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Esta cartilha apresenta o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do empreendimento Complexo Eólico Palmas II, 
planejado pela empresa Enerbios, em parceria com as empresas InnoVent e Ventosul. 

O RIMA é um resumo, elaborado em linguagem acessível, do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que integra o 
processo de licenciamento ambiental prévio (LP) do empreendimento junto ao Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP).

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um documento técnico onde são identificados e avaliados os impactos 
ambientais que um projeto poderá causar em determinado ambiente. Nesse estudo são apresentadas medidas 
preventivas, mitigadoras ou compensatórias, aos impactos ambientais negativos, e potencializadoras, aos 
impactos ambientais positivos. O EIA é um importante instrumento de avaliação de impactos ambientais exigido 
pelas Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 01/86 e nº 237/97.

O EIA e o RIMA do Complexo Eólico Palmas II foram elaborados por equipe técnica multidisciplinar, composta 
por especialistas dos meios físico, biótico e antrópico de acordo com as normas ambientais vigentes e com base 
em Termo de Referência (TR) disponibilizado pelo órgão licenciador através do Ofício nº 313/2015/IAP/GP.

Assim, este relatório traz, de forma resumida, as informações contidas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e serve 
como referência à sociedade ao tratar das peculiaridades do projeto e do ambiente em que o mesmo se insere.

Apresentação



O empreendedor Empresas parceiras:

Razão social: Enerbios Consultoria em Energias Renováveis e 
 Meio Ambiente Ltda

cnpj: 08.929.115/0001-77

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

 Curitiba-PR. 

Telefone: (41) 3023-4344

Site: www.enercons.com.br

E-mail: comercial@enerbios.com.br

Representante legal e Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni 
responsável técnico: (diretor presidente)

Razão social: Assessoria Técnica Ambiental Ltda.

Nome fantasia: Cia Ambiental

cnpj: 05.688.216/0001 - 05

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 
 821, Curitiba/PR.

Telefone: (41) 3336-0888

E-mail: ciaambiental@ciaambiental.com.br

Registro crea: PR - 41043

Registro crbio: 096/07E

Número do ctf ibama: 2997256

Responsável: Pedro Luiz Fuentes Dias  (diretor presidente)

Empresa responsável pela 
elaboração do EIA/RIMA:
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PROCESSO DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

O licenciamento ambiental consiste no procedimento pelo qual o poder público, representado pelos órgãos de controle 
ambiental, autoriza e acompanha a implantação e operação de atividades que utilizam recursos naturais ou que possam 
causar poluição.

O processo de licenciamento ambiental contempla três etapas:

• Licença Prévia

É concedida na fase preliminar de planejamento do empreendimento. Deve aprovar sua localização e concepção, 
atestar a viabilidade ambiental e estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas 
fases da implementação. É nessa etapa que devem ser providenciados o Estudo e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/
RIMA), documentos técnicos que apresentam um diagnóstico ambiental, além da análise de impactos, suas medidas e 
programas ambientais.

• Licença de Instalação

Autoriza a instalação do empreendimento e determina as 
ações ambientais a serem implementadas durante a obra.
Nessa fase o empreendedor deve apresentar ao órgão 
ambiental o detalhamento dos programas ambientais 
propostos no EIA.

• Licença de Operação

Autoriza a operação da atividade após a verificação do 
cumprimento do que consta nas licenças anteriores e de 
vistoria realizada na área, com as medidas de controle 
ambiental e condicionantes determinadas para a operação.
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Objetivos e justificativas:
O empreendimento tem como principal objetivo a geração de energia elétrica de forma 
interligada ao Sistema Integrado Nacional (SIN), através do mercado cativo ou do merca-
do 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.

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

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,  2016).

Localização:
O projeto está inserido integralmente no Município de Palmas, na região sudoeste do Estado do Paraná. É composto por 100 aerogera-
dores distribuídos em sete parques eólicos, com uma capacidade total instalada de 200 MW. 

Fazem parte da estrutura dos parques a serem implantados também seus acessos, linhas de conexão interna, subestação elevadora 
central e linha de transmissão em tensão de 138 kV interligando a subestação elevadora do complexo eólico e a subestação de Palmas 
(Copel), em um trajeto de aproximadamente 28 km. O investimento previsto para o empreendimento é de R$ 1,2 bilhões.

Mapa da 
localização
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O Complexo Eólico Palmas II
Para converter a energia cinética do vento em energia elétrica aproveitável pela rede elétrica, uma turbina eólica usa diversos compo-
nentes 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).

No Brasil, as fontes de energia hidráulica, eólica e da biomassa, alternam-se em sua máxima produção. Nos meses em que os ventos 
diminuem, as chuvas aumentam. E se ambos estão no mínimo, é a safra da cana que está no máximo. Assim, a fonte eólica é de extrema 
importância para estabilidade energética do país.

Principais etapas de geração eólica:

A força do vento gira 
as pás da turbina que 
movimentam um rotor, 
o qual, através do eixo 
principal, move um 
gerador elétrico.

Dentro da turbina há 
um multiplicador de 
velocidade que permite 
que o gerador produza 
eletricidade.

