de sua efetiva implantação. 

 

A equipe de coleta de esgotos e efluentes deve contemplar duas pessoas, 

sendo pelo menos uma de nível técnico ou superior, com formação em 

área afim ao tema do programa (meio ambiente, química, biologia etc). A 

presença de duas pessoas eleva a eficiência dos procedimentos (que 

quando iniciados apresentam tempo restrito para conclusão, dado o tempo 

de preservação das amostras). 

 

Para o desempenho das funções técnicas de campo, os seguintes recursos 

se fazem minimamente necessários: 

• Veículo; 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, perneira, óculos, boné estilo árabe) e 

bloqueador solar, para usos de acordo com a localização e 

atividade; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a infra-

estrutura local pode ser deficiente para esta situação, 

demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel); 

• Digitalizador de documentos (scanner); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2Gb); 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 
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• Material de escritório; 

• Equipamentos/instrumentos de medição de pH, oxigênio dissolvido 

e temperatura; desejável também para turbidez e condutividade; 

• Luvas de látex descartáveis; 

• Caixas térmicas, gelo artificial e garrafas de vidro âmbar, com 

logística de retorno ou de aquisição periódica de novas peças. 

 

7.5.1.16.5. Cronograma 

Cronograma da fase de operação. 

Ação 
Fase de operação (meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Organização da equipe do 
programa 

X            

Inspeções e coleta de dados e 
documentação 

     X      X 

Destinações de lodo do sistema 
de tratamento 

Sempre que houver destinação conforme vistorias periódicas. 

Acompanhamento, controle e 
documentação de destinação 
de efluentes gerados em 
sanitários mó´veis 

Sempre que houver destinação conforme vistorias periódicas. 

Relatórios de acompanhamento             X 

Obs: Ações a serem executadas por dois anos durante a operação, sendo posteriormente 

incorporadas pelos procedimentos de gestão do empreendedor, proporcionando o 

adequado controle dos efluentes ao longo de toda a vida úitil do empreendimento. 

 

7.5.1.16.6. Desempenho esperado 

Espera-se que a implementação deste programa colabore para que 

durante a operação do empreendimento seja evitada a geração de 

qualquer passivo por abandono de materiais ou poluição dos recursos 

naturais por efluentes, com a geração de um conjunto de documentos 

comprobatórios do atendimento à legislação ambiental no que tange à 

gestão destes materiais.  
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7.5.1.16.7. Abrangência 

Todas as atividades passíveis de geração de efluentes durante a operação 

do empreendimento.  

 

7.5.1.16.8. Responsabilidade 

Empreendedor através da equipe de gestão ambiental e empreiteira 

contratada para as atividades de manutenção.  

 

7.5.1.16.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Alexandre Martinho Sanches 

Formação: Engenheiro ambiental 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 105.235/D 

Registro no cadastro técnico federal: 4275895 

 

7.5.1.17. Programa de resgate de flora e acompanhamento da 

supressão da vegetação 

7.5.1.17.1. Impactos relacionados 

Perda de cobertura vegetal nativa e alteração da paisagem; alteração da 

vegetação nativa do entorno; perda de habitats para a fauna. 

 

7.5.1.17.2. Objetivos 

Preservar parte significativa da biodiversidade vegetal das áreas que serão 

suprimidas para a instalação dos aerogeradores, vias de acesso e linha de 

transmissão, além de estabelecer procedimentos que visem impedir que 

as atividades de supressão ocasionem impactos além dos limites 

previstos, sendo estritamente limitados às áreas autorizadas para 

supressão contidas na autorização florestal emitida pelo órgão regulador. 
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Os objetivos específicos são: 

• Treinamento de colaboradores para atuação no resgate de flora e 

orientação das equipes de supressão sobre as principais práticas 

de preservação da vegetação remanescente; 

• Definição de padrões de coleta e tipo de material a ser coletado; 

• Seleção espécies de maior significância, as mais suscetíveis ao 

desaparecimento e as protegidas; 

• Coleta de sementes, mudas e/ou plântulas; 

• Atendimento às condicionantes estabelecidas pela autorização 

florestal emitida pelo órgão licenciador. 

 

7.5.1.17.3. Escopo mínimo 

Resgate de flora: 

O resgate deve ser realizado nas áreas de vegetação nativa que sofrerão 

corte, podendo abranger também áreas adjacentes. As áreas de 

fisionomia florestal serão alvos de resgate de frutos, sementes, plântulas 

e epífitas, enquanto as áreas de vegetação herbácea serão alvo de resgate 

científico, com o intuito de gerar conhecimento sobre a composição 

florística das áreas que serão alvo de supressão. A dispersão das 

sementes desses indivíduos ocorre de maneira anemocórica, ou seja, pelo 

vento, não havendo necessidade de coleta de sementes das espécies de 

campos naturais. Indivíduos pertencentes a espécies da família 

Bromeliaceae poderão ser realocados para locais próximos caso sejam 

encontrados povoando os locais de abertura de acesso e construção das 

torres. 

 

Deve-se coletar a maior quantidade possível de frutos e sementes de 

indivíduos arbóreos, além de plantas epífitas das famílias botânicas 

Orchidaceae, Bromeliaceae e Cactaceae. Os indivíduos dessas famílias são 

indicadores de qualidade ambiental das formações florestais e devem 

receber tratamento de resgate e realocação em áreas próximas, de 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

1073 

mesmas características ecológicas e não afetadas pelo empreendimento, 

afixadas em troncos de outras árvores (forófitos) com barbantes. 

 

Além das epífitas, as plântulas passíveis de sobrevivência a transplante, 

também poderão ser resgatadas, a depender da disponibilidade de 

viveiros próximos ou estruturas para seu transplante, também do 

cronograma de execução dos plantios compensatórios. Para tal, deve-se 

considerar o resgate das mesmas a partir de altura de 30 cm, 

acondicionadas em sacos plásticos específicos para essa finalidade 

juntamente com o substrato que envolve as raízes. Tais plantas serão 

utilizadas nos plantios propostos para compensação por intervenção em 

APP ou em áreas degradadas.  

 

O resgate da vegetação que será suprimida enfatizará aspectos ecológicos 

e genéticos das populações, priorizando as espécies ameaçadas de 

extinção, endêmicas e de interesse científico.  

 

As sementes e frutos coletados terão dois destinos: bancos de 

germoplasma e viveiros para produção de mudas a serem utilizadas para 

a recuperação de áreas degradadas.  

 

Haverá também coleta de exsicatas para aproveitamento científico do 

material botânico oriundo da supressão, tanto florestal quanto campestre. 

Desta forma, o aproveitamento da flora da área a ser suprimida irá 

enriquecer coleções botânicas de museus e herbários.  

 

Na fase pré-supressão serão iniciadas as atividades de resgate de 

sementes, plântulas, epífitas e exsicatas, evitando assim a perda de 

exemplares, uma vez que a derrubada dos indivíduos arbóreos pode 

causar a destruição total de espécies herbáceas e de plântulas a serem 

resgatadas.  
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Durante a supressão da vegetação haverá o acompanhamento das 

atividades por profissional habilitado, a fim de garantir que as mesmas 

sejam realizadas adequadamente, anteriormente às intervenções e 

adotando as técnicas de mínimo impacto.  

 

Estas mesmas equipes de resgate trabalharão integradas com as frentes 

de supressão da vegetação e também com as equipes de resgate de 

fauna. A atividade deve se estender até a finalização de todas as etapas 

de supressão.  

 

Como haverá o resgate de plântulas e plantas vivas (espécies epifíticas, 

rupícolas e herbáceas), torna-se necessária a parceria com um viveiro de 

estrutura básica para a manutenção dos exemplares resgatados (sistema 

de irrigação, bancadas específicas às necessidades fisiobiológicas das 

plantas resgatadas, recipientes para mudas), e posterior encaminhamento 

a instituições que irão manter os espécimes vivos ou para a relocação em 

áreas a serem recuperadas.  

 

Acompanhamento da supressão vegetal 

Durante a supressão da vegetação, diferentes fatores podem acarretar em 

impactos além dos previstos, entre eles a derrubada das árvores sobre 

vegetação remanescente e a presença de emaranhado de cipós que 

podem ocasionar a queda de árvores não desejadas. Dessa forma, este 

programa visa minimizar o risco de acidentes com trabalhadores e o risco 

de contaminação das águas e do solo nos locais de supressão, além de 

mitigar a degradação ambiental oriunda das atividades de supressão da 

vegetação. 

 

O atendimento às instruções presentes neste programa acarretará em 

impactos diretos na conservação da vida silvestre, pois envolve 

planejamento da supressão de maneira a possibilitar o afugentamento de 
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animais, e resgate de germoplasma de espécies de alta relevância 

ecológica. 

 

A supressão da vegetação deverá ocorrer apenas nas áreas delimitadas 

pelo projeto e devidamente autorizadas, nas áreas de apoio, na abertura 

de estradas e vias de acesso ao empreendimento.  

 

As seguintes instruções serão levadas em consideração antes e durante a 

supressão: 

• Marcação prévia das áreas de supressão de vegetação; 

• O corte de árvores será realizado por equipes devidamente 

treinadas e não deverá extrapolar o que consta nos documentos 

do processo de licenciamento do empreendimento; 

• A queda das árvores será sempre direcionada para a área já 

suprimida em oposição à área de maciço florestal; 

• Os cipós, trepadeiras e semelhantes devem ser cortados 

previamente ao corte das árvores, pois seu emaranhado pode 

acarretar queda não prevista de outros indivíduos arbóreos; 

• A remoção do material cortado ocorrerá pela área já suprimida e 

nunca pelo meio da vegetação remanescente; 

• A galhada resultante do corte também será removida, a fim de 

evitar risco de incêndios; 

• A camada orgânica do solo será removida e armazenada sempre 

que possível para posterior utilização no recobrimento de áreas de 

terraplanagem ou empréstimo e bota-fora. 
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7.5.1.17.4. Equipe e recursos 

O programa de resgate de flora contará com profissional especializado em 

botânica e um mateiro experiente nas áreas de atuação do programa. 

Para o beneficiamento e seleção de material a ser destinado ao banco de 

germoplasma e cultivo no viveiro é necessário um profissional em nível 

superior com conhecimentos das técnicas de armazenamento e cultivo de 

sementes. Para manutenção de espécies a serem cultivadas será 

necessária a presença de um profissional com conhecimentos de técnicas 

de cultivo, a exemplo um técnico na área florestal ou ambiental, que fará 

a manutenção das sementes no viveiro e controle das sementes em banco 

de germoplasma. 

 

As equipes de resgate de flora previstas serão lideradas por um 

especialista em botânica, com o apoio de demais profissionais técnicos e 

mateiros, conforme demanda. O especialista deve possuir experiência em 

preparação de material botânico para instituições depositárias (museus e 

herbários), e será responsável pela manutenção do acervo botânico, além 

da interlocução com especialistas de áreas específicas a fim de manter a 

coleção dentro de padrões excelentes de preparação de exsicatas, e 

coordenação das atividades deste programa. O profissional deve ainda, 

realizar a capacitação da equipe de campo e operadores de motosserra 

das empreiteiras do desmate para as atividades de resgate e salvamento 

científico da flora (coleta de material botânico, técnicas para o resgate e 

relocação). Deverá atuar em todas as fases do resgate e salvamento 

científico de flora. 

 

Para a efetivação das atividades propostas neste programa será 

necessário disponibilizar uma série de materiais. Os principais são: 

• Veiculo com tração 4x4; 
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• GPS de mão – equipamento de posicionamento global para 

registro das coordenadas em campo, marcação de matrizes 

coletadas; 

• Trena 50m – para atividades de levantamento fitossociológico; 

• Podão – equipamento de coleta; 

• Tesoura de poda – equipamento de coleta; 

• Cabo extensor para podão – Equipamento de auxilio na coleta; 

• Sacos plásticos – para separação e identificação do material; 

• Potes herméticos – para separação e identificação do material; 

• Máquina fotográfica digital – Registro das atividades e montagem 

de banco de dados; 

• Estrutura básica de um viveiro – parceria ou implantação do 

viveiro para beneficiamento do material e cultivo das mudas; 

• EPI’s (bota, capacete, luva de raspa, perneiras e etc.). 

 

7.5.1.17.5. Cronograma 

Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 

Pré-

implantação 
Fase de implantação (meses) 

01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Organização e formação das 

equipes de resgate 
x x x x x          

Avaliação das áreas alvo de 

resgate 
  x x x          

Organização de estrutura 

para recebimento de material 

botânico (parcerias com 

instituições de pesquisa, 

museus botânicos e viveiros) 

  x x x x x        

Atuação das frentes de 

resgate 
   x x x x x x x x x x x 

Monitoramento das áreas de 

realocação 
        x      

Relatórios semestrais        X      X 

Obs: As ações perdurarão durante toda a fase de supressão e limpeza de terreno. 
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7.5.1.17.6. Desempenho esperado 

Promover a preservação de espécies nativas inseridas na área de 

implantação do empreendimento, além de mitigar os impactos gerados 

pela implantação dos parques eólicos sobre a flora local e redução do 

impacto as áreas florestais adjacentes às áreas de supressão. 

 

7.5.1.17.7. Abrangência 

Remanescente nativos florestais e campestres da área de influência 

direta, áreas de supressão florestal e seu entorno imediato. 

 

7.5.1.17.8. Responsabilidade 

Empreendedor. 

7.5.1.17.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Patricia Maria Stasiak 

Formação: Eng. florestal 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 124.436/D 

Registro no cadastro técnico federal: 5337139 

  



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

1079 

7.5.1.18. Programa de compensação ambiental por supressão 

de vegetação e intervenção em APP 

7.5.1.18.1. Impactos relacionados 

Perda de cobertura vegetal nativa e alteração da paisagem; alteração da 

vegetação nativa do entorno; perda de habitats para a fauna.  

 

7.5.1.18.2. Objetivos 

Este programa tem como objetivo atender à legislação de proteção da 

vegetação nativa, Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código 

Florestal), garantindo a compensação por supressão de vegetação nativa 

no Bioma Mata Atlântica, em atendimento à Lei Federal nº 11.428/2006, e 

a compensação decorrente da intervenção nas áreas de preservação 

permanente (APP), atendendo ao disposto na Resolução CONAMA nº 369, 

de 28 de março de 2006. 

 

7.5.1.18.3. Escopo mínimo 

Intervenção em APP 

A Resolução CONAMA nº 369 de 28 de março de 2006, em seu artigo 5º, 

estabelece que as medidas de caráter compensatório de que trata este 

artigo consistem na efetiva recuperação ou recomposição de APP, que 

deverá ocorrer na mesma sub-bacia hidrográfica, e prioritariamente: 

 

I - na área de influência do empreendimento, ou; 

II - nas cabeceiras dos rios. 

 

Serão selecionadas áreas passíveis de recuperação na mesma sub-bacia 

do empreendimento, com o intuito de atender ao que estabelece a 

resolução. Após a definição dos locais, deverá ser elaborado projeto 

específico para os ambientes selecionados, cuja coordenação será 
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realizada por profissional habilitado da área florestal ou áreas afins e 

contará com outros profissionais da área, com vistas a planejar e definir 

as técnicas adequadas de recuperação a serem adotadas para o local. 

Visitas às áreas alvo do programa anteriormente ao início das atividades 

devem ser realizadas no intuito de verificar a necessidade de 

conformações do terreno, combate a plantas daninhas, e outras atividades 

de preparo do terreno para receber as mudas. 

 

A metodologia em torno da operacionalização da recuperação envolve os 

seguintes componentes: definição da área, escolha da metodologia de 

recuperação mais adequada, escolha de espécies (no caso de técnicas 

vegetativas que envolvam a implantação de mudas), cálculo de 

quantidade de mudas, compra de mudas ou planejamento antecipado do 

viveiro, e nesse caso, coleta de sementes preferencialmente das regiões 

próximas ou se possível, da região que sofrerá supressão, e execução do 

plantio ou técnica de recuperação alternativa. 

 

Baseando-se no estudo florístico realizado na região do empreendimento, 

serão selecionadas as espécies que ocorrem com mais frequência no local 

a ser recuperado, obedecendo à tipologia de vegetação original, tendo em 

vista a melhor adaptação das mudas a serem plantadas, e a priorização 

de espécies ameaçadas e outras atrativas à fauna. Selecionadas as 

espécies, serão encomendadas as mudas em viveiros credenciados da 

região com a devida antecedência.  

 

A recuperação em si envolve isolamento das áreas, preparo do solo, 

coveamento e adubação inicial, plantio, coroamento, manutenção e 

replantio, ou ainda emprego de técnicas alternativas conforme 

características locais. 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

1081 

O acompanhamento do desenvolvimento da vegetação envolverá também 

manutenção das áreas com roçadas, coroamentos, combate à formiga, 

entre outros. 

 

No que diz respeito às técnicas e metodologias de recuperação, os 

processos de revegetação com espécies nativas devem envolver os 

processos ecológicos sucessionais a fim de criar de fato as condições para 

que uma área degradada retome as características da floresta original.  

 

Supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica 

A Lei Federal nº 11.428/2006 estabelece em seu artigo 17 que a 

supressão de vegetação nativa pertencente ao Bioma Mata Atlântica, nos 

estágios médio e avançado de regeneração natural, somente poderá ser 

autorizada quando houver a compensação ambiental na forma de 

destinação de área equivalente à desmatada, com as mesmas 

características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que 

possível na mesma microbacia hidrográfica.  

 

Ainda no art. 17, parágrafo 1º, é observado que se “verificada pelo órgão 

ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista no caput 

deste artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em 

área equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que 

possível na mesma microbacia hidrográfica”. 

 

Devem ser incluídas na compensação não apenas as áreas de floresta, 

mas também as áreas de campos naturais (Estepe), como determina o 

Decreto nº 6.660/2008, que regulamenta Lei Federal nº 11.428/2006: 

Art. 1º O mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, previsto no art. 2º da Lei no 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006, contempla a configuração original das 

seguintes formações florestais nativas e ecossistemas 

associados: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, 

também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila 
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Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; Floresta Estacional 

Decidual; campos de altitude; áreas das formações pioneiras, 

conhecidas como manguezais, restingas, campos salinos e 

áreas aluviais; refúgios vegetacionais; áreas de tensão 

ecológica; brejos interioranos e encraves florestais, 

representados por disjunções de Floresta Ombrófila Densa, 

Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e 

Floresta Estacional Decidual; áreas de estepe, savana e 

savana-estépica; e vegetação nativa das ilhas costeiras e 

oceânicas.   

 

A metodologia para a compensação por supressão deverá contemplar as 

seguintes etapas, em atendimento à legislação: 

- Cálculo de área de compensação, com base no estudo de diagnóstico da 

flora e inventário florestal, como forma de obter a área total de vegetação 

nos estágios médio e avançado a ser suprimida (fora de APP);  

- Levantamento de áreas possíveis para aquisição e destinação à 

conservação (localizadas na mesma bacia hidrográfica e com as mesmas 

características ecológicas);  

- Definição em conjunto com o órgão ambiental da melhor ação para 

conservação; 

- Aquisição da área e assinatura de termo de compromisso para 

consolidação da ação de conservação definida. 

 

7.5.1.18.4. Equipe e recursos 

A equipe e recursos necessários à execução do programa serão definidas 

quando da definição, em conjunto com o órgão ambiental licenciador, da 

ação de conservação a ser adotada pelo empreendedor. 
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7.5.1.18.5. Cronograma 

Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 

Pré-

implantação 
Fase de implantação (meses) 

01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Organização da equipe 

gestora 
x              

Cálculo de área de 

compensação, com base no 

estudo de diagnóstico da 

flora e inventário florestal 

 x             

Levantamento e avaliação de 

áreas 
 x x x x x         

Definição em conjunto com o 

órgão ambiental da melhor 

ação para conservação** 

      x x x x x x   

Relatórios semestrais        x      x 

Obs: As ações previstas serão replicadas durante toda a fase de obras; 

** Período previsto, uma vez que o andamento das ações previstas a partir desta etapa 

depende da tramitação junto ao órgão ambiental.  

 

7.5.1.18.6. Desempenho esperado 

Compensar os impactos oriundos da supressão de vegetação e de 

intervenção em áreas de preservação permanente em decorrência da 

implantação do empreendimento. 

7.5.1.18.7. Abrangência 

Áreas de influência do empreendimento. 

 

7.5.1.18.8. Responsabilidade 

Empreendedor. 
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7.5.1.18.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Patricia Maria Stasiak 

Formação: Eng. florestal 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 124.436/D 

Registro no cadastro técnico federal: 5337139 

 

7.5.1.19. Programa de compensação ambiental 

7.5.1.19.1. Impactos relacionados 

Todos os impactos relacionados à supressão e alteração de ecossistemas 

naturais. 

 

7.5.1.19.2. Objetivos 

O programa tem como objetivo principal atender o disposto na Resolução 

CONAMA nº 371/2006, Lei Federal nº 9.985/2000 e Resolução Conjunta 

SEMA/IAP nº 01/2010 as quais estabelecem que empreendimentos de 

relevante impacto ambiental devam implantar ou ceder recursos para 

unidade de conservação inserida na bacia onde se localizará o 

empreendimento.  

 

Os objetivos específicos são: 

• Apresentar a metodologia de valoração da compensação, que será 

de até 0,5% dos custos de implantação do empreendimento; 

• Definir a destinação desses recursos, em parceira com o órgão 

licenciador, seja na forma de implantação de unidade de 

conservação, no custeio de atividades ou aquisição de bens em 

unidades de conservação já existentes ou a serem criadas; 
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7.5.1.19.3. Escopo mínimo 

A compensação ambiental é uma exigência legal para empreendimento de 

relevante impacto ambiental, conforme a Lei Federal nº 9.985/2000 e 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 01/2010. A fim de estabelecer os 

procedimentos de compensação de forma organizada e bem documentada 

em conjunto com o órgão ambiental, propõe-se a execução deste 

Programa de compensação ambiental. 

 

A compensação ambiental prevista na Lei Federal nº 9.985/2000 e 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 01/2010 deve contemplar as seguintes 

etapas: 

• Estudo para identificação das unidades de conservação e área 

prioritárias existentes na área de influência indireta do 

empreendimento (já apresentado neste EIA); 

• Definição em conjunto com o órgão ambiental licenciador (IAP) 

sobre a melhor forma de aplicação dos recursos destinados à 

compensação (a ser realizado ao longo do processo de 

licenciamento ambiental); 

• Estabelecimento de contato com a administração das UC’s 

identificadas neste estudo; 

• Estabelecimento de cronograma e atividades para atendimento 

das ações acordadas com o órgão ambiental licenciador. 

 

O item 8 apresenta o cálculo do valor de referência para compensação 

ambiental, obtido com base nas informações levantadas nesse EIA. 

 

7.5.1.19.4. Equipe e recursos 

Este programa será coordenada por um profissional da área de engenharia 

florestal, em conjunto com os níveis gerenciais e de direção do 

empreendedor. 
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7.5.1.19.5. Cronograma 

O cronograma do programa de compensação ambiental deve ser 

estabelecido após definição da medida compensatória por parte do órgão 

ambiental licenciador. 

 

7.5.1.19.6. Desempenho esperado 

Espera-se com a implantação deste programa executar a compensação de 

forma organizada, garantindo a preservação de parte representativa da 

flora e fauna que poderá sofrer danos pela instalação do empreendimento. 

 

7.5.1.19.7. Abrangência 

Áreas de conservação da natureza nas áreas de influência do 

empreendimento. 

 

7.5.1.19.8. Responsabilidade 

Órgão licenciador em parceria com o empreendedor. 

 

7.5.1.19.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Patricia Maria Stasiak 

Formação: Eng. florestal 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 124.436/D 

Registro no cadastro técnico federal: 5337139 

  



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

1087 

7.5.1.20. Programa de recuperação de áreas degradadas 

(PRAD) 

7.5.1.20.1. Impactos relacionados 

Aceleração de processos erosivos e assoreamento; alteração da dinâmica 

do relevo; perda de cobertura vegetal nativa e alteração da paisagem; 

alteração da vegetação nativa do entorno; perda de habitats de fauna; 

redução de área produtiva e alteração do uso do solo. 

 

7.5.1.20.2. Objetivos 

Realizar a recuperação das áreas degradadas por consequência da 

instalação dos parques eólicos e linha de transmissão. 

 

Os objetivos específicos do programa são: 

• Identificar áreas degradadas em função das atividades da obra de 

implantação do empreendimento; 

• Apresentar alternativas para recuperar as áreas degradadas pelas 

atividades da obra; 

• Propor medidas para reabilitar os processos ecológicos; 

• Reintegrar as áreas degradadas à paisagem local, contribuindo 

para melhoria da qualidade ambiental existente; 

• Monitorar as áreas degradadas quanto processos erosivos que 

venham a se instalar; 

• Apresentar medidas de controle para inibir avanço da degradação; 

• Monitorar a eficiência das medidas de recuperação empregadas. 

 

7.5.1.20.3. Escopo mínimo 

A proposta metodológica elaborada para execução deste programa está 

diretamente relacionada às atividades desenvolvidas para a obra de 

implantação do empreendimento, conforme seu cronograma executivo. O 
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escopo do programa prevê a execução de vistorias periódicas aos locais 

que passarão por algum tipo de intervenção, especialmente na ADA 

definida neste estudo. 

 

O objetivo das vistorias é identificar as áreas alteradas, registrando dados 

sobre a localização, contextualização do meio físico e biótico na área 

afetada, relação da área com o empreendimento e outros aspectos 

relevantes ao contexto. Com base neste reconhecimento serão propostas 

medidas que poderão ser adotadas para reconstituição destas áreas. O 

programa compreende, portanto, um conjunto de ações desde a 

caracterização inicial das áreas a serem recuperadas até as 

recomendações gerais de medidas a serem adotadas durante e após as 

obras. As medidas a serem adotadas são divididas em duas categorias: 

técnicas mecânicas e técnicas vegetativas.  

 

As técnicas mecânicas, também chamadas de físicas, contemplam o 

emprego de dispositivos que visam orientar, controlar, dissipar, conduzir o 

fluxo hídrico para assegurar que este não ocasione a instalação de 

processos erosivos e degradação de áreas. Incluem-se nesta categoria a 

execução de aterramento, compactação do solo, retaludamento, 

implantação de sistemas de drenagem e dissipadores de energia, muros 

de contenções, paliçadas etc. A medida a ser aplicada depende dos fatores 

observados no local a ser recuperado e segundo as diretrizes da equipe do 

programa. Inclui-se também a reconformação do solo e terreno para 

condições apropriadas ao contexto local. 

As técnicas vegetativas consistem na utilização da vegetação como forma 

de recomposição a área afetada. Em princípio técnicas vegetativas são as 

mais adotadas em função do menor custo e pela possibilidade de 

recompor a área ao ambiente mais próximo da situação originalmente 

encontrada.  
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Conforme as situações identificadas, poderá ser utilizada somente uma 

das técnicas ou as duas em conjunto. Em alguns casos as técnicas 

mecânicas são utilizadas previamente à vegetativa, gerando as condições 

adequadas para que a segunda possa ser realizada. A tabela a seguir 

apresenta as principais técnicas que poderão ser usadas para 

reconstituição de áreas no escopo do programa conforme a situação 

identificada. 

 

Tabela 156 - Técnicas mecânicas e vegetativas a serem utilizadas para 

recuperação de áreas degradadas. 

Situação encontrada Técnica mecânica Técnica vegetativa 

Microrravinas, sulcos 

erosivos isolados 

Aterramento; implantação 

de sistema de drenagem 
Revegetação no entorno 

Taludes instáveis 
Retaludamento; suavização 

do talude 
Revegetação 

Porções com solo exposto Sistema de drenagem Revegetação 

Taludes de corte ou de 

aterro com solo exposto e 

instáveis 

Retaludamento - 

Voçorocas 
Aterramento; implantação 

de sistema de drenagem 
Revegetação no entorno 

 

Destaca-se que a tabela anterior apresenta um esboço da técnica que 

poderá ser utilizada conforme a situação identificada. Entretanto, cada 

caso poderá demandar aplicação de diversos métodos das técnicas 

abordadas e deverá ser avaliada com maior detalhe pela equipe 

responsável pela execução do programa. 

 

O programa será mantido ao longo de toda fase de implantação do 

empreendimento e se estenderá ao longo da fase de operação, por um 

ano, para assegurar o desenvolvimento das medidas implantadas nas 

áreas em processo de recuperação. Durante o período de desmobilização 

das obras, a frequência das vistorias e definição de medidas de 

recuperação será intensificada em função da movimentação de 

maquinário, retirada de equipamentos e instalações que poderão 

promover novas degradações, bem como a necessidade de emprego do 
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maquinário para execução das medidas necessárias para restauração das 

áreas. 

