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1. Esclarecimentos e/ou complementação dos estudos sobre a vedação de afetação de nascentes por 

este tipo de empreendimento prevista no artigo 1º, § 1º, da Resolução CONAMA 369/2006, assim 

como, se superada a vedação, quais serão as compensações para a supressão de 32,79 ha de 

vegetação em Área de Preservação Permanente conforme artigo 5º da Resolução CONAMA 369/2009 

 

Primeiramente, esclarece-se que não haverá interferência em nascentes e sim em algumas Áreas de 

Preservação Permanente (APP). A área de 32,79 ha apresentada no Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) diz respeito à área total estimada de intervenção em áreas de preservação permanente, 

reconhecendo-se ainda que esta área não é composta em sua totalidade por vegetação nativa.  

 

Considerando a classificação de uso do solo nas APPs que passarão por intervenção, 11 ha 

correspondem à vegetação herbácea nativa, 8 ha se referem à vegetação arbórea nativa e 12 ha são 

compostos por outros usos, incluindo agricultura e silvicultura.  

 

Contudo, para fins de compensação por intervenção em APP será considerada a área de intervenção 

total, mesmo nos locais onde não haverá supressão de vegetação. Entretanto, torna-se importante 

esclarecer que nesta fase de licenciamento prévio a área apresentada trata-se de uma estimativa 

preliminar, que necessariamente será refinada com o projeto executivo a ser apresentado na próxima 

fase de licenciamento ambiental, de forma compatível com os critérios de licenciamento de instalação.  

 

Quanto à vedação da intervenção ou supressão de vegetação em APP de nascentes, conforme 

estabelece o artigo 1º, § 1º, da Resolução CONAMA nº 369/2006, é vedada a intervenção salvo nos 

casos de utilidade pública dispostos no inciso I do art. 2º da Resolução: 

  

I - utilidade pública: 

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de 

transporte, saneamento e energia; (...) “grifo nosso” 

 

Sendo assim, de acordo com a Resolução CONAMA nº 369/2006, a intervenção em áreas de 

preservação permanente é passível de autorização nos casos de utilidade pública ou interesse social. O 

Código Florestal, Lei Federal nº 12.651/2012, versa ainda, em consonância com o previsto na 

Resolução CONAMA supracitada, o seguinte: 

Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 

Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social 

ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei. 

§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas 

somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. 
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Dessa forma, empreendimentos de geração de energia são considerados como de utilidade pública, e 

assim sendo, a intervenção em APP é passível de autorização, mesmo quando em APPs de nascentes. 

Ressalta-se ainda que o projeto foi concebido com os devidos cuidados para a alocação das torres e 

estruturas de apoio de maneira a evitar ao máximo a necessidade de intervenção em APPs. Contudo, 

embora nenhuma torre tenha sido alocada nessas áreas, alguns acessos e algumas porções da área 

necessária à montagem das torres inevitavelmente irão transpor pequenas porções de APPs, 

principalmente de cursos d’água intermitentes, como pode ser observado no mapa em anexo (mapa nº 

22 apresentado no anexo 8 do EIA).  

 

Quanto à compensação, conforme consta no item 7.5.1.18 do EIA, denominado programa de 

compensação ambiental por supressão de vegetação e intervenção em APP (pg. 1079), as medidas de 

caráter compensatório, assim dispostas na Resolução CONAMA nº 369/2006, consistem na efetiva 

recuperação ou recomposição de APP, que deverá ocorrer na mesma sub-bacia hidrográfica, e 

prioritariamente na área de influência do empreendimento, ou nas cabeceiras dos rios. 

 

Para tanto, serão selecionadas áreas passíveis de recuperação na mesma sub-bacia do 

empreendimento, com as mesmas características ecológicas, com o intuito de atender ao que 

estabelece a resolução. Após esta definição dos locais a recuperar, a qual será realizada na fase do 

licenciamento de instalação do empreendimento, será elaborado projeto específico para os ambientes 

selecionados, sendo a coordenação realizada por profissional habilitado da área florestal ou áreas afins, 

com vistas a planejar e definir as técnicas adequadas de recuperação a serem adotadas para cada APP. 

 

É importante ainda esclarecer que, considerando que parte da intervenção em APPs ocorrerá em 

ambientes originalmente compostos por vegetação herbácea nativa, não cabe o plantio de mudas de 

espécies arbóreas como forma de compensação nestes locais, assim, como já mencionado, o programa 

levará em conta as especificidades ecológicas dos ambientes a serem recuperados e preservados, bem 

como atenderá aos pressupostos estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 429/2011, a qual versa 

sobre as metodologias para recuperação de APPs.  

 

2. Esclarecimentos em relação ao cálculo da compensação prevista no artigo 36 da Lei 9.985/2000 e 

aos atributos do índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias - ICAP, na medida em que foi 

considerada a inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas prioritárias 

totalmente sobrepostas a Unidades de Conservação, tornando assim um valor igual a 0 (zero) 1;  

 

De acordo com o Decreto Federal nº 6.848/2009, 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. 



 

     

Complexo Eólico Palmas II 
Respostas ao Ofício MP nº 334/2018 

                                                                                                                        

3 

 

 

Conforme apresentado na seção 6.2.4 - Unidades de Conservação (pg. 603), e no item 6.2.5.1 - Áreas 

Prioritárias para Conservação – APC (pg. 610), a ADA, AID e AII do empreendimento encontram-se 

fora de qualquer Unidade de Conservação (UC), ou área prioritária de conservação estabelecida pela 

Portaria MMA nº 09/2007 (e atualizações). Essa condição justifica o valor zero adotado para o Índice 

de Comprometimento de Áreas Prioritárias – ICAP. 

 

Salienta-se que as áreas definidas pela Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 05/2009, que estabelece e 

define o mapeamento das Áreas Estratégicas para a Conservação e a Recuperação da Biodiversidade 

no Estado do Paraná e dá outras providências, não se enquadram como áreas prioritárias para 

conservação no âmbito do cálculo do Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias – ICAP, nos 

termos do Decreto Federal nº 6.848/2009. 