A eletricidade é enviada 
por cabos que descem 
pelo interior da torre e 
se conectam a redes de 
energia que a transportam 
até a subestação;

A partir disso, a energia 
produzida adentra no 
sistema de distribuição 
e chega até nossas casas 
através da rede elétrica.
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Complementariedade
Entenda a importância dos três setores no Brasil: como elas ajudam contra os apagões e complementam a ausência das 
demais.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

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 estruturas associadas (acessos, linhas de conexão interna, 
subestação e centro de controle operacional) bem como linha de transmissão de tensão 138 kV, interligando a 
subestação elevadora do complexo à Subestação de Palmas (COPEL).

O projeto se 
insere em 
áreas com alta 
incidência de 
ventos existentes 
no município 
de Palmas, com 
velocidade média 
anual próxima 
a 7,0 m/s a 100 
metros de altura.

PALMAS II

UEE Tradição
UEE Santa Maria

UEE Campo Alegre
UEE Taipinha

UEE São Francisco
UEE Santa Cruz
UEE Pederneiras

0,18
0,21
0,16
0,21
0,21
0,21
0,21

26 MW
30 MW
24 MW
30 MW
30 MW
30 MW
30 MW

13
15
12
15
15
15
15

Complexo Parques
Área construída 

(ha)
estimada 

Potência (MW)
Nº de 

aerogeradores

Mapa de 
estruturas
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Mapa do 
potencial eólico
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Exemplo de torre tubular em concreto 
armado (Fonte: CASSOL, 2016).

Exemplo de torre tubular em aço 
(Fonte: Fonte: Transmáquinas, 2017).

Estruturas do Complexo Eólico Palmas II
As principais estruturas integrantes do empreendimento são:

Turbinas eólicas (aerogeradores)

As turbinas eólicas utilizadas no empreendimento contarão com a mais alta tecnologia disponível no mercado. A 
definição do modelo a ser utilizado ocorrerá na fase de projeto executivo, sendo cogitadas três diferentes marcas e 
modelos: GE 1.7-100, Gamesa G-114 e Enercon E-92. Entre essas possibilidades, pretende-se a utilizar a Gamesa
G-114,  turbina que possui 2 MW de potência e diâmetro das pás de 114 metros.

Torres

Assim como as turbinas, a definição da tipologia das torres a serem utilizadas no empreendimento ocorrerá na fase de projeto executivo. 
Para qualquer opção de turbina adotada, as torres terão altura de 120 metros. Conforme compatibilidade com as turbinas escolhidas, as 
torres poderão ser em aço tubular, treliçadas em aço ou tubulares em concreto (SEM-SP, 2012).
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Exemplos de torre treliçada em aço (Fonte: BRAMETAL, 2016.).

Perspectiva da turbina Gamesa G-114 
com torre tubular (aço ou concreto, à 
esquerda) e treliçada (em aço, à direita).

Perspectiva dos 
aerogeradores 
com torres 
treliçadas.
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Acessos

Os acessos serão implantados na fase de instalação e serão mantidos durante toda a vida útil do empreendimento. Serão 
realizadas melhorias nas estradas rurais já existentes nas propriedades onde o empreendimento se insere, minimizando 
as intervenções e resultando em benefício permanente às propriedades. Essas estradas terão melhorias estruturais, com 
alargamento e implantação de cascalhamento, sinalização e drenagem.

Exemplos de estradas rurais que serão readequadas. Fonte: Cia Ambiental, 2017.

Exemplos de acesso interno de parque eólico – Fonte: Cia Ambiental, 2017

Exemplos de plataforma de montagem. Fonte: Cia Ambiental, 2017

Plataformas de montagem

No local de montagem de cada aerogerador, será necessária a abertura de aproximadamente 600 m² de terreno, 
tendo em vista a necessidade de execução das fundações e operação de guindastes para montagem das torres e 
aerogeradores. Essas áreas serão adjacentes aos acessos, minimizando assim a intervenção no terreno.

Linhas de conexão interna

A interligação entre os pontos de geração (aerogeradores) e a subestação 
elevadora será através de 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 convencional, similares aos utilizados em rede 
elétrica de áreas urbanas. Ainda, a fim de diminuir as intervenções junto às 
propriedades onde o empreendimento se insere, o trajeto das linhas será 
adjacente aos acessos internos do empreendimento, otimizando a ocupação 
e intervenção no terreno.
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Subestação central e edifício de comando e controle

A subestação tem por finalidade elevar a tensão de distribuição para 138 kV (alta tensão). A partir dela tem início a linha 
de transmissão, que segue até a subestação de Palmas. 

Junto à subestação será implantado um edifício de comando e controle operacional, onde serão centralizadas as 
atividades da fase de operação do 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 e segurança patrimonial.

Linha de transmissão

A linha de transmissão será implantada interligando a subestação do complexo à subestação de Palmas, em tensão 138 
kV, com extensão de aproximadamente 28 km. Seu traçado é previsto junto à faixa de domínio da PR-280, minimizando 
assim as intervenções no uso do solo do entorno.

Construção do Complexo Eólico Palmas II
Para execução da obra do Complexo Eólico Palmas II está prevista a instalação de um canteiro de obras central, próximo à área prevista 
para a subestação. O canteiro ocupará uma área de 18.000 m², atualmente utilizada para atividades de agropecuária. No canteiro serão 
realizadas atividades diversas associadas às etapas construtivas do complexo e linha de transmissão.

A implantação do empreendimento, desde a elaboração 
de projetos executivos, montagem de equipamentos e 
testes operacionais tem uma duração prevista de 05 
anos.