 

7.5.1.20.4. Equipe e recursos 

O coordenador do programa deve ter formação superior associada à área 

(geologia, engenharia ambiental) e ser habilitado junto ao conselho de 

classe. 

 

Para as inspeções a equipe deve contar com uma série de equipamentos 

que possibilitará maior eficiência nas atividades e o adequado nível de 

detalhe nos registros realizados: 

• Veículo (carro, preferencialmente com tração 4x4, ou 

motocicleta); 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, perneira, óculos, boné estilo árabe) e 

bloqueador solar, para usos de acordo com a localização e 

atividade; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet (a infra-

estrutura local pode ser deficiente para esta situação, 

demandando o uso de modem via rede de telefonia móvel); 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2 Gb); 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 

• Materiais de escritório. 
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7.5.1.20.5. Cronograma 

Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 

Pré-

implantação 
Fase de implantação (meses) 

01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Organização e treinamento 

da equipe 
x x x x           

Vistorias de campo     x   x   x   x 

Proposição de medidas e 

recuperação de áreas 

degradadas 

    x   x   x   x 

Monitoramento de medidas 

de recuperação empregadas 
       x      x 

Relatório semestral        x      x 

Obs: As ações previstas serão replicadas durante toda a fase de obras. 

 

Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 
Fase de operação (meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Vistorias de campo e 

avaliação da eficiência das 

medidas de recuperação 

empregadas 

x  x   x   x   x 

Proposição de medidas e 

execução de medidas de 

recuperação em áreas 

remanescentes 

x  x   x   x   x 

Relatórios de 

acompanhamento 
     x      x 

Obs:  As ações previstas para fase de operação devem se estender pelo período de um 

ano após o término das obras. 

 

7.5.1.20.6. Desempenho esperado 

O programa contempla ações e estratégias que visam promover a 

reabilitação das áreas que foram afetadas pelo empreendimento como 

forma de mitigar os impactos ambientais relacionados. Espera-se que a 

execução das ações do programa possibilitem reintegrar as áreas 

degradadas ao contexto mais próximo da sua situação original. 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

1092 

7.5.1.20.7. Abrangência 

Áreas diretamente afetadas pelas atividades da obra, áreas de 

empréstimo, jazidas, caminhos de serviço, vias de acessos temporários e 

outras áreas diretamente afetadas pela obra que não serão utilizadas 

durante a fase de operação do empreendimento e necessitam de 

recuperação. 

 

7.5.1.20.8. Responsabilidade 

Empreendedor e empreiteira responsável pela obra. 

 

7.5.1.20.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Fábio Manassés 

Formação: Geólogo 

Conselho de classe e registro: CREA PR 79674/D 

Registro no cadastro técnico federal: 5011173  

 

Nome: Patrícia Maria Stasiak 

Formação: Eng. florestal 

Conselho de classe e registro: CREA PR 124.436/D 

Registro no cadastro técnico federal: 5337139 
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7.5.1.21. Programa de monitoramento de interferências: efeito 

de sombreamento (shadow flicker) e campo 

eletromagnético 

7.5.1.21.1. Impactos relacionados 

Com relação ao efeito de sombreamento (shadow flicker), o impacto está 

relacionado com a possível interferência na saúde e no bem-estar da 

população do entorno. No caso do campo eletromagnético, está ligado à 

possibilidade de interferência eletromagnética (interrupção, degradação, 

obstrução ou limitação) em sinais úteis às atividades humanas (televisão, 

rádio, celular e radar). 

 

7.5.1.21.2. Objetivos 

O programa tem como objetivo geral a avaliação do cenário de 

interferências relacionadas ao efeito de sombreamento e ao campo 

eletromagnético promovidas pela operação do empreendimento. 

 

Tal avaliação, além de quantificar os campos elétrico e magnético frente 

aos padrões legislados, deve subsidiar a ratificação de que o efeito de 

sombreamento pode atingir a população do entorno, conforme abordado 

no prognóstico ambiental, bem como auxiliar na definição e adoção de 

metidas preventivas e/ou mitigadoras efetivas.  

 

Os objetivos específicos são: 

 Localizar o empreendimento, com identificação e especificação dos 

receptores mais próximos (residências); 

 Obter, através de modelagem matemática, a abrangência de 

sombreamento (shadow flicker) e frequências de ocorrência; 

 Obter mapas de sombreamento; 

 Avaliar o atendimento aos limites de exposição definidos pelo IFC e 

Banco Mundial; 
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 Obter, através de medição in loco, o campo elétrico e o campo 

magnético resultante nos parques eólicos, subestação e linha de 

transmissão; 

 Avaliar os resultados de campo elétrico e campo magnético frente 

aos limites das Resoluções Normativas da ANEEL nº 398/2010 e 

nº 616/2014; 

 Propor medidas de controle e adequação caso identificados limites 

além dos recomendados.  

 

7.5.1.21.3. Escopo mínimo 

A metodologia para avaliação ambiental do efeito de sombreamento 

baseia-se na realização de estudo de abrangência do efeito de 

sombreamento por meio de modelagem e mapeamento de shadow flicker 

previamente à instalação do Complexo Eólico Palmas II, a qual será 

apresentada junto ao detalhamento executivo dos programas ambientais 

na fase de solicitação da licença de instalação.  

 

Com relação à modelagempor meio de software específico (windPRO), a 

mesma envolve o levantamento da localização prevista das torres eólicas, 

o processamento de dados de vento (velocidade e direção), dados solares 

e de elevação, gerando mapas de sombreamento que permitem a 

avaliação do possível incômodo na população do entorno frente aos limites 

de exposição preconizados pelo IFC e Banco Mundial. 

 

No caso de identificação de efeitos de shadow flicker além dos limites 

recomendados nos receptores existentes no entorno do empreendimento, 

o detalhamento executivo do PBA apresentará medidas voltadas à 

atenuação deste efeito, metodologia de execução e cronograma de 

execução.  
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Com relação à avaliação do campo elétrico e campo magnético, seguindo 

diretrizes da Resolução ANEEL nº 616/2014, serão realizadas medições de 

campo elétrico e campo magnético nos parques eólicos, subestação e na 

linha de transmissão logo após o início da operação do empreendimento 

Os resultados gerados serão comparados com as diretrizes das resoluções 

ANEEL e limites da OMS. 

 

Visando uma avaliação preliminar, os projetos executivos do 

empreendimento contemplarão simulações dos campos eletromagnéticos 

a serem gerados pela subestação, linha de transmissão e aerogeradores, 

a serem executados através de software específico voltado a esta 

avaliação (tais como o EFC-400 Electric and Magnetic Field Calculation – 

Narda safety Test Solutions). Desta forma, caso identificadas possíveis 

interferências junto a residências e ocupações do entorno do 

empreendimento, as simulações permitirão ajustes de projeto, caso 

necessário, para total atendimento dos limites pertinentes. Os resultados 

desta simulação serão apresentados junto ao detalhamento executivo dos 

programas, na fase de licenciamento de instalação.  

 

A metodologia para execução e o conteúdo do relatório, a serem mais 

bem detalhados no PBA em caráter executivo, devem, então, contemplar 

o seguinte conjunto mínimo: 

 Levantamento de requisitos legais/ aplicáveis; 

 Identificação dos parques eólicos (aerogeradores), subestação, linha 

de transmissão e dos receptores mais próximos (atualizado); 

 Levantamento de dados meteorológicos (úteis para o estudo de 

sombreamento); 

 Mapeamento do sombreamento na AID e no entorno próximo do 

empreendimento (através de modelagem); 

 Medição de campo elétrico e campo magnético (conforme 

metodologias constantes nos requisitos legais aplicáveis), quando do 

início da operação dos parques. 
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O indicador deste programa é o percentual de atendimento aos limites de 

exposição ao sombreamento no caso do shadow flicker, e aos limites 

legislados de exposição do público em geral e população ocupacional a 

campos eletromagnéticos. 

 

7.5.1.21.4. Equipe e recursos 

A execução do programa deve se dar com responsabilidade técnica de um 

profissional habilitado, mediante aproveitamento de resultados simulados 

e de medições de campo por equipe devidamente instruída. 

 

Para a realização da(s) campanha(s) de medição, serão necessários os 

seguintes recursos: 

 Equipamentos de proteção individual (botina, capacete, protetor 

auricular, perneira, óculos) e bloqueador solar, para usos de 

acordo com a localização e atividade; 

 Vestes protetoras para trabalhos com eletricidade, para as 

medições de campo eletromagnético;  

 Câmera fotográfica digital e GPS para registro de coordenadas; 

 Medidor de campo elétrico e campo magnético que atenda às 

exigências contidas na Resolução Normativa ANEEL nº 398/2010; 

 Software de modelagem de shadow flicker. 

 

7.5.1.21.5. Cronograma 

Tendo em vista a contemplação de avaliações através de modelagem, o 

cronograma proposto para o programa contempla atividades distintas para 

as fases de pré-implantação, implantação e operação do empreendimento. 
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Cronograma mensal da fase de pré-instalação. 

Ação 
Fase de pré-implantação (meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Estudo de abrangência de 

sombreamento (shadow flicker) 
     X X X X    

Estudo de modelagem de campo 

eletromagnético 
     X X X X    

Elaboração executiva do programa, 

com apresentação dos resultados 

das simulações e proposição das 

medidas de controle/atenuação, 

caso necessário 

         X X X 

 

Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 
Fase de operação (meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Execução das medidas atenuadoras propostas 

no PBA, caso identificada a necessidade** 
X X X X X X X X X X X X 

Relatórios semestrais      X      X 

Obs: Ações a serem estendidas durante toda a fase de obras. 

** Ações a serem realizadas somente no caso de identificação de necessidade durante as 

simulações integrantes do PBA. 

 

Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 
Fase de operação (meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Medição de campo eletromagnético nos 

parques eólicos, subestação e linha de 

transmissão 

X X X          

Acompanhamento da eficiência das medidas 

atenuadoras de shadow flicker, caso 

identificada a necessidade e efetivamente 

adotadas na fase de implantação** 

 X  X         

Relatórios semestrais      X       

** Ações a serem realizadas somente no caso de identificação de necessidade durante as 

simulações integrantes do PBA e efetiva implantação/adoção de medidas atenuadoras 

durante as obras do empreendimento. 
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7.5.1.21.6. Desempenho esperado 

A partir da execução do programa espera-se a identificação de possíveis 

interferências causadas pelo efeito de sombreamento e campo 

eletromagnético ocasionadas pela operação do empreendimento. A partir 

das informações geradas, serão propostas ações preventivas e/ou 

mitigadoras voltadas à minimização dos impactos sobre a população do 

entorno, caso existentes. 

 

7.5.1.21.7. Abrangência 

Área de influência direta, com enfoque à área do empreendimento e 

entorno próximo. 

 

7.5.1.21.8. Responsabilidade 

A responsabilidade pela execução do programa de monitoramento de 

ruídos é do empreendedor, seja através de equipe própria ou de empresa 

de consultoria contratada. 

 

7.5.1.21.9. Responsável pela elaboração 

Nome: Alexandre Martinho Sanches 

Formação: Engenheiro ambiental 

Conselho de classe e registro: CREA-PR: 105.235/D 

Registro no cadastro técnico federal: 4275895 
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 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 8.

A compensação ambiental relacionada ao empreendimento procede da Lei 

Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC. Segundo esta lei, nos casos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental (assim considerados pelo órgão ambiental competente) com 

fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de 

impacto ambiental (EIA/RIMA), o empreendedor é obrigado a apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de 

proteção integral através da compensação ambiental. 

 

As diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, 

aprovação e controle dos gastos de recursos advindos de compensação 

ambiental são instituídas pela Resolução CONAMA nº 371/2006. De acordo 

com esta resolução, art. 2º, o órgão licenciador estabelecerá o grau de 

impacto ambiental causado pela implantação de cada empreendimento, 

fundamentado em base técnica específica que possa avaliar os impactos 

negativos, de acordo com o EIA/RIMA. 

 

A regulamentação da compensação ambiental e a metodologia 

estabelecida do cálculo do grau de impacto ambiental são regidas pelo 

Decreto nº 6.848/2009, o qual acrescenta e altera dispositivos ao Decreto 

nº 4.340/2002. A seguir é apresentada uma aplicação da metodologia de 

cálculo, de acordo com as informações obtidas por meio deste EIA. 

 

8.1. Metodologia de cálculo 

O valor da compensação ambiental (CA) será calculado pelo produto do 

grau de impacto (GI) com o valor de referência (VR), de acordo com a 

fórmula a seguir: 
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CA = VR*GI  
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.  
GI = Grau de impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%.  

 

Para cálculo do GI utiliza-se a seguinte fórmula: 

GI = ISB + CAP + IUC 

ISB = Impacto sobre a Biodiversidade; 

CAP = Comprometimento de Área Prioritária; e 

IUC = Influência em Unidades de Conservação. 

 

Para cálculo do Impacto sobre a Biodiversidade – ISB utiliza-se a seguinte 

fórmula: 

ISB 

ISB = (IM*IB*(IA+IT))/140 

IM = Índice Magnitude; 

IB = Índice Biodiversidade; 

IA = Índice Abrangência; e 

IT = Índice Temporalidade. 

O ISB terá seu valor variando entre 0 e 0,25%. 

(Quando o valor extrapolar 0,25%, o ISB é considerado como 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. Para o cálculo do 

comprometimento de área prioritária (CAP) deve ser utilizada a seguinte 

fórmula: 

 

CAP = (IM*ICAP*IT)/70 

IM = Índice Magnitude; 

ICAP = Índice Comprometimento de Área Prioritária; e 

IT = Índice temporalidade. 
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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. 

 

8.2. Atributos para o cálculo da compensação ambiental 

Influência em unidade de conservação – IUC 

O IUC varia de 0 a 0,15%, avaliando a influência do empreendimento 

sobre as unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, 

sendo que os valores podem ser considerados cumulativamente até o 

valor máximo de 0,15%. 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 apresentado a seguir: 

 

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%; 

G5: zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%. 

 

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 
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aspectos ambientais associados ao empreendimento, analisados de forma 

integrada. 

 

Tabela 157 – Atributo e valores do índice de magnitude. 

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. 

 

Tabela 158 – Atributo e valores do índice de biodiversidade. 

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. 
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Tabela 159 – Atributo e valores do índice de abrangência. 

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) 

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. 

 

Tabela 160 – Atributo e valores do índice de temporalidade. 

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. 

 

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. 
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Tabela 161 – Atributo e valores do comprometimento de áreas prioritárias. 

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. 

 

8.3. Avaliação dos atributos para o cálculo da compensação 

ambiental 

Na sequência são apresentadas informações para subsídio à definição dos 

índices a serem empregados na metodologia de cálculo de compensação 

ambiental pelo IAP, e, ao mesmo tempo, valores sugeridos com aplicação 

preliminar no método. 

 

Tabela 162 - Informações de subsídio ao cálculo do IUC. 

Informações Valor atribuído 

O empreendimento não está situado dentro de nenhuma 

UC nem de zonas de amortecimento de UCs.33. 
0 

 

Tabela 163 - Informações de subsídio ao cálculo do IM. 

Informações Valor atribuído 

Os impactos negativos associados possuem baixa 

magnitude, em função das características de alta 

antropização existente na área de influência direta do 

empreendimento.  

1 

  

                                    

33 Conforme apresentado junto ao item 6.2.4Erro! Fonte de referência não 

encontrada., o empreendimento não se insere na zona de amortecimento da REVIS dos 

Campos de Palmas. 
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Tabela 164 - Informações de subsídio ao cálculo do IB. 

Informações Valor atribuído 

Nas áreas de influência do empreendimento ocorrem 

espécies de flora e fauna ameaçadas de extinção, 

conforme apresentado no diagnóstico do meio biótico. 

3 

 

Tabela 165 - Informações de subsídio ao cálculo do IA. 

Informações Valor atribuído 

Impactos que ultrapassem a área de uma microbacia 

limitados à área de uma bacia de 3a ordem. 
3 

 

Tabela 166 - Informações de subsídio ao cálculo do IT. 

Informações Valor atribuído 

Considera-se que os impactos sobre a vegetação são de 

longa duração, pois a vegetação suprimida na área 

diretamente afetada não retornará à condição original. 

4 

 

Tabela 167 - Informações de subsídio ao cálculo do ICAP. 

Informações Valor atribuído 

Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias. 0 

 

Com base nas informações apresentadas, segue aplicação preliminar da 

metodologia: 

 

Tabela 168 – Tabela de seleção dos valores dos atributos para cálculo da 

compensação ambiental. 

Índice e valores sugeridos 

IUC 0 % 

IM 1 

IB 3 

IA 3 

IT 4 

ICAP 0 
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Cálculos sugeridos 

CAP 0,00 

ISB 0,15 

GI 0,15 

Compensação ambiental - CA R$ 1.800.000,0034 

 

8.4. Destinação dos recursos financeiros 

A lei do SNUC define em seu artigo 36 que “nos casos de licenciamento 

ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, com 

fundamento em EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de 

proteção integral”. 

 

A mesma lei estabelece que “quando o empreendimento afetar unidade de 

conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento de 

significativo impacto ambiental 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”. 

 

No diagnóstico do EIA apresentou-se estudo de identificação das unidades 

de conservação existentes nas áreas de influência do empreendimento. 

Verificou-se que o empreendimento não impacta diretamente a nenhuma 

unidade de conservação, e que as UCs mais próximas identificadas são o 

Parque da Gruta (parque urbano não enquadrado no SNUC) situado a 1,7 

km da ADA, e o Refúgio da Vida Silvestre Campos de Palmas (UC 

enquadrada no SNUC pertencente à categoria de proteção integral), 

situado a 2,8 km de distância da ADA dos parques eólicos.  

 

                                    

34 Valor correspondente a 0,15% do investimento total previsto de R$ 1,2 bilhões. 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

1107 

Neste sentido, propõe-se que a compensação contemple as seguintes 

etapas, de acordo com o programa de compensação ambiental proposto 

neste EIA: 

• Estudo para identificação das unidades de conservação e áreas 

prioritárias para conservação existentes na área de influência do 

empreendimento (já apresentado neste EIA); 

• Definição em conjunto com o órgão ambiental licenciador (IAP) 

sobre a melhor forma de aplicação dos recursos destinados à 

compensação (a ser realizado ao longo do processo de 

licenciamento ambiental); 

• Estabelecimento de contato com a administração das UC’s 

identificadas neste estudo; 

• Estabelecimento de cronograma de atividades para atendimento 

das ações acordadas com o órgão ambiental licenciador. 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

1108 

 CONCLUSÕES 9.

A implantação de empreendimentos de geração de energia eólica tem sido 

estrategicamente estimulada nos últimos anos em função da necessidade 

de incremento de fontes alternativas de geração de energia e do aumento 

da segurança energética da matriz nacional através da utilização de fontes 

complementares entre si, tais como a hídrica e eólica, reduzindo a 

dependência do sistema de geração a determinadas fontes. 

 

Conforme discutido neste estudo, o Brasil apresenta enorme potencial de 

geração de energia através do aproveitamento da fonte eólica, a qual vem 

se destacando nos últimos anos com incrementos significativo na matriz 

energética nacional. Contribui para esta expansão notável o constante 

desenvolvimento tecnológico do setor, com equipamentos de dimensões 

cada vez maiores e com maior eficiência de geração, redução gradativa 

dos custos de implantação, além do fato de ser uma energia limpa e 

renovável, convergente com os anseios de sustentabilidade, usos 

compartilhados e complementaridade entre as fontes de energia 

constantes no planejamento energético nacional. 

 

Apesar da momentânea redução da demanda energética nacional nos 

tempos recentes, os grandes picos de crecimento e recordes de demanda 

que ocorreram nos últimos anos sinalizam que, com a retomada do 

crescimento econômico do país, a demanda por energia deve continuar a 

crescer. Para tanto, a infraestrutura energética nacional necessita do 

incremento de fontes renováveis, permitindo a sustentabilidade do 

sistema e a redução dos custos de demanda energética e 

consequentemente do crescimento, tendo em vista que o acionamento de 

fontes não renováveis em picos de demanda representa custo 

significativamente mais elevados ao consumidor final. 

 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

1109 

Em um contexto regional, a região de Palmas apresenta grande potencial 

de geração de energia eólica, o qual, conforme apresentado ao longo 

deste EIA, é atualmente subexplorado com apenas um empreendimento 

eólico em operação no território paranaense, representando uma parcela 

irrisória da matriz energética estadual.  

 

Neste cenário estratégio se insere o Complexo Eólico Palmas II, 

contemplado por este EIA, elaborado visando subsidiar o licenciamento 

ambiental prévio (LP) do respectivo empreendimento. A concepção do 

empreendimento vem sendo realizada através de estudos aprofundados 

quanto ao potencial eólico local, bem como de tratativas com os 

proprietários das áreas pretendidas para uso, visando desde a fase inicial 

de planejamento criar um cenário de confiabilidade e segurança de 

implantação do projeto tanto para o empreendedor como para o município 

e sua população. 

 

A região de implantação do empreendimento é predominantemente rural, 

com uso e ocupação voltados à atividades agropecuárias e silviculturais. 

Apenas uma pequena porção da linha de transmissão se insere na área 

urbana do município, já nas proximidades do ponto de conexão com a 

sibestação de Palmas. A localização das estruturas permanentes do 

empreendimento foi cuidadosamente defionida visando a minimização de 

interferências ambientais e econômicas nas propriedades, sendo o uso 

agropecuário plenamente compatível com o empreendimento, 

representando um incremento na renda dos proprietários através do 

arrendamento das áreas e a otimização do uso do solo regional. 

 

A implantação do empreendimento não irá causar interferência relevante 

em remanescentes florestais nativos, sendo previstas apenas supressões 

pontuais em capões de vegetação florestal para instalação das torres, 

adequação de estradas e outras estruturas de apoio. Os remanescentes 

florestais da ADA encontram-se em estágio médio de regeneração 
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secundária, com sinais de antropização como abates seletivos e estrutura 

alterada. Com a aplicação de medidas mitigadoras e compensatórias 

apresentadas neste estudo, os impactos sobre o componente arbóreo 

poderão ser minimizados. 

 

A intervenção sobre os remanescentes de campos naturais ocorrerá em 

maior superfície, entretanto, esses campos encontram-se já alterados,  

sob a influência do avanço da agricultura e de contaminação por espécies 

exóticas como pinus e braquiária. Portanto, os impactos mais 

significativos estão relacionados à alteração da vegetação nativa 

remanescente e à possibilidade de aumento da dispersão e distribuição 

dessas espécies consideradas exóticas invasoras. 

 

Logicamente a implantação de um empreendimento com estas dimensões 

representa alterações à região, sendo a alteração da paisagem e do uso 

do solo nas propriedades as alterações mais significativas, as quais serão 

contempladas por procedimentos específicos de negociação, indenizações 

e arrendamentos junto aos proprietários das áreas.  

 

Com base na avaliação de impactos ambientais realiada foi possível definir 

uma gama de medias preventivas, mitigadoras e compensatórias, no caso 

dos impactos negativos e, potencializadoras, para os positivos. Estas 

medidas, quando agrupadas por tema, deram origem a diversos 

programas ambientais, os quais foram propostos a fim de garantir que o 

empreendimento venha a ser instalado e operado em consonância com os 

preceitos de sustentabilidade, gerando o menor impacto ambiental 

negativo possível. As ações propsotas envolvem estratégias para o 

controle ambiental de todas as fases do empreendimento, contemplando 

treinamento dos colaboradores envolvidos, interface com a comunidade 

local e regional, minimização de supressão e interferências em vegetação, 

afugentamento, resgate e monitoramento de fauna, monitoramento de 
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ruídos, qualidade da água e de interferências associadas à operação do 

empreendimento, entre outros igualmente importantes. 

 

A não realização do empreendimento permite a manutenção das 

condições ambientis atuais das áreas de influência, porém frustra a 

possibilidade de desenvolvimento associada ao empreendimento, a 

geração de emprego e renda, tributos ao município e também de ações 

conservacionistas direcionadas à região através dos programas ambientais 

propostos para o empreendimento e das compensações ambientais 

legalmente exigidas. Desta forma, afere-se que o empreendimento 

representará, de maneira predominante, alterações sociais, econômicas e 

ambientais benéficas à região e, em um contexto mais amplo, ao país 

através do incremento de fonte renovável à matriz energética nacional. 

 

Com base em todas as avaliações apresentadas neste estudo, as quais 

engloboram uma série de levantamentos, cruzamento de dados primários 

e secundários, prognóstico, definição de medidas e proposição de 

programas ambientais, a equipe técnica responsável por este estudo 

conclui que, cumpridas integralmente as regulamentações ambientais 

vigentes e as medidas e programas propostos neste EIA com o intuito de 

minimizar os impactos ambientais negativos e potencializar os impactos 

ambientais positivos, o empreendimento proposto é ambientalmente 

viável. 
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 ANEXOS 11.

Anexo 01 ART’s e certificados de regularidade da equipe técnica 

no cadastro técnico federal IBAMA 

Anexo 02 Lista de legislação aplicável 

Anexo 03 Fichas de campo de flora e ACCT da fauna 

Anexo 04 Fichas de campo: ruídos 

Anexo 05 Certidão municipal de uso e ocupação do solo 

Anexo 06 Protocolos de consulta a intervenientes e respostas 

obtidas 

Anexo 07 Consulta de acesso COPEL 

Anexo 08 Mapeamento temático ambiental 

Anexo 09 Laudo florestal 

Anexo 10 Matriculas das propriedades e pré-contratos das áreas 

Anexo 11 Termo de referência para elaboração do EIA/RIMA 

Anexo 12 Certificados de calibração dos equipamentos 

Anexo 13 Currículos da equipe técnica responsável pelos 

levantamentos de fauna e flora 

Anexo digital EIA e anexos 

      - Sistema de informações geográficas (SIG) geral 
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 GLOSSÁRIO 12.

A 

Abiótico Lugar ou processo caracterizado pela ausência de vida. 

Acesso 
Facilidade para atingir determinado local, área ou sistema. Entrada 

e/ou saída de uma via. 

Acidente de 

trânsito 

Ocorrência resultante da perda de estabilidade de um veículo, colisão 

entre veículos, pedestres e/ou animais, com danos materiais, 

humanos e ao meio ambiente. 

Acostamento 

Parte pavimentada ou não da rodovia situada às margens da pista de 

rolamento. O acostamento serve de suporte lateral para o 

pavimento, e permite a parada de veículos ou passagem em uma 

emergência. 

Afloramento 

Exposição em superfície, de rocha ou mineral, bem como, qualquer 

exposição acessível à observação humana, tais como: corte de 

estradas, túneis, galerias subterrâneas, poços, etc. 

Afluente 
Denominação aplicada a qualquer curso d’água, cujo volume ou 

descarga contribui para aumentar outro, no qual desemboca.   

Água subterrânea 
Água subsuperficial, que ocupa os interstícios de uma zona de 

saturação.  

Água superficial 
Qualquer quantidade de água que se apresenta sobre a superfície 

terrestre; toda água que não se infiltra e que deve ser drenada. 

Amostra 
Retirada de pequenas partes (amostras) para representar as 

propriedades de um conjunto ou do todo. 

Análise de impacto 

de ambiental 

Determinação qualitativa e quantitativa do efeito de uma intervenção 

no meio ambiente. 

Anuência 
Ação ou consequência de anuir; aprovação, consentimento: isso foi 

feito com a anuência de todos. 

Aquífero 
O solo que contém água. Termo utilizado para significar veio de 

água, rio submerso ou lençol d'água. 

Antrópico 

Relativo à ação do ser humano no meio ambiente. Um dos setores do 

meio ambiente, o meio antrópico, compreende os fatores sociais, 

econômicos e culturais.  

Área de 

empréstimo 

Área indicada no projeto, ou selecionada, onde serão escavados 

materiais a serem utilizados em atividades construtivas 

Áreas de 

preservação 

permanente 

São aquelas em que as florestas e demais formas de vegetação 

natural existentes não podem sofrer qualquer tipo de degradação. 

Assentamento 

humano 

Qualquer forma de ocupação, organização, equipamento e utilização 

do espaço, quer urbano ou rural, para adaptá-lo às necessidades 

humanas para viver em comunidade. 

Assoreamento 

Processo de elevação de uma superfície por deposição de 

sedimentos. Acúmulo de areia ou de terra causada por enchentes ou 

construções. 