 

3. A complementação dos estudos para a verificação de alternativa locacional que implique em menor 

afetação de espaços ambientais protegidos, especialmente áreas úmidas e APPs, mesmo implicando na 

diminuição da produção energética 

Entre as páginas 187 e 212 do EIA são apresentados os estudos de alternativas locacionais, cuja 

metodologia leva em conta aspectos ambientais, econômicos, construtivos, operacionais e de 

segurança, além da otimização do uso e ocupação do solo. Conforme apresentado na página 187:  

 

“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 locação das torres e aerogeradores de cada um dos parques integrantes do 

Complexo Eólico Palmas II, os critérios adotados 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 do EIA; 

 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. 

 

A intervenção em áreas de preservação permanente para a implantação do Complexo Eólico Palmas II 

ocorrerá, portanto, prioritariamente no alargamento de estradas rurais já existentes, intervenções 

temporárias para montagem das torres e para a instalação da linha de transmissão do 

empreendimento. Os projetos executivos, a serem apresentados durante a fase de licença de 

instalação, trarão o refinamento necessário para desviar, ou minimizar consideravelmente, os impactos 

em áreas de preservação permanente. O projeto apresentado neste momento é conceitual e 

compatível com a etapa de licenciamento prévio.  

 

A tabela a seguir apresenta as áreas de intervenção em APP, pelo projeto conceitual apresentado, 

conforme o tipo de estrutura.  

 

Tabela 1 - Áreas de intervenção em APP por tipologia de estrutura do projeto. 

Estrutura do projeto Área de intervenção em APP (ha) 

Torres de aerogeradores 00,00 

Raio de 85 m a partir da base das torres* 10,48 

Faixa de servidão (LT - 30 m)* 17,91 

Acessos (existentes e projetados) 4,39 

Total 32,79 

*Áreas conservadoramente estimadas para fins de delimitação da ADA do estudo ambiental, que não 
necessariamente serão fruto de intervenção por supressão. O detalhamento das intervenções se dará na fase de 
licenciamento de instalação. 
 

Sendo assim, entende-se que o estudo já considerou em suas alternativas locacionais a menor 

influência possível em áreas ambientalmente protegidas, considerando não só a potencialidade 

energética como também aspectos culturais, econômicos e ambientais. 

 

4. A complementação dos estudos a fim de contemplar as alternativas locacionais para aqueles 

aerogeradores que se encontram em sobreposição a estas áreas especialmente protegidas (APPs e 

Áreas Úmidas), inclusive por meio da apresentação de mapa  
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Conforme informado no item 3, não existe sobreposição de aerogeradores com relação às APPs, 

apenas das áreas de entorno, correspondente ao raio de 85 m, sendo essas informações apresentadas 

no mapa em anexo (anexo 01). Como informado anteriormente, os projetos executivos a serem 

apresentados durante a fase de licença de instalação, trarão o refinamento necessário para desviar 

acessos e demais áreas de apoio e minimizar consideravelmente os impactos em áreas de preservação 

permanente.  

 

Quanto às áreas úmidas, a fim de atender à solicitação do IAP e MPE, através dos ofícios nº 

130/2018/DIALE e nº 334/2018 MPE, realizou-se mapeamento de áreas úmidas a partir dos tipos de 

solo identificados na ADA (descrito na resposta ao item 17). Ressalta-se que conforme o projeto 

conceitual, observa-se a interceptação da ADA, especificamente na área de entorno de 85 m a partir 

da base das torres, em apenas sete locais mapeados como potenciais áreas úmidas. Contudo, 

nenhuma torre será instalada nestes locais, inclusive por questões construtivas e de capacidade de 

suporte do solo, visto que, para a implantação dos aerogeradores devem ser previamente selecionadas 

áreas com solos com boa capacidade de suporte e boa drenagem, características que não são 

evidenciadas em solos de áreas úmidas. 

 

Os projetos executivos, a serem apresentados durante a fase de licença de instalação, trarão o 

refinamento necessário para evitar os impactos em áreas úmidas. O projeto apresentado neste 

momento é conceitual e compatível com a etapa de licenciamento prévio. Na fase de projeto 

executivo, após estudos mais detalhados incluindo sondagens e investigações geotécnicas, serão 

reavaliadas as posições de cada torre a ser implantada com base nos dados obtidos em campo quanto 

à ocorrência de áreas úmidas, o que permitirá uma segurança ainda maior quanto à localização dos 

aerogeradores. Neste sentido, após o refinamento do projeto para fase de LI, serão mantidas as 

restrições de intervenção nestas áreas protegidas, de forma a evitar a alocação dos aerogeradores 

sobre as mesmas. No anexo 01 é apresentado o mapa de potenciais áreas úmidas nos locais de 

implantação dos parques.   

 

É importante salientar que a ADA foi conservadoramente estimada com um buffer de 85 m a partir da 

base das torres, totalizando uma área de 22.697 m² para cada torre. Contudo, a efetiva área de 

montagem das torres é aproximadamente um terço menor do que a área considerada como ADA no 

Estudo de Impacto Ambiental. Em geral a área necessária para a montagem e execução do Plano de 

Rigging (plano de montagem com guindastes, conforme NR-12) é de aproximadamente 7.225 m², 

sendo representada por um quadrado de 85 m de aresta, conforme representado na figura 1. 

 

De forma a facilitar o entendimento, a figura a seguir apresenta um exemplo de alocação das 

estruturas do projeto dentro da área definida como ADA sem afetar área úmida considerada nesta 

área, o que demonstra que o refinamento do projeto evitará interferências nestes locais. 
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Figura 1 – Exemplo de instalação para torre 83 do UEE Taipinha e sua interação com áreas 
úmidas. 

 

5. A complementação dos estudos em relação aos impactos e medidas mitigadoras em relação ao 

conteúdo da Resolução Conjunta IAP/IBAMA/SEMA 05/2009 (Áreas Úmidas), inclusive em relação as 

alternativas locacionais e alternativa zero  

 

Em casos de obras de utilidade pública, como é o caso do Complexo Eólico Palmas II, a Resolução nº 

05/2008, não proíbe a utilização de áreas úmidas e seu entorno, desde que comprovada a necessidade 

de utilização através de estudos específicos, como é o caso do EIA/RIMA. 