Principais etapas construtivas dos parques eólicos:

- Implantação do canteiro de obras

- Limpeza do terreno e implantação dos acessos

- Abertura e terraplanagem das plataformas de 
montagem

- Execução das fundações das torres

- Montagem das torres e turbinas eólicas

- Conexões elétricas entre os parques e subestação 
central

05
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Principais etapas construtivas do sistema de transmissão:

- Limpeza do terreno e terraplanagem da área destinada à subestação central

- Implantação das estruturas da subestação

- Piquetagem e marcação do terreno nos locais de implantação das torres da linha de transmissão

- Abertura e escavações para maciços de apoio das torres

- Montagem das torres metálicas

- Instalação dos cabos

- Regulagem e testes operacionais de transmissão

Empregos gerados:
No pico das obras do empreendimento é prevista a geração de até 500 postos de trabalho 
diretos, entre as mais diversas funções e formações, desde profissionais como engenhei-
ros até ajudantes de obras civis e vigilantes. Pretende-se priorizar a contratação de mão 
de obra local, trazendo como benefício a geração de emprego e renda para o município.

Na fase de operação é prevista a geração de 25 postos de trabalho fixos para atividades de 
operação e manutenção do empreendimento. Além desses postos de trabalho também 
serão gerados empregos diretos na execução dos programas ambientais.

Em ambas as fases, além dos empregos diretos, prevê-se a geração de empregos indiretos 
associados a atividades de serviços no município como alimentação, hotelaria e turismo.
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∞ Disponibilidade do melhor potencial de geração eólica
∞ 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
∞ 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 neces-
sária no terreno

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

O estudo de alternativas locacionais visa a definição da melhor localização para as estruturas do empreendimento, 
tendo em vista aspectos econômicos, sociais e ambientais.

Em relação aos parques integrantes do complexo, os critérios adotados para definição da localização das turbinas 
foram:

As demais estruturas associadas ao complexo foram previstas em áreas sem vegetação, utilizadas atualmente para 
agropecuária. No caso dos acessos, estes estão previstos em estradas rurais já existentes, que serão objeto de melhoria 
estrutural permanente.

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO – VISTA DAS ÁREAS ANTROPIZADAS E ACESSOS,



16

Especificamente para a linha de transmissão, foram estudadas três alternativas de traçado, sendo duas para conexão na 
subestação de Palmas e uma para conexão na subestação da UHE Foz do Areia. Os critérios que resultaram na escolha 
da alternativa menos impactante e proposta neste estudo foram:

Dentre as alternativas avaliadas, a que se mostrou de menor impacto ambiental 
e social foi a alternativa 02, sendo esta a alternativa considerada no projeto.

∞ Extensão projetada da linha
∞ Intervenção da faixa de servidão em APP’s
∞ Intervenção da faixa de servidão em vegetação fora das áreas de preservação permanente
∞ Travessia de corpos hídricos (unidade)
∞ Edificações em distância inferior a 150 m da faixa de servidão
∞ Edificações interceptadas pela faixa de servidão
∞ Interceptação ou proximidade a unidades de conservação, zona de amortecimento
∞ Interceptação de áreas prioritárias para conservação (APC) 
∞ Interferência com equipamentos sociais
∞ Número de municípios interceptados
∞ Presença de terras indígenas, quilombos, assentamentos e comunidades tradicionais no entorno de 5 km
∞ Presença de aerogerador projeto a menos de 500 metros da linha
∞ Possibilidade de extensão compartilhada ou adjacente à faixa de domínio da PR-280

Mapa de 
alternativas 
locacionais
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Mapa de 
estruturas
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Para os estudos ambientais do Complexo Eólico Palmas II foram definidas áreas de influência direta (AID) e indireta 
(AII), adotando como base a avaliação da área diretamente afetada (ADA), delimitada a partir das áreas efetivamente 
ocupadas pelo empreendimento, correspondendo aos acessos, plataformas de montagem, linhas de conexão interna, 
canteiro de obras, subestação e faixa de servidão da linha de transmissão.  

ADA e AID dos meios físico e biótico
A AID dos meios físico e biótico foi delimitada visando a seleção da área de maior interação entre o empreendimento e 
estes meios, nas fases de implantação e operação. Tal área foi delimitada com base nos seguintes critérios:
- Distância de 500 metros a partir da ADA. No caso da linha de transmissão foi considerada uma distância de 100 metros 
a partir do eixo da linha.
- Limite estadual e PR-280 ao sul do complexo.
- Incorporação de fragmentos florestais mais significativos entre as áreas dos parques eólicos.
- Avaliação da rede de drenagem principal na área dos parques integrantes do complexo.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA

Mapa  - AID dos meios físico e biótico 
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ADA e AID do meio socioeconômico
A AID é composta pelas propriedades onde se inserem os parques integrantes do complexo eólico e a respectiva linha 
de transmissão, uma vez que nessas propriedades é que ocorrerão os impactos diretos associados à implantação e 
operação das estruturas integrantes do empreendimento. Integra a AID do meio socioeconômico uma faixa de 500 
metros no entorno da ADA, delineada a partir dos limites dos setores censitários urbanos. Foram considerados, também, 
na delimitação da AID do meio antrópico, os critérios adotados para os meios físico e biótico quanto ao limite estadual 
e a presença da rodovia PR-280 ao sul do empreendimento

Área de influência indireta (AII) dos meios físico, 
biótico e socioeconômico
Assim como as demais áreas de influência, a AII foi delimitada com base em critérios distintos para os meios físico, 
biótico e socioeconômico. Para os meios físico e biótico esta área foi definida no conjunto de critérios a seguir, sempre 
respeitando um entorno mínimo de 1.000 metros a partir da AID, quando cabível:
- Hidrografia e rede de drenagem.
- Estradas rurais e PR-280 ao sul do complexo.
- Limite da área urbana (a oeste da linha de transmissão).
- Setores censitários (área urbana de Palmas).
- Limite estadual e zona de amortecimento da REVIS dos Campos de Palmas.