Avaliação de 

impacto ambiental 

Instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de 

procedimentos capaz de assegurar, desde o início do processo, que 

se faça num exame sistemático dos impactos ambientais de uma 

ação proposta (projetos, programas, plano ou política) e de suas 

alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma 

adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, por 

eles considerados. 

Avifauna Conjunto de espécies de aves que vivem em determinada região. 
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Aterro 
Depósito artificial de quaisquer materiais terrosos ou de entulhos, 

resultante de obra construída em baixios. 

B 

Bacia Depressão de terreno rodeada em grande parte por elevações. 

Bacia de 

drenagem 

A área que contribui com água superficial para uma determinada 

rede de cursos d’água. 

Bioma 

Amplo espaço terrestre, composto por tipos de vegetação 

semelhante, com uma comunidade biológica própria, condicionada 

pelo clima e solo. 

Bacia hidrográfica Conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. 

Biota 
É o conjunto de organismo vivos, incluindo plantas, animais e 

microrganismos de uma determinada área ou ecossistema.  

Bota-fora 

Local selecionado para depósito do material excedente resultante da 

escavação dos cortes; Material de escavação dos cortes não 

aproveitados nos aterros, devido à sua má qualidade, ao seu volume, 

ou à excessiva distância de transporte, e que é depositado fora da 

plataforma da rodovia, de preferência nos limites da faixa de 

domínio, quando possível. 

C 

Cadeia ecológica 

Sistemas de níveis de alimentação (tróficos) encontrados em todas 

as comunidades bióticas. Membros de um nível alimentam os 

membros do nível abaixo, sendo por sua vez, consumidos por 

organismos do nível acima mais próximo. 

Calibrador 
Equipamento de inspeção usado para determinas se as medições 

estão situadas dentro dos limites especificados de tolerância.  

Caminhão 

basculante 

Veículo provido de uma carroceria que se pode esvaziar por giro 

sobre um ou mais eixos, destinado ao transporte de materiais à 

granel. 

Caminho de 

serviço 

Vias implantadas a fim de permitir o tráfego de equipamento e 

veículos em operação na fase de construção. 

Canaleta 
Conduto aberto de pequenas dimensões para drenagem das águas 

superficiais. 

Canteiro de obra 
Local em que são realizadas as tarefas diretamente necessárias à 

execução de uma obra.  

Carta planimétrica 

Carta elaborada mediante levantamento do relevo topográfico ou 

fotogramétrico, sem as curvas de nível, ou mapa derivado, isto é, 

oriundo, em escala menor, da carta topográfica existente, em que 

foram eliminadas as curvas de nível e os detalhes incompatíveis com 

esta escala. 

Carta topográfica 

Carta elaborada mediante um levantamento original, ou compilada 

de outras cartas topográficas existentes, e que inclui acidentes 

naturais e acidentes artificiais, contendo as curvas de nível. Carta em 

que os acidentes planimétricos e altimétricos são geometricamente 

bem representados. 

Clima 

Características da atmosfera obtidas por meio de observações 

contínuas durante um longo período de tempo, incluindo 

considerações de desvios em relação às médias, condições extremas 

e a frequência de ocorrência de determinadas condições de tempo. 

Cobertura vegetal 

Expressão usada no mapeamento de dados ambientais para designar 

tipos ou formas de vegetação, natural ou plantada, que recobrem 

uma certa área. 

Colina 
Pequena elevação do terreno com declives suaves e com menos de 

50 m de altitude. 

Colúvio Material sedimentar mobilizado pela ação gravitacional. 



     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

1162 

Concreto 
Mistura de agregado com ligante (água e cimento, asfalto) que 

endurece adquirindo características semelhantes à rocha. 

Concreto armado 
Concreto cuja massa se encontra disposta em armaduras, com o fim 

de aumentar a sua resistência a determinados esforços. 

Condição de 

tempo 
Condição da atmosfera num instante particular. 

Conservação 

Conjunto de operações destinadas a preservar as características 

técnicas e operacionais de uma rodovia ou obra-de-arte de acordo 

com sua concepção original. Conjunto de trabalhos necessários para 

que uma via ou obra-de-arte mantenha-se em boas condições de 

serviço. 

Corredores 

Termos adotados para designar a ligação entre duas unidades de 

conservação  ou dois ecossistemas importantes, que permite o 

trânsito de animais e deve ser igualmente protegido. O corredor 

pode ser formado por vegetação nativa, reflorestamento ou mesmo 

cultura permanente. 

Corte 
Escavação à céu aberto, feita em uma faixa de terreno para rebaixá-

lo. 

Cubo 

Elemento de conexão do rotor com o eixo de rotação. Abriga o 

sistema de pitch, que é responsável pelo controle do ângulo de 

ataque das pás. 

Curva de nível 

Linha que se apresenta em um mapa ou carta, destinada a retratar 

matematicamente uma forma de relevo, unindo todos os pontos de 

igual altitude, situados acima ou abaixo de uma superfície de 

referência, em geral o nível médio do mar. 

D 

Declividade 
Inclinação do terreno em relação ao plano do horizonte que pode ser 

expressa em percentual (%) ou graus (º). 

Diagnóstico 

ambiental 

Conhecimento de todos os componentes ambientais de uma 

determinada área para caracterização da sua qualidade ambiental. É 

uma das tarefas ou etapa inicial dos estudos de avaliação de impacto 

ambiental (AIA), que consiste na descrição ambiental de área de 

influência ou projeto cujas influências se pretende avaliar. 

Drenagem 

Remoção natural ou artificial de água superficial ou subterrânea de 

uma área determinada; feição linear negativa, produzida por água de 

escorrência, que modela a topografia de uma região. 

E 

Empreiteira 

Empresa, firma ou organização da qual se contratam obras por 

empreitada, na qual a modalidade de contratação tem preço fixo, 

passível de reajustamento por reajuste pela correção de eventual 

desvalorização da moeda. 

Ecossistema 

Comunidade de espécies vegetais, animais e microrganismos de um 

habitat que, em conjunto com os elementos abióticos do ambiente, 

interagem como um sistema estável e clímax. A funcionalidade do 

sistema opera através de cadeias alimentares, que são ciclos 

biológicos de reciclagem da matéria viva, em que espécies 

dependem de outras espécies para completar seu ciclo biológico. No 

estádio clímax, as cadeias biológicas configuram uma rota circular. 

Emissão de ruídos 

Fenômeno acústico causado pela operação de diversas 

máquinas/equipamentos e/ou veículos associados à implantação e 

operação do empreendimento e que contribuem para a poluição 

sonora. 

Entorno 

Área que circunscreve um território, o qual tem limites estabelecidos, 

por constituir espaço ambiental ou por apresentar homogeneidade de 

funções.  
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Erosão 
Desgaste do solo, ocasionado por diversos fatores, tais como: água 

corrente, geleiras, ventos e vagas. 

Escorregamento 
Deslizamento das camadas de um solo, pela perda das condições de 

equilíbrio. 

Espécie 
Conjunto de indivíduos semelhantes e com potencial reprodutivo 

entre si, capazes de originar descendentes férteis. 

Espécie endêmica 
Espécie animal ou vegetal que ocorre somente em uma Determinada 

área ou região geográfica. 

Espécie exótica 
Espécie presente em uma determinada área geográfica da qual não é 

originária. 

Estabilidade de 

talude 

Estado de um talude caracterizado pelo fato de o mesmo resistir às 

solicitações a que se acha submetido e não entrar em regime de 

ruptura. 

Estrada 

Via de trânsito em zonas não urbanas; Via de trânsito, em geral em 

zona não urbana, destinada a veículos rodoviários, animais e pessoas 

e que não tem as características de estrada de rodagem (rodovia), 

nem de autoestrada; Termo genérico para designar via terrestre, 

inclusive estrada de rodagem (rodovia) e autoestrada. 

Estudo de 

alternativas 

Uma das fases da elaboração de projetos, que consiste na análise de 

diversos anteprojetos, com vistas à escolha da solução. 

F 

Faixa de domínio 

Base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas 

pistas de rolamento, canteiros, obras-de-arte, acostamentos, 

sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das 

cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa do 

recuo. 

Faixa de servidão 
Faixa de segurança de uma linha aérea de transmissão de energia 

eletrica. 

Fatores 

ambientais 

São elementos ou componentes que exercem função específica ou 

influem diretamente no funcionamento do sistema ambiental. 

Fundação 
Parte de uma construção destinada essencialmente  distribuir as 

cargas sobre o terreno ou subleito.  

G 

Gerador 
Máquina elétrica de indução ou síncrona que converte o torque 

mecânico em energia elétrica. 

Glebas Parte do terreno que ainda não foi judicialmente dividida.  

Guindaste 
Máquina autopropulsora provida de lança móvel destinada a elevar 

materiais e levá-los de um lugar para outro.  

H 

Hábitat 
Ambiente onde um organismo vive e que oferece condições para seu 

desenvolvimento, sobrevivência e reprodução. 

Herpetofauna 
Conjunto de espécies de anfíbios e répteis que vivem em 

determinada região. 

I 

Ictiofauna Conjunto de espécies de peixes que vivem em determinada região. 

Impacto ambiental 

É a estimativa ou o julgamento do significado e do valor de qualquer  

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 

afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 

atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos  recursos ambientais. 
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Impermeabilização 
Aplicação do processo que torna impermeável à água, uma peça, 

colo ou elemento estrutural. 

Intemperismo 
Processos físicos, químicos e biológicos que atacam a rocha ou 

sedimentos proporcionando sua decomposição. 

Interferência 

eletromagnética 

Perturbação eletromagnética que interrompe, obstrui, degrada ou 

limita o desempenho de equipamentos eletrônicos. Interferência 

passiva das turbinas eólicas com estações de rádio e televisão 

existentes e as emissões eletromagnéticas provenientes dos 

aerogeradores. 

Inundação 

Ato ou efeito de cobrir com água, encher de água. Efeito de 

transbordamento de rios, canais (enchentes) ou de chuvas fortes, e 

que consiste no alagamento de área de terreno. 

J 

Jazida 
Depósito natural suscetível de fornecer material para a finalidade 

visada. 

L 

Linha de 

transmissão 

Conjunto de estruturas, condutores, para-raios e acessórios, que faz 

a interligação para o transporte de energia entre subestações 

M 

Manejo 

Aplicação de programa de utilização dos ecossistemas ou de espécies 

em teorias ecológicas sólidas, para garantir que os valores 

intrínsecos das áreas naturais não sejam alterados; forma de 

interferência humana frequentemente adotada para atenuar ou 

eliminar desequilíbrios num ecossistema. 

Mastofauna 
Conjunto de espécies de mamíferos que vivem em determinada 

região. 

Microclima Clima local, em escala de pequenos ambientes. 

Mitigação 
Processo que identifica ações para evitar, diminuir ou compensar 

impactos ambientais adversos previstos. 

Motoniveladora 

Máquina autopropulsora, cujo principal elemento consiste numa 

lâmina acionável em diferentes posições, destinada a executar 

trabalhos de conservação e construção de estradas. 

Movimentos de 

massa 
Movimentação de uma grande quantidade de sedimentos ou solos. 

N 

Nacele 
Estrutura de metal/fibra/plástico que abriga os componentes e 

sistemas no topo da torre. 

Nicho ecológico 
Gama total de condições e recursos onde os indivíduos ou 

populações vivem ou reproduzem. 

O 

- - 

P 

Paisagem 
Área heterogênea formada por um conjunto de ecossistemas 

interagentes que se repete em determinada região. 

Parcelamento do 

solo 

Qualquer forma de divisão de uma gleba em unidades autônomas, 

podendo ser classificada em loteamento ou desmembramento, 

regulamentada por legislação específica. 

Pavimento 

Estrutura construída após a terraplanagem, destinada a resistir e 

distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos veículos, a 

melhorar as condições de rolamento quando ao conforto e segurança 

e a resistir os esforços horizontais, tornando mais durável a 

superfície de rolamento. . 
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Pedestre Pessoa que se desloca ou se acha a pé em via pública. 

Planta 

planialtimétrica 

Projeção horizontal de um levantamento topográfico, com 

informações planimétricas e altimétricas, a fim de fornecer o maior 

número possível de informações da superfície representada para 

efeitos de estudo, planejamento e viabilização de projetos. 

R 

Rede viária 
Conjunto de vias (rodoviárias, hidroviárias, ferroviárias, aeroviárias) 

destinadas ao transporte. 

Registro 

arqueológico 

Referência genérica aos objetos, artefatos, estruturas e construções 

produzidas pelas sociedades do passado, inseridas em determinado 

contexto.  

Retroescavadeira 

Escavadora de colher, com caçamba invertida, que trabalha o terreno 

de cima para baixo permitindo escavações em cotas inferiores à do 

plano onde se acha assentada. 

Rotor 
Conjunto de pás com perfil aerodinâmico especial que captura a 

energia cinética do vento. 

S 

Sarjeta 

Dispositivo de drenagem superficial, construído na plataforma, com a 

finalidade de conduzir longitudinalmente, para um local próprio, as 

águas que caem sobre ela e os taludes.  

Sistema de 

posicionamento 

(yaw) 

Acionamento com motorredutores que giram toda a nacela com o 

objetivo de manter o eixo de rotação sempre alinhado com a direção 

do vento. 

Sistema de 

transmissão 

Sistema mecânico composto de eixos e mancais, com ou sem caixa 

multiplicadora de velocidades, para transmissão do torque mecânico 

até o gerador elétrico. 

Sítio arqueológico 

Local que apresenta vestígios relacionados a estruturas de ocupação 

humana, que podem ser de diferentes naturezas (aldeias, cemitérios, 

acampamentos, etc.). 

Sombreamento 

(shadow flicker) 

Efeito causado pela rotação das pás dos aergoeradores sob a luz do 

sol, produzindo sombras no solo e resultando em alterações na 

intensidade da luz. 

Subestação 

Área onde está inserido o conjunto de máquinas, aparelohs e 

circuitos visando mofificar o nível de tensão e corrente e distribuir a 

energgia para sistemas e linhas diversos. 

Sumidouro 
Abertura por onde um líquido se escoa, que desaparece terra a 

dentro, ressurgindo em outros sítios mais baixos.  

T 

Talude Superfície inclinada oriunda de escavação no solo ou aterro. 

Terraplenagem 

Conjunto de operações de escavação, carga, transporte, descarga, 

compactação de solos, aplicadas na construção de aterros e cortes, 

dando à superfície do terreno a forma projetada para construção.  

Torre 

Estrutura de aço/concreto que suporta a nacela e o rotor. Também é 

usada para passagem dos cabos de energia/sinal e para acesso aos 

componentes no topo da torre. 

Turbina eólica 

Equipamento formado por componentes mecânicos e elétricos 

responsável pela conversão da energia cinetica do vento em energia 

elétrica aproveitável. 

Tráfego 

Transporte, em veículos, de mercadorias e/ou passageiros nas vias. 

Utilização de qualquer via pública para fins de circulação ou de 

estacionamento por parte de pedestres, de animais montados ou 

conduzidos e de veículos de qualquer espécie, isolados ou em 

grupos. 
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Treliça 
Peça estrutural formada por elementos justapostos organizados 

segundo triângulos. 

V 

Valeta 
Vala de pequena seção transversal, para coleta e escoamento de 

águas superficiais. 

Z 

Zoneamento 
Divisão de uma área urbana em setores reservados a certas 

atividades. 
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Anexo 01 

ARTs e CTFs da equipe técnica 

 

 

 









































Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança

Data da operação: 13/04/2016 - 12h22

N° de controle: 931.274.091.949.362.905 | Documento: 0008361

Conta de débito: Agência: 3329 | Conta: 0002812-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: Assessoria Tecnica Ambiental Ltda| CNPJ: 005.688.216/0001-05

Código de barras: 10490 81290 43010 200244 01615 174735 3 67720000019596

Banco destinatário: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de vencimento: 22/04/2016

Valor: R$ 195,96

Data de débito: 13/04/2016

Descrição: CREA ART

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

kPiru#hC muUL@yW3 uFjHRRcJ uzPRxFWe r5DFwMbu jEpKy6Ao p4j?jUVh VfL?PVD7

HORWJNHp oSNrDDC6 6FNZMIGP x#epPAd8 ZTimfE6c KxrX9AIq #min2QWG QIdaEjxp

36ARPqN# umu7Dd*s zSSLR@OD tEvmB9GB FMUiSE#l b#YSBf*b 93148196 13265061

Banco Bradesco S/A https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

1 de 1 13/04/2016 12:24







Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES E
INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Data de última atualização: 20/01/2017 Data de validade: 18/06/2017

CNPJ: 05.688.216/0001-05

RAZÃO SOCIAL: ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL LTDA.

LOGRADOURO: R. MAL. JOSÉ BERNARDINO BORMANN

N.º: 821 COMPLEMENTO: 

MUNICÍPIO: CURITIBA UF: PARANA

Responsáveis técnicos: N.º de registro no banco de dados do ibama:
FERNANDO ALBERTO PROCHMANN 1728257

Atividades declaradas:
Consultoria técnica

TERMOS DA INSCRIÇÃO NO CTF/AIDA

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente -

CONAMA

A inscrição no CTF/AIDA não desobriga a pessoa jurídica da obtenção de:

i) licenças, autorizações, permissões, concessões, ou alvarás;

ii) documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização

Profissional;

iii) demais documentos exigíveis por órgãos e entidades federais, distritais, estaduais e municipais para o exercício de suas

atividades; e

iv) do Comprovante de Inscrição e do Certificado de Regularidade emitidos pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades

Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, quando esses também forem exigíveis.

O Comprovante de Inscrição no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

jurídica inscrita.

IBAMA - CTF/AIDA 20/01/2017 - 10:44:10





Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5936002       18/04/2017 18/04/2017 18/07/2017

Dados básicos:
CPF: 707.342.591-15

Nome: AUGUSTO CÉSAR DE PAULA POLESE

Endereço:
logradouro: RUA JOSÉ MERHY

N.º: 1680 Complemento: BLOCO 7B AP. 02

Bairro: BOA VISTA Município: CURITIBA

CEP: 82560-440 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2148-10 Engenheiro Cartógrafo Elaborar documentos cartográficos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação JYWUH2CHF5A5HCP2

IBAMA - CTF/AIDA 18/04/2017 - 13:46:31



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
572124        21/02/2017 21/02/2017 21/05/2017

Dados básicos:
CPF: 018.246.819-41

Nome: DENILSON ROBERTO JUNGLES DE CARVALHO

Endereço:
logradouro: RUA DOUTOR JOÃO DE OLIVEIRA PASSOS, 25

N.º: 25 Complemento: CASA

Bairro: BOM RETIRO Município: CURITIBA

CEP: 80520-320 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação X8RNDZVQCEVEFZSL

IBAMA - CTF/AIDA 21/02/2017 - 14:15:36



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6510372       09/03/2017 09/03/2017 09/06/2017

Dados básicos:
CPF: 078.658.549-86

Nome: DHYEISA LUMENA ROSSI

Endereço:
logradouro: RUA TREZE DE MAIO

N.º: 18 Complemento: APTO 1202

Bairro: CENTRO Município: CURITIBA

CEP: 80020-270 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2511-20 Sociólogo Elaborar documentos técnico-científicos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação BRHJ9YU9ETPM7ZY1

IBAMA - CTF/AIDA 09/03/2017 - 19:51:03



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5011173       18/04/2017 18/04/2017 18/07/2017

Dados básicos:
CPF: 036.343.789-48

Nome: FABIO MANASSES

Endereço:
logradouro: RUA ALZIRA DE ARAÚJO SOUZA

N.º: 91 Complemento:

Bairro: CONJUNTO ÁQUILA - ATUBA Município: PINHAIS

CEP: 83326-140 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2134-05 Geólogo Pesquisar natureza geológica, geofísica e oceanográfica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação RT76JT466ZWC6RZ9

IBAMA - CTF/AIDA 18/04/2017 - 13:34:58



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6369419       18/04/2017 18/04/2017 18/07/2017

Dados básicos:
CPF: 008.341.769-98

Nome: FERNANDA CARVALHO NOWACKI

Endereço:
logradouro: RUA ELIAS THOMÉ

N.º: 105 Complemento:

Bairro: PILARZINHO Município: CURITIBA

CEP: 82120-370 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2221-20 Engenheiro Florestal Elaborar documentação técnica e científica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação C32FTAQ3E6ISZWB9

IBAMA - CTF/AIDA 18/04/2017 - 13:53:55



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
1728257       21/02/2017 21/02/2017 21/05/2017

Dados básicos:
CPF: 035.168.999-05

Nome: FERNANDO ALBERTO PROCHMANN

Endereço:
logradouro: RUA CORONEL ANTÔNIO RICARDO DOS SANTOS

N.º: 1045 Complemento: CASA 02

Bairro: HAUER Município: CURITIBA

CEP: 81630-250 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2145-05 Engenheiro Químico Elaborar documentação técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação PU9V6I5BX8YJYFFM

IBAMA - CTF/AIDA 21/02/2017 - 17:47:04



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5023081       04/05/2017 04/05/2017 04/08/2017

Dados básicos:
CPF: 062.391.079-99

Nome: FLÁVIO EDUARDO AMARAL HERZER

Endereço:
logradouro: R. JUVENAL CARVALHO

N.º: 80 Complemento: AP 23 B3

Bairro: FAZENDINHA Município: CURITIBA

CEP: 81320-186 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação W6EBS7C2AEG77LIY

IBAMA - CTF/AIDA 04/05/2017 - 10:28:03



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5277165       21/02/2017 21/02/2017 21/05/2017

Dados básicos:
CPF: 018.632.391-38

Nome: GISLAINE GARCIA GALERIANI

Endereço:
logradouro: AVENIDA PEDRO CAMPOS, 418

N.º: 418 Complemento: CASA

Bairro: CENTRO Município: ITIQUIRA

CEP: 78790-000 UF: MT

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 8HGNHNIYWDC68XBI

IBAMA - CTF/AIDA 21/02/2017 - 14:12:18



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
3156764       07/04/2017 07/04/2017 07/07/2017

Dados básicos:
CPF: 048.411.149-39

Nome: GUSTAVO OLIVEIRA BORGES

Endereço:
logradouro: RUA BRIGADEIRO FRANCO

N.º: 541 Complemento: APTO 104

Bairro: MERCES Município: CURITIBA

CEP: 80430-210 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 32K7VK1QR959HU79

IBAMA - CTF/AIDA 07/04/2017 - 12:04:59



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6173981       12/04/2017 12/04/2017 12/07/2017

Dados básicos:
CPF: 010.319.789-33

Nome: LUCAS MANSUR SCHIMALESKI

Endereço:
logradouro: RUA CORONEL FRANCISCO DE PAULA MOURA BRITO

N.º: 420 Complemento:

Bairro: BACACHERI Município: CURITIBA

CEP: 82520-570 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Realizar pesquisas geográficas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 3GZPQ6M14CHKSSMY

IBAMA - CTF/AIDA 12/04/2017 - 09:32:41



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5525387       05/05/2017 05/05/2017 05/08/2017

Dados básicos:
CPF: 839.223.009-44

Nome: MARCELO LING TOSTA DA SILVA

Endereço:
logradouro: DO HERVAL

N.º: 100 Complemento: 703

Bairro: ALTO DA RUA XV Município: CURITIBA

CEP: 80040-010 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2512-30 Economista Ambiental Analisar ambiente econômico

2512-30 Economista Ambiental
Elaborar projetos (pesquisa econômica, de mercados, viabilidade

econômica etc)

2512-30 Economista Ambiental
Executar projetos (pesquisa econômica, de mercados, viabilidade

econômica etc)

2512-30 Economista Ambiental Participar do planejamento estratégico e de curto prazo

2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação R854Z6BYPM3FKANK

IBAMA - CTF/AIDA 05/05/2017 - 15:26:52



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
100593        27/02/2017 27/02/2017 27/05/2017

Dados básicos:
CPF: 514.620.289-34

Nome: PEDRO LUIZ FUENTES DIAS

Endereço:
logradouro: RUA EDUARDO SPRADA

N.º: 1767 Complemento: CASA 02

Bairro: BATEL Município: CURITIBA

CEP: 81210-370 UF: PR

Chave de autenticação 3DBGN6FWI8JXVUUI

IBAMA - CTF/AIDA 27/02/2017 - 18:08:56



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
539019        01/03/2017 01/03/2017 01/06/2017

Dados básicos:
CPF: 974.713.569-87

Nome: SONIA BURMESTER DO AMARAL

Endereço:
logradouro: RUA CAMÕES

N.º: 1790 Complemento: 202 C

Bairro: HUGO LANGE Município: CURITIBA

CEP: 80040-180 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Tratar informações geográficas em base georreferenciada

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação NMP83ASQIBBUSH8T

IBAMA - CTF/AIDA 01/03/2017 - 14:09:22



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5812499       18/04/2017 18/04/2017 18/07/2017

Dados básicos:
CPF: 061.777.659-80

Nome: THIAGO AUGUSTO MEYER

Endereço:
logradouro: JULIO ZANINELLI, 104

N.º: 104 Complemento:

Bairro: BOM RETIRO Município: CURITIBA

CEP: 80520-160 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2221-20 Engenheiro Florestal Prestar assistência e consultoria técnicas e extensão rural

2221-20 Engenheiro Florestal
Executar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos

naturais renováveis e ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação G3L16S32FNUVXCLC

IBAMA - CTF/AIDA 18/04/2017 - 13:56:46



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6112292       21/02/2017 21/02/2017 21/05/2017

Dados básicos:
CPF: 082.288.729-09

Nome: THIAGO MORIGGI

Endereço:
logradouro: RUA JORGE BATISTA CROCETTI

N.º: 434 Complemento: CASA 09

Bairro: CAPÃO DA IMBUIA Município: CURITIBA

CEP: 82800-280 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-05 Engenheiro Ambiental Elaborar projetos ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 1GUWB3FV39HNDIRL

IBAMA - CTF/AIDA 21/02/2017 - 14:40:19



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6870496       03/05/2017 03/05/2017 03/08/2017

Dados básicos:
CPF: 088.426.529-38

Nome: VITOR DOS SANTOS FRANÇA

Endereço:
logradouro: RUA NICARAGUA

N.º: 2219 Complemento: SOBRADO 4

Bairro: BACACHERI Município: CURITIBA

CEP: 82515-260 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2512-05 Economista Analisar ambiente econômico

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 32UH8IPLMQ2QTPBW

IBAMA - CTF/AIDA 03/05/2017 - 15:34:09



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6108171       01/03/2017 01/03/2017 01/06/2017

Dados básicos:
CPF: 044.539.899-03

Nome: WELLINGTON MONTEIRO DA SILVA SANTOS

Endereço:
logradouro: RUA DR VILSON PIEBEGONDA

N.º: 37 Complemento:

Bairro: CIC Município: CURITIBA

CEP: 81450-550 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

3111-05 Técnico Químico Executar ensaios físico-químicos

3111-05 Técnico Químico Elaborar documentação técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação MWFLGZSL6EFM629Y

IBAMA - CTF/AIDA 01/03/2017 - 14:06:56
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Lista de legislação aplicável 
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1 

LISTA DE REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 

1.1. Normas técnicas 

ABNT NBR IEC 61400-21:2010: Esta parte da ABNT NBR IEC 61400 

inclui definição e especificação das grandezas a serem determinadas para 

caracterizar a qualidade da energia elétrica de um aerogerador conectado 

à rede. 

 

IEC 61400-1: Requisitos de projeto (Design requirements) - Edição 3.0, 

(2005). É a principal norma sobre o assunto, define os requisitos de 

projeto para aerogeradores de grande porte. 

 

IEC 61400-11: Técnicas de medição de ruído acústico (Acoustic noise 

measurement techniques) - Edição 2.1, (2006). Define a metodologia para 

medição da emissão de ruído acústico dos aerogeradores 

 

IEC/TS 61400-14: Declaração do nível de potência sonora aparente e 

dos valores de tonalidade (Declaration of apparent sound power level and 

tonality values) - Edição 1.0, (2005). Especificação técnica que define os 

métodos para a declaração do nível de potência sonora e os valores das 

componentes tonais emitidos pelas turbinas eólicas. 

 

IEC 61400-22: Ensaios de conformidade e certificação (Conformity 

testing and certification) - Edição 1.0, (2010). Define as regras e 

procedimentos para certificação de tipo da turbina eólica e para 

certificação de projetos de parque eólico instalado em terra ou no mar. 