 

O Decreto Estadual nº 10.266/2014 define critérios e estabelece que somente serão consideradas 

como APP as áreas úmidas cobertas de vegetação e declaradas de interesse social por ato do Chefe do 

Poder Executivo Estadual ou Municipal, o que não ocorre com as áreas úmidas existentes nas áreas de 

influência do empreendimento, não apresentando, dessa forma, o caráter mencionado no referido 

decreto. O mesmo decreto estabelece ainda que, a intervenção e a utilização das áreas úmidas serão 

permitidas, desde que sejam seguidos critérios técnicos que minimizem impactos ambientais.  

 

Independentemente desta questão legal, posterior à referida Resolução nº 05/2008, o EIA trata com 

zelo as potenciais intervenções em ambientes úmidos, em especial quando da definição de alternativas 
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locacionais e tecnológicas de sobreposição desses ambientes, bem como os considera quando da 

implementação das medidas mitigadoras e compensatórias, objetivando a proteção dos mesmos.  

 

As alternativas tecnológicas para cada sistema/equipamento integrante do empreendimento foram 

apresentadas junto ao item 3.5 (pg. 128) do EIA e o estudo de alternativas locacionais é apresentado 

no item 4 do EIA (pg. 187).  

 

Conforme apresentado na página 310 do EIA, foi verificada a incidência de algumas áreas úmidas e 

alagáveis na AID. As áreas úmidas ocorrem nos baixios e entre os morros e pequenas colinas que 

compõem relevo suave-ondulado da região, onde a drenagem é ruim, resultando em pequenos brejos. 

Em geral, as áreas situadas às margens de rios e nascentes na região são permanentemente úmidas e 

caracterizam a planície de inundação do corpo hídrico, condição esta desfavorável à operação de 

máquinas e implantação de estruturas, o que reforça a afirmação de que não será implantado torres 

em APPs e áreas úmidas. No anexo 01 é apresentado o mapa com as áreas favoráveis à ocorrência de 

áreas úmidas.   

 

6. A complementação dos estudos para o fim de abranger a necessidade de recuperação ambiental das 

APPs utilizadas para instalações de estruturas de apoio e temporárias, observando-se o disposto na 

Resolução CONAMA 429/2011  

 

Conforme apresentado no tópico “Programa de Recuperação de Áreas Degradadas” (item 7.5.1.20, pg. 

1.87 do EIA), as áreas que porventura sofrerem qualquer tipo de alteração oriunda das obras, sejam 

elas APPs ou não, serão alvo do programa visando a recuperação desses ambientes.  

 

O detalhamento das técnicas utilizadas para a recuperação ambiental ocorrerá oportunamente na fase 

de pedido de LI, no Plano Básico Ambiental – PBA, que apresentará os programas de maneira 

executiva, e considerará a metodologia de recuperação de APPs disposta na Resolução CONAMA nº 

429/2011. 

 

7. A complementação dos estudos e do mapa de caracterização das Áreas Úmidas, com um 

mapeamento de solos mais detalhado, uma vez que tais Áreas Úmidas são definidas de acordo com a 

presença de solos hidromórficos  

 

Para a caracterização e estudo dos solos da AID foi utilizado como base o mapeamento de solos do 

Estado do Paraná (ITCG, 2008), o qual é apresentado no EIA do complexo eólico. Segundo este 

mapeamento, na AID ocorrem solos do tipo CAMBISSOLOS HÁPLICOS Alumínicos; CAMBISSOLOS 

HÚMICOS Alumínicos e NEOSSOLOS LITÓLICOS Húmicos. Além disso, foram obtidos dados primários 

que balizaram o estudo de solos na AID, conforme apresentado no EIA a partir da página 286. As 
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planícies de inundação que foram identificadas e levantadas (anexo 01) representam as áreas com 

potencial à ocorrência de áreas úmidas.  

 

Quanto à definição de solos hidromórficos e áreas úmidas, este refinamento será realizado durante a 

elaboração do projeto executivo do empreendimento que não permitirá a alocação das  torres dos 

aerogeradores e da linha de transmissão em áreas úmidas. 

 

8. A complementação dos estudos quanto à perda de biodiversidade e de áreas florestadas, tanto da 

ADA como da AID do pretenso empreendimento, para o detalhamento das medidas mitigadoras e 

compensatórias com cronograma de implantação 

  

Ao longo do diagnóstico da cobertura vegetal, compreendido entre as páginas 353 e 426 do Estudo de 

Impacto Ambiental, são detalhadas tanto a composição florística quanto a estrutura da vegetação 

florestada e herbácea que sofrerão impactos com a instalação e operação do empreendimento. 

Especificamente os impactos relacionados à perda de áreas florestadas e biodiversidade são tratados 

no item “Perda da cobertura vegetal nativa e alteração da paisagem” (item 7.3.4.14, pg. 843). Na 

página 846, no quadro AIA 15, são elencadas as medidas mitigadoras e compensatórias que serão 

realizadas no âmbito deste impacto, sendo elas: 

- 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; 

- Destinação de área equivalente à desmatada conforme estabelecido na Lei da Mata Atlântica; 

- Realização de plantio compensatório por intervenção em APP. 

 

De forma a facilitar o entendimento e localização, a tabela 153 (pg. 926) apresenta todos os impactos, 

com as medidas e programas ambientais relacionados. Quanto aos cronogramas de implantação das 

medidas, no programa de resgate de flora e acompanhamento da supressão da vegetação, o 

cronograma está apresentado na página 1077 do EIA; no programa de compensação ambiental por 

supressão de vegetação e intervenção em APP, o cronograma está apresentado na página 1083; o 

cronograma do programa de compensação ambiental deve ser estabelecido após definição da medida 

compensatória por parte do órgão ambiental licenciador, conforme indicado na página 1086. No 

programa de recuperação de áreas degradadas, o cronograma das ações está apresentado na página 

1091 do EIA.  

 

É importante salientar que os programas apresentados no EIA estão descritos de maneira conceitual, o 

que é compatível com a etapa de licenciamento prévio. A apresentação de todos os programas com o 

detalhamento executivo será realizada no Plano Básico Ambiental – PBA, para requerimento da licença 
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de instalação. Nesta etapa, com a definição dos projetos executivos, os cronogramas de implantação 

das medidas serão reapresentados, para que estejam em concordância com o cronograma das obras.  