Já para o meio socioeconômico, a AII foi definida como sendo todo o território do Município de Palmas.

Mapa  - ADA e AID do meio 
socioeconômico
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Mapa  - AII dos 
meios físico e 
biótico
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Mapa  - AII 
do meio 
socioeconômico
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Meio físico
Clima

O município de Palmas apresenta clima temperado úmido 
com verão moderadamente quente, onde predominam 
chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano, sem uma 
estação seca definida, e temperatura média anual superior 
a 10°C. Com relação à velocidade do vento, a região 
de Palmas representa uma das regiões com as maiores 
velocidades médias do Estado do Paraná, com valores 
entre 6,0 e 8,0 m/s a 75 m de altura.

Qualidade do ar

Segundo dados levantados, a região apresenta uma boa condição 
de qualidade do ar, com padrões em acordo com os limites da 
legislação federal. Os dados avaliados mostram que  a qualidade 
do ar da região apresenta contribuição do tráfego veicular, possi-
velmenta da PR-280, porém em níveis pouco relevantes.

DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL
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Ruídos e vibrações

O diagnóstico de ruídos realizado junto às residências mais próximas do local de instalação do empreendimento (parques eólicos e linha 
de transmissão) revelou que a região já é impactada pelo ruído do tráfego de veículos na PR-280 e de atividades desenvolvidas no interior 
das propriedades existentes, com contribuição do ruído do vento sobre a vegetação. O estudo contemplou também a simulação dos 
níveis de barulho, considerando o empreendimento operando, a fim de identificar os níveis futuros de ruído e adotar medidas atenuantes 
na fase de projeto, quando necessário.

Com relação à vibração, prevaleceram valores de baixa magnitude, sendo que as maiores vibrações estiveram associadas à passagem 
de veículos nas vias próximas.

Geologia, solos e relevo

A região de implantação do empreendimento é constituída por 
rochas da formação Serra Geral, composta por uma série de 
derrames basálticos. Podem ser visualizadas fraturas em toda a 
extensão da área de estudo.

O solo predominante na região é do tipo cambissolo, que 
compreendem solos de pouca espessura (rasos). 

O relevo da região apresenta, de maneira predominante, baixa 
declividade e topos aplainados, com presença de vales em formato 
de “U”.

Não foi identificada a ocorrência de cavidades naturais na 
região. Foram identificados títulos minerários de extração de 
argila e água mineral na região, os quais são compatíveis com o 
empreendimento.

modelagem de ruídosmedição de ruídos
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Recursos hídricos

Além de situar-se sobre a unidade aquífera Serra Geral, a região de implantação 
do Complexo Eólico Palmas II está localizada na unidade hidrográfica dos 
Afluentes do Baixo Iguaçu, mais especificamente na Bacia do Rio Chopim. 
O entorno apresenta diversos corpos hídricos, sendo a maioria intermitente 
e sem identificação, os quais, por meio de inspeção visual em pontos de 
interesse, ficam localizados principalmente em áreas voltadas à agropecuária 
e ao reflorestamento.

Com relação ao uso da água na área de influência do empreendimento, o 
maior volume é destinado ao abastecimento urbano e às atividades industriais. 

O único manancial de abastecimento urbano do município de Palmas 
corresponde ao Rio Caldeiras. Seu ponto de captação, embora inserido na AII 
do empreendimento, se encontra afastado da área diretamente afetada em 
pelo menos 1,6 km da porção final da linha de transmissão.

Qualidade das águas superficiais

De acordo com os dados existentes, os corpos hídricos próximos da área do empreendimento apresentaram boa qualidade 
e total atendimento aos padrões aplicáveis para rios de água doce classe 2 (Resolução CONAMA nº 357/2005). Apesar disso, 
ressalta-se que necessitam de tratamento convencional para tornar a água potável para abastecimento doméstico.

Entre as fontes de poluição existentes na região, embora pouco relevantes, estão a geração de efluentes de atividades 
industriais (exploração e beneficiamento da madeira) e atividades agropecuárias.

Mapa de mananciais - bacia 
do Rio Caldeiras em relação à 
linha de transmissão

exemplo de cursos hídricos na AID
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(termo de origem Tupi, que significa mata-redonda), 
constituídos de forma dominante pelo pinheiro-do-
paraná. Os capões ocorrem nos fundos de vale, no entorno 
de nascentes, rios e nos locais com maior profundidade 
de solo.

Associado à ocupação humana, ocorrem também, nas 
áreas de influência do empreendimento, silvicultura de 
espécies exóticas (pinus e eucalipto), agricultura e campos 
naturais convertidos em pastagens.

Ao todo foram identificadas 103 espécies da flora, 
distribuídas em 47 famílias botânicas, entre as quais 
estão algumas espécies ameaçadas de extinção, como 
a araucária (Araucaria angustifolia), o xaxim (Dicksonia 
sellowiana), a imbuia (Ocotea porosa) e o capim-rabo-de-
raposa (Setaria parviflora).