 

ABNT NBR 15415: 2006: Métodos de medição e níveis de referência 

para exposição a campos elétricos e magnéticos na frequência de 50 Hz e 

60 Hz. 
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ABNT NBR 10004: 2004: Resíduos sólidos – Classificação. 

 

ABNT NBR 14653-3: 2004: Avaliação de bens. Parte 3: Imóveis rurais. 

 

ABNT NBR 14653-1: 2001: Avaliação de bens. Parte 1: Procedimentos 

gerais. 

 

ABNT NBR IEC 10151: 2000: Avaliação do ruído em áreas habitadas, 

visando o conforto da comunidade – Procedimento. 

 

ABNT NBR 13969: 1997: Tanques sépticos – Unidades de tratamento 

complementar e disposição final de efluentes líquidos – Projeto, 

construção e operação. 

 

ABNT NBR 7229: 1993: Projeto, construção e operação de sistemas de 

tanques sépticos. 

 

ABNT NBR 5422: 1985: Projeto de linhas aéreas de transmissão de 

energia elétrica – Procedimento. 

 

IFC – International Finance Corporation. Guias sobre meio ambiente, 

saúde e segurança para energia eólica. 2015. 
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2. LISTA DE ATOS LEGAIS (ANEXO AO ESTUDO) 

Legislação federal: 

Constituição Federal de 1988 - Artigo 225 e seguintes - Dispõe sobre o 

meio ambiente. 

 

Lei nº 12.783/2013 - Dispõe sobre as concessões de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos 

encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária, e dá outras 

providências. 

 

Lei nº 12.651/2012 - Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá 

outras providências.   

 

Lei Complementar nº 140/2011 - Fixa normas 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. 

 

Lei nº 12.187/2009 - Institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima - PNMC e estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e 

instrumentos. Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das 

políticas públicas e programas governamentais deverão compatibilizar-se 

com os mesmos desta Política Nacional. 

 

Lei nº 11.428/2006 - Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 

nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.  

 

Lei nº 10.848/2004 - Dispõe sobre a comercialização de energia 

elétrica, altera as Leis nos 5.655/1971, 8.631/1993, 9.074/1995, 
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9.427/1996, 9.478/1997, 9.648/1998, 9.991/2000, 10.438/2002, e dá 

outras providências. 

 

Lei nº 10.711/2003 - Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e 

Mudas e dá outras providências. 

 

Lei nº 9.985/2000 - Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII 

da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza e dá outras providências. 

 

Lei nº 9.966/2000 - Dispõe sobre a prevenção, o controle e a 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 

substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá 

outras providências. 

 

Lei nº 9.795/1999 - Determina como obrigatório a promoção, pelos 

empreendedores, de capacitação aos trabalhadores, visando a 

conservação ambiental. 

 

Lei nº 9.605/1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

 

Lei nº 9.478/1997 - Dispõe sobre a política energética nacional e dá 

outras providências. 

 

Lei nº 9.427/1996 - Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia 

elétrica. Estende a isenção do pagamento de compensação financeira pela 

energia elétrica (Lei 7.990/89, Art. 4º, I) para as usinas hidrelétricas com 

potência entre 1 e 30 MW, destinada a produção independente ou 

autoprodução, mantidas as características de pequena central hidrelétrica, 
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que iniciarem a operação após a publicação da Lei 9.648/98 (Art. 26, I e § 

4º). 

 

Lei nº 8.171/1991 - Dispõe sobre a política agrícola. 

 

Lei nº 6.938/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA e institui o Cadastro de Defesa 

Ambiental. A Lei estabelece, ainda, como instrumentos da Política 

Nacional de Meio Ambiente, o licenciamento pelo órgão competente, a 

revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras e o Cadastro 

Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras 

dos recursos ambientais. 

 

Lei nº 6.902/1981 - Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, 

Áreas de Proteção Ambiental e dá outras providências. 

 

Lei nº 6.766/1979 - Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e dá 

outras providências.  

 

Lei nº 5.197/1967 - Código de Fauna. Dispõe sobre a Proteção à Fauna, 

e dá outras Providências.  

 

Lei nº 4.132/1962 - Define os casos de desapropriação por interesse 

social e dispõe sobre sua aplicação. 

 

Lei nº 3.924/1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-

históricos. 

 

Lei nº 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos sólidos 

(PNRS) 
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Decreto n° 8437/2015 – Regulamenta o disposto no art. 7º, caput, 

inciso XIV, alínea "h", e parágrafo único, da Lei Complementar nº 140, de 

8 de dezembro de 2011, para estabelecer as tipologias de 

empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental será de 

competência da União.  

 

Decreto nº 8.379/2014 - Altera o Decreto no 5.163, de 30 de julho de 

2004, que regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo 

de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia 

elétrica. 

 

Decreto n° 7.747/2012 – Institui a Política Nacional de Gestão 

Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, e dá outras 

providências.  

 

Decreto nº 6.848/2009 – Para os fins de fixação da Compensação 

Ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o IBAMA 

estabelece o grau de impacto ambiental a partir de Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental e respectivo Relatório - EIA/RIMA, ocasião em que 

considerará, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o 

meio ambiente. 

 

Decreto nº 6.660/2008 – Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, 

de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 

 

Decreto nº 6.514/2008 - Dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo 

federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. 
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Decreto nº 5.163/2004 - Regulamenta a comercialização de energia 

elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de 

geração de energia elétrica, e dá outras providências. 

 

Decreto nº 5.092/2004 - Define regras para identificação de áreas 

prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos 

benefícios da biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do 

Meio Ambiente. 

 

Decreto nº 5.025/ 2004 - Regulamenta o inciso I e os §§ 1º, 2º, 3º, 4º 

e 5º do art. 3º da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, no que dispõem 

sobre o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - 

PROINFA, primeira etapa, e dá outras providências. 

 

Decreto nº 4.613/2003 - Regulamenta o Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, e dá outras providências 

 

Decreto nº 3.551/2000 - Institui o Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o 

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências. 

 

Decreto nº 1.752/1995 - Regulamenta o pagamento da compensação 

financeira instituída pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá 

outras providências. 

 

Decreto nº 99.274/1990 - Regulamenta as Leis nº 6.902, de 27 de 

abril de 1981 e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e estabelece que 

dependerão de licenciamento do órgão ambiental competente as 

atividades que utilizam recursos ambientais, consideradas efetivas ou 

potencialmente poluidoras ou capazes de causar degradação ambiental e 

que será exigido EIA e respectivo RIMA para fins do licenciamento. 
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Decreto nº 77.775/1976 - Regulamenta o inciso I e os §§ 1º, 2º, 3º, 4º 

e 5º do art. 3º da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, no que dispõem 

sobre o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - 

PROINFA, primeira etapa, e dá outras providências. 

 

Decreto-Lei nº 4.146/1942 - Dispõe sobre a proteção dos depósitos 

fossilíferos. 

 

Decreto-Lei nº 3.365/1941 - Dispõe sobre desapropriações por 

utilidade pública. 

 

Decreto-Lei nº 025/1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico 

e artístico nacional. 

 

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015 – Estabelece procedimentos 

administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais 

participe.  

 

Portaria IPHAN nº 007/1988 - Estabelece os procedimentos 

necessários à comunicação prévia, às permissões e às autorizações para 

pesquisas e escavações arqueológicas em sítios arqueológicos previstas na 

Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961. 

 

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

Instrução Normativa MMA n° 02/2015 - Dispõe sobre a supressão de 

vegetação e a captura, o transporte, o armazenamento, a guarda e 

manejo de espécimes da fauna, no âmbito do licenciamento ambiental. 

 

Portaria MMA n° 445/2014 - Reconhece como espécies de peixes e 

invertebrados aquáticos da fauna brasileira ameaçadas de extinção 
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aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos". 

 

Portaria MMA n° 444/2014 - Reconhece como espécies da fauna 

brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional 

Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção" - Lista, conforme 

Anexo I da presente Portaria, em observância aos arts. 6º e 7º, da 

Portaria nº 43, de 31 de janeiro de 2014. 

 

Portaria MMA n° 443/2014 - Reconhece como espécies da flora 

brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional 

Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção”. 

 

Portaria MMA n° 421/2011 – Dispõe sobre o licenciamento e a 

regularização ambiental federal de sistemas de transmissão de energia 

elétrica e dá outras providências. 

 

Portaria MMA nº 358/2009 - Institui o Programa Nacional de 

Conservação do Patrimônio Espeleológico, que tem como objetivo 

desenvolver estratégia nacional de conservação e uso sustentável do 

patrimônio espeleológico brasileiro. 

 

Portaria MMA nº 009/2007 - Dispõe sobre o reconhecimento de áreas 

prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de 

benefícios da biodiversidade brasileira, e dá outras providências. 

 

Portaria Interministerial MME/MMA/MAPA/MPA nº 340/2012 - 

Estabelece competências e procedimentos para a execução do Cadastro 

Socioeconômico para fins de identificação, quantificação, qualificação e 

registro público da população atingida por empreendimentos de geração 

de energia hidrelétrica. 
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Portaria Interministerial MMA/MINC nº 003/1997 - Institui o 

Programa de Qualidade Ambiental - PQA. 

 

MINTER – Ministério do Interior 

Portaria MINTER nº 231/1976 - Estabelece padrões de qualidade do 

ar.  

 

MS – Ministério da Saúde 

Portaria nº 2.914/2011 – Dispõe sobre os procedimentos de controle e 

de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. 

 

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego 

Portaria MTE nº 3.214/1978 - Aprova as normas regulamentadoras - 

NR - do capitulo V. título II, da consolidação das leis do trabalho, relativas 

à segurança e medicina do trabalho. 

 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis 

Instrução Normativa IBAMA nº 02/2015 - Altera a Instrução 

Normativa do IBAMA nº 06, de 24 de março de 2014, que regulamenta o 

Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 

Recursos Ambientais - RAPP.  

 

Instrução Normativa IBAMA nº 022/2014 - Estabelece critérios e 

procedimentos para as análises dos pedidos e concessões de anuências 

prévias para a supressão de vegetação de mata atlântica primária ou 

secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração. 

 

Instrução Normativa IBAMA nº 06/2014 - Regulamenta o Relatório 

Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 

Ambientais - RAPP. 
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Instrução Normativa Conjunta ICMBio-IBAMA nº 01/2014 - 

Estabelece procedimentos entre o ICMBio e o IBAMA para o manejo e a 

conservação de espécies da fauna silvestre brasileira. 

 

Instrução Normativa IBAMA nº 13/2013 - Estabelece os 

procedimentos para padronização metodológica dos planos de 

amostragem de fauna exigidos nos estudos ambientais necessários para o 

licenciamento ambiental de rodovias e ferrovias. 

 

Instrução Normativa IBAMA nº 006/2013 - Regulamenta o Cadastro 

Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 

Recursos Ambientais - CTF/APP. 

 

Instrução Normativa IBAMA nº 010/2012 - Regula os procedimentos 

para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente, a imposição das sanções, a defesa, o sistema 

recursal e a cobrança de multas no âmbito do IBAMA. 

 

Instrução Normativa IBAMA nº 004/2011 - Estabelece procedimentos 

para elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD ou 

Área Alterada, para fins de cumprimento da legislação ambiental. 

 

Instrução Normativa IBAMA nº 005/2009 - Dispõe sobre a 

padronização e apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA. 

 

Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007 - Estabelece os critérios 

para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, 

monitoramento, salvamento, resgate e destinação) em áreas de influencia 

de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente 

causadoras de impactos à fauna sujeitas ao licenciamento ambiental, 

como definido pela Lei nº 6938/81 e pelas Resoluções Conama n.º 001/86 

e nº 237/97. 
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Instrução Normativa IBAMA nº 141/2006 - Regulamenta o controle e 

o manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva. 

 

Portaria Normativa IBAMA nº 010/2009 - Sem prejuízo dos 

dispositivos da legislação de tutela à fauna, a aplicação da Instrução 

Normativa nº 146, de 10 janeiro de 2007, fica restrita ao licenciamento de 

empreendimentos de aproveitamento hidrelétrico. 

 

ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

 

Portaria ICMBio nº 36/2011 - Cria o Conselho Consultivo do Refúgio de 

Vida Silvestre dos Campos de Palmas/PR. 

 

CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

Resolução CNRH nº 145/2012 - Estabelece diretrizes para a 

elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas e dá 

outras providencias. 

 

Resolução CNRH n° 140/2012 - Estabelece critérios gerais para 

outorga de lançamento de efluentes com fins de diluição em corpos de 

água superficiais. 

 

Resolução CNRH nº 91/2008 - Dispõe sobre procedimentos gerais para 

o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos. 

 

Resolução CNRH nº 058/2006 - Aprova o Plano Nacional de Recursos 

Hídricos. 

 

Resolução CNRH nº 030/2002 - Define metodologia para codificação 

de bacias hidrográficas, no âmbito nacional. 
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Resolução CNRH nº 016/2001 - Dispõe sobre a outorga de direito de 

uso de recursos hídricos. 

 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

Resolução Normativa ANEEL nº 740/2016 – Estabelece os 

procedimentos gerais para requerimento de Declaração de Utilidade 

Pública – DUP, de áreas de terra necessárias à implantação de instalações 

de geração e de Transporte de Energia Elétrica, por concessionários, 

permissionários e autorizados e dá outras providências. 

 

Resolução Normativa ANEEL nº 616/2014 - altera a Resolução 

Normativa nº 398/2010, que regulamenta a Lei nº 11934/2009, no que se 

refere aos limites da exposição humana a campos elétricos e magnéticos 

originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica, na frequência de 60Hz. 

 

Resolução Normativa ANEEL nº 583/2013 - Estabelece os 

procedimentos e condições para obtenção e manutenção da situação 

operacional e definição de potência instalada e líquida de empreendimento 

de geração de energia elétrica. 

 

Resolução Normativa ANEEL nº 425/2011 - Aprova os critérios para 

definição das instalações de geração de energia elétrica de interesse do 

sistema elétrico interligado e daquelas passíveis de descentralização das 

atividades de controle e fiscalização, sob coordenação da 

Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração -SFG/ANEEL.  

 

Resolução Normativa ANEEL nº 398/2010 - Regulamenta Lei nº 

11.934/2009, 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. (Redação dada pela REN ANEEL 616 de 

01/07/2014). 
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Resolução Normativa ANEEL nº 259/2003 - Estabelece os 

procedimentos gerais para requerimento de declaração de utilidade 

pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão 

administrativa, de áreas de terras necessárias à implantação de 

instalações de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica, 

por concessionários, permissionários ou autorizados. 

 

Resolução Normativa ANEEL nº 407/2000 - Define a sistemática de 

fixação da potência instalada para todos os fins de regularização, 

fiscalização e outorga dos serviços de geração de energia elétrica. 

 

Resolução Normativa ANEEL nº 318/1998 - Estabelece o processo de 

fiscalização e aprova procedimentos para regular a imposição de 

penalidades aos agentes delegados de instalações e serviços de energia 

elétrica, referentes às infrações apuradas. 

 

ANA - Agência Nacional de Águas 

Resolução ANA n° 025/2012 - Estabelece diretrizes para análise dos 

aspectos de qualidade de água dos pedidos de Declaração de Reserva de 

Disponibilidade Hídrica e de outorga de direito de uso de recursos hídricos 

em reservatórios de domínio da União.   

 

Resolução ANA n° 724/2011 - Estabelece procedimentos padronizados 

para a coleta e preservação de amostras de águas superficiais para fins de 

monitoramento da qualidade dos recursos hídricos, no âmbito do 

Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA).  

 

Resolução ANA nº 707/2004 - Dispõe sobre procedimentos de 

natureza técnica e administrativa a serem observados no exame de 

pedidos de outorga, e dá outras providências. 
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Resolução ANA nº 135/2002 – Dispõe sobre a tramitação de outorga. 

 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente:  

Resolução CONAMA nº 473/2015 - Prorroga os prazos previstos no 

§2º do art. 1º e inciso III do art. 5º da Resolução nº 428, de 17 de 

dezembro de 2010, que dispõe no âmbito do licenciamento ambiental 

sobre a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade 

de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 

18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela 

administração da UC no caso de licenciamento ambiental de 

empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências ok 

 

Resolução CONAMA nº 469/2015 - Altera a Resolução CONAMA no 

307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

 

Resolução CONAMA nº 462/2014 - Estabelece procedimentos para o 

licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia 

elétrica a partir de fonte eólica em superfície terrestre, altera o art. 1º da 

Resolução CONAMA n.º 279, de 27 de julho de 2001, e dá outras 

providências.  

 

Resolução CONAMA nº 460/2013 - Altera a Resolução CONAMA n. 

420, de 28 de dezembro de 2009, que dispõe sobre critérios e valores 

orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas e dá outras providências. 

 

Resolução CONAMA nº 430/2011 - Dispõe sobre as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução 

nº 357/2005, do CONAMA. 
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Resolução CONAMA nº 429/2011 - Dispõe sobre a metodologia de 

recuperação das Áreas de Preservação Permanente - APPs. 

 

Resolução CONAMA nº 428/2010 - Dispõe, no âmbito do 

licenciamento ambiental, sobre a autorização do órgão responsável pela 

administração da Unidade de Conservação (UC), de que trata o artigo 36, 

§ 3o, da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência 

do órgão responsável pela administração da UC no caso de licenciamento 

ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras 

providências. 

 

Resolução CONAMA nº 423/2010 - Dispõe sobre parâmetros básicos para 

identificação e análise da vegetação primária e dos estágios sucessionais da vegetação 

secundária nos Campos de Altitude associados ou abrangidos pela Mata Atlântica. 

 

Resolução CONAMA nº 382/2006 - Estabelece os limites máximos de 

emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. 

 

Resolução CONAMA nº 378/2006 - Define quais os empreendimentos 

considerados potencialmente causadores de impacto ambiental nacional 

ou regional envolvendo a exploração ou supressão de vegetação. 

 

Resolução CONAMA nº 371/2006 - Estabelece diretrizes aos órgãos 

ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de 

gastos de recursos advindos de compensação ambiental decorrente dos 

impactos causados pela implantação de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, 

com fundamento em Estudos de Impacto Ambiental-EIA e Relatório de 

Impacto Ambiental-RIMA, conforme o art. 36 da Lei nº 9.985/2000, e no 

art. 31 do Decreto nº 4.340/2002. 
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Resolução CONAMA nº 369/2006 - 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.  

 

Resolução CONAMA nº 357/2005 - 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 nº 347/2004 - Dispõe sobre a proteção do 

patrimônio espeleológico. 

 

Resolução CONAMA nº 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

 

Resolução CONAMA nº 306/2002 - Estabelece os requisitos mínimos e 

o termo de referência para realização de auditorias ambientais. 

 

Resolução CONAMA nº 303/2002 - Dispõe sobre parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 

 

Resolução CONAMA nº 281/2001 - Dispõe sobre modelos simplificados 

de publicação dos pedidos de licenciamento ambiental, de sua renovação 

e concessão. 

 

Resolução CONAMA nº 279/2001 - Estabelece procedimentos para o 

licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com 

pequeno potencial de impacto ambiental. 
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Resolução CONAMA nº 274/2000 - Dispõe sobre a classificação das 

águas doces, salobras e salinas essencial à defesa dos níveis de qualidade, 

de modo a assegurar as condições de balneabilidade. 

 

Resolução CONAMA nº 238/1997 - Aprova a Política Nacional de 

Controle da Desertificação. 

 

Resolução CONAMA nº 237/1997 - Revisão dos procedimentos e 

critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a 

utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão 

ambiental.  

 

Resolução CONAMA nº 009/1996 - Dispõe sobre os corredores entre 

os remanescentes de Mata Atlântica. 

 

Resolução CONAMA nº 003/1996 - Define vegetação remanescente de 

Mata Atlântica. 

 

Resolução CONAMA nº 002/1994 - Define as formações vegetais 

primárias, bem como os estágios sucessionais de vegetação secundária, 

com finalidade de orientar os procedimentos de licenciamento de 

exploração da vegetação nativa no Estado do Paraná, e dá outras 

providências.   

 

Resolução CONAMA nº 010/1993 - Estabelece os parâmetros básicos 

para análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica, e dá outras 

providências. 

 

Resolução CONAMA nº 003/1990 - Dispõe sobre padrões de qualidade 

do ar, previstos no PRONAR - Programa Nacional de Controle da Poluição 

do Ar.   
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Resolução CONAMA nº 002/1990 - Dispõe sobre o Programa Nacional 

de Educação e Controle da Poluição Sonora - SILÊNCIO.  

 

Resolução CONAMA nº 001/1990 - Estabelece critérios e padrões para 

emissão de ruídos por atividades industriais. 

 

Resolução CONAMA nº 005/1989 - Dispõe sobre o Programa Nacional 

de Controle da Poluição do Ar - PRONAR.   

 

Resolução CONAMA nº 001/1988 - Dispõe sobre o Cadastro Técnico 

Federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental. 

 

Resolução CONAMA nº 009/1987 - Regulamenta a Audiência Pública. 

 

Resolução CONAMA nº 006/1987 - Regulamenta o licenciamento 

ambiental para exploração, geração e distribuição de energia elétrica. 

 

Resolução CONAMA nº 006/1986 - Aprova os modelos de publicação 

de pedidos de licenciamento em quaisquer de suas modalidades, sua 

renovação e a respectiva concessão e aprova os novos modelos para 

publicação de licenças.   

 

Resolução CONAMA nº 001/1986 - Dispõe sobre a elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto 

Ambienta - RIMA, e dá outras providências.   

 

FCP – Fundação Cultural Palmares 

Instrução Normativa nº 01/2015 – Estabelece procedimentos 

administrativos a serem observados pela Fundação Cultural Palmares nos 

processos de licenciamento ambiental dos quais participe. 
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FUNAI - Fundação Nacional do Índio 

Instrução Normativa nº 01/2015 – Estabelece procedimentos 

administrativos a serem observados pela Fundação Cultural Palmares nos 

processos de licenciamento ambiental dos quais participe. 

 

Legislação estadual 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ – Artigo nº 207 e seguintes - 

Dispõe sobre o meio ambiente. 

 

Lei Estadual nº 18.295/2014 - Instituição, nos termos do art. 24 da 

Constituição Federal, do Programa de Regularização Ambiental das 

propriedades e imóveis rurais, criado pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012. 

 

Lei Estadual nº 18.189/2014 - Revoga dispositivos da Lei Florestal do 

Estado bem como a Lei de auditoria ambiental. 

 

Lei Estadual nº 17.279/2012 - Institui o Cadastro Técnico Estadual de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Naturais, integrante do SISNAMA, bem como a Taxa de Controle de 

Fiscalização Ambiental.  

 

Lei Estadual n° 17.188/2012 – Institui a Política Estadual de Geração 

Distribuída com Energias Renováveis – GDER no Estado do Paraná 

 

Lei Estadual nº 17.133/2012 – Institui a Política Estadual sobre 

Mudança do Clima. 

 

Lei Estadual nº 16.790/2011 - Dispõe sobre a recuperação e o manejo 

sustentável das áreas de reserva legal no Estado do Paraná, instituindo a 

Reserva Legal Sustentável – RLS. 
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Lei Estadual nº 15.431/2007 - Altera o art. 4º da Lei nº 10.233, de 

28.12.92. (Institui a Taxa Ambiental). 

 

Lei Estadual nº 13.806/2002 – Dispõe sobre as atividades pertinentes 

ao controle da poluição atmosférica, padrões e gestão da qualidade do ar, 

conforme especifica e adota outras providências. 

 

Lei Estadual nº 12.493/1999 – Estabelece princípios, procedimentos, 

normas e critérios referentes a geração, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da 

contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota 

outras providências. 

 

Lei Estadual nº 11.067/1995 - Dispõe que ficam proibidas, no Estado 

do Paraná, a utilização, perseguição, destruição, caça, apanha, coleta ou 

captura de exemplares da fauna ameaçada de extinção, bem como a 

remoção, comércio de espécies, produtos e objetos que impliquem nas 

atividades proibidas, conforme especifica. 

 

Lei Estadual nº 11.054/1995 – Dispõe sobre a Lei Florestal do Estado. 

 

Lei Estadual nº 10.233/1992 – Institui a taxa ambiental e adota outras 

providências. 

 

Lei Estadual Complementar nº 059/1991 - Dispõe sobre a repartição 

de 5% do ICMS, a que alude o art. 2º da Lei nº 9.491/90, aos municípios 

com mananciais de abastecimento e unidades de conservação ambiental – 

ICMS Ecológico – assim como adota outras providências.   

 

Lei Estadual nº 8.946/1989 - Proíbe no Estado do Paraná a caça e 

pesca predatórias e adota outras providências.  
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Lei Estadual nº 7.109/1979 - Institui o Sistema de Proteção do Meio 

Ambiente, contra qualquer agente poluidor ou perturbador, com aplicação 

e fiscalização pela Administração dos Recursos Hídricos - ARH, e adota 

outras providências.  

 

Lei Estadual nº 1.211/1953 - Dispõe sobre o Patrimônio Histórico, 

Artístico e Natural do Estado do Paraná. 

 

Decreto Estadual nº 12.314/2014 - Introduz alteração no 

Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n. 6.080, de 28 de setembro 

de 2012. 

 

Decreto Estadual nº 11.671/2014 - Dispõe sobre o Programa 

Paranaense de Energias Renováveis – Iluminando o Futuro e prevê 

medidas de incentivo à produção e uso de energia renovável. 

 

Decreto Estadual nº 9957/2014 - Dispõe sobre o regime de outorga de 

direitos de uso de recursos hídricos e adota outras providências.  

 

Decreto Estadual nº 8.680/2013 – Institui o Sistema de Cadastro 

Ambiental Rural do Estado do Paraná SISCAR-PR e adota demais 

providências. 

 

Decreto Estadual nº 1.530/2007 - Cria o Parque Estadual de Palmas, 

com 181,1258 hectares, e dá outras providências. 

 

Decreto Estadual nº 1.529/2007 - Dispõe sobre o Estatuto Estadual de 

Apoio à Conservação da Biodiversidade em Terras Privadas no Estado do 

Paraná, atualiza procedimentos para a criação de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural - RPPN, e dá outras providências. 
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Decreto Estadual nº 6.674/2002 - Aprova o Regulamento da Lei n° 

12.493, de 1999, que dispõe sobre princípios, procedimentos, normas e 

critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos Sólidos no Estado 

do Paraná, visando o controle da poluição, da contaminação e a 

minimização de seus impactos ambientais e adota outras providências.  

 

Decreto Estadual nº 4.646/2001 - Dispõe sobre o regime de outorga 

dos direitos de uso dos recursos hídrico no Estado do Paraná. 

 

Decreto Estadual nº 2.791/1996 - Estabelece os critérios técnicos de 

alocação de recursos a que alude o art. 5.º da Lei Complementar n.º 59, 

de 1.º de outubro de 1991, relativos a mananciais destinados a 

abastecimento público e unidades de conservação. 

 

CERH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

Resolução CERH nº 049/2006 - Dispõe sobre a instituição de Regiões 

Hidrográficas, Bacias Hidrográficas e Unidades Hidrográficas de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Paraná. 

 

SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Resolução SEMA nº 016/2014 – Define critérios para controle da 

qualidade do ar. 

 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 004/2012 - Altera a definição da 

redação da alínea “p” e acrescenta a definição de Autorização Ambiental 

no art. 2º, acrescenta parágrafos no art. 8º, suprime a alínea “b” do inciso 

I, e suprime a palavra autorização da alínea “d” do inciso I do art. 9º da 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 009/2010, que estabelece 

procedimentos para licenciamentos de unidades de geração, transmissão 

e distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná, e dá outras 

providências. 
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Resolução SEMA nº 041/2010 - Autoriza nos termos na Instrução 

Normativa do Ministério do Meio Ambiente, nº 5, de 08 de setembro de 

2009, a implantação de ações com a finalidade de recuperar e preservar 

as condições ambientais das Áreas de Preservação Permanente – APP, no 

entorno de nascentes no Estado do Paraná.  

 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 009/2010 - Dá nova redação a 

Resolução Conjunta SEMA/ IAP n.º 005/2010, estabelecendo 

procedimentos para licenciamentos de unidades de geração, transmissão 

e distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná.  

 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 001/2010 - Altera a metodologia 

para a gradação de impacto ambiental visando estabelecer critérios de 

valoração da compensação referente a unidades de proteção integral em 

licenciamentos ambientais e os procedimentos para a sua aplicação 

 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 005/2009 - Estabelece e define o 

mapeamento das Áreas Estratégicas para a Conservação e a Recuperação 

da Biodiversidade no Estado do Paraná e dá outras providências. 