 

9. A complementação dos estudos referentes à capacitação voltada aos trabalhadores ligados ao 

empreendimento e a população do entorno, assim como de relatórios periódicos referentes às medidas 

adotadas durante cada período transcorrido da instalação dos aerogeradores, quanto à perda de 

habitats para fauna e perturbação e afugentamento da fauna terrestre  

 

No que se refere à capacitação de trabalhadores e população do entorno o Estudo de Impacto 

Ambiental propõe programas específicos indicados a seguir: 

 

 Plano Ambiental da Construção (PAC) – Subprograma de capacitação dos trabalhadores e 

priorização da contratação de mão de obra local (descrito nas páginas 983 a 988 do EIA): Tem 

como objetivo 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, proporcionar através 

de parcerias e convênios com instituições de ensino as devidas capacitações. 

 

 Programa de educação ambiental – PEA (descrito nas páginas 1027 a 1032 do EIA): 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. As ações propostas contemplam a capacitação dos 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. 

 

Tais programas e ações são apresentados no EIA de maneira conceitual, o que é compatível com a 

etapa de licenciamento prévio. A apresentação de todos os programas com o detalhamento executivo 

será realizada no Plano Básico Ambiental – PBA, para requerimento da licença de instalação.  

 

Com relação aos impactos relacionados à perda de habitats para a fauna e ao afugentamento da fauna 

terrestre, descritos nas páginas 849 a 852 do EIA (AIA 17 e 18, respectivamente), as medidas 

preventivas, mitigadoras e compensatórias propostas no estudo são citadas a seguir. 

 

Medidas para o impacto de perda de habitats para a fauna: 
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- 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 projeto executivo a ser elaborado; 

- 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; 

- Realizar o plantio compensatório e recuperação de áreas degradadas, visando reestabelecer um 

ambiente florestal. 

 

Medidas para o impacto de afugentamento da fauna terrestre: 

- Ações de educação ambiental para os trabalhadores da obra, frisando a necessidade da redução da 

velocidade 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;  

- 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; 

- Recuperar ambientes com potencial de manutenção da fauna local. 

 

Estas medidas estão relacionadas aos programas de resgate, afugentamento, salvamento e 

monitoramento da fauna realocada; de resgate de flora e acompanhamento da supressão da 

vegetação; de recuperação de áreas degradadas (PRAD); de monitoramento de bioindicadores; de 

monitoramento de ruídos; de educação ambiental, e de segurança viária; cujos cronogramas e 

periodicidade de relatórios são indicados nas páginas 1050, 1 077, 1091, 1054, 1006, 1031, 1037, 

respectivamente. Na fase de obras são previstos relatórios semestrais de acompanhamentos destes 

programas. 

 

É importante salientar que os programas apresentados no EIA estão descritos de maneira conceitual, o 

que é compatível com a etapa de licenciamento prévio. A apresentação de todos os programas com o 
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detalhamento executivo será realizada no Plano Básico Ambiental – PBA, para requerimento da licença 

de instalação. Nesta etapa, com a definição dos projetos executivos, os cronogramas de implantação 

das medidas serão reapresentados, para que estejam em concordância com o cronograma das obras.  

 

10. A complementação dos estudos para indicar; no caso de impossibilidade de efetivação dos 

arrendamentos e necessidade de desapropriações, a estimativa previa do custo das indenizações como 

parte da analise de viabilidade econômica e social do empreendimento  

 

Nas áreas de implantação das torres com aerogeradores, das linhas de transmissão internas e acessos 

não existe a possibilidade de realizarem-se processos de desapropriação dado que estas áreas estão já 

arrendadas junto aos proprietários, todos não apenas cientes como de acordo, tendo sido os 

respectivos contratos já apresentados em anexo ao EIA.  

 

No caso da linha de transmissão externa, conforme descrito na página 54 do EIA, parte das áreas 

encontram-se na faixa de domínio da PR-280 e o restante das áreas, serão fruto de processo de 

indenizatório de servidão via Decreto de Utilidade Pública (DUP). 

 

Salienta-se ainda que a eventual necessidade de indenizações não afeta a viabilidade econômica do 

empreendimento, sendo que essas despesas estão previstas no orçamento do projeto e são destinadas 

para cobrir estes casos de possíveis indenizações, obedecendo ao Orçamento Padrão da ELETROBRÁS. 

Tais despesas já estão incluídas no orçamento e no estudo de viabilidade econômica do 

empreendimento. 

 

Conforme descrito na página 54 do EIA, “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, que embasarão  assim os processos indenizatórios ou de 

arrendamento que forem necessários”. 

 

11. A complementação dos estudos em relação a efetiva possibilidade de utilização da faixa de 

servidão da linha de transmissão de outro empreendimento elétrico, considerando que a faixa de 

transmissão existente se encontra irregular (folha 715), bem como a mensuração dos seus efetivos 

impactos socioambientais, como a necessidade de desapropriação de residências para atingir a faixa 

mínima necessária para o empreendimento em questão, e/ou o agravamento do risco da exposição da 

população aos fatores negativos deste tipo de empreendimento, de maneira detalhada 

 

Os terrenos a serem efetivamente ocupados pela faixa de servidão da linha de transmissão serão alvo 

de indenizações aos proprietários, observadas  as características de restrição de uso, conforme 
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descrito e previsto no Programa de acompanhamento efetivo das negociações, indenizações, contratos 

de arrendamento das áreas afetadas pelo empreendimento e regularização das propriedades junto ao 

Cadastro Ambiental Rural (página 1040 do EIA-RIMA).  

 

Os trechos indicados no projeto são portanto meramente orientativos, devendo ser confirmados na 

sequencia do desenvolvimento do empreendimento. 

 

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 serão tratadas junto ao órgão responsável (DER-PR). Existe a 

possibilidade de instalação da linha de transmissão no local indicado bastando tratativas com o DER-

PR, órgão responsável pela faixa de domínio da rodovia PR-280, as quais serão apresentadas no 

procedimento de licenciamento de instalação. 