O empreendimento não apresenta interferência em 
Unidades de Conservação, sendo a mais próxima o 
Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas (REVIS 
Campos de Palmas), localizado fora dos limites da AID do 
empreendimento.

Meio biótico

Flora

Apesar das formações florestais dominarem grande parte 
do Estado do Paraná, elas são substituídas por vegetação 
campestre em alguns locais específicos, como é o caso da 
região do empreendimento, onde esse tipo de vegetação 
recebe a denominação de Campos de Palmas.

A principal característica dessa vegetação é ser composta 
principalmente por espécies herbáceas, que formam 
um “tapete” recobrindo o solo. Ocorrem vários tipos de 
gramas e capins, além de algumas espécies de arbustos, 
como as vassourinhas e assa-peixes. Essa paisagem, 
apesar de parecer simplificada e repetitiva, e muitas vezes 
confundida com pastagens, apresenta em sua composição 
alta diversidade, incluindo espécies raras e ameaçadas de 
extinção.

A monotonia da paisagem dos campos é quebrada por 
manchas de vegetação florestal, conhecidas como capões 

exemplo da vegetação na área de influência
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Mapas de 
localização
das UCs
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Fauna

O levantamento de fauna da região do estudo revelou um total de 16 espécies de anfíbios e uma de réptil, nenhuma 
ameaçada de extinção, bem como 16 espécies de abelhas, sendo uma exótica (abelha-europeia) e as demais nativas. 
Dentre as espécies de abelhas levantadas, apenas a guiruçu (Schwarziana quadripunctata) é classificada como vulnerável

Entre as aves, foram observadas 163 espécies, como tico-tico, asa-branca, garibaldi, chopim-do-brejo, coleirinho, 
pitiguari, pica-pau-do-campo e saracura-do-mato. Além disso, do total de espécies registradas, três são exóticas (o 
bico-de-lacre, a graça-vaqueira e o pardal). Destacam-se espécies indicada como ameaçadas (em algum nível) ou 
quase ameaças de extinção: urubu-rei (Sarcoramphus papa), tucano-de-bico-verde (Ramphastos dicolorus), araçari-
poca (Selenidera maculirostris), papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), pica-pau branco (Melanerpes candidus), 
gralha-azul (Cyanocorax caeruleus), cisqueiro (Clibanornis dendrocolaptoides) e o chupa-dente (Conopophaga lineata).

Com relação aos mamíferos, o levantamento registrou 45 espécies, sendo 20 de mamíferos de pequeno porte não 
voadores (roedores, gambás e cuícas), 17 de médio e grande porte e oito espécies de morcegos. Dentre as 45 espécies 
levantadas, destacam-se como ameaçadas: veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus), cateto (Pecari tajacu), gato-
do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus), morcego (Eptesicus taddeii) e bugio-ruivo (Alouatta guariba).

Caracara plancus Aplastodiscus sp

Accipiter striatusMazama gouazoubira

Eptesicus taddeii

Theristicus caudatus
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Meio Socioeconômico

O empreendimento se insere integralmente no Município de Palmas, sendo a maior parte em área rural, em locais 
atualmente utilizados para atividades agropecuárias ou de silvicultura. Somente a porção final da linha de transmissão, 
já nas proximidades da subestação de Palmas, há interceptação de área urbana.

Uso e ocupação do solo:
Os usos do solo caracterizados como pastagens artificiais e campos naturais são predominantes no município. Nos 
últimos anos, destacou-se no município a substituição de áreas destinadas a atividades agropecuárias por áreas de 
silvicultura associada à indústria madeireira.

Na AID do empreendimento são predominantes as áreas de agriculta e silvicultura, com porções de vegetação herbácea 
e arbustiva nativas concentradas principalmente nas regiões de fundo dos vales. As áreas diretamente afetadas pelo 
empreendimento estão predominantemente localizadas em áreas de cultivo agropecuário.

Economia regional e local:
A economia do município apresenta predominância do setor de serviços (62,9% do PIB), seguida pelos setores industrial 
e agropecuário (17,2% e 10,2% do PIB, respectivamente).

Apesar de representar pouco mais de 10% do valor total do PIB no ano de 2012, a agropecuária 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. Outro destaque é que nos últimos 10 anos a produção agrícola do 
município tem apresentado crescimentos significativos, principalmente de soja e batata inglesa.

Mapa do uso do 
solo na AID do 
empreendimento



29

Acessos:
Os locais de implantação do empreendimento já contam 
com acessos através de vias rurais existentes nas proprie-
dades onde o empreendimento se insere. Essas vias serão 
objeto de melhoria estrutural, que será mantida de ma-
neira permanente, beneficiando também o escoamento 
da produção agropecuária e silvicultura desenvolvidas nas 
propriedades da AID.

A principal ligação entre as áreas de obras e o sistema ro-
doviário nacional ocorrerá através da rodovia PR-280, que 
interliga o município à BR-153.

Mapa da localização do 
empreendimento em relação 
a comunidades tradicionais 
existentes

Patrimônio histórico, artístico e cultural:
Palmas apresenta grande diversidade cultural e históri-
ca, havendo no município terras indígenas, comunida-
des quilombolas e sítios arqueológicos registrados. O 
empreendimento não representa nenhuma interferên-
cia direta nessas áreas.