 

Resolução SEMA/CEMA nº 065/2008 - Dispõe sobre o licenciamento 

ambiental, estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as 

atividades poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente 

e adota outras providências.  

 

Resolução Conjunta SEMA/IAP/IBAMA nº 005/2008 - Normatiza, 

para o Estado do Paraná, a preservação, restauração, conservação e 

recuperação das áreas úmidas e seus entornos protetivos e estabelece 

condicionantes para o licenciamento das atividades permissíveis naquelas 

que não forem consideradas de preservação permanente. 
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Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 021/2007 – Estabelece 

procedimentos para o licenciamento ambiental de intervenções de baixo 

impacto ambiental em Área de Preservação Permanente – APP localizadas 

nas margens e no espelho d’água das águas interiores do Estado do 

Paraná destinadas ao acesso de pessoas e embarcações de pesca para 

prática de esporte, lazer, turismo e atividades econômicas. 

 

RESOLUÇÃO SEMA nº 023/2009 – Dispõe sobre a preservação e 

conservação dos Campos no estado do Paraná e dá outras providências. 

 

Resolução SEMA nº 039/2004 – Estabelece critérios para a dispensa de 

outorga. 

 

Resolução SEMA nº 031/1998 - Dispõe sobre o licenciamento 

ambiental, autorização ambiental, autorização florestal e anuência prévia 

para desmembramento e parcelamento de gleba rural. 

 

IAP - Instituto Ambiental do Paraná 

Portaria IAP nº 69/2015 – Adota e exige a metodologia desenvolvida 

por Dias (2001) apresentada no anexo desta Portaria para definição da 

metragem da área de preservação permanente para os empreendimentos 

de geração de energia elétrica. 

 

Portaria IAP nº 59/2015 – Dispõe sobre reconhecimento de espécies 

exóticas invasoras no Estado do Paraná. 

 

Portaria IAP nº 55/2014 - Estabelece procedimentos para retificação, 

readequação e realocação de Reserva Legal averbada.  

 

Portaria IAP nº 256/2013 - Aprova e estabelece os critérios e 

exigências para a apresentação da declaração de carga. 
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Portaria IAP nº 221/2012 - Estabelece os procedimentos 

administrativos para a Substituição de Florestas Homogêneas com 

Espécies Exóticas por Florestas Heterogêneas com Espécies Nativas em 

Áreas de Preservação Permanente. 

 

Portaria IAP nº 097/2012 - Dispõe sobre conceito, documentação 

necessária e instrução para procedimentos administrativos de 

Autorizações Ambientais para Manejo de Fauna em processos de 

Licenciamento Ambiental. 

 

Portaria IAP nº 225/2011 - Dispõe sobre os requerimentos de 

Autorização Florestal nas modalidades de corte.  

 

Portaria IAP n° 195/2011 - Estabelece os procedimentos 

administrativos para o Manejo da Bracating (Mimosa scabrella) na Região 

de ocorrência da espécie no Estado do Paraná. 

 

Portaria IAP nº 158/2009 - Aprova a Matriz de Impactos Ambientais 

Provocáveis por Empreendimentos/ Atividades potencial ou efetivamente 

impactantes, respectivos Termos de Referência Padrão e dá outras 

providências. 

 

Portaria IAP nº 60/2008 - Regulamenta o art. 6º da Resolução 

Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 5 de 28 de março de 2008. 

 

Portaria IAP nº 096/2007 – Isenta a matéria prima florestal exótica da 

obrigatoriedade de reposição florestal, da prévia aprovação para 

exploração e transporte e dá outras providências. 

 

Portaria IAP nº 157/2005 – Normatiza o uso de espécies arbóreas 

exóticas na Reserva Legal. 
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Portaria IAP nº 233/2004 – Aprova os mecanismos de 

operacionalização aplicáveis ao SISLEG, no âmbito do IAP, para o Estado 

do Paraná e, revoga as Portarias IAP nº 100, de 26 de julho de 1999, nº 

207, de 29 de novembro de 2002, nº 054, de 17 de abril de 2003, nº 128, 

de 14 de agosto de 2003 e nº 135, de 27 de agosto de 2003. 

 

Portaria IAP nº 134/1997 - Cria, organiza e atualiza o Cadastro 

Estadual de Unidades de Conservação e Áreas Protegidas (CEUC).   

 

Instituto de Águas do Paraná 

SUREHMA - Superintendência dos Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente 

Portaria SUREHMA nº 020/1992 – Enquadra em classes os cursos 

hídricos da Bacia do Rio Iguaçu, de domínio do Estado do Paraná. 

 

Portaria SUREHMA nº 013/1991 - Enquadra os cursos d’água da Bacia 

do Rio Ribeira, de domínio do Estado do Paraná 

 

Legislação municipal 

MUNICÍPIO DE PALMAS 

Lei municipal nº 2010/2011 – Dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal Do Meio Ambiente e dá outras providências.  

 

Lei municipal nº 1798/2008 – Dispões sobre o código de Postura para 

fins urbanos no Município de Palmas e dá outras providências.  

 

Lei municipal nº 1795/2008 – Dispõe sobre o Macrozoneamento Rural 

e o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Palmas 

e dá outras providências. 

 

Lei municipal nº 709 - Dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 592 de 

24 de novembro de 1976, que dispõe sobre a proteção de recursos 
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hídricos contra agentes poluidores do meio ambiente e dá outras 

providências. 
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Anexo 03 

Fichas de campo de flora e ACCT fauna 
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Parc Arv Fuste 
CAP 
(cm) 

HC 
(m) 

HT 
(m) 

Nome científico 

P01 1 1 108 6 9 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P01 2 1 103 7 9 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P01 3 1 136 4 11 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P01 4 1 37 2 5 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P01 5 1 76 5 9 Clethra scabra Pers. 

P01 6 1 94 3 10 Drimys brasiliensis Miers 

P01 7 1 91 7 11 Ilex microdonta Reissek 

P01 8 1 62 1,5 5 Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg 

P01 9 1 98 5 10 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P01 10 1 75 8 9 Ilex microdonta Reissek 

P01 11 1 21 2 4 Ilex microdonta Reissek 

P01 12 1 41 4 5 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P01 13 1 26 5 8 Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

P01 14 1 43 4 6 Morta 

P01 14 2 88 5 7 Morta 

P01 15 1 45 2 5 Morta 

P01 16 1 38 1,5 5 Calyptranthes concinna DC. 

P01 17 1 57 3 7 Ilex microdonta Reissek 

P01 18 1 70 8 9 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P01 19 1 77 7 8 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P01 20 1 68 5 9 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P01 21 1 24 2 6 Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. 

P01 21 2 28 2 6 Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. 

P02 1 1 39 2 5 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P02 1 2 34 2 5 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P02 2 1 47 1,5 6 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P02 2 2 44 2 5 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P02 2 3 64 2 7 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P02 3 1 120 7 13 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P02 4 1 67 8 10 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P02 5 1 25 1,5 1,5 Morta 

P02 6 1 20 1,5 2 Calyptranthes concinna DC. 

P02 7 1 56 3 3 Calyptranthes concinna DC. 

P02 7 2 57 3 6 Calyptranthes concinna DC. 

P02 8 1 49 2 10 Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. 

P02 8 2 42 3 10 Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. 

P02 9 1 97 5 8 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P02 10 1 55 1,5 8 Calyptranthes concinna DC. 

P02 11 1 27 4 8 Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 

P02 12 1 22 8 9 Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

P02 13 1 44 1,5 5 Calyptranthes concinna DC. 

P02 13 2 53 4 8 Calyptranthes concinna DC. 
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Parc Arv Fuste 
CAP 
(cm) 

HC 
(m) 

HT 
(m) 

Nome científico 

P02 14 1 68 5 10 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 

P02 15 1 108 12 13 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P02 16 1 105 5 12 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P02 17 1 116 10 11 Ilex integerrima Reissek 

P03 1 1 96 6 9 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P03 1 2 170 7 10 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P03 1 3 79 5 10 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P03 2 1 72 3 8 Erythroxylum deciduum A. St.-Hil. 

P03 3 1 34 4 10 Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

P03 4 1 92 8 10 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P03 5 1 37 9 10 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P03 6 1 48 2 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P03 7 1 57 10 11 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P03 8 1 48 2 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P03 9 1 228 2 12 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P03 10 1 34 2 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P03 11 1 48 4 8 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P03 12 1 31 7 8 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P03 13 1 42 3 3 Casearia sylvestris Sw. 

P03 14 1 37 5 7 Rollinia sericea (R.E. Fr.) R.E. Fr. 

P03 15 1 37 7 8 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P03 16 1 60 8 9 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P03 17 1 27 4 7 Casearia sylvestris Sw. 

P03 18 1 22 2 4 Nectandra grandiflora Nees & Mart. ex Nees 

P03 19 1 29 4 7 Guatteria australis A. St.-Hil. 

P03 20 1 160 5 12 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P03 21 1 52 2 2 Guatteria australis A. St.-Hil. 

P03 21 2 32 4 6 Guatteria australis A. St.-Hil. 

P04 1 1 37 5 7 Rollinia sericea (R.E. Fr.) R.E. Fr. 

P04 2 1 70 2 6 Myrsine umbellata Mart. 

P04 3 1 83 2 10 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P04 4 1 78 3 10 Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

P04 5 1 26 6 7 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P04 6 1 22 3 5 Prunus myrtifolia (L.) Urb. 

P04 7 1 28 1,5 4 Myrsine umbellata Mart. 

P04 8 1 72 2 9 Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

P04 9 1 77 7 10 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P04 10 1 98 8 10 Casearia decandra Jacq. 

P04 11 1 71 4 9 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P04 12 1 103 10 12 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P04 13 1 159 7 13 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P05 1 1 71 2 5 Calyptranthes concinna DC. 
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CAP 
(cm) 

HC 
(m) 

HT 
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P05 2 1 28 2 5 Calyptranthes concinna DC. 

P05 3 1 22 1,5 4 Calyptranthes concinna DC. 

P05 3 2 26 1,5 4 Calyptranthes concinna DC. 

P05 4 1 47 1,5 3 Morta 

P05 5 1 56 3 7 Calyptranthes concinna DC. 

P05 6 1 113 4 10 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P05 7 1 31 1,5 7 Xylosma pseudosalzmanii Sleumer 

P05 8 1 30 2 7 Lithraea brasiliensis Marchand 

P05 9 1 29 5 7 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P05 10 1 22 2 4 Morta 

P05 11 1 24 1,5 4 Calyptranthes concinna DC. 

P05 11 2 25 1,5 4 Calyptranthes concinna DC. 

P05 12 1 82 3 10 Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

P05 13 1 29 1,5 4 Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. 

P05 13 2 28 2 5 Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. 

P05 13 3 73 4 10 Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. 

P05 14 1 129 3 12 Calyptranthes concinna DC. 

P05 15 1 73 7 9 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P05 16 1 23 1,5 3 Xylosma pseudosalzmanii Sleumer 

P05 17 1 25 6 7 Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

P05 18 1 54 1,5 5 Calyptranthes concinna DC. 

P05 19 1 279 2 12 Calyptranthes concinna DC. 

P06 1 1 24 2 6 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P06 2 1 83 6 10 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P06 3 1 22 2 7 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P06 4 1 142 4 12 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P06 4 2 48 1,5 5 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P06 4 3 41 7 10 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P06 5 1 25 2 4 Morta 

P06 6 1 34 2 5 Morta 

P06 7 1 24 3 5 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P06 8 1 66 5 10 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P06 9 1 141 10 13 Sapium glandulosum (L.) Morong 

P06 10 1 45 1,5 4 Calyptranthes concinna DC. 

P06 11 1 73 2 8 Matayba elaeagnoides Radlk. 

P06 11 2 116 10 12 Matayba elaeagnoides Radlk. 

P06 12 1 64 2 5 Calyptranthes concinna DC. 

P06 13 1 94 7 10 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P06 14 1 53 6 8 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P06 15 1 160 9 13 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P07 1 1 54 2 9 Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins 

P07 2 1 39 1,5 4 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
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CAP 
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(m) 
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Nome científico 

P07 2 2 38 2 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P07 2 3 24 2 3 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P07 3 1 23 1,5 4 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P07 4 1 72 3 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P07 4 2 27 1,5 3 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P07 5 1 111 4 10 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P07 6 1 72 5 7 Myrsine umbellata Mart. 

P07 7 1 22 3 4 Clethra scabra Pers. 

P07 8 1 28 1,5 4 Calyptranthes concinna DC. 

P07 8 2 41 3 6 Calyptranthes concinna DC. 

P07 8 3 33 3 5 Calyptranthes concinna DC. 

P07 8 4 28 5 6 Calyptranthes concinna DC. 

P07 9 1 23 3 5 Calyptranthes concinna DC. 

P07 9 2 28 4 5 Calyptranthes concinna DC. 

P07 9 3 24 1,5 6 Calyptranthes concinna DC. 

P07 10 1 22 2 6 Calyptranthes concinna DC. 

P07 10 2 38 3 6 Calyptranthes concinna DC. 

P07 10 3 27 2 6 Calyptranthes concinna DC. 

P07 10 4 22 1,5 4 Calyptranthes concinna DC. 

P07 11 1 74 7 9 Myrsine umbellata Mart. 

P07 12 1 77 5 8 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P07 13 1 25 6 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P07 14 1 62 3 10 Ilex integerrima Reissek 

P07 15 1 20 1,5 4 Calyptranthes concinna DC. 

P07 16 1 31 7 8 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P07 17 1 29 2 3 Morta 

P07 18 1 43 2 3 Morta 

P07 19 1 74 8 10 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P07 20 1 40 5 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P07 20 2 20 3 4 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P07 21 1 39 4 6 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P07 22 1 56 4 10 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P07 23 1 76 7 10 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P07 24 1 27 2 6 Calyptranthes concinna DC. 

P07 24 2 23 1,5 5 Calyptranthes concinna DC. 

P07 25 1 29 3 7 Calyptranthes concinna DC. 

P07 25 2 36 2,5 7 Calyptranthes concinna DC. 

P07 26 1 68 6 10 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P07 27 1 72 10 11 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P08 1 1 34 2 8 Calyptranthes concinna DC. 

P08 2 1 36 1,5 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P08 2 2 40 2 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 



     

Complexo Eólico Palmas II 

Estudo de Impacto Ambiental 

Fichas de campo – fitofisionomias 

arbóreas 
 

Parc Arv Fuste 
CAP 
(cm) 

HC 
(m) 

HT 
(m) 

Nome científico 

P08 3 1 51 6 10 Calyptranthes concinna DC. 

P08 4 1 32 1,5 5 Calyptranthes concinna DC. 

P08 5 1 43 5 6 Calyptranthes concinna DC. 

P08 5 2 42 3 4 Calyptranthes concinna DC. 

P08 6 1 53 5 7 Calyptranthes concinna DC. 

P08 7 1 54 2 6 Calyptranthes concinna DC. 

P08 8 1 28 1,5 4 Calyptranthes concinna DC. 

P08 8 2 23 5 6 Calyptranthes concinna DC. 

P08 9 1 101 4 7 Matayba elaeagnoides Radlk. 

P08 10 1 74 4 9 Myrsine umbellata Mart. 

P08 11 1 37 5 8 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P08 12 1 21 5 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P08 13 1 80 3 7 Calyptranthes concinna DC. 

P08 14 1 60 1,5 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P08 14 2 35 5 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P08 15 1 30 2 3 Calyptranthes concinna DC. 

P08 16 1 50 2 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P08 17 1 67 3 10 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P08 18 1 70 7 9 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P08 19 1 68 1,5 10 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 

P08 19 2 35 2 10 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 

P08 20 1 90 8 10 Myrsine umbellata Mart. 

P08 21 1 36 1,5 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P08 22 1 82 1,5 8 Calyptranthes concinna DC. 

P08 23 1 55 2 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P08 23 2 42 5 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P08 23 3 38 3 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P08 24 1 56 2 10 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P08 25 1 57 4 8 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 

P09 1 1 26 3 5 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P09 2 1 102 2 10 Mimosa scabrella Benth. 

P09 3 1 25 3 5 Casearia sylvestris Sw. 

P09 3 2 21 2 5 Casearia sylvestris Sw. 

P09 4 1 26 5 6 Piptocarpha axillaris (Less.) Baker 

P09 5 1 74 8 10 Piptocarpha axillaris (Less.) Baker 

P09 6 1 31 5 7 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P09 7 1 29 5 6 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P09 8 1 47 6 7 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P09 9 1 23 5 6 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P09 10 1 34 2 7 
Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) 

Hieron. ex Niederl. 

P09 11 1 27 5 7 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 



     

Complexo Eólico Palmas II 

Estudo de Impacto Ambiental 

Fichas de campo – fitofisionomias 

arbóreas 
 

Parc Arv Fuste 
CAP 
(cm) 

HC 
(m) 

HT 
(m) 

Nome científico 

P09 12 1 38 5 8 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P09 13 1 28 7 8 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P09 14 1 26 2 7 Casearia sylvestris Sw. 

P09 15 1 62 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P09 16 1 24 3 7 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P09 17 1 35 2 8 Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg 

P09 18 1 69 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P09 19 1 20 5 6 Casearia sylvestris Sw. 

P09 19 2 21 2 6 Casearia sylvestris Sw. 

P09 20 1 22 7 8 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P09 21 1 34 8 9 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P09 22 1 31 7 8 Casearia sylvestris Sw. 

P09 23 1 31 7 8 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P09 24 1 36 5 7 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P09 25 1 32 5 8 Mimosa scabrella Benth. 

P09 25 2 78 1,5 10 Mimosa scabrella Benth. 

P09 26 1 84 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P09 27 1 25 1,5 4 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P09 28 1 108 2 2 Dicksonia sellowiana Hook. 

P09 29 1 34 4 8 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P09 30 1 69 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P09 31 1 29 6 7 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P09 32 1 59 4 11 Mimosa scabrella Benth. 

P09 33 1 25 3 10 Myrsine umbellata Mart. 

P09 34 1 25 8 9 Casearia sylvestris Sw. 

P09 35 1 22 2 7 Clethra scabra Pers. 

P09 35 2 25 1,5 7 Clethra scabra Pers. 

P09 35 3 20 2 7 Clethra scabra Pers. 

P09 35 4 20 2 7 Clethra scabra Pers. 

P09 36 1 74 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P10 1 1 25 4 5 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P10 2 1 45 1,5 5 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P10 3 1 69 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P10 4 1 43 3 10 Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme 

P10 5 1 22 3 4 Morta 

P10 6 1 91 3 3 Dicksonia sellowiana Hook. 

P10 7 1 67 1,5 9 Mimosa scabrella Benth. 

P10 8 1 27 3 8 Myrsine umbellata Mart. 

P10 8 2 21 2 4 Myrsine umbellata Mart. 

P10 9 1 68 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P10 10 1 55 5 6 Mimosa scabrella Benth. 

P10 10 2 58 7 10 Mimosa scabrella Benth. 



     

Complexo Eólico Palmas II 

Estudo de Impacto Ambiental 

Fichas de campo – fitofisionomias 

arbóreas 
 

Parc Arv Fuste 
CAP 
(cm) 

HC 
(m) 

HT 
(m) 

Nome científico 

P10 11 1 58 2,5 2,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P10 12 1 25 3 5 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P10 13 1 23 4 6 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P10 13 2 24 1,5 6 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P10 13 3 40 6 8 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P10 13 4 31 4 7 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P10 13 5 43 2 8 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P10 13 6 20 3 6 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P10 13 7 21 4 5 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P10 13 8 25 3 3 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P10 14 1 64 2 12 Solanum mauritianum Scop. 

P10 15 1 50 7 9 Mimosa scabrella Benth. 

P10 16 1 58 2,5 2,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P10 17 1 26 2 5 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P10 18 1 47 5 7 Solanum mauritianum Scop. 

P10 19 1 83 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P10 20 1 39 6 8 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P10 21 1 31 3 4 Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 

P10 22 1 31 4 5 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P10 23 1 46 2 2 Dicksonia sellowiana Hook. 

P10 24 1 20 2 4 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P10 25 1 30 4 5 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P10 26 1 22 2 4 Clethra scabra Pers. 

P10 26 2 22 1,5 3 Clethra scabra Pers. 

P10 27 1 22 2 5 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 

P10 28 1 21 2 5 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P10 29 1 74 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P11 1 1 21 5 7 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P11 2 1 84 10 15 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P11 3 1 40 7 12 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P11 4 1 82 4 14 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P11 5 1 46 9 11 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P11 6 1 86 10 12 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P11 7 1 25 7 8 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P11 8 1 31 3 5 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P11 9 1 50 9 10 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P11 10 1 112 8 10 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 

P11 11 1 119 13 18 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P11 12 1 194 7 13 Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex A. DC.) Mattos 

P11 12 2 31 1,5 6 Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex A. DC.) Mattos 

P11 13 1 31 6 8 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P11 14 1 63 6 8 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 



     

Complexo Eólico Palmas II 

Estudo de Impacto Ambiental 

Fichas de campo – fitofisionomias 

arbóreas 
 

Parc Arv Fuste 
CAP 
(cm) 

HC 
(m) 

HT 
(m) 

Nome científico 

P11 15 1 135 4 10 Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 

P11 16 1 62 9 10 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P11 17 1 104 3 10 Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 

P11 18 1 70 5 9 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P11 19 1 37 8 9 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P11 20 1 44 2 6 Calyptranthes concinna DC. 

P11 21 1 46 7 8 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P11 22 1 79 3 9 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P11 23 1 57 3 8 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 

P11 24 1 30 3 7 Ocotea puberula (Rich.) Nees 

P12 1 1 65 6 8 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P12 2 1 24 2 5 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P12 3 1 32 2 2 Dicksonia sellowiana Hook. 

P12 4 1 33 3 6 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 

P12 5 1 20 3 6 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P12 6 1 65 8 9 Myrsine umbellata Mart. 

P12 7 1 27 3 5 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P12 8 1 66 2 5 Calyptranthes concinna DC. 

P12 9 1 137 1,5 10 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P12 10 1 23 4 6 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P12 11 1 68 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P12 12 1 83 2 2 Dicksonia sellowiana Hook. 

P12 13 1 89 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P12 14 1 75 3 3 Morta 

P12 15 1 55 6 10 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P12 16 1 35 8 11 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P12 17 1 35 4 7 Myrsine umbellata Mart. 

P12 18 1 20 2 3 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 

P12 19 1 44 5 7 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P12 20 1 21 2 3 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 

P12 21 1 67 12 15 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P12 22 1 84 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P12 23 1 25 5 6 Clethra scabra Pers. 

P12 24 1 50 7 10 Myrsine umbellata Mart. 

P12 25 1 102 17 18 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P12 26 1 94 14 16 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P12 27 1 68 2 2 Morta 

P12 28 1 56 2 4 Ilex microdonta Reissek 

P12 29 1 57 8 8 Morta 

P12 30 1 38 3 3 Morta 

P12 31 1 42 1,5 5 Morta 

P12 32 1 76 12 14 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 



     

Complexo Eólico Palmas II 

Estudo de Impacto Ambiental 

Fichas de campo – fitofisionomias 

arbóreas 
 

Parc Arv Fuste 
CAP 
(cm) 

HC 
(m) 

HT 
(m) 

Nome científico 

P12 33 1 66 7 12 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P12 34 1 37 7 8 Ocotea odorifera Rohwer 

P12 35 1 35 3 4 Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 

P13 1 1 84 6 12 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P13 2 1 83 7 10 Ilex integerrima Reissek 

P13 3 1 44 5 7 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P13 4 1 103 5 10 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P13 5 1 90 3 11 Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 

P13 6 1 76 6 10 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P13 7 1 42 4 7 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P13 8 1 24 3 6 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P13 9 1 140 10 13 Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 

P13 10 1 92 6 11 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P13 11 1 68 9 10 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P13 12 1 41 1,5 4 Calyptranthes concinna DC. 

P13 13 1 69 3 10 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P13 14 1 79 3 7 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P14 1 1 47 2 9 Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez 

P14 2 1 75 10 11 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P14 3 1 86 10 12 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P14 4 1 82 10 12 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P14 5 1 220 2 12 Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 

P14 6 1 91 6 12 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P14 7 1 109 7 13 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P14 8 1 32 3 6 Jacaranda caroba (Vell.) A. DC. 

P14 9 1 56 7 10 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P14 10 1 56 4 7 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P14 11 1 104 5 10 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P14 11 2 75 6 12 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P15 1 1 54 10 12 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P15 2 1 23 2 5 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P15 3 1 104 12 15 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P15 4 1 50 3 10 Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 

P15 5 1 23 3 10 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P15 6 1 24 4 5 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

P15 7 1 132 2 15 Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 

P15 8 1 25 6 7 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

P15 9 1 24 3 5 Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg 

P15 10 1 48 9 10 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P15 11 1 70 5 9 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P15 12 1 24 5 6 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

P15 13 1 20 3 5 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 



     

Complexo Eólico Palmas II 

Estudo de Impacto Ambiental 

Fichas de campo – fitofisionomias 

arbóreas 
 

Parc Arv Fuste 
CAP 
(cm) 

HC 
(m) 

HT 
(m) 

Nome científico 

P15 14 1 73 7 10 Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex A. DC.) Mattos 

P15 15 1 73 3 9 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P15 16 1 63 3 11 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P15 17 1 127 4 10 Lithraea brasiliensis Marchand 

P15 18 1 87 10 11 Clethra scabra Pers. 

P15 19 1 33 3 7 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P15 20 1 83 8 10 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P15 21 1 124 10 15 Myrsine umbellata Mart. 

P15 22 1 76 7 11 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P15 23 1 33 4 5 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

P15 24 1 33 2 5 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

P15 25 1 76 9 11 Casearia obliqua Spreng. 

P16 1 1 142 5 10 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P16 2 1 37 4 6 Daphnopsis racemosa Griseb. 

P16 3 1 71 5 5 Morta 

P16 4 1 58 9 11 Casearia sylvestris Sw. 

P16 5 1 25 2 3 Daphnopsis racemosa Griseb. 

P16 5 2 68 7 9 Daphnopsis racemosa Griseb. 

P16 6 1 43 8 9 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P16 7 1 53 7 9 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P16 8 1 42 5 5 Morta 

P16 9 1 25 5 7 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

P16 10 1 49 3 8 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 

P16 11 1 48 5 6 Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg 

P16 12 1 71 5 5 Morta 

P16 13 1 58 2 2 Morta 

P16 14 1 72 10 11 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P16 15 1 55 7 10 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

P16 16 1 44 9 11 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P16 17 1 165 7 12 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P16 18 1 89 5 12 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P16 19 1 31 5 7 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

P16 20 1 57 6 11 Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 

P16 21 1 71 2 2 Dicksonia sellowiana Hook. 

P16 22 1 43 7 9 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P16 23 1 41 4 4 Morta 

P16 24 1 38 9 10 Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 

P16 25 1 36 4 8 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P16 25 2 38 5 7 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P16 26 1 71 8 9 Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 

P16 27 1 49 10 12 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P16 28 1 154 5 10 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 



     

Complexo Eólico Palmas II 

Estudo de Impacto Ambiental 

Fichas de campo – fitofisionomias 

arbóreas 
 

Parc Arv Fuste 
CAP 
(cm) 

HC 
(m) 

HT 
(m) 

Nome científico 

P16 29 1 100 9 15 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P16 30 1 40 2 4 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P16 31 1 40 5 8 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

P16 32 1 149 9 15 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P17 1 1 141 2 10 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P17 2 1 91 1,5 10 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P17 3 1 62 2 2 Morta 

P17 4 1 41 1,5 8 Calyptranthes concinna DC. 

P17 5 1 102 6 10 Ilex integerrima Reissek 

P17 6 1 38 2 7 Calyptranthes concinna DC. 

P17 7 1 42 2 6 Calyptranthes concinna DC. 

P17 8 1 90 3 9 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

P17 9 1 79 2 2 Calyptranthes concinna DC. 

P17 10 1 78 2 2 Morta 

P17 11 1 50 6 8 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P17 12 1 108 9 12 Ilex integerrima Reissek 

P17 13 1 46 3 9 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P17 14 1 63 4 9 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P17 15 1 61 7 9 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P17 15 2 66 5 5 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P17 16 1 69 5 10 Calyptranthes concinna DC. 

P17 17 1 101 13 15 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P18 1 1 46 5 9 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P18 2 1 103 7 11 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P18 3 1 38 3 6 Prunus myrtifolia (L.) Urb. 

P18 4 1 63 1,5 7 Calyptranthes concinna DC. 