 

A utilização da faixa de domínio da rodovia visa justamente reduzir impactos decorrentes de 

implantação de linha em locais não antropizados, o que poderia incorrer em maior necessidade de 

supressão de vegetação, e, concomitantemente, diminuir o número de benfeitorias de terceiros a 

serem afetadas – dado que a faixa de domínio da rodovia (e sua respectiva area non aedificandi) se 

configura como um local com restrição à ocupação. 

 

Conforme mencionado na página 714 do EIA “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”.  

 

A área diretamente afetada pelo empreendimento contempla a linha de transmissão e faixa de 

servidão de forma que no EIA foram levantados os impactos socioambientais vinculados à linha de 

transmissão. Na página 877 é indicado o impacto de “Redução da área produtiva e alteração do uso do 

solo”, no qual cita-se: 

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 
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acidentes com estes equipamentos. Para esta questão, ações de comunicação social 

junto aos proprietários são de fundamental importância. 

(...) 

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. 

 

Na página 883, o impacto de “Restrições a construções” também indica que “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”. A estas 

restrições são associadas medidas incluindo: informar os proprietários sobre as restrições através de 

Programa de comunicação social; as áreas de restrição de construção serão contempladas pelas 

indenizações e arrendamentos associados ao empreendimento. 

 

As estruturas de transmissão 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, inclusive pelo fato da linha coincidir com a faixa 

de domínio e area non aedificanti da rodovia.  

 

Já os riscos à população do entorno associados à implantação da linha de transmissão estão 

associados à interferência eletromagnética descrita no impacto “Interferência eletromagnética” na 

página 839 do EIA e a riscos de acidentes, cujas medidas estão contempladas nos Programas de 

gerenciamento de riscos previstos tanto na fase de implantação como de operação do 

empreendimento. 

 

No que se refere ao efeito eletromagnético cabe citar o indicado nas páginas 840 e 841 do EIA: 

 

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. 
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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. 

 

Dessa forma ressalta-se que no EIA foram levantados os impactos socioambientais vinculados à linha 

de transmissão. 

 

12. A complementação dos estudos na avaliação da remoção da vegetação secundária remanescente 

do bioma Mata Atlântica em estagio médio de regeneração em relação às vedações e proteções da Lei 

Federal 11.428/2006, e da Resolução SEMA/PR 023/2009, inexistentes no estudo, reavaliando-se 

inclusive as alternativas locacionais 

 

Conforme já apresentado na reposta ao Item 1, o empreendimento possui caráter de utilidade pública, 

sendo assim passível de intervenção em áreas de vegetação nativa em estágios médios ou avançado, 

conforme preconiza a Lei Federal nº 11.428/2006.  

 

Quanto à Resolução SEMA nº 23/2009, a mesma estabelece que “fica proibido 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”. Contudo, não houve, por parte do 

Estado, a regulamentação referida tampouco as definições de parâmetros que a resolução cita.  

 

Portanto, na ausência de regulamentação estadual quanto ao uso das áreas de campos naturais, foi 

considerada a Resolução CONAMA nº 423/2010, 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 propiciou o 

enquadramento dos campos naturais em estágios de regeneração secundário, permitindo então a 

aplicação dos critérios de intervenção previstos na Lei da Mata Atlântica (Lei Federal nº 11.428/2006). 

 

13. A complementação dos estudos em relação a afetação de área considerada estratégica para 

conservação da biodiversidade nos termos da Res. SEMA/IAP nº 005/2009, inclusive na avaliação das 

alternativas locacionais do empreendimento e nos impactos e propostas de mitigação:  

 

Conforme apresentado no item “Áreas estratégicas para conservação e recuperação da biodiversidade 

do Estado do Paraná” (item 6.2.5.2, pg. 613), o empreendimento está parcialmente sobreposto a 

algumas áreas estratégicas para a conservação, conforme delimitado pela Resolução Conjunta 

SEMA/IAP nº 005/2009. Entretanto, conforme já apresentado no Estudo de Impacto Ambiental, esses 
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ambientes não apresentam restrições significativas quanto ao licenciamento ambiental de 

empreendimentos nestes locais. 

 

A mesma resolução estabelece ainda que todas as áreas de vegetação natural em estágio primário, 

médio e avançado de regeneração são consideradas estratégicas para conservação de biodiversidade 

no Estado do Paraná. Na etapa de diagnóstico da cobertura vegetal, todos os remanescentes de 

vegetação nativa da AID do empreendimento foram alvo de levantamento de dados primários (coleta 

de dados diretos), através de amostragem aleatória e instalação de parcelas amostrais. Dessa forma, 

considera-se que os estudos realizados abrangeram totalmente as áreas consideradas estratégicas 

para a conservação da biodiversidade do Estado do Paraná. Da mesma maneira, os impactos e 

medidas também contemplam tais áreas, visto que estas coincidem com as áreas de remanescentes 

florestais a serem impactados.  

 

14. A complementação dos estudos em relação ao conteúdo do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos - PGRS para a execução das obras, contemplando ADA e AID  

 

Considerando as fases do licenciamento ambiental, o presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do 

empreendimento está inserido na etapa inicial da Licença Prévia, na qual é aprovada sua localização e 

concepção, além de atestar sua viabilidade ambiental, estabelecer requisitos básicos e condicionantes 

que deverão ser atendidas nas próximas etapas de sua implementação.  

 

Uma vez que se encontra nesta fase inicial, as questões relacionadas ao projeto são definidas de forma 

mais abrangente, não incorporando, até o momento, detalhes específicos previstos para a fase de 

instalação e operação do Complexo Eólico Palmas II.  

 

Com relação ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) para a fase de obras, o mesmo 

está descrito entre as páginas 960 e 965 do EIA e aborda, de forma geral, os procedimentos, equipe e 

recursos necessários para a execução do programa, bem como definindo um cronograma de execução 

das principais atividades previstas. 

 

Seu detalhamento, no que se refere à definição de locais de armazenamento e estocagem temporária, 

bem como os sistemas de controle e de disposição final de acordo com a tipologia de resíduos, será 

feito na fase de Licença de Instalação do empreendimento, etapa em que, juntamente com a definição 

do projeto executivo, será efetuado, no âmbito do PBA, o detalhamento de todos os programas 

ambientais proposto no presente EIA. 