Nas proximidades da linha de transmissão, porém fora 
da área diretamente afetada, foi identificado um bem 
tombado em nível estadual (obras de Poty Lazarotto). 
A fim de garantir a compatibilidade do empreendimen-
to com esse patrimônio e outros que possam existir na 
região, estão sendo realizadas tratativas junto à Coor-
denação do Patrimônio Cultural da Secretaria Estadual 
de Cultura. Na fase de projeto, serão realizados ajustes 
neste trecho da linha de transmissão, a fim de não afetar 
o respectivo bem.

Também, estão sendo conduzidos pelo empreendedor 
estudos arqueológicos em conformidade com as dire-
trizes do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) em toda a área do projeto.
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

A avaliação de impactos ambientais consiste na análise e identificação de possíveis modificações no meio ambiente 
e na comunidade em decorrência da construção do empreendimento. Através de programas ambientais, para cada 
impacto identificado são propostas medidas de prevenção, mitigação ou compensação para impactos negativos, e 
medidas potencializadoras para os impactos positivos.

Os empreendimentos eólicos se destacam por apresentarem reduzidos impactos ambientais quando comparados a 
empreendimentos de porte similar de exploração de outras fontes de energia, pois a energia eólica consiste em uma 
fonte de energia limpa, representando alterações pontuais no uso do solo e possibilitando a manutenção de atividades 
agrícolas e de pecuária em conjunto com a geração de energia, por exemplo.
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Flora

Apesar da localização das estruturas do empreendimento 
priorizar áreas com ausência de vegetação nativa, em 
alguns locais haverá necessidade de intervenções pontuais 
na vegetação. Tais intervenções serão minimizadas por 
ações de acompanhamento da supressão de vegetação, 
recuperação de áreas degradadas e resgate de flora. 
São previstas ainda ações de compensação ambiental 
para o caso de intervenções em áreas de preservação 
permanente, conforme estabelecido na legislação.

Fauna

Os impactos à fauna se associam diretamente aos impactos 
na flora, tendo em vista que a remoção da vegetação 
representa diminuição das áreas de vida das espécies de 
fauna. Como as alterações na vegetação serão pontuais, 
os efeitos sobre a fauna serão igualmente reduzidos. A 
fim de minimizar esses efeitos, estão previstas ações de 
afugentamento e resgate de fauna durante as atividades 
de supressão, bem como ações de monitoramento da 
fauna local e ações de plantio compensatório, a fim de 
recuperar os ambientes florestais nativos afetados pelo 
empreendimento, sempre que possível. 

Especialmente durante as obras são previstas ações de 
educação ambiental com os trabalhadores e de fiscalização 
e orientação do trânsito de veículos associados à obra, 
visando prevenir a ocorrência de atropelamentos de fauna 
nas vias de acesso e evitar ações de caça predatória. 

Durante a fase de operação, a presença dos aerogeradores 
e da linha transmissão podem ocasionar acidentes com 
a colisão de aves nessas estruturas. Para essa fase são 
previstas ações de monitoramento voltadas à identificação 
desse tipo de ocorrência e adoção de medidas mitigadoras. 
Ainda, prevê-se a pintura das extremidades das pás dos 
aerogeradores em cores quentes (vermelho ou laranja), 
tornando sua visibilidade maior para espécies voadoras da 
fauna.
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Uso do solo

A implantação do empreendimento demanda a ocupação 
de áreas atualmente utilizadas para fins produtivos 
nas propriedades interceptadas pela ADA. Devido às 
características do empreendimento, essas áreas serão 
pontuais e de pequena extensão, sendo objeto de 
indenizações ou contratos de arrendamento (no caso 
das torres eólicas). Outra medida atenuante às alterações 
de uso do solo é a adequação de acessos já existentes. 
Além de diminuir as intervenções e modificações do 
empreendimento, essa opção proporcionará uma 
melhoria permanente nos acessos às propriedades da AID, 
facilitando o transporte e escoamento da produção.

Recursos hídricos

Os possíveis impactos ambientais relacionados à água 
envolvem interferências e alterações na dinâmica hídrica 
do local, aumento temporário no consumo devido ao 
aumento na demanda durante a instalação do Complexo 
Eólico Palmas II, bem como a possível alteração da 
qualidade das águas superficiais, subterrâneas e do solo. 

Tais impactos deverão ser evitados com a implantação 
correta de sistemas de drenagem, o planejamento das 
fontes de captação de água, o correto gerenciamento de 
resíduos e efluentes gerados, a manutenção preventiva 
dos equipamentos utilizados nas obras, bem como a 
execução do monitoramento da qualidade da água em 
todas as fases do projeto (pré-implantação, implantação e 
operação) para possibilitar a adoção de ações preventivas 
e corretivas.

Ruídos

A fase de instalação poderá aumentar o nível de ruído e vibração do entorno 
devido aos veículos e equipamentos envolvidos nesta fase. Ainda que sejam 
impactos de curto período, devido à dinâmica de execução das obras, as 
atividades serão priorizadas em períodos de menor sensibilidade (diurno) e 
será realizado o controle da geração de ruídos das fontes (maquinários) por 
meio de manutenções ou restrição do local de operação, quando possível.