P18 5 1 70 2 5 Calyptranthes concinna DC. 

P18 6 1 46 5 8 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P18 7 1 38 6 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P18 8 1 23 2 5 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P18 9 1 50 2 5 Calyptranthes concinna DC. 

P18 9 2 44 3 6 Calyptranthes concinna DC. 

P18 10 1 59 3 8 Calyptranthes concinna DC. 

P18 10 2 43 2 7 Calyptranthes concinna DC. 

P18 11 1 74 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P18 12 1 48 2 5 Calyptranthes concinna DC. 

P18 13 1 79 3 8 Calyptranthes concinna DC. 

P18 14 1 78 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P18 15 1 20 2 5 Myrsine umbellata Mart. 

P18 16 1 103 4 8 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P18 17 1 22 6 7 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P18 18 1 20 4 5 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 



     

Complexo Eólico Palmas II 

Estudo de Impacto Ambiental 

Fichas de campo – fitofisionomias 

arbóreas 
 

Parc Arv Fuste 
CAP 
(cm) 

HC 
(m) 

HT 
(m) 

Nome científico 

P18 19 1 130 2 2 Dicksonia sellowiana Hook. 

P18 20 1 34 7 10 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P18 21 1 112 2 2 Dicksonia sellowiana Hook. 

P18 22 1 102 2 5 Calyptranthes concinna DC. 

P18 23 1 46 3 10 Morta 

P18 24 1 70 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P18 25 1 20 4 5 Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 

P18 26 1 45 7 10 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P18 27 1 42 2 4 Calyptranthes concinna DC. 

P18 28 1 33 3 6 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P18 29 1 60 7 11 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P18 30 1 45 10 13 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P18 31 1 27 1,5 4 Ilex microdonta Reissek 

P18 32 1 107 1,5 1,5 Dicksonia sellowiana Hook. 

P18 33 1 31 6 11 Mimosa scabrella Benth. 

P18 34 1 22 6 7 Clethra scabra Pers. 

P19 1 1 77 5 8 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P19 2 1 85 1,5 11 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P19 3 1 46 7 8 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P19 4 1 20 3 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P19 5 1 90 7 9 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P19 5 2 107 5 10 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P19 6 1 45 7 9 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P19 7 1 138 5 10 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P19 8 1 28 7 9 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

P19 9 1 65 2 7 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P19 10 1 150 7 10 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P19 11 1 25 2 7 Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

P19 12 1 95 5 10 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P19 13 1 33 8 10 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 

P19 14 1 26 2 3 Morta 

P19 15 1 68 2 8 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P19 16 1 30 2 5 Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg 

P19 17 1 84 1,5 7 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P19 18 1 38 2 5 Morta 

P19 19 1 25 2 5 Psidium longipetiolatum D. Legrand 

P19 20 1 47 2 6 Casearia sylvestris Sw. 

P19 21 1 23 5 6 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P19 22 1 34 2 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P19 23 1 50 2 7 Casearia sylvestris Sw. 

P19 24 1 141 12 13 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P20 1 1 38 2 4 Myrsine umbellata Mart. 



     

Complexo Eólico Palmas II 

Estudo de Impacto Ambiental 

Fichas de campo – fitofisionomias 

arbóreas 
 

Parc Arv Fuste 
CAP 
(cm) 

HC 
(m) 

HT 
(m) 

Nome científico 

P20 2 1 30 2 7 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P20 3 1 46 5 7 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P20 4 1 24 2 5 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P20 5 1 155 2 7 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P20 6 1 62 5 7 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 

P20 7 1 90 2 2 Morta 

P20 8 1 39 1,5 5 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P20 9 1 63 3 8 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P20 10 1 70 4 4 Morta 

P20 11 1 21 3 4 Clethra scabra Pers. 

P20 12 1 94 5 6 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P20 13 1 34 5 6 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P20 14 1 30 1,5 5 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P20 15 1 63 3 5 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P20 16 1 26 2 4 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P20 17 1 33 1,5 4 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P20 18 1 23 1,5 4 Casearia sylvestris Sw. 

P20 19 1 68 3 7 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P20 20 1 21 2 6 Myrsine umbellata Mart. 

P20 21 1 35 1,5 4 Myrsine umbellata Mart. 

P20 22 1 34 7 8 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

P20 23 1 34 2 6 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P20 24 1 25 5 6 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P20 25 1 42 2 2 Morta 

P20 26 1 80 2 5 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

P20 27 1 54 4 7 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 

P20 28 1 30 1,5 4 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P20 29 1 37 1,5 7 Casearia sylvestris Sw. 

P20 30 1 37 6 7 Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

P20 31 1 34 2 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 

P20 32 1 49 4 10 Dalbergia frutescens (Vell.) Britton 

P20 33 1 47 1,5 7 Drimys brasiliensis Miers 

P20 34 1 43 2 5 Lithraea brasiliensis Marchand 

 



     

Complexo Eólico Palmas II 

Estudo de Impacto Ambiental 

Fichas de campo – fitofisionomias 

herbáceas 
 

Parc Nome científico Família 
Cobertura 

(%) 
Nº de 

indivíduos 

C01 Gomphrena sp. Amaranthaceae 2 4 

C01 Axonopus compressus Poaceae 30 5 

C01 Baccharis  trimera Asteraceae 4 12 

C01 Bulbostylis capillaris Cyperaceae 15 32 

C01 Centella asiatica Apiaceae 6 16 

C01 Chaptalia exscapa Asteraceae 3 3 

C01 Eragrostis sp. Poaceae 32 30 

C01 Gnaphalium purpureum Asteraceae 1 1 

C01 Pteridium arachnoideum Dennstaedtiaceae 7 3 

C02 Axonopus compressus Poaceae 2 1 

C02 Bulbostylis capillaris Cyperaceae 15 32 

C02 Chaptalia exscapa Asteraceae 1 4 

C02 Eragrostis sp. Poaceae 5 4 

C02 Gnaphalium purpureum Asteraceae 1 1 

C02 Setaria parviflora Poaceae 73 40 

C02 Solo exposto Solo exposto 2 1 

C02 Trifolium sp. Fabaceae 1 13 

C03 Cyperus sp. Cyperaceae 100 25 

C04 Baccharis  trimera Asteraceae 12 10 

C04 Bulbostylis capillaris Cyperaceae 23 3 

C04 Danthonia sp. Poaceae 35 12 

C04 
Eriosema crinitum var. 

discolor 
Fabaceae 5 1 

C04 Setaria parviflora Poaceae 25 9 

C05 Baccharis  trimera Asteraceae 1 1 

C05 
Eriosema crinitum var. 

discolor 
Fabaceae 2 3 

C05 Schizachyrium sp. Poaceae 70 7 

C05 Setaria parviflora Poaceae 26 40 

C05 Trifolium sp. Fabaceae 1 1 

C06 Baccharis  trimera Asteraceae 1 1 

C06 Baccharis uncinella Asteraceae 65 7 

C06 Calea triantha Asteraceae 15 7 

C06 Pteridium arachnoideum Dennstaedtiaceae 5 1 

C06 Setaria parviflora Poaceae 14 9 

C07 Baccharis  trimera Asteraceae 6 5 

C07 Baccharis uncinella Asteraceae 6 1 

C07 Clethra scabra Clethraceae 10 2 

C07 
Eriosema crinitum var. 

discolor 
Fabaceae 2 1 

C07 Grazielia gaudichaudiana Asteraceae 1 1 

C07 Senecio brasiliensis Asteraceae 4 1 

C07 Setaria parviflora Poaceae 60 2 

C07 Solo exposto Solo exposto 8 1 

C07 Trifolium sp. Fabaceae 1 4 

C07 
Vernonanthura 

subverticillata 
Asteraceae 1 1 

C07 Vernonanthura sp. Asteraceae 1 1 

C08 Afloramento rochoso 
Afloramento 

rochoso 
2 1 



     

Complexo Eólico Palmas II 

Estudo de Impacto Ambiental 

Fichas de campo – fitofisionomias 

herbáceas 
 

Parc Nome científico Família 
Cobertura 

(%) 
Nº de 

indivíduos 

C08 Axonopus compressus Poaceae 60 28 

C08 Bulbostylis capillaris Cyperaceae 18 32 

C08 Chaptalia exscapa Asteraceae 1 1 

C08 Gnaphalium purpureum Asteraceae 18 3 

C08 Solo exposto Solo exposto 1 1 

C09 Afloramento rochoso 
Afloramento 

rochoso 
15 1 

C09 Bulbostylis capillaris Cyperaceae 20 25 

C09 Chaptalia exscapa Asteraceae 5 3 

C09 Gnaphalium purpureum Asteraceae 1 4 

C09 Solo exposto Solo exposto 30 1 

C09 Brachiaria decumbens Poaceae 29 9 

C10 Axonopus compressus Poaceae 20 5 

C10 Bulbostylis capillaris Cyperaceae 8 8 

C10 Chaptalia exscapa Asteraceae 1 4 

C10 Setaria parviflora Poaceae 70 50 

C10 Trifolium sp. Fabaceae 1 14 

C11 Cunila galioides Lamiaceae 40 10 

C11 Hyptis sp. Lamiaceae 3 3 

C11 Juncus densiflorus Juncaceae 32 40 

C11 Ruellia angustifolia Dennstaedtiaceae 20 28 

C11 Tibouchina debilis Melastomataceae 5 9 

C12 Afloramento rochoso 
Afloramento 

rochoso 
12 1 

C12 Bulbostylis capillaris Cyperaceae 5 33 

C12 Chromolaena sp. Asteraceae 72 12 

C12 Solo exposto Solo exposto 10 1 

C12 Trifolium sp. Fabaceae 1 3 

C13 Afloramento rochoso 
Afloramento 

rochoso 
7 1 

C13 Bulbostylis capillaris Cyperaceae 54 25 

C13 Cyperus sp. Cyperaceae 13 8 

C13 Pteridium arachnoideum Dennstaedtiaceae 5 1 

C13 Setaria parviflora Poaceae 15 6 

C13 Sisyrinchium sp. Iridaceae 1 2 

C13 Solo exposto Solo exposto 5 1 

C14 Juncus effusus Juncaceae 100 40 

C15 Axonopus compressus Poaceae 43 8 

C15 Bulbostylis capillaris Cyperaceae 20 19 

C15 Chaptalia exscapa Asteraceae 1 5 

C15 Setaria parviflora Poaceae 30 10 

C15 Solo exposto Solo exposto 5 1 

C15 Trifolium sp. Fabaceae 1 15 

C16 Achyrocline satureioides Asteraceae 1 1 

C16 Bacharis sp. Asteraceae 1 2 

C16 Bulbostylis capillaris Cyperaceae 20 13 

C16 Chaptalia exscapa Asteraceae 5 12 

C16 
Eriosema crinitum var. 

discolor 
Fabaceae 1 1 

C16 Pteridium arachnoideum Dennstaedtiaceae 5 1 



     

Complexo Eólico Palmas II 

Estudo de Impacto Ambiental 

Fichas de campo – fitofisionomias 

herbáceas 
 

Parc Nome científico Família 
Cobertura 

(%) 
Nº de 

indivíduos 

C16 Setaria parviflora Poaceae 66 35 

C16 Trifolium sp. Fabaceae 1 9 

C17 Juncus effusus Juncaceae 96 7 

C17 Setaria parviflora Poaceae 4 3 

C18 Afloramento rochoso 
Afloramento 

rochoso 
6 1 

C18 Baccharis  trimera Asteraceae 6 7 

C18 Baccharis caprariifolia Asteraceae 2 1 

C18 Bulbostylis capillaris Cyperaceae 26 24 

C18 Chaptalia exscapa Asteraceae 2 1 

C18 Glandularia catharinae Verbenaceae 2 5 

C18 Gnaphalium purpureum Asteraceae 2 2 

C18 Pteridium arachnoideum Dennstaedtiaceae 1 1 

C18 Setaria parviflora Poaceae 50 30 

C18 Solo exposto Solo exposto 3 1 

C19 Afloramento rochoso 
Afloramento 

rochoso 
1 1 

C19 Bulbostylis capillaris Cyperaceae 30 8 

C19 Chaptalia exscapa Asteraceae 5 3 

C19 Chromolaena sp. Asteraceae 10 15 

C19 Elephantopus angustifolius Asteraceae 2 4 

C19 
Eriosema crinitum var. 

discolor 
Fabaceae 4 6 

C19 Hyptis sp. Lamiaceae 2 2 

C19 Setaria parviflora Poaceae 38 18 

C19 Solo exposto Solo exposto 2 1 

C19 
Vernonanthura 
subverticillata 

Asteraceae 6 7 

C20 Andropogon bicornis Poaceae 2 2 

C20 
Eriosema crinitum var. 

discolor 
Fabaceae 1 2 

C20 Eryngium horridum Apiaceae 40 1 

C20 Juncus effusus Juncaceae 37 7 

C20 Setaria parviflora Poaceae 20 5 

C21 Hydrocotyle exigua Araliaceae 10 40 

C21 Juncus effusus Juncaceae 86 7 

C21 Thelypteris rivularioides Thelypteridaceae 4 12 

C22 Juncus effusus Juncaceae 15 2 

C22 Setaria parviflora Poaceae 81 8 

C22 Solidago chilensis Asteraceae 1 1 

C22 Conyza sp. Asteraceae 3 3 
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Anexo 04 

Fichas de campo de ruídos 

 

 

 



   

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

Ponto – PRAD10 

Local 
Interior da propriedade de Jair de Mello – Palmas / PR 

Receptores potencialmente críticos: (   ) NÃO     ( X ) SIM 

Tipologia de área(1): Área de sítios e fazendas 

Resultados de níveis de ruído ambiente (Lra) 

Data e horário considerados 

Data Horário 
Registros 

(s) 
Dist. Fonte 

(m) 

Condições de tempo 

T(°C) UR (%) V (m/s) 

06/04/2016 15:31:49 900 - 36,1 43,2 0,1 // 0,4 

07/04/2016 00:07:33 900 - 19,3 70,8 0,0 

Registros fotográficos 

   
Descrição: Ponto de medição inserido no interior da propriedade de Jair Mello, junto do receptor 
potencialmente crítico, com proximidade da BR-208, próximo ao local de possível instalação da 
linha de transmissão.  

Gráfico de amplitude pelo tempo, em dB(A), a cada 1 s 
Diurno 

 

Noturno 

 
Fontes sonoras/interferências atuantes 
Diurno Ao longo do período de medição as principais fontes de ruídos registradas 

foram a passagem de veículos em rodovia próxima (BR-280), o ruído da 
residência inserida junto ao ponto, a presença de rajadas de vento, canto 

de pássaros e o mugido de gados confinados.  

Noturno Período de medição com fonte predominante sendo o tráfego veicular em 
rodovia próxima (BR-280), sendo a passagem de veículos leves e pesados 
os responsáveis pelos picos de intensidade da primeira metade da medição. 
Os picos registrados após às 00h16 são oriundos do latido de cães devido a 
presença da equipe, por esse motivo o índice L50 é assumido como 

representativo do período monitorado de acordo com a base do gráfico de 
amplitude no tempo.  

Resumo dos resultados 
Valores estatísticos Níveis eq. Padrões 

dB(A) 

Período L90 L50 L10 Lmin Lmax Lra-bruto Lra NCA 

Diurno 39,4 46,8 58,4 31,8 67,1 54,0 54 40(1) 54(2) 

Noturno 41,9 47,1 64,8 39,0 69,8 58,7 47(3) 35(1) 47(2) 

(1) NCA Tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2)NCA assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3)L50 assumido 

como representativo do período de medição de acordo com a base do gráfico da amplitude pelo tempo. 

*Velocidade de vibração de partícula – pico –  diurno <0,01 mm/s e noturno 0,15 mm/s. 
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Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

Ponto – LT1 

Local 
Rua José B. Guimarães de Andrade, s / nº – Palmas / PR 

Receptores potencialmente críticos: (   ) NÃO     ( X ) SIM 

Tipologia de área(1): Área mista, predominantemente residencial 

Resultados de níveis de ruído ambiente (Lra) 

Data e horário considerados 

Data Horário 
Registros 

(s) 
Dist. Fonte 

(m) 

Condições de tempo 

T(°C) UR (%) V (m/s) 

06/04/2016 17:12:16 900 - 29,8 44,9 0,1 // 0,6 

07/04/2016 00:44:25 900 - 19,8 70,2 0,3 // 0,6 

Registros fotográficos 

   
Descrição: Ponto de medição inserido na Rua José B. Guimarães de Andrade, com proximidade 

da BR-208 e próximo a potenciais receptores críticos de onde está prevista a instalação da linha 
de transmissão.  

Gráfico de amplitude pelo tempo, em dB(A), a cada 1 s 
Diurno 

 

Noturno 

 
Fontes sonoras/interferências atuantes 
Diurno Fonte predominante de ruídos sendo o constante tráfego veicular em 

rodovia ao lado do ponto de medição, responsável pelos picos de 
intensidade registrados, com registro da contribuição de ruídos oriundos 
da residência próxima e passagem de transeuntes.  

Noturno Período de monitoramento com fontes predominantes sendo o tráfego 

veicular em rodovia junto ao ponto de medição e o latido de cães do 
entorno. Registro da contribuição do latido distante de cães e o ruído de 
insetos noturnos.  

Resumo dos resultados 
Valores estatísticos Níveis eq. Padrões 

dB(A) 

Período L90 L50 L10 Lmin Lmax Lra-bruto Lra NCA 

Diurno 48,2 56,0 66,9 43,5 83,6 64,2 64 55(1) 64(2) 

Noturno 39,8 46,5 59,4 36,4 74,8 57,4 57 50(1) 57(2) 

(1) NCA Tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2)NCA assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3)L50 assumido 

como representativo do período de medição de acordo com a base do gráfico da amplitude pelo tempo. 

*Velocidade de vibração de partícula – pico –  diurno 0,35 mm/s e noturno 0,21 mm/s. 
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Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

Ponto – PDRA9 

Local 
Interior da propriedade de Ibelmar Seleme – Palmas / PR 

Receptores potencialmente críticos: (   ) NÃO     ( X ) SIM 

Tipologia de área(1): Área de sítios e fazendas 

Resultados de níveis de ruído ambiente (Lra) 

Data e horário considerados 

Data Horário 
Registros 

(s) 
Dist. Fonte 

(m) 

Condições de tempo 

T(°C) UR (%) V (m/s) 

06/04/2016 16:26:12 900 - 28,1 48,7 0,7 // 1,9 

06/04/2016 22:01:31 900 - 22,7 63,0 0,0 

Registros fotográficos 

   
Descrição: Ponto de medição inserido no interior da propriedade de Ibelmar Seleme, junto de um 

potencial receptor crítico (residência), localizado em área de sítios e fazendas e com proximidade 
do local previsto para o parque eólico Pederneira.  

Gráfico de amplitude pelo tempo, em dB(A), a cada 1 s 
Diurno 

 

Noturno 

 

Fontes sonoras/interferências atuantes 
Diurno Ao longo do período de medição foi registrado o ruído de água corrente 

em fonte, da passagem de veículos em rodovia próxima, canto de 
pássaros, ruído proveniente da residência junto ao ponto, o latido de cães 
e o canto de galos sendo responsáveis pelos picos de intensidade 
registrados.  

Noturno Período de medição sem fonte significativa de ruídos, sendo destacada a 
contribuição do ruído de água corrente (fonte), passagem de veículos em 
rodovia próxima e insetos noturnos. Pico registrado próximo às 22h06 se 
deve a passagem de veículo pesado.  

Resumo dos resultados 
Valores estatísticos Níveis eq. Padrões 

dB(A) 

Período L90 L50 L10 Lmin Lmax Lra-bruto Lra NCA 

Diurno 34,5 36,5 48,1 32,6 66,1 46,5 47 40(1) 47(2)  

Noturno 34,6 36,2 39,3 33,2 48,5 37,3 37 35(1) 37(2) 

(1) NCA Tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2)NCA assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3)L50 assumido 

como representativo do período de medição de acordo com a base do gráfico da amplitude pelo tempo. 

*Velocidade de vibração de partícula – pico – diurno 0,19 mm/s e noturno <0,01 mm/s. 
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Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

Ponto – SC4 

Local 
Interior da propriedade de Edmir Siqueira – Palmas / PR 

Receptores potencialmente críticos: (   ) NÃO     ( X ) SIM 

Tipologia de área(1): Área de sítios e fazendas 

Resultados de níveis de ruído ambiente (Lra) 

Data e horário considerados 

Data Horário 
Registros 

(s) 
Dist. Fonte 

(m) 

Condições de tempo 

T(°C) UR (%) V (m/s) 

05/04/2016 15:40:45 900 - 29,9 53,6 0,1 // 0,6 

06/04/2016 00:44:39 900 - 20,0 79,3 1,2 // 1,5 

Registros fotográficos 

   
Descrição: Ponto de medição inserido no interior da propriedade de Edmir Siqueira, junto de um 

potencial receptor crítico (residência), localizado em área de sítios e fazendas e localizado ao 
norte da área prevista para instalação do parque eólico Santa Cruz.  

Gráfico de amplitude pelo tempo, em dB(A), a cada 1 s 
Diurno 

 

Noturno 

 

Fontes sonoras/interferências atuantes 
Diurno Período de monitoramento com registro de ruídos de diversos animais 

(cachorros, gansos, galos, pássaros, etc) e do funcionamento de trator. Os 
picos de intensidade registrados no gráfico de amplitude no tempo se 
devem à operação do trator e aos animais do entorno.  

Noturno Ao longo da medição foi registrado o ruído proveniente de insetos noturnos, 
sapos e latidos distantes. Medição noturna executada externamente a 
propriedade por se encontrar fechada no momento da medição.  

Resumo dos resultados 
Valores estatísticos Níveis eq. Padrões 

dB(A) 

Período L90 L50 L10 Lmin Lmax Lra-bruto Lra NCA 

Diurno 31,4 37,7 59,3 27,0 77,1 56,9 57 40(1) 57(2)  

Noturno 25,3 29,6 34,9 23,7 52,0 32,6 33 35(1) 35 
(1) NCA Tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2)NCA assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3)L50 assumido 

como representativo do período de medição de acordo com a base do gráfico da amplitude pelo tempo. 

*Velocidade de vibração de partícula – pico – diurno 0,21 mm/s. 
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Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

Ponto – SC5 

Local 
Interior da propriedade de Sebastião – Palmas / PR 

Receptores potencialmente críticos: (   ) NÃO     ( X ) SIM 

Tipologia de área(1): Área de sítios e fazendas 

Resultados de níveis de ruído ambiente (Lra) 

Data e horário considerados 

Data Horário 
Registros 

(s) 
Dist. Fonte 

(m) 

Condições de tempo 

T(°C) UR (%) V (m/s) 

05/04/2016 14:51:44 900 - 31,2 54,5 2,2 // 3,5 

05/04/2016 00:07:32 900 - 19,9 75,4 0,0 

Registros fotográficos 

   
Descrição: Ponto de medição inserido no interior da propriedade de Sebastião, junto de um 

potencial receptor crítico (residência), localizado em área de sítios e fazendas e com proximidade 
do local previsto para o parque eólico Santa Cruz, inserido à Oeste do ponto.  

Gráfico de amplitude pelo tempo, em dB(A), a cada 1 s 
Diurno 

 

Noturno 

 

Fontes sonoras/interferências atuantes 
Diurno Período de medição sem fontes significativas de ruído, sendo registrada a 

contribuição do ruído de pássaros, rajadas de vento e a operação de 
colheitadeiras nas proximidades. Latido de cães ao fim da medição devido 
à presença da equipe, por esse motivo índice L50 assumido como 
representativo da medição de acordo com a base do gráfico de amplitude 

no tempo.  

Noturno Ao longo da medição foi registrado o ruído oriundo de insetos noturnos, 
água corrente em córrego próximo e ao latido de cães devido a presença da 
equipe, gerando os picos de intensidade registrados no gráfico de amplitude 
no tempo. Índice L50 assumido como representativo do período de medição 
de acordo com a base do gráfico noturno.  

Resumo dos resultados 
Valores estatísticos Níveis eq. Padrões 

dB(A) 

Período L90 L50 L10 Lmin Lmax Lra-bruto Lra NCA 

Diurno 27,0 28,2 30,9 26,0 62,3 40,0 28(3) 40(1) 40 

Noturno 39,8 42,8 47,4 36,0 73,6 55,1 43 (3) 35(1) 43(2) 

(1) NCA Tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2)NCA assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3)L50 assumido 

como representativo do período de medição de acordo com a base do gráfico da amplitude pelo tempo. 

*Velocidade de vibração de partícula – pico – diurno 0,17 mm/s e noturno <0,01 mm/s. 
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Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

Ponto – SFO2 

Local 
Interior da propriedade de Bel Sousa – Palmas / PR 

Receptores potencialmente críticos: (   ) NÃO     ( X ) SIM 

Tipologia de área(1): Área de sítios e fazendas 

Resultados de níveis de ruído ambiente (Lra) 

Data e horário considerados 

Data Horário 
Registros 

(s) 
Dist. Fonte 

(m) 

Condições de tempo 

T(°C) UR (%) V (m/s) 

05/04/2016 11:03:12 900 - 25,7 64,1 1,7 // 3,0 

05/04/2016 22:36:19 900 - 20,4 78,5 1,6 // 2,2 

Registros fotográficos 

   
Descrição: Ponto de medição inserido no interior da propriedade de Bel Souza, junto de um 

potencial receptor crítico (residência), localizado em área de sítios e fazendas, ao Sul do local 
previsto para instalação do parque eólico São Francisco. 

Gráfico de amplitude pelo tempo, em dB(A), a cada 1 s 
Diurno 

 

Noturno 

 

Fontes sonoras/interferências atuantes 
Diurno Período de medição com fontes predominantes de ruído sendo o canto de 

pássaros, a operação de um trator nas proximidades e a presença de 
rajadas de vento e o consequente farfalhar da vegetação.  

Noturno Medição sem o registro de fontes significativas de ruído, sendo destacada a 

contribuição do ruído de insetos, rajadas de vento sob a vegetação e a 
passagem de aeronave nas proximidades.  

Resumo dos resultados 
Valores estatísticos Níveis eq. Padrões 

dB(A) 

Período L90 L50 L10 Lmin Lmax Lra-bruto Lra NCA 

Diurno 34,6 41,0 46,4 31,2 53,5 43,1 43 40(1) 43(2)  

Noturno 36,5 37,8 38,7 34,7 46,6 38,0 38 35(1) 38(2) 

(1) NCA Tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2)NCA assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3)L50 assumido 

como representativo do período de medição de acordo com a base do gráfico da amplitude pelo tempo. 

*Velocidade de vibração de partícula – pico – diurno 0,19 mm/s e noturno 0,23 mm/s. 
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Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

Ponto – SFO3 

Local 
Interior da fazenda Guararapes – Palmas / PR 

Receptores potencialmente críticos: (   ) NÃO     ( X ) SIM 

Tipologia de área(1): Área de sítios e fazendas 

Resultados de níveis de ruído ambiente (Lra) 

Data e horário considerados 

Data Horário 
Registros 

(s) 
Dist. Fonte 

(m) 

Condições de tempo 

T(°C) UR (%) V (m/s) 

05/04/2016 11:41:22 900 - 31,6 53,1 0,1 // 0,6 

05/04/2016 23:07:48 900 - 22,2 76,1 0,0 

Registros fotográficos 

   
Descrição: Ponto de medição inserido no interior da Fazenda Guararapes, junto de um potencial 

receptor crítico (residência), localizado em área de sítios e fazendas, inserido à Oeste do local 
previsto para implantação do parque eólico São Franciso. 

Gráfico de amplitude pelo tempo, em dB(A), a cada 1 s 
Diurno 

 

Noturno 

 

Fontes sonoras/interferências atuantes 
Diurno Período de medição sem fontes significativas de ruído, sendo registrada 

apenas a contribuição do canto de pássaros, a presença de rajadas de 

vento e o farfalhar de vegetação do entorno.  

Noturno Ausência de fontes significativas de ruído ao longo do período monitorado, 
com registro apenas das contribuições provenientes de insetos noturnos, 
rãs e aeronaves. Ocorrência de latido de cães ao fim da medição. Índice L50 
assumido como representativo do período monitorado.  

Resumo dos resultados 
Valores estatísticos Níveis eq. Padrões 

dB(A) 

Período L90 L50 L10 Lmin Lmax Lra-bruto Lra NCA 

Diurno 26,3 27,9 30,5 25,2 40,7 29,0 29 40(1) 40 

Noturno 36,7 37,9 39,1 32,1 74,2 51,9 38(3) 35(1) 38(2) 

(1) NCA Tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2)NCA assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3)L50 assumido 

como representativo do período de medição de acordo com a base do gráfico da amplitude pelo tempo. 