 

15. O esclarecimento dos estudos, no que tange a indicação como impactos positivos: a) (muito 

significativo) a redução a emissão atmosférica através da utilização de fontes renováveis (energia 
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eólica), na medida em que não se trata de uma substituição de Fonte de energia; b) (significativo) o 

aumento do potencial turístico, na medida em que se desconhece o turismo para visitação de um 

parque eólico, ate mesmo porque o mesmo se encontra em propriedades privadas e com acessos 

restritos, além da ausência dos riscos oriundos daqueles que trafegam pela rodovia BR-280 pararem 

para  admirar o complexo aerogerador e ocasionarem acidentes, seja pela distração de  motoristas e 

passageiros em transito, como por aqueles que "estacionam" em acostamento, tumultuando o trafego 

regional  

 

a) Quanto à redução de emissões atmosféricas, a mesma não pode ser visualizada somente a partir de 

um evento de troca de matriz energética, visto que a priori as emissões atmosféricas não são 

realizadas somente de maneira pontual no próprio polo gerador, mas sim de maneira difusa em todo o 

processo produtivo e industrial do país. Dessa forma, o simples fato da geração de energia se dar por 

uma fonte energética limpa, sendo a mesma consumida posteriormente, por exemplo, por indústrias, 

faz desse um impacto muito significativo e de caráter positivo, já que evita um aumento da carga 

poluidora na atmosfera e, por conseguinte, outros processos danosos ao meio ambiente como, por 

exemplo, aumento de gases formadores do efeito estufa. Além disso, fomenta a inserção de uma 

matriz energética mais limpa, diminuindo outros tipos de geração energia mais lesivas 

ambientalmente, como é o caso de termoelétricas. 

 

O objetivo principal da identificação e descrição deste impacto, definido como indireto, foi de 

evidenciar a questão positiva que o aproveitamento eólico apresenta com relação às emissões 

atmosféricas frente a diferentes fontes de geração de energia elétrica, como por exemplo, a queima de 

combustíveis fósseis. 

 

Como destacado na descrição do referido impacto, na página 785 do EIA, um estudo realizado em 

2013, considerando a operação de 28 termelétricas brasileiras a gás natural, constatou a emissão de 

aproximadamente 21,3 milhões de 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.  

 

De acordo com o boletim anual de geração eólica da Associação Brasileira de Energia Eólica 

(Abeeólica), referente ao ano de 2016, a utilização desta fonte de energia no país, definida como 

renovável, evitou a emissão de um total de 17,81 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera, que 

equivale à emissão anual de cerca de 12 milhões de automóveis.  

 

Ainda com base no boletim de geração eólica, tem-se que, além desta fonte apresentar reduzido 

impacto na sua instalação, sua operação não gera emissões de CO2 para a atmosfera e, portanto, 
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apresenta menor contribuição nas emissões deste poluente, além de substitui outras fontes de geração 

de energia elétrica com tal emissão (ABEEÓLICA, 2016). 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a adoção da energia eólica contribui para reduzir a 

necessidade de outros tipos de fontes de energia com maior potencial de emissão de poluentes e, com 

isso, auxilia na menor contribuição destas emissões para a atmosfera, o que reforça este impacto 

positivo associado ao empreendimento. 

 

b) O turismo foi avaliado no item 6.3.3.3.1 (página 666) do diagnóstico do EIA-RIMA, no qual consta o 

seguinte trecho: 

 

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 
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. 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 
apresentada na figura a seguir. 
 

A figura citada é apresentada na página 669 do EIA, figura 221. 
 

Desta maneira, no âmbito do trabalho de campo do EIA-RIMA foi identificada a presença de atividade 

turística em parques eólicos na região, ressaltando-se que inclusive foi realizada entrevista com o 

proprietário de um empreendimento relacionado ao turismo correlacionado aos parques eólicos, bem 

como foi identificada a notícia “Usina eólica vira atração turística no Sul do Paraná” no portal do jornal 

Gazeta do Povo (2010). 

 

O turismo no parque eólico pode ocorrer de duas formas distintas, sendo que a primeira é por 

transeuntes que, ao passarem pelo local, podem parar para admirar as grandes estruturas dos 

aerogeradores e, assim, visitando algum comércio local comprando algum souvenir que os represente 

(figura 2), dada a modificação da paisagem (conforme abordado no item 7.3.4.37 - impacto visual). A 
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partir das informações em campo, bem como na referida notícia (GAZETA DO POVO, 2010), destaca-se 

que a atividade turística já é comum na região em que será implantado o empreendimento, tal como 

representado pelo estabelecimento comercial “Casa do Turista”, a qual é localizada na BR-280 que 

vende pequenos souvenirs dos aerogeradores presentes na região (exemplo do parque eólico da 

COPEL e dos aerogeradores presentes nos parques de Água Doce – SC), como pode ser observado nas 

imagens a seguir. 

 

  

 

Figura 2 – Comércio local com venda de souvenir. 

 

Outra forma de turismo comum nos parques eólicos consiste em visitas (técnicas) por grupos 

destinados a conhecer o funcionamento e as estruturas presentes, sejam estes estudantes, 

profissionais, empresários ou interessados em geral na gestão e operação de um parque eólico. 

Normalmente os grupos são formados por 15 a 40 participantes, que na maioria dos casos são 

estudantes. Essas pessoas tendem a ficar pelo menos um dia no município, assim demandando outros 

serviços do local, como restaurantes, hotéis, comércios e outros pontos turísticos. 
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Portanto, o impacto “aumento do potencial turístico” (item 7.3.4.28, página 875 do EIA-RIMA) denota 

que a operação do empreendimento poderá aumentar a potencialidade do turismo correlacionado aos 

empreendimentos eólicos, sendo considerado positivo e significativo pela metodologia de avaliação de 

impactos e seus respectivos critérios de avaliação (item 7.3.1, página 767 do EIA-RIMA), dado a sua 

frequência, continuidade e duração. 