Durante a fase operação, o incremento de ruído se associa ao funcionamento 
dos aerogeradores, ocasionado principalmente pelo movimento de giro 
das pás das turbinas. Visando garantir que os níveis de ruído gerados pelo 
empreendimento durante sua operação se apresentem em conformidade com 
os padrões legalmente exigidos, o EIA contemplou estudo de modelagem de 
ruídos visando identificar eventuais áreas críticas. Com base nos resultados 
do estudo, e visando a minimização deste impacto, foram propostas algumas 
medidas de adequação de projeto, que serão consideradas na elaboração do 
projeto executivo dos parques e também, será executado um programa de 
monitoramento de ruídos visando identificar a ocorrência de impacto sonoro 
na população do entorno e propor medidas atenuantes, caso necessário, nas 
fases de implantação e operação.
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Alteração da paisagem

A implantação das estruturas do empreendimento ocasionará modificação na paisagem local, tendo em vista a dimensão 
das estruturas e sua visibilidade a longas distâncias. Dependendo da percepção do observador, tais alterações podem 
ser consideradas como positivas ou negativas.

Dada a presença já consolidada de empreendimentos similares nas proximidades, os efeitos de alteração na paisagem 
associados ao Complexo Eólico palmas II tendem a ser amenizados. 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.

Saúde e bem estar

A operação de parques eólicos apresenta como alguns dos 
possíveis impactos na saúde e no bem-estar da população 
do entorno a geração do efeito de sombreamento e da 
interferência eletromagnética. 

O efeito de sombreamento (shadow flicker) consiste na 
variação da intensidade da luz nos receptores devido ao 
movimento das pás e é capaz de ocasionar dificuldade 
em trabalhar, distração de motoristas em rodovias e até 
episódios convulsivos em pessoas fotossensíveis, de 
acordo com a frequência de rotação.

A avaliação do possível impacto de sombreamento 
evidenciou que alguns receptores existentes no entorno 
poderiam estar sujeitos ao efeito  de shadow flicker, porém 
com pequena duração de tempo ao longo do dia e que 
pode ser facilmente mitigado com o plantio de vegetação 

no entorno dos receptores. Caso as simulações de 
ocorrência e abrangência do sombreamento, realizadas 
na fase de projeto executivo, indiquem cenários críticos 
de impacto, também poderão ser realizados ajustes 
operacionais no empreendimento e adotadas medidas 
preventivas, como a implantação de cortinamento vegetal 
em pontos estratégicos, em comum acordo com os 
proprietários. 

No caso da interferência eletromagnética, que pode 
apresentar interferência no sinal de televisão, rádio, celular 
e radar, o impacto potencial foi definido como pouco 
significativo. Simulações realizadas na etapa do projeto 
executivo dos campos eletromagnéticos da subestação, 
linha de transmissão e aerogeradores permitirão identificar 
possíveis interferências e propor ajustes de projeto, caso 
necessário.

Parque eólico existente na região de Palmas
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Meio socioeconômico

O planejamento do empreendimento e a execução 
dos estudos ambientais, com uma maior circulação de 
pessoas na região, geram expectativas junto à comunidade 
residente na região de implantação, tanto positivas quanto 
negativas.

Na fase de obras, a circulação de pessoas e as atividades 
de construção influem no aumento da utilização de 
recursos, como a água, e na maior geração de resíduos 
sólidos. Programas ambientais específicos e materiais de 
comunicação serão utilizados para mitigar esses impactos.

A alteração do uso atual das propriedades é um dos 
principais impactos associados ao empreendimento. Esse 
impacto, porém, será contemplado por ações e programas 
específicos voltados à indenização e/ou ao arrendamento 
das áreas afetadas. Também será realizado programa 
de comunicação social, visando fornecer constantes 
informações e consolidar um canal de comunicação 
aberto entre o empreendedor e a população, a qual 
deve ser mantida informada do andamento das ações 
desenvolvidas pelo empreendimento.

Entre os impactos positivos do empreendimento, logicamente se destacam a geração de energia limpa e renovável, 
emprego e renda, aumento da arrecadação municipal através de tributos associados à obra e operação, fatores estes 
que podem contribuir de maneira relevante ao desenvolvimento econômico do município.

Desde a fase de planejamento até a operação do empreendimento serão gerados empregos diretos e indiretos 
(alimentação, serviços, hospedagem etc), com maior relevância de contratações durante as obras, quando serão 
priorizadas as contratações de mão de obra local. As atividades de construção civil e fornecimento de materiais 
proporcionarão aumento da arrecadação municipal.

Outro ponto relevante ao município é a 
possibilidade de incremento ao turismo, 
atualmente pouco explorado na região. 
A presença do empreendimento e sua 
infraestrutura se configuram como um 
importante novo atrativo em potencial, 
colocando a cidade em destaque no 
cenário de geração de energia eólica, 
fato que pode impulsionar de maneira 
relevante esse setor, trazendo efeitos de 
geração de emprego e renda de manei-
ra indireta. 

A produção de energia elétrica na 
fase de operação contribuirá ao Sis-
tema Interligado Nacional (SIN), com 
as vantagens associadas a um empre-
endimento eólico, de geração limpa e 
de baixo impacto ambiental.

Efeitos associados ao aumento da demanda por serviços 
públicos devido a presença de trabalhadores de outros 
municípios podem ocorrer. Esse efeito será mitigado 
com a priorização de contratação de mão de obra local e 
utilização de ambulatórios no canteiro de obras.

impactos ambientais positivos
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PROGRAMAS AMBIENTAIS
Os planos e programas de controle e monitoramento ambiental para o 
empreendimento são propostos como respostas aos impactos ambientais 
previstos, além de atender as diretrizes da legislação ambiental vigente.