*Velocidade de vibração de partícula – pico – diurno 0,23 mm/s e noturno <0,01 mm/s. 
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Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

Ponto – SM8  

Local 
Interior da propriedade de Antônio Reis – Palmas / PR 

Receptores potencialmente críticos: (   ) NÃO     ( X ) SIM 

Tipologia de área(1): Área de sítios e fazendas 

Resultados de níveis de ruído ambiente (Lra) 

Data e horário considerados 

Data Horário 
Registros 

(s) 
Dist. Fonte 

(m) 

Condições de tempo 

T(°C) UR (%) V (m/s) 

06/04/2016 14:42:26 900 - 32,8 52,4 1,0 // 2,2 

06/04/2016 23:29:47 900 - 22,9 71,9 0,0 

Registros fotográficos 

   
Descrição: Ponto de medição inserido no interior da propriedade de Antônio Reis, junto de um 

potencial receptor crítico (residência), localizado em área de sítios e fazendas e no interior da área 
prevista para implantação do parque eólico Santa Maria.  

Gráfico de amplitude pelo tempo, em dB(A), a cada 1 s 
Diurno 

 

Noturno 

 

Fontes sonoras/interferências atuantes 
Diurno Período de medição com registro de ruídos oriundos de residências, 

rajadas de vento sobre a vegetação, o canto de pássaros, mugido de bois 

e a passagem de um veículo pesado, gerando o pico de intensidade às 
14h46.  

Noturno Registro do ruído proveniente de insetos noturnos, de cavalos no estábulo 
(relincho) e latido de cães, responsável pelos picos de intensidade 
registrados no gráfico de amplitude no tempo.   

Resumo dos resultados 
Valores estatísticos Níveis eq. Padrões 

dB(A) 

Período L90 L50 L10 Lmin Lmax Lra-bruto Lra NCA 

Diurno 28,0 32,3 39,3 25,9 57,1 37,6 38 40(1) 40 

Noturno 26,8 28,8 34,4 25,9 55,3 35,7 36 35(1) 36(2) 

(1) NCA Tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2)NCA assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3)L50 assumido 

como representativo do período de medição de acordo com a base do gráfico da amplitude pelo tempo. 

*Velocidade de vibração de partícula – pico – diurno 0,17 mm/s e noturno <0,01 mm/s. 
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Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

Ponto – TDO7 

Local 
Interior da propriedade de Rodrigo – Palmas / PR 

Receptores potencialmente críticos: (   ) NÃO     ( X ) SIM 

Tipologia de área(1): Área de sítios e fazendas 

Resultados de níveis de ruído ambiente (Lra) 

Data e horário considerados 

Data Horário 
Registros 

(s) 
Dist. Fonte 

(m) 

Condições de tempo 

T(°C) UR (%) V (m/s) 

06/04/2016 13:59:29 900 - 27,7 52,1 0,4 // 1,3 

06/04/2016 22:50:07 900 - 23,3 66,1 0,0 

Registros fotográficos 

   
Descrição: Ponto de medição inserido no interior da propriedade de Rodrigo, junto de um 

potencial receptor crítico (residência), localizado em área de sítios e fazendas, no interior da área 
prevista para implantação do parque eólico Tradição.  

Gráfico de amplitude pelo tempo, em dB(A), a cada 1 s 
Diurno 

 

Noturno 

 

Fontes sonoras/interferências atuantes 
Diurno Fonte de ruído identificada como sendo o canto de pássaros e a rajada de 

ventos sobre a vegetação do entorno. A partir do sétimo minuto de 

medição até o seu término, os picos de intensidade se devem ao latido de 
cães pela presença dos técnicos. , portanto o índice L50 é assumido como 
representativo do período monitorado.  

Noturno Período de medição com fonte predominante sendo o ruído de insetos 
noturnos, rãs e a passagem de veículos em rodovia próxima. O pico 

registrado entre o 5º e 6º minuto se deve a um gato encostando-se no 
tripé do equipamento, já os demais picos se devem ao latido de cães pela 
presença da equipe e o canto de pássaros. Índice L50 assumido como 
representativo do período de medição segundo a base do gráfico.  

Resumo dos resultados 
Valores estatísticos Níveis eq. Padrões 

dB(A) 

Período L90 L50 L10 Lmin Lmax Lra-bruto Lra NCA 

Diurno 31,8 37,4 50,5 28,0 58,0 45,8 37(3) 40(1) 40 

Noturno 39,7 45,1 52,8 31,0 89,9 65,5 45(3) 35(1) 45(2) 

(1) NCA Tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2)NCA assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3)L50 assumido 

como representativo do período de medição de acordo com a base do gráfico da amplitude pelo tempo. 

*Velocidade de vibração de partícula – pico – diurno 0,18 mm/s e noturno <0,01 mm/s. 
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Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

Ponto – TPA1 

Local 
Interior da propriedade de Tomaz Padilha – Palmas / PR 

Receptores potencialmente críticos: (   ) NÃO     ( X ) SIM 

Tipologia de área(1): Área de sítios e fazendas 

Resultados de níveis de ruído ambiente (Lra) 

Data e horário considerados 

Data Horário 
Registros 

(s) 
Dist. Fonte 

(m) 

Condições de tempo 

T(°C) UR (%) V (m/s) 

05/04/2016 10:20:38 900 - 25,0 63,4 2,3 // 3,3 

05/04/2016 22:00:39 900 - 23,6 68,5 0,0 

Registros fotográficos 

   
Descrição: Ponto de medição inserido no interior da propriedade de Tomaz Padilha, junto de um 

potencial receptor crítico (residência), localizado em área de sítios e fazendas e ao Sul da área 
prevista para implantação do parque eólico Taipirinha.  

Gráfico de amplitude pelo tempo, em dB(A), a cada 1 s 
Diurno 

 

Noturno 

 

Fontes sonoras/interferências atuantes 
Diurno Fonte predominante de ruído sendo o tráfego veicular, sendo contabilizada 

a passagem de 17 veículos pesados e 8 leves. Contribuição do ruído de 

água corrente, rajadas de vento sobre a vegetação do entorno, canto de 
pássaros e o ruído de roçadeira distante a partir do 6º minuto de medição.  

Noturno Período de medição com registros de ruídos provenientes de insetos 
noturnos, água corrente em córrego próximo, latido de cães e passagem de 
veículos em rodovia. Os principais picos de intensidade se devem aos 

latidos (base estreita) e aos veículos (base larga). 

Resumo dos resultados 
Valores estatísticos Níveis eq. Padrões 

dB(A) 

Período L90 L50 L10 Lmin Lmax Lra-bruto Lra NCA 

Diurno 38,4 42,5 48,2 36,0 54,1 44,8 45 40(1) 45(2) 

Noturno 39,3 43,4 50,9 38,0 60,3 47,1 47 35(1) 47(2) 

(1) NCA Tabela 1 - NBR 10.151:2000; (2)NCA assumido (subitem 6.2.4 NBR 10.151:2000); (3)L50 assumido 

como representativo do período de medição de acordo com a base do gráfico da amplitude pelo tempo. 

*Velocidade de vibração de partícula – pico – diurno 0,37 mm/s e noturno 0,25 mm/s. 
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Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 05 

Certidão de uso e ocupação do solo 

 

 

 





     

Complexo Eólico Palmas II 
Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 06 

Ofícios de consulta a órgãos intervenientes e respostas 

obtidas 
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COMPLEXO EÓLICO PALMAS II

Palmas - PR

EMPREENDEDOR:

EMPREENDIMENTO:

DATA:ESCALA:MUNICÍPIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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TÍTULO:
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ELABORAÇÃO MAPA:

LOCALIZAÇÃO
ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID

LEGENDA
!( Pontos coordenadas AID

Linha de transmissão
Área de influência direta - AID - meios físico e biótico
Área diretamente afetada - ADA

Projeção universal transversa de mercator, Fuso 22 Sul. 
Datum horizontal:  SIRGAS2000. Datum Vertical: Marégrafo Imbituba,SC.

Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano 51° W. GR.
 Acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.

Oc ea no
A t lâ nt i co

PONTO PONTO
1 -51,71633146 -26,52482582 31 -51,99778785 -26,50740616
2 -51,72709338 -26,53957056 32 -51,97996440 -26,51600829
3 -51,71909217 -26,54471622 33 -51,97001796 -26,53128066
4 -51,70379778 -26,55207431 34 -51,95762474 -26,54556079
5 -51,70865460 -26,56939265 35 -51,93991332 -26,55415432
6 -51,72461026 -26,57371397 36 -51,92376621 -26,56525785
7 -51,74414668 -26,57555425 37 -51,90454577 -26,56502696
8 -51,76299802 -26,58215536 38 -51,88869124 -26,56428868
9 -51,78200053 -26,58756089 39 -51,87478989 -26,55101939
10 -51,80188269 -26,58635681 40 -51,85811430 -26,54064720
11 -51,81914183 -26,57871788 41 -51,83833702 -26,53894909
12 -51,83470234 -26,59034336 42 -51,82138859 -26,53154153
13 -51,85343080 -26,59183215 43 -51,80402362 -26,53191294
14 -51,87092699 -26,59930777 44 -51,79587741 -26,51866957
15 -51,88322416 -26,58767130 45 -51,80617319 -26,50823956
16 -51,88656058 -26,57503637 46 -51,81774060 -26,50362761
17 -51,87210469 -26,57575794 47 -51,82867356 -26,49085233
18 -51,86134221 -26,56452671 48 -51,81736205 -26,47571344
19 -51,85394068 -26,54783440 49 -51,80209202 -26,47909195
20 -51,86267062 -26,54502465 50 -51,79803164 -26,48811638
21 -51,87855027 -26,55638862 51 -51,78630684 -26,50193832
22 -51,89173680 -26,57029641 52 -51,77782386 -26,51721852
23 -51,90956018 -26,56578992 53 -51,77369944 -26,52989614
24 -51,92818373 -26,56457539 54 -51,75586094 -26,53694931
25 -51,94431428 -26,55344533 55 -51,75106263 -26,53132468
26 -51,96167114 -26,54451772 56 -51,75676190 -26,51402418
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1. INTRODUÇÃO 

O engenheiro Thiago Luiz Paulino do setor de desenvolvimento da ENERBIOS Consultoria em 
Energias Renováveis e Meio Ambiente Ltda, CNPJ 08.939.115/0001-77, formulou Consulta de 
Acesso à COPEL para o Complexo Eólico de Palmas II localizado nos municípios de Palmas no 
estado do Paraná e de Água Doce no estado de Santa Catarina. 

Este documento apresenta o estudo realizado para viabilizar a conexão do empreendimento 
citado no sistema de distribuição de alta tensão da COPEL.  

Na elaboração deste documento foram considerados aspectos técnicos, comerciais e 
regulatórios, tendo como principais referências os estudos provenientes das áreas de 
Planejamento e Proteção emitidos no ATG 0148/14–AT–O. 

Os critérios adotados pautaram-se tanto na estrita verificação da capacidade técnica do 
atendimento como na confiabilidade, qualidade e modicidade dos custos a serem investidos. 

2. DADOS 

2.1. DA CENTRAL GERADORA 

Tensão de conexão: 138 kV 

Potência instalada total: 298 MW 

Potência injetável total: 298 MW 

Localização SE coletora: Latitude 26° 34' 53" S  
Longitude 51° 47' 21" O 

 

Relação dos aproveitamentos apresentados pelo solicitante: 

Parque Eólico Taipinha ............................ ..........Potência instalada: 30,0 MW 

Parque Eólico São Francisco........................ .....Potência instalada: 30,0 MW 

Parque Eólico Campo Alegre......................... ....Potência instalada: 24,0 MW 

Parque Eólico Tradição............................. .........Potência instalada: 26,0 MW 

Parque Eólico Santa Cruz........................... .......Potência instalada: 30,0 MW 

Parque Eólico Santa Maria.......................... .......Potência instalada: 30,0 MW 

Parque Eólico Santo Agostinho...................... ..Potência instalada: 12,0 MW 

Parque Eólico Pederneiras.......................... ......Potência instalada: 30,0 MW 

Parque Eólico São Miguel........................... .......Potência instalada: 30,0 MW 

ATEN DIMEN TOS T ÉCNIC OSEM AN DAM ENTO
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Parque Eólico Socorro.............................. .........Potência instalada: 26,0 MW 

Parque Eólico Santo Antônio do Salto............ Potência instalada: 30,0 MW 

 

2.2 DO SOLICITANTE 

Representante Eng. Thiago Luiz Paulino 

Endereço 
Rua Prof. Macedo Filho, 175 – Bom Retiro – CEP 80520-340, 
Curitiba/PR 

Telefones de Contato (041) 3023-4344  

Email: comercial@enerbios.com.br 
 

2.3 DA LOCALIZAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO 

As usinas que perfazem o Complexo Eólico de Palmas II situam-se entre os municípios de 
Palmas no estado do Paraná e Água Doce no estado de Santa Catarina (Figura 1): 

 

 

Figura 1: Mapa Eletrogeográfico da região das usinas eólicas 

3. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS 

Os estudos de integração contemplaram simulações computacionais e análises do desempenho 
do sistema elétrico de transmissão da COPEL em regime permanente de operação sob 
condições normais e sob situações de contingência, avaliando-se as alternativas de interligação 
do Complexo Eólico Palmas II e seu impacto tanto nas linhas quanto na transformação do 
sistema de distribuição da COPEL em 138kV. 
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Nesta investigação foram adotados os casos de trabalho da EPE, ciclo 2013-2022, tendo como 
horizonte para as análises de conexão o ano de 2023, e como premissa a manutenção, com a 
efetivação da conexão objeto do estudo, da qualidade de energia fornecida aos demais agentes 
já conectados ao mesmo sistema. 

A decisão sobre a alternativa da conexão a ser recomendada foi baseada na de menor custo 
global. Este custo é calculado considerando-se os investimentos de conexão, ampliação e 
reforços no sistema mais os custos das perdas técnicas.  

As usinas que compõem o complexo serão conectadas ao sistema de alta tensão da COPEL 
através de uma subestação coletora, cujas coordenadas estão descritas no item 2 deste 
documento, e uma linha de transmissão expressa operando em 138kV. 

Neste estudo foi considerado que: 

• para alternativas de conexão em barramento que se qualificam como DIT (Demais 
Instalações da Transmissão) deverão atender aos critérios preconizados nos 
Procedimentos de Redes da ONS. 

• o sistema de conexão do solicitante ao sistema de distribuição da COPEL é de 
responsabilidade do empreendedor, devendo o mesmo atentar para que o sistema de 
proteção a ser instalado na conexão seja padrão COPEL para faltas no sistema elétrico. 

• para a presente avaliação foram efetuadas análises para os anos de 2017 a 2022, 
utilizando-se o caso base referência da EPE 2013-2022 para as cargas leve, média e 
pesada. Nestes casos são contemplados os intercâmbios regionais de energia elétrica 
característicos do sistema interligado nacional, a saber: intercâmbio Sul-Sudeste 
maximizado e intercâmbio Sudeste-Sul maximizado. 

• foram consideradas neste estudo as seguintes gerações na região do empreendimento: 

Tabela 1: Gerações consideradas na região do empreendimento 
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• a relação entre a capacidade nominal instalada do Complexo Eólico de Palmas II e a 
potência de curto circuito da subestação escolhida para a conexão não deverá exceder 
10%.Os níveis de curto-circuito trifásico no barramento de 138kV da SE Palmas 
encontram-se listados na sequência: 

Tabela 2: níveis de curto-circuito trifásico no barramento de 138kV da SE Palmas 

 

• devido às restrições de espaço nas subestações próximas ao produtor, a alternativa 
avaliada para a integração do Complexo Eólico de Palmas II ao sistema de distribuição 
em alta tensão da COPEL foi através da construção de circuito expresso a partir da SE 
Palmas 138kV. 

• a capacidade de transporte de linhas e transformadores que perfazem o sistema elétrico 
da região estudada encontram-se listados na tabela a seguir. Os valores foram 
calculados para temperatura ambiente de 32ºC. As quadrículas hachuradas destacam 
limitações de carregamento impostas por equipamentos terminais. 

Tabela 3: Capacidade de carregamento das linhas e 
transformadores

 

• são previstas a realização de obras de reforço na região elétrica em estudo no período de 
2015 a 2022. 

As análises foram iniciadas considerando o sistema elétrico da COPEL operando sem a 
integração do Complexo Eólico de Palmas II. Esta investigação fez-se necessária para verificar 
as possíveis situações de anormalidade operacional ocorridas no sistema elétrico da COPEL, em 
virtude do expressivo número de produtores independentes localizados na região contemplada 
neste parecer. Além disso, de posse dos resultados obtidos nestes estudos iniciais, tornar-se-ia 
possível quantificar os impactos adicionais que a conexão do Complexo Eólico de Palmas II 
proporcionaria ao sistema elétrico. Nestes estudos, os acessantes de geração listados na Tabela 
1 foram modelados com seus despachos de potência maximizados. 

No tocante aos níveis de tensão, não foram identificadas violações dos limites mínimos 
preconizados pela operação do sistema elétrico, tanto em regime normal quanto em situações de 
contingência. Todavia, no que diz respeito ao nível de carregamento das linhas que atendem a 
região, algumas observações merecem ser detalhadas: 
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1. Em regime normal não se identifica violações de carregamento dos limites das linhas que 
atendem a região de Palmas; 

2. Para emergência, considerando a perda da LD 138 kV Areia – Palmas 1, observa-se 
sobrecarga inadmissível na LD 138 kV Clevelândia – Pato Branco. Tal violação ocorre 
durante o patamar de carga média e intercâmbio de energia Sul-Sudeste; 

3. A perda da LD 138 kV Clevelândia – Pato Branco provoca fluxos elevados na LD 138 kV 
Areia – Palmas; 

4. As violações supracitadas são completamente eliminadas após o lançamento do 2º 
(segundo)circuito da LD 138 kV Areia – Palmas, cuja previsão é dezembro de 2017; 

5. Até a finalização da referida obra, não se recomenda a conexão de novos acessantes de 
geração nas instalações da região de Palmas. 

Partindo-se das premissas estabelecidas neste documento foram realizadas simulações 
computacionais para mensurar o impacto da conexão do Complexo Eólico de Palmas II ao 
sistema elétrico da COPEL, quando este opera através de circuito expresso até a SE Palmas. 

Conforme informado anteriormente, o nível de curto-circuito 3F na SE Palmas 138 kV, em 
dezembro de 2017, atinge cerca de 1.233 MVA. Numa primeira análise, para atender a relação 
entre o máximo despacho do complexo eólico e o valor de curto circuito no barramento de 138 kV 
da SE Palmas, a potência instalada do complexo eólico deverá ficar restrita à 120 MW. Conforme 
preconizado nos critérios deste documento, esta relação não deve ser superior a 10 %, visando, 
desta maneira, evitar problemas associados com as oscilações de tensão. 

Partindo-se deste montante, o complexo eólico foi modelado e implementado no programa de 
fluxo de potência. Os resultados computacionais evidenciaram que a operação das usinas eólicas 
com despacho maximizado (120 MW) provoca sobrecarga inadmissível na LT 138 kV Areia-
Palmas D1 em regime normal de operação, durante o período de intercâmbio sul-sudeste e carga 
média. Neste contexto, vislumbrando contornar as violações de carregamento e aumentar os 
níveis de curto circuito na barra de 138 kV da SE Palmas, a análise da conexão das usinas 
eólicas através de circuito expresso até a SE Palmas considerou o lançamento dos dois circuitos 
da futura LT 138 kV Areia-Palmas. Entretanto, mesmo com a obra supramencionada, verifica-se 
que em situação de emergência, caracterizada pela perda de um dos circuitos da LD Areia – 
Palmas, o circuito remanescente opera em sobrecarga inadmissível. Para evitar as violações 
citadas, considerando o esgotamento da capacidade de expansão das subestações Areia e 
Palmas, a capacidade máxima do Complexo Eólico de Palmas II para a conexão em 138 kV 
deverá ser de, no máximo, 60 MW. Este montante de geração praticamente esgota o potência de 
conexão de usinas geradoras no sistema elétrico da região de Palmas. 

Em resumo: 

• Para viabilizar a conexão do produtor à SE Palmas sob a ótica técnica, será necessário o 
lançamento do segundo circuito (D2) da LT 138 kV Areia-Palmas, previsto para  2017. 
Não será permitida a conexão do acessante antes da conclusão da obra citada; 

• Para evitar a superação do sistema elétrico da região sudoeste, a capacidade máxima do 
complexo eólico que deverá se conectar ao sistema de 138 kV será de 60 MW . Tal 
restrição foi baseada através do nível de curto-circuito da SE Palmas e pela capacidade 
de transporte das linhas de distribuição de 138 kV que da região. 
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• O acessante poderá fazer opção para se conectar no sistema elétrico de transmissão. 
Para tanto, deverá interagir com os órgãos setoriais responsáveis pelo planejamento 
(EPE) e operação do sistema elétrico de transmissão (ONS). Cabe registrar que o Estudo 
EPE-DEE-RE-013_2013-rev0, dentre outros reforços, prevê a construção de uma 
Subestação Coletora com tensão primária de 230 kV com a finalidade de integrar ao 
sistema elétrico as usinas de geração localizadas na região de Palmas. 

3.1. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO  

As usinas que compõem o Complexo Eólico de Palmas II serão conectadas ao sistema de alta 
tensão da COPEL através de uma linha expressa (circuito exclusivo a ser construído) na 
subestação coletora SE PALMAS 138kV. 

Os sistemas de proteção dimensionados deverão estar em conformidade com os Procedimentos 
de Distribuição de Energia Elétrica – PRODIST (Módulos 3 e 8) disponível no sítio da ANEEL, 
bem como com as normas técnicas da COPEL, que complementam o PRODIST, a NTC 905100 – 
Acesso de Geração Distribuída ao Sistema da COPEL, disponível no site www.copel.com. 

Outras adequações adicionais às previstas nesta análise poderão ser exigidas quando da 
emissão do Parecer de Acesso. Neste documento serão anexadas as informações das áreas de 
estudos de Proteção da COPEL, contendo uma avaliação dos sistemas e equipamentos a serem 
instalados e/ou alterados, em função da conexão do acessante de geração. Para esta análise 
serão considerados os critérios da NTC anteriormente mencionada. 

 

3.2 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

O acessante deverá contratar uma empresa especializada no mercado para execução das 
obras.  

A Tabela 2 apresenta a Estimativa de Custos dos Ativos de Conexão. 

Tabela 2: Estimativa de Custos dos Ativos de Conexão 

Custos ESTIMATIVOS referentes a materiais, equipame ntos e mão-de-obra 

Linha de distribuição expressa 138 kV de aprox. 30 km, metálica, cabo 397,5 MCM, circuito 
simples 

Materiais, Equipamentos e Mão-de-Obra R$ 8.826.184,00 

Entrada de linha em 138 kV (Bay) – SE PALMAS 

Materiais, Equipamentos e Mão-de-Obra R$ 1.478.152,00 

Implantação do Sistema de Medição para Faturamento 

Materiais, Equipamentos e Mão-de-Obra R$ 252.000,00 

Total Parcial R$ 10.556.336,00 
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A Tabela 3 apresenta serviços que devem ser contratados com a COPEL. 

Tabela 3: Estimativa de Custos dos Serviços de Engenharia Associados 

Custos ESTIMATIVOS referentes aos serviços prestado s pela COPEL 

Ajuste e parametrização de relés na SE R$ 13.000,00 

Acompanhamento e Fiscalização R$ 117.000,00 

Serviços de automação R$ 14.000,00 

Total Parcial R$ 144.000,00 

 

5. OBSERVAÇÕES 

A conexão do Complexo Eólico de Palmas II deverá atender aos Procedimentos de Distribuição, aos 
Procedimentos de Rede e à Norma Técnica da COPEL NTC 905100 – Acesso de Geração 
Distribuída ao Sistema da Copel, disponível no site www.copel.com. 

O acessante deverá contratar uma empresa especializada para execução dos projetos de 
coordenação e seletividade da proteção das instalações internas, com ART devidamente assinada 
pelo responsável técnico, e apresentá-los à COPEL para aprovação. 

O acessante deverá contratar uma empresa especializada para elaboração do projeto do sistema de 
medição de faturamento da instalação e apresentá-lo à COPEL para aprovação prévia. A aprovação 
definitiva será efetuada pelo ONS. 

A COPEL não executa os projetos da linha; o acessante deverá contratar com empresa 
especializada, se for o caso. Os serviços de topografia para o projeto da linha de distribuição deverá 
ser contratado com empresas especializadas. 

Os serviços realizados pela COPEL deverão ser formalizados através de um Contrato de Prestação 
de Serviços de Engenharia. Tais serviços se justificam pelo fato de que a conexão de qualquer novo 
agente requer garantias de que a confiabilidade do sistema elétrico e a qualidade da energia 
fornecida aos outros agentes já conectados não serão prejudicados. 

Os custos das obras são modulares e estimativos, com base em custos de referência e servem 
apenas como referência de custo para a construção dos ativos de conexão. Não foram considerados 
os custos das obras das instalações internas do acessante.   

Todos os custos decorrentes do sistema de medição de faturamento (implantação e manutenção) 
serão de responsabilidade do acessante e deverão atender aos padrões da CCEE/ONS. 

O Complexo Eólico de Palmas II estará sujeita às interrupções do sistema e também àquelas 
provocadas em virtude das condições de proteção exigidas. 

As unidades geradoras do complexo eólico não deverão provocar tensões fora dos limites definidos 
pelo Módulo 8 do PRODIST, o que implica que deverão possuir sistemas de controle de tensão por 
variação de reativo e operação com fator de potência compatível para regulação local da tensão, 
dentro dos níveis considerados adequados pela COPEL. 

O fator de potência no ponto de conexão não deve ser inferior a 0,92. 
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Os equipamentos instalados na subestação do acessante e de uso exclusivo do mesmo, as obras 
necessárias na mesma e o levantamento de obstáculos em campo, investigando se há loteamentos 
aprovados ou outros problemas de passagem, por ocasião da construção da linha de conexão serão 
de inteira responsabilidade do acessante. 

É de responsabilidade do acessante a realização de estudos complementares a este parecer (curto-
circuito, estabilidade eletromecânica e transitórios eletromagnéticos), vislumbrando indicar a 
necessidade de reforços no sistema de distribuição da COPEL  decorrentes da energização de suas 
instalações. 

6. RESPONSABILIDADE PELOS ATIVOS DE CONEXÃO  

As responsabilidades pelas obras e pelos ativos necessários à conexão do Complexo Eólico de 
Palmas II ao sistema elétrico de alta tensão seguirão o disposto em regulação, observando 
principalmente a Resolução Normativa ANEEL nº 506/2012 e os Procedimentos de Distribuição. 

A eventual incorporação de ativos de conexão pela COPEL, segundo estas normativas, deve ser 
concluída antes da entrada em operação . 

7. RECOMENDAÇÕES 

� Recomenda-se que o acessante avalie todas as consequências em relação a prováveis 
interferências no sistema de geração provenientes de ocorrências normais no sistema 
elétrico, em função dos dados de desempenho do sistema na região e da filosofia de proteção 
do sistema adotada. 

� O acessante deverá ser responsável pela proteção adequada e eficiente de toda a sua 
instalação, bem como de todos os seus equipamentos, de tal forma que faltas, falhas, 
distúrbios e religamentos automáticos no sistema COPEL não causem danos aos seus 
equipamentos. 

� O acessante deve ajustar as suas proteções de tal forma a desfazer o paralelismo de sua 
geração caso ocorram desligamentos, antes da subsequente tentativa de religamento dos 
equipamentos de proteção COPEL Portanto, a COPEL não se responsabiliza por danos 
decorrentes de paralelismo fora de sincronismo. O acessante é responsável pela integridade 
de sua planta de geração e instalações. 

Cabe ressaltar: 

� A COPEL não aceita a utilização de equipamentos recondicionados. 

� Eventuais equipamentos adicionais de proteção, automação e comunicação no sistema da 
COPEL podem não ter sido considerados, pois tal detalhamento somente poderá ser obtido 
quando da efetiva implantação da conexão. 

� Todos os equipamentos de proteção, bem como as lógicas de intertravamento 
implementadas no lado da Copel e no lado da central geradora deverão ser testadas com o 
acompanhamento da Copel, observando as normas e os requisitos técnicos da empresa em 
vigor. 