 

Já em relação à “ausência dos riscos oriundos daqueles que trafegam pela rodovia BR-280 pararem 

para admirar o complexo aerogerador e ocasionarem acidentes, seja pela distração de motoristas e 

passageiros em transito, como por aqueles que "estacionam" em acostamento, tumultuando o trafego 

regional”, salienta-se que foi abordado no item 7.3.4.34 “acidentes de trânsito na rodovia PR-280” 

(pág. 888), de modo que foi identificado que: 

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. 
 

Dado que foi identificado que os aerogeradores realmente se configuram como atrativos na paisagem, 

tal como verificado pela presença de atividades turísticas correlatas, conforme mencionado na 

reportagem da Gazeta do Povo (2010) no trecho “O telejornal ParanáTV, da TV Cataratas, desta terça-

feira (12), mostrou que os motoristas que passam pela PR-280 não resistem e pararam para fotografar 

os cata-ventos gigantes”, a presente equipe técnica deste EIA-RIMA compreende que efetivamente 

existe a potencialidade (risco) deste impacto potencial negativo e classificado como muito significativo 

(em função de estar correlacionado ao risco à vida/fatalidade). Deste modo foram previstas as 

referidas medidas cabíveis ao empreendimento, sendo que 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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Figura 3 – Aerogeradores (como atrativos na paisagem) a partir da BR-280. 

 

16. A complementação dos estudos quanto a manutenção periódica das estradas rurais pelo 

empreendedor; considerando o teor da Lei Estadual nº 8014/1984  

 

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 das 

propriedades. Para tanto, estão previstas ações de melhorias nas estradas internas das propriedades 

rurais, conforme apresentado na página 890 do EIA. A maior parte destas estradas encontra-se 

atualmente em estado de conservação precário, sendo danificadas nos períodos de chuvas, e até 

mesmo 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, a 

fim de proporcionar o tráfego de veículos e equipamentos de grande porte, contemplam a implantação 

de sistemas de drenagem, alargamento e cascalhamento, melhoria estrutural e de raios de curvatura, 

entre outros, que serão mantidos permanentemente, mesmo na fase de operação do empreendimento. 
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Todas as ações serão realizadas considerando as medidas elencadas e definidas na Lei Estadual nº 

8014/1984, que dispõe sobre a preservação do solo agrícola e adota outras providências.  

 

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 à 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. 

 

17. A complementação dos seguintes aspectos do estudo: a) Mapa 26 - Planialtimétrico, neste mapa 

tem-se poucas cotas das curvas de nível representadas, de mesma forma não e apresentado na 

Legenda as equidistâncias entre as mesmas, dificultando sua interpretação: b) Mapa Geológico da Área 

- a ausência da indicação das estruturas geológicas presentes na região, delimitando inclusive os 

depósitos de Tálus, e demais depósitos aluvionares, como é citado no capitulo especifico (folha 298 do 

EIA); c) ausência de mapa de declividades da All, pois o mesmo indica áreas que podem vir a 

apresentar riscos geológicos de movimentos de massa, como de áreas alagáveis, a destacar que os 

movimentos de massa são corroborados pela existência de depósitos de solos coluvionares, como de 

Tálus, que são depósitos em sopés de encostas, de granulometria heterogênea, contendo desde 

partículas finas a blocos; d) ausência de apresentação, no capítulo de pedologia, de sondagens para a 

confecção de perfis pedológicos e com estes a correta classificação dos solos e suas profundidades em 

especial naqueles locais em que serão instaladas as UEE; e) apresentação de Mapas de Áreas 

inundáveis, Áreas Úmidas (em atendimento a Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 005/2008), 

Áreas de Preservação Permanente de declividade, Áreas de Preservação Permanente de topo de morro, 

Declividade  

 

a) Mapa 26 - Planialtimétrico: o mapa planialtimétrico foi objeto de reestruturação e o produto obtido 

é apresentado em anexo já incorporando na legenda a equidistância das curvas de nível e a 

representação das cotas das mesmas. Nesta fase de estudo foi utilizado como base para elaboração do 

mapa planialtimétrico a imagem Topodata - INPE (2017), com 30 m de resolução. 

 

b) Mapa Geológico da Área: foram inseridas as estruturas mapeadas na região, sendo estas 

classificadas em contato interderrames definido, fratura e contato definido, assim como apresentado 

no mapeamento realizado pela MINEROPAR (2010).  

 

Já os depósitos aluvionares referem-se aos sedimentos depositados nas áreas úmidas e na planície de 

inundação. Segundo Guerra e Guerra (2008), depósitos aluvionares correspondem aos materiais 

arrancados das margens e das vertentes, sendo levados em suspensão pelas águas dos rios que o 
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acumulam em bancos. Para o mapeamento destes depósitos e dos depósitos de tálus em campo é 

necessário levantamento intensivo geológico e geomorfológico, além da compreensão da dinâmica 

geomorfológica regional e local o que compete ao detalhamento de projeto executivo, a ser realizado 

na fase de licenciamento de implantação do empreendimento.  

 

Como forma de levantamento preliminar das áreas com potencial de serem tidas como úmidas foi 

elaborado um mapa complementar que apresenta as planícies de inundação. Neste mapa foram 

utilizadas técnicas de fotointerpretação geológica/ geomorfológica (automática e subjetiva) como 

ferramenta auxiliar no levantamento das informações geográficas através de imagens aéreas de 1980 

(ITCG, 1980) e imagens atuais. A partir do reconhecimento da rede de drenagem, foi efetuada, com o 

auxílio da base topográfica digital, a delimitação dos fundos de vale tomando-se como guia a ruptura 

de declive destes com a base das encostas. Este procedimento facilitou a identificação dos depósitos 

aluvionares e das planícies de inundação. Em imagem é possível observar que estas áreas são 

predominantemente planas e margeiam o canal principal das bacias hidrográficas, conformando seu 

leito maior. São áreas suscetíveis às inundações, acompanhando os ciclos de vazão do rio. O 

mapeamento baseia-se na classificação das imagens para extração de áreas úmidas e superfícies 

d’água. Técnicas de processamento digital de imagens obtidas por sensores ópticos para mapeamento 

de áreas inundadas são baseadas em algoritmos de classificação que buscam se aproveitar do 

comportamento espectral da água, seja pela análise mono ou multi bandas (SAAVEDRA et al, 2015). 

As planícies de inundação bordejam os canais fluviais e conformam seu leito maior. São superfícies de 

acúmulo de sedimentos transportados pelos rios, onde a declividade do terreno diminui. A morfologia 

das planícies está relacionada com o desenvolvimento do canal principal que lhe deu origem e com 

processos de deposição e erosão, ocorridos na sua gênese (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

 

O mapa obtido, apresentado em anexo, demonstra as planícies de inundação e, com isso, os locais 

potencialmente favoráveis à ocorrência de áreas úmidas levantados através da análise de imagem de 

satélite conforme descrito no parágrafo anterior. 

 

c) ausência de mapa de declividades da All: A AII, área de influência indireta, consiste na área real ou 

potencialmente abrangida pelos impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento, 

incluindo os ecossistemas, o meio físico e o sistema socioeconômico que podem ser impactados por 

alterações decorrentes daquelas ocorridas na ADA e AID. Enquanto que a AID, área de influência 

direta, trata-se da área sujeita aos impactos diretos da implantação e operação do empreendimento. 

Tais conceitos, bem como a delimitação das áreas de influência para o empreendimento são 

apresentados nas páginas 213 a 223 do EIA. Considerando as definições de AID e AII, para avaliação 

de atributos como a declividade e hipsometria a área de interesse consiste na área de influência direta 

do empreendimento. Neste sentido, em atendimento à solicitação do Ministério Público do Estado do 

Paraná, foi elaborado o mapa de declividades para a AID do empreendimento. De forma 
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complementar, foi elaborado o mapa hipsométrico para a AID do empreendimento. Os mapas citados 

são apresentados em anexo. 

 

d) ausência de apresentação, no capítulo de pedologia, de sondagens para a confecção de perfis 

pedológicos: O termo de referência solicita a seguinte abordagem, a qual foi integralmente 

contemplada no estudo, conforme é apresentado das páginas 286 até 296 do EIA do empreendimento: 

“Os tipos de solos predominantes na área de influência do empreendimento e identificação daqueles 

com potencial de utilização como material de empréstimo, quando necessário” 

 

Portanto, não há qualquer exigência para execução de sondagens no empreendimento em estudo 

nesta fase do processo de licenciamento prévio. Considera-se ainda o fato de que a região possui um 

grande número de afloramentos rochosos, sendo que muitos destes são naturais enquanto que outros 

procedem de jazidas ou empréstimos de terceiros, os quais foram suficientes para a avaliação e estudo 

do substrato geológico da região na atual fase de estudo do complexo eólico em questão. 

 

Ressalta-se ainda que para a classificação de solos foi utilizado o SIBCs - Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (EMBRAPA, 2009). Para a classificação dos solos identificados em campo foram 

realizadas vistorias e avaliação com base no mapeamento de solos do ITCG (2008), conforme 

apresentado no item 6.1.5.4 - pedologia, página 286 do EIA em questão. 

 

e) apresentação de Mapas de Áreas inundáveis, Áreas Úmidas (em atendimento a Resolução Conjunta 

IBAMA/SEMA/IAP nº 005/2008), Áreas de Preservação Permanente de declividade, Áreas de 

Preservação Permanente de topo de morro, Declividade: O mapa de áreas inundáveis está apresentado 

em anexo a este documento. Ressalta-se que o projeto previsto do empreendimento, conforme já 

abordado, prevê a seleção para instalação das torres de áreas com maiores altitudes e solos com 

maior capacidade de suporte, características que não são comuns em áreas inundáveis e, portanto não 

são de interesse para a implantação das torres. 

 

Além disso, não foram identificadas porções com declividade acima de 45° as quais são tidas como 

áreas de preservação permanente segundo determina o Código Florestal - Lei Federal n°12.651/2012. 

Tal fato também ocorre com as áreas de preservação permanente de topo de morro, as quais não 

foram identificadas no estudo segundo as determinações impostas na legislação vigente. 

 

18. A complementação dos estudos para abordar as medidas compensatórias em razão do o impacto 

de aumento da pressão sabre os serviços públicos na região causado pelo aumento de contingente 

populacional previsto ao município de Palmas 
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Tal impacto foi avaliado no EIA, conforme apresentado na página 871 - Aumento na demanda por 

serviços urbanos e comunitários, onde são apresentadas as medidas que serão tomadas pelo 

empreendedor. Dentre elas, a priorização de contratação de mão de obra local, que 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 esperados, 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. 

 

Ressalta-se que a região de Palmas, devido ao número de empreendimento eólicos já existentes e 

operando nas proximidades, detém mão de obra local capacitada que deverá ser utilizada para o 

projeto em questão, reduzindo significativamente o contingente migratório e os impactos sobre 

estruturas de saneamento, educação, saúde, entre outros. 
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Limites estadual e municipal: IBGE, 2015;
Rodovias: DNIT, 2010.
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LOCALIZAÇÃO NA AID

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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EMPREENDIMENTO:

MUNICÍPIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FONTE DE DADOS

RESPONSÁVEL MAPA:

EMPREENDEDOR:

DATA:

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: Enerbios, 05/2017;

Imagem: Sentinel-2, resolução espacial 10m, 07/2017;
Limite municipal e estadual: IBGE, 2015;

Rodovias: DNIT, 2010.
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RESPONSÁVEL MAPA:

EMPREENDEDOR:

ESCALA: DATA:

Projeção universal transversa de mercator, Zona 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;
Geologia: Mineropar, 2010;

Hidrografia: Aguasparaná, 2012;
Imagem: Sentinel-2, resolução espacial 10m, 07/2017;

Limite municipal: IBGE, 2015;
Rodovias: DNIT, 2010.
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FONTE DE DADOS:

Áreas de influência: Cia Ambiental, 2016;
Declividade: Topodata INPE, 2011;

Imagem: Sentinel-2 resolução espacial 10m, 07/2017;
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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FONTE DE DADOS:

Áreas de influência: Cia Ambiental, 2016;
Hipsometria: Topodata INPE, 2011;

Imagem: Sentinel-2, resolução espacial 10m, 07/2017;
Limites estadual e municipal: IBGE, 2015;

Rodovias: DNIT, 2010.
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 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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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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