� Em nenhuma hipótese a geração poderá operar ilhada alimentando cargas na região e para 
isso devem ser tomadas todas as medidas técnicas necessárias para restringir esta 
possibilidade. 
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� A operação dos equipamentos que compõem o ponto de conexão será executada pela 
COPEL, devendo as condições operativas constar no Acordo Operativo a ser assinado entre 
as partes antes da energização da usina. 

� Para acessantes cujo MUSD seja igual ou superior a 3 MW, a solicitação de acesso deve ser 
formalizada com antecedência mínima de 12 (doze) meses da data de entrada em operação 
do empreendimento. 

Ao efetuar a Solicitação de Acesso, o acessante dev erá apresentar: 

� o contrato de concessão ou ato autorizativo e o cronograma atualizado do empreendimento; 

� projeto das instalações de conexão, incluindo memorial descritivo, localização, arranjo físico, 
diagramas e, quando couber, Sistema de Medição para Faturamento - SMF, conforme a 
seção 3.3 do módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição; 

� estudos de fluxo de potência, curto-circuito e superação de equipamentos na área de 
influência do Complexo Eólico de Palmas II; 

� estudos operacionais, de estabilidade e comportamento dinâmico das unidades geradoras; 

� demais informações aplicáveis relacionadas no item 4.3 da seção 6.2 do Procedimentos de 
Distribuição;  

� licença ambiental emitida pelo órgão competente. 

8. CONCLUSÃO 

Como o interessado não apresentou o Despacho de Recebimento do Requerimento de Outorga para 
exploração de das centrais geradoras eólicas com potência superior a 5.000kW, não estando em 
processo de outorga junto à ANEEL, esta Informação de Acesso não dá garantia ao ponto de 
conexão apresentado. Assim: 

a) O mesmo ponto de conexão poderá ser ofertado em Consultas de Solicitações de Acesso 
posteriores, de outros acessantes, que poderão ter prioridade se respeitado os prazos e 
condições estabelecidos no Módulo 3 do PRODIST; 

b) O ponto de conexão informado poderá ser revisto ou tornar-se indisponível em função das 
alterações no sistema elétrico, uma vez que o acesso dessa central geradora não está 
confirmado; 

c) Quando o acessante obtiver autorização da ANEEL para exploração das centrais geradoras 
eólicas com potência superior a 5.000kW, o Complexo Eólico de Palmas II, deverá formular 
nova Consulta de Acesso à COPEL. 
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Curitiba, 29 de janeiro de 2015 
 
Todo e qualquer contato sobre esta Informação de Acesso deve ser tratado com: 

 
André Luís Zeni 
Copel Distribuição S.A. 
Superintendência de Gestão, Finanças e Regulação da Distribuição 
Departamento de Mercado, Regulação e Comercialização de Energia 
Divisão de Atendimento a Acessantes de Geração Distribuída 
Rua José Izidoro Biazetto, 158 – Bloco B – Bairro Mossunguê 
CEP 81200-240     Curitiba – PR 
e-mail: andre.zeni@copel.com 
Tel.: (41) 3310-5441 
Ou, 
 
 
Maycon Ribeiro Macedo  
Divisão de Atendimento a Acessantes de Geração Distribuída 
e-mail: macedo@copel.com 
Tel.: (41) 3310-5500 
Ou, 
 
 
Kátia Cristina de Oliveira Dias  
Divisão de Atendimento a Acessantes de Geração Distribuída 
e-mail: kdias@copel.com 
Tel.: (41) 3331-2665 
 
 
 
 

Recebido em ____/____/____, pelo representante do Complexo Eólico de Palmas II. 

Nome: __________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________ 
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Anexo 08 

Mapeamento temático 
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FONTE DE DADOS:

Áreas de influência: Cia Ambiental, 2016;
Direitos Minerários: DPNM, 2016;

Imagem: Basemap, ESRI;
Limites estadual e municipal: IBGE, 2015;

Rodovias: DNIT, 2010;
Sede municipal: IBGE, 2015.
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Área de influência direta - AID - meios físico e biótico

Projeção universal transversa de mercator, Fuso 22 Sul. 
Datum horizontal:  SIRGAS2000. Datum Vertical: Marégrafo Imbituba,SC.

Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano 51° W. GR.
 Acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.
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Imagem: Basemap, ESRI;
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Limites estadual: IBGE, 2015;

Rodovias: DNIT, 2010.
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Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano 51° W. GR. Acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.
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FONTE DE DADOS:

Áreas de influência: Cia Ambiental, 2016;
Área de preservação permanente: Cia Ambiental, 2017;

Imagem: Basemap, ESRI;
Limites estadual e municipal: IBGE, 2015;

Hidrografia: Aguasparaná, 2012;
Rodovias: DNIT, 2010;

Sede municipal: IBGE, 2015.
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ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP - MAPA 19LEGENDA

!. Sede municipal
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Linha de transmissão
Rodovia estadual
Massa d'água Projeção universal transversa de mercator, Fuso 22 Sul. 

Datum horizontal:  SIRGAS2000. Datum Vertical: Marégrafo Imbituba,SC.
Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano 51° W. GR.
 Acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.
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FONTE DE DADOS:

Áreas de influência: Cia Ambiental, 2016;
Imagem: Basemap, ESRI;

Limites estadual e municipal: IBGE, 2015;
Rodovias: DNIT, 2010;

Sede municipal: IBGE, 2015;
Supressão: Cia Ambiental, 2017.
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Projeção universal transversa de mercator, Fuso 22 Sul. 
Datum horizontal:  SIRGAS2000. Datum Vertical: Marégrafo Imbituba,SC.

Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano 51° W. GR.
 Acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.
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FONTE DE DADOS:

Áreas de influência: Cia Ambiental, 2016;
Imagem: Basemap, ESRI;

Limites estadual e municipal: IBGE, 2015;
Parcelas amostrais de vegetação: Cia Ambiental, 2017;

Rodovias: DNIT, 2010;
Sede municipal: IBGE, 2015.
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Projeção universal transversa de mercator, Fuso 22 Sul. 
Datum horizontal:  SIRGAS2000. Datum Vertical: Marégrafo Imbituba,SC.

Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano 51° W. GR.
 Acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.
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FONTE DE DADOS:

Áreas de influência: Cia Ambiental, 2016;
Área de preservação permanente: Cia Ambiental, 2017;

Imagem: Basemap, ESRI;
Intervenção em APP: Cia Ambiental, 2017;
Limites estadual e municipal: IBGE, 2015;

Rodovias: DNIT, 2010;
Sede municipal: IBGE, 2015.
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Projeção universal transversa de mercator, Fuso 22 Sul. 
Datum horizontal:  SIRGAS2000. Datum Vertical: Marégrafo Imbituba,SC.

Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano 51° W. GR.
 Acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.
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Área de preservação permanente - APP
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FONTE DE DADOS:

Áreas de influência: Cia Ambiental, 2016;
Áreas prioritárias à conservação: MMA, 2007;

Imagem: Basemap, ESRI;
Limites estadual e municipal: IBGE, 2015;

Rodovias: DNIT, 2010;
Sede municipal: IBGE, 2015.
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Projeção universal transversa de mercator, Fuso 22 Sul. 
Datum horizontal:  SIRGAS2000. Datum Vertical: Marégrafo Imbituba,SC.

Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano 51° W. GR.
 Acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.
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FONTE DE DADOS:

Áreas de influência: Cia Ambiental, 2016;
Áreas estratégicas: IAP, 2014;

Imagem: Basemap, ESRI;
Limites estadual e municipal: IBGE, 2015;

Rodovias: DNIT, 2010;
Sede municipal: IBGE, 2015.
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Projeção universal transversa de mercator, Fuso 22 Sul. 
Datum horizontal:  SIRGAS2000. Datum Vertical: Marégrafo Imbituba,SC.

Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano 51° W. GR.
 Acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.
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FONTE DE DADOS:

Área diretamente afetada: Cia Ambiental, 2016;
Imagem: Basemap, ESRI;

Limites estadual e municipal: IBGE, 2015;
Propriedades: Enerbios / Innovent, 2014;

Rodovias: DNIT, 2010;
Sede municipal: IBGE, 2015.
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Projeção universal transversa de mercator, Fuso 22 Sul. 
Datum horizontal:  SIRGAS2000. Datum Vertical: Marégrafo Imbituba,SC.

Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano 51° W. GR.
 Acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.
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Áreas de influência: Cia Ambiental, 2016;
Curvas de nível: adaptado Topodata-INPE, 2010/2017;

Imagem: Basemap, ESRI;
Limites estadual e municipal: IBGE, 2015;

Rodovias: DNIT, 2010;
Sede municipal: IBGE, 2015.
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Datum horizontal:  SIRGAS2000. Datum Vertical: Marégrafo Imbituba,SC.

Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano 51° W. GR.
 Acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.
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 Acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui parte integrante dos anexos do estudo de 

impacto ambiental (EIA) do Complexo Eólico Palmas II, situado no 

Município de Palmas, na região sudoeste do Estado Paraná.  

 

O objetivo geral deste documento é descrever a vegetação da região, em 

especial aquela a ser impactada com a instalação do empreendimento. É 

apresentado sob a forma de laudo, conforme determina o termo de 

referência em seu item 14 - Anexos, transcrito a seguir: 

 

 Laudo Florestal, incluindo mapa, devidamente assinado pelo técnico responsável, 

com demarcação das áreas passíveis de supressão vegetal, de parcelamento do 

solo, áreas de reserva legal, bem como as áreas de preservação permanente. 

 

Os estudos correlacionados à flora, englobando o enquadramento 

fitogeográfico da vegetação impactada, a descrição da cobertura vegetal 

original e do estado atual de conservação desta vegetação, os 

levantamentos florístico e fitossociológico das comunidades vegetais que 

serão atingidas, além das estimativas de supressão da vegetação se 

encontram no item 6.2.1 do EIA.  

 

O laudo aqui apresentado não pretende reapresentar a caracterização já 

contemplada no EIA, e sim apresentar informações complementares 

acerca das propriedades que serão afetadas pelo complexo eólico e o 

respectivo impacto em cada uma destas áreas. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO 

O complexo eólico projetado está situado na bacia hidrográfica do Rio 

Chopim, região sudoeste paranaense, nos limites geográficos com o 

Estado de Santa Catarina.  

 

A região é classificada de acordo com IBGE (2012) como pertencente à 

fitofisionomia Estepe, também conhecida como Campos do Sul do Brasil. 

De acordo com o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), 

adotou-se o nome Estepe para os campos brasileiros distribuídos desde o 

contato com a região da Savana (Cerrado) nas imediações da cidade de 

Ponta Grossa (PR), a cerca de 25º Sul, até o extremo sul do País, onde se 

integram aos extensos Pampas sul-americanos. 

 

O domínio da Estepe estende-se por dois amplos e distintos ambientes: a) 

Planalto das Araucárias; e b) Superfícies meridionais gaúchas do Planalto 

rio-grandense-do-sul, do Planalto da Campanha e da Depressão Central. 

No Planalto das Araucárias, a Estepe é submetida a clima pluvial 

subtropical sem período seco e coexiste com a Floresta Ombrófila Mista 

(com araucária), cujas espécies vão constituir-lhe capões e florestas-de-

galeria. Por influência, principalmente, da altitude, suporta período frio 

(temperatura média mensal menor ou igual a 15° C) anual mais 

pronunciado, de até oito meses; enquanto o período quente (temperatura 

média mensal menor ou igual a 20° C) é reduzido ou ausente (IBGE, 

2012). 

 

As chamadas Estepes brasileiras estão submetidas a intenso processo de 

antropização, principalmente pela criação extensiva de gado aliada ao uso 

do fogo, fatores que condicionam sua estrutura e composição florística 

atuais. Em décadas mais recentes, intensificou-se a pressão antrópica 

sobre a Estepe em consequência da ampliação da área produtora de 

grãos, especialmente de soja, que contribuiu para dizimar também a 
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grande maioria das formações florestais da Região Sul do País (IBGE, 

2012). 

 

São reconhecidas três formações da Estepe brasileira: Estepe Arborizada; 

Estepe Parque e Estepe Gramíneo-Lenhosa. Tanto a área diretamente 

afetada (ADA) como a área de influência direta (AID) do empreendimento 

estão inseridas na subformação denominada Estepe Gramíneo-Lenhosa, 

sendo este o tipo mais representativo dos campos do sul do Brasil.  

 

A Estepe Gramíneo-Lenhosa apresenta um único estrato constituído de 

duas sinúsias: a dos hemicriptófitos e a dos geófitos. Ambas apresentam 

abundância de pilosidade das folhas e colmos, o que sugere ser adaptação 

à inclemência climática, tanto por ação dos ventos frios e secos hibernais, 

quanto por intensificação de rigor estival, especialmente em solos de 

arenito, litólicos ou extremamente pedregosos (IBGE, 2012). 

 

Os campos de Palmas formam mosaicos com as florestas de galeria e os 

capões, importantes elementos das Estepes, que desenvolvem-se a partir 

dos solos úmidos ao redor das nascentes e dos riachos, formando amplos 

e irregulares povoamentos.  

 

Rambo (1956) referiu-se aos campos como relictos de vegetação que 

tendem a desaparecer devido à expansão das florestas sobre os campos 

mediante as condições climáticas atuais. Porém, o fogo e o pastejo 

parecem ter efeito modelador e controlador do avanço da vegetação 

florestal sobre os campos (Heringer & Jacques 2001). 

 

Esta invasão dos campos é o início de uma série que tende para 

associações mais evoluídas da Floresta Ombrófila Mista. O formato 

arredondado dos capões e sua típica organização de comunidades, com as 

espécies tolerantes à sombra no centro e as pioneiras na periferia, 
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preparando o ambiente interno dos capões, comprovam este processo 

(IBGE, 1990). 

 

Vegetação atual  

Atualmente, verifica-se que a agricultura representa a maior parte do uso 

e ocupação do solo na AID do empreendimento. A segunda maior classe é 

composta por vegetação herbácea que, em geral, caracteriza-se por 

campos nativos antropizados e utilizados como pastagem. Na sequência 

observa-se que a silvicultura é também representativa na região, com 

15,62% da ocupação da AID.  

 

Tabela 1 - Classificação do uso e ocupação do solo na AID.  

Classes de uso do solo Área (ha) % 

Agricultura 4.384,79 37,93 

Vegetação herbácea 3.222,36 27,88 

Silvicultura 1.806,05 15,62 

Vegetação arbórea 1.679,36 14,53 

Área antropizada 409,11 3,54 

Água 36,05 0,31 

Rodovia 22,18 0,19 

Total 11.559,91 100 

 

 

Figura 1 - Uso e ocupação do solo na AID do empreendimento. 
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Tal classificação de uso do solo corrobora com a citação de Roderjan 

(2002), que afirma que os campos no Estado do Paraná foram quase 

totalmente transformados pela atividade agropecuária, iniciando pela sua 

utilização como pastagens naturais, ao que se seguiram cultivos 

extensivos de grãos e, mais recentemente, por povoamentos de espécies 

arbóreas introduzidas, notadamente dos gêneros Pinus e Eucalyptus.  

 

O mapa a seguir apresenta a classificação dos diferentes usos do solo 

existentes e identificados na AID do empreendimento. As figuras 

apresentadas na sequência demonstram o aspecto das diferentes 

tipologias presentes nas áreas de influência. 



    

Complexo Eólico Palmas II 
Laudo Florestal 

 

10 

  

Figura 2 - Mapa de uso do solo na AID.



    

Complexo Eólico Palmas II 
Laudo Florestal 

 

11 

 

 

  

Figura 3 - Aspecto geral do uso e cobertura do solo na AID.  

A e B = vegetação arbórea nativa ocupando fundo de vale; C = agricultura; D = em 

primeiro plano, área úmida, em segundo plano, campos naturais utilizados como 

pastagem e, em terceiro plano, silvicultura; E = pastagem; F = silvicultura de espécies 

exóticas. 

 

A 

E F 

D C 

B 
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3. ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

A implantação do complexo eólico, incluindo a linha de transmissão, 

implicará na conversão de vegetação nativa em usos alternativos, além de 

acarretar em intervenção em áreas de preservação permanente.  

 

As áreas do projeto que se sobrepuseram àquelas classificadas como 

vegetação nativa e como preservação permanente foram consideradas 

como áreas de intervenção. 

 

3.1. Áreas passíveis de supressão  

A tabela 2 a seguir apresenta o uso e ocupação do solo na área ADA do 

empreendimento. 

 

Tabela 2 - Classificação de uso e ocupação do solo na ADA. 

Classe Área (ha) % 

Agricultura 182,44 45,74 

Vegetação herbácea nativa 93,58 23,46 

Silvicultura 60,84 15,25 

Área antropizada 31,74 7,96 

Vegetação arbórea nativa 29,46 7,39 

Água 0,57 0,14 

Rodovia 0,26 0,06 

Total 398,89 100,00 

 

A tabela a seguir apresenta o quantitativo de área de vegetação nativa 

diretamente impactada com a instalação do empreendimento (supressão 

de vegetação de campos naturais e de floresta nativa). 
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Tabela 3 - Área passível de supressão florestal1. 

Classe Área (ha) % 

Estepe Gramíneo-Lenhosa 93,58 76,06 

Floresta Ombrófila Mista Montana 29,46 23,94 

Total 123,04 100 

 

De acordo com o EIA a intervenção prevista em áreas de campos naturais 

é de 93,58 ha e a área de supressão florestal é estimada em 29,46 

hectares. Essa supressão totaliza 6.425,0093 metros cúbicos de madeira, 

conforme estimativa obtida por meio do inventário florestal. 

 

 

 

                                    

1 Os valores efetivos de supressão serão refinados na fase de projeto executivo. As 

estimativas apresentadas consideram toda a ADA do empreendimento, exceto as áreas já 

antropizadas pelos acessos já existentes no local. 
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Figura 4 - Mapa de supressão da vegetação.
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3.2. Parcelamento do solo e reserva legal 

O mapa do apêndice II deste laudo apresenta as restrições ambientais 

existentes na ADA do meio biótico, com relação à presença de fragmentos 

florestais e de áreas de preservação permanente. Tais restrições são 

apresentadas juntamente com as delimitações das propriedades 

diretamente afetadas. Na tabela 4 é possível observar as informações 

destas propriedades. 

 

As informações sobre averbação de reserva legal foram obtidas através 

das matrículas das propriedades. Um importante fator a ser considerado é 

que, somente com as matrículas, não é possível determinar a localização 

de cada reserva legal dentro da propriedade, principalmente devido a 

nova legislação para Cadastro Ambiental Rural – CAR, o qual ainda se 

encontra em processo de atualização por parte do governo do estado, não 

sendo plausível, neste momento, obter a quantificação das áreas de 

reserva legal que o empreendimento efetivamente afetará. Este processo 

será alvo de outro levantamento a ser realizado durante o processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento. 

 

O levantamento fundiário completo será efetuado durante a fase de 

elaboração do projeto executivo, na próxima etapa de licenciamento 

(licença de instalação), quando será possível a validação das 

interferências e obtenção das informações ausentes no momento e de 

forma detalhada. 
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Tabela 4 - Propriedades interceptadas pela ADA do empreendimento e reserva legal.  

Item Nome do proprietário 
Matrícula do 

imóvel 

Área na matrícula 

(ha) 

Área de reserva legal 

averbada na matrícula 

(ha) 

Área de vegetação 

arbórea interceptada 

pela ADA na propriedade 

(ha) 

02 
Cláudio Marcondes Baptista 

12.822 575,7687 
Não possui reserva legal 

averbada 
- 

Marly Belo Baptista 

04 
Jair de Almeida Mello 

3.295 439,8450 146,00 ha 0,18 
Mari D´Alva Scaramella de Mello 

05 
Jair de Almeida Mello 

7.151 290,4000 Ausência de dados(1) 0,51 
Mari D´Alva Scaramella de Mello 

06 
Ibelmar Seleme 

3.297 417,3529 83,47 0,07 
Marlene de Almeida Mello Seleme 

6A 
Ibelmar Seleme 

8.658 214,0040 Ausência de dados(1) - 
Marlene de Almeida Mello Seleme 

6B 
Ibelmar Seleme 

10.760 9,2100 Ausência de dados(1) - 
Marlene de Almeida Mello Seleme 

7 

Darci Miguel Vezzaro 

5.622 5,8302 

178,00 

- 
Sandra R. B. Vezzaro 

João Angelo Vezzaro 

Eduarda Vezzaro 

08 

Darci Miguel Vezzaro 

7.121 870,1000 - 
Sandra R. B. Vezzaro 

João Angelo Vezzaro 

Eduarda Vezzaro 

09 

Kátia Maria Refosco 

11.646 617,1000 123,40 1,05 

9B 11.648 308,5500 61,71 0,60 

9C 11.650 117,6120 23,52 0,26 

10 
Albino Ferronato (usufrutuário) 

7.120 884,8600 168,97 - 
Lourena Anna Franciosi Ferronato 
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Item Nome do proprietário 
Matrícula do 

imóvel 

Área na matrícula 

(ha) 

Área de reserva legal 

averbada na matrícula 

(ha) 

Área de vegetação 

arbórea interceptada 

pela ADA na propriedade 

(ha) 

Roque Abel Ferronato 

Maise Regina Lovo Ferronato 

Marco Antonio Ferronato 

Marcia Bosquirolli Lazzaretti 

Ferronato 

Zaida Maria Ferronatto Abdala 

José Luiz Abdalla 

Norma Rita Ferronato 

Aldair Antonio Goldoni 

José Luiz Abdalla 

12A 

Mauro Bordin 

2.041 60,8696 
Não possui reserva legal 

averbada 
- 

Raquel Fiorese Bordin 

Adilson Bordin 

Morgana Bernardi Bordin 

12B 

Mauro Bordin 

3.296 176,9825 
Não possui reserva legal 

averbada 
0,11 

Raquel Fiorese Bordin 

Adilson Bordin 

Morgana Bernardi Bordin 

12C 

Mauro Bordin 

3.731 36,3000 
Não possui reserva legal 

averbada 
0,06 

Raquel Fiorese Bordin 

Adilson Bordin 

Morgana Bernardi Bordin 

12J 

Mauro Bordin 

13.203 37,4370 
Não possui reserva legal 

averbada 
- 

Raquel Fiorese Bordin 

Adilson Bordin 

Morgana Bernardi Bordin 

13F Tomasi Keppen & Cia Ltda 11.414 50,0000 10,00 0,24 
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Item Nome do proprietário 
Matrícula do 

imóvel 

Área na matrícula 

(ha) 

Área de reserva legal 

averbada na matrícula 

(ha) 

Área de vegetação 

arbórea interceptada 

pela ADA na propriedade 

(ha) 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi Keppen 

13G 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.415 50,0000 10,00 - 
Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi Keppen 

13H 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.416 50,0000 10,00 0,04 
Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi Keppen 

13I 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.417 50,0000 10,00 - 
Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi Keppen 

13J 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.418 50,0000 10,00 - 
Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi Keppen 

13K 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.419 50,0000 10,00 - 
Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi Keppen 

13L 
Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.420 242,0000 Ausência de dados(1) - 
Rodrigo Keppen 
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Item Nome do proprietário 
Matrícula do 

imóvel 

Área na matrícula 

(ha) 

Área de reserva legal 

averbada na matrícula 

(ha) 

Área de vegetação 

arbórea interceptada 

pela ADA na propriedade 

(ha) 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi Keppen 

13M 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.421 242,0000 Ausência de dados(1) - 
Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi Keppen 

13N 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.422 300,0000 Ausência de dados(1)  
Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi Keppen 

13O 

Tomasi Keppen & Cia Ltda 

11.423 336,8000 48,69 - 
Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi Keppen 

14 Antonio Reis 12.808 223,9430 

148,28 0,87 

14A Antonio Reis 12.809 41,4370 

14B Antonio Reis 12.810 132,2635 

14C Antonio Reis 12.811 55,0670 

14D Antonio Reis 12.812 111,9446 

14E Antonio Reis 12.813 74,6612 

14F Antonio Reis 12.814 101,1195 

15A 
Guararapes 

12.161 121,0000 24,20 - 

15B 9.638 217,8000 48,40 - 

15D Ausência de dados(1) 0,04 

17 Tomaz Correa Padilha 11.080 559,8470 11,96 - 
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Item Nome do proprietário 
Matrícula do 

imóvel 

Área na matrícula 

(ha) 

Área de reserva legal 

averbada na matrícula 

(ha) 

Área de vegetação 

arbórea interceptada 

pela ADA na propriedade 

(ha) 

Arcelina das G. C. Padilha 

20 Palmasplac 6.811 72,854 
Não possui reserva legal 

averbada 
- 

20B Palmasplac 12.317 423,500 84,40 - 

20D Ausência de dados(1) 

31 Vilmar José Carneiro 5.805 56,9808 Ausência de dados(1) 0,37 

32 Sebastião Dryser 5.345 331,1795 Ausência de dados(1) 0,02 

34 Edimir Siqueira 394 974,1500 Ausência de dados(1) 1,67 

01 

Vanderléia Ribas Kindel 

3.245 776,8930 224,50 - 

Ivo Kindel 

Edson Ribas 

Diogo Ribas 

Juliarte Ribas 

Alexsandra Ribas 

Ivo Batista 

Orandina Padilha de Araújo 

Cláudio Marcondes Batista 

Marly Belo Baptista 

Fortunato Ribas 

Irecê Aparecida Araújo Ribas 

Raul Ribas 

Zanith da Luz Santos Ribas 

03 Orandina Padilha de Araújo 457 223,4970 
Não possui reserva legal 

averbada 
0,18 

9B Kátia Maria Refosco 11.648 308,5500 309,00 0,60 

13E Tomasi Keppen & Cia Ltda 11.413 50,000 9,93 - 
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Item Nome do proprietário 
Matrícula do 

imóvel 

Área na matrícula 

(ha) 

Área de reserva legal 

averbada na matrícula 

(ha) 

Área de vegetação 

arbórea interceptada 

pela ADA na propriedade 

(ha) 

Rodrigo Keppen 

Nelci Terezinha S. Keppen 

Maria Almeri Tomasi Keppen 

16A Ausência de dados(1) 0,22 

(1)O levantamento completo dos dados será realizado na etapa de obtenção da Licença de Instalação (LI). 
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3.3. Áreas de preservação permanente 

As APP’s que sofrerão intervenção na ADA estão apresentadas na tabela a 

seguir. Foram considerados como APP todos os ambientes legalmente 

definidos como tal, conforme o Código Florestal Brasileiro, Lei Federal nº 

12.651/2012 (artigo 4º): 

 

Tabela 5 - Intervenção em áreas de preservação permanente na ADA do 

complexo eólico. 

Intervenção em APP Área (ha) % 

Agricultura 7,02 21,43 

Água 0,55 1,66 

Área antropizada 2,95 8,99 

Rodovia 0,01 0,02 

Silvicultura 2,40 7,33 

Vegetação arbórea nativa 8,21 25,05 

Vegetação herbácea nativa 11,65 35,52 

TOTAL 32,79 100,00 

 

Para melhor visualização das APP’s existentes no entorno do 

empreendimento foi realizado o mapeamento destas áreas para a AID e 

para a ADA do meio físico e biótico. O mapa está apresentado no apêndice 

II deste laudo florestal. É importante ressaltar que a intervenção em APP’s 

será restrita somente à ADA, em APPs de caráter intermitente, para 

instalação de estruturas de apoio temporárias.  
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5. RESPONSABILIDADE 

 

 

Responsabilidade pela elaboração do documento 

Razão social: Assessoria Técnica Ambiental Ltda. 

Nome fantasia: Cia Ambiental 

CNPJ: 05.688.216/0001-05 

Endereço: 
Rua Marechal José Bernardino Bormann, nº 821, Batel 

Curitiba, PR. CEP: 80.730-350. 

Telefone/fax: (41) 3336-0888 

Telefone celular: (41) 9243-4831 

E-mail: ciaambiental@ciaambiental.com.br 

Registro do CREA: PR-41043 

 

Responsável técnico pelo 

documento: 
Patrícia Maria Stasiak 

Titulação profissional: Engenheira florestal 

Registro profissional/visto: CREA-PR: 124436/D 

Telefone: (41) 3336-0888 

E-mail: patricia.stasiak@ciaambiental.com.br 

ART:  

 

 

 

Patrícia Maria Stasiak
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6. APÊNDICES  

Apêndice I - ART; 

Apêndice II - Mapa das áreas de supressão. 
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Apêndice II – Mapas temáticos 
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