O objetivo dessas ações é que todas as etapas do empreendimento, do 
planejamento à operação, tenham o devido acompanhamento, minimizando 
impactos negativos e potencializando os benefícios associados ao 
empreendimento.

Programa de comunicação social 
- PCS

Programa de compensação 
ambiental por supressão de 

vegetação e intervenção em APP

Programa de educação ambiental 
- PEA

Programa de compensação 
ambiental

Programa de monitoramento e 
qualidade da água

Programa de recuperação de áreas 
degradadas (PRAD)

Programa de resgate de flora e 
acompanhamento da supressão da 

vegetação

Programa de gerenciamento de 
resíduos sólidos (PGRS) na fase de 

operação

Programa de segurança viária e da 
mitigação das interferências no 

sistema viário municipal

Programa de gerenciamento de 
efluentes na fase de operação

Programa de gerenciamento de 
riscos na fase de implantação

Programa de acompanhamento 
das negociações, indenizações 
e contratos de arrendamento 

das áreas afetadas pelo 
empreendimento e regularização 

das propriedades junto ao CAR

Programa de Gestão Ambiental (PGA) Programa de gerenciamento de 
riscos na fase de operação

Programa de resgate, 
afugentamento, salvamento e 

monitoramento da fauna relocada

Programa de monitoramento de 
bioindicadores

Programa de monitoramento e 
mitigação de atropelamentos de 

fauna

Programa de monitoramento e 
controle de processos erosivos

Programa de monitoramento de 
interferências: shadow flicker e 

campo eletromagnético

Programa de monitoramento de 
ruídos
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Programa de gestão ambiental 
(PGA)
Executado nas fases de implantação e operação do empreendimento, o PGA tem 
como objetivo a implementação e o monitoramento de todos os programas 
propostos para o empreendimento.

Plano ambiental de construção (PAC)

Especificamente para a fase de instalação, o PAC tem como objetivo minimizar os impactos ambientais relacionados à 
construção do Complexo Eólico Palmas II por meio de controle das atividades impactantes e a adoção e monitoramento de 
ações de prevenção e mitigação dos impactos negativos.

Abrangendo todas as áreas da implantação do empreendimento (aerogeradores, linha de transmissão, canteiro e frentes de 
obras, vias de acesso e caminhos de serviço), o programa tem início conjunto com as obras e se estende até o final da etapa 
de desmobilização.

O PAC conta com os seguintes subprogramas:

Subprograma de gerenciamento de resíduos sólidos;

Subprograma de gestão e monitoramento de efluentes líquidos;

Subprograma de saúde e segurança do trabalhador;

Subprograma de capacitação dos trabalhadores e priorização da contratação 
de mão de obra local;

Subprograma de desmobilização da obra;

Subprograma de gerenciamento de emissões atmosféricas.
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Programa de monitoramento de 
ruídos

O objetivo geral do programa é 
avaliar a interferência sonora gera-
da durante a instalação e operação 
do empreendimento, subsidiando a 
ratificação do incômodo sonoro da 
população do entorno e permitindo 
a adoção de medidas mitigadoras 
efetivas, caso necessário.

Programa de monitoramento da 
qualidade da água

Programa que tem como objetivo o 
monitoramento da condição da qua-
lidade das águas superficiais durante 
a fase de instalação do empreendi-
mento, subsidiando a identificação 
de alterações e a adoção de medidas 
preventivas e corretivas de atividades 
impactantes, minimizando os efeitos 
de alteração da qualidade das águas.

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

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.

Programa de comunicação social

Tem por objetivo principal promover um 
canal de comunicação, repasse e com-
partilhamento de informações relacio-
nadas ao empreendimento, buscando 
um diálogo aberto e transparente entre 
as partes envolvidas.

Programa de educação ambiental

Tem por objetivo o desenvolvimento 
de ações educativas de cunho socio-
ambiental, que busquem a participa-
ção e, consequente, conscientização 
dos grupos sociais envolvidos direta 
ou indiretamente.

Programa de resgate de flora e 
acompanhamento da supressão 
da vegetação

Tem por objetivo preservar parte 
significativa da biodiversidade vege-
tal das áreas que serão suprimidas 
para a instalação dos aerogerado-
res, vias de acesso e linha de trans-
missão, além de estabelecer proce-
dimentos que visem impedir que as 
atividades de supressão ocasionem 
impactos além dos limites previstos.

Programa de segurança viária e 
de mitigação das interferências 
no sistema viário municipal

Tem como objetivo geral evitar ou diminuir 
os impactos causados na comunidade e 
infraestrutura viária regional, decorrentes 
do transporte e implantação da infraestru-
tura, associados à implantação dos parques 
eólicos e da linha de transmissão.

Programas de gerenciamento de 
riscos nas fases de implantação e 
de operação

Estabelece procedimentos para pre-
venção e controle de acidentes ou 
situações emergenciais que possam 
trazer consequências danosas ao meio 
ambiente, trabalhadores, comunidade 
e/ou patrimônio durante a implanta-
ção e operação dos parques eólicos.

Programa de compensação 
ambiental

Tem como objetivo principal atender 
o disposto na Resolução CONAMA nº 
371/2006, Lei Federal nº 9.985/2000 e Re-
solução Conjunta SEMA/IAP nº 01/2010, 
as quais estabelecem que empreendi-
mentos de relevante impacto ambiental 
devem implantar ou ceder recursos para 
unidade de conservação inserida na bacia 
onde se localizará o empreendimento. 
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Programa de recuperação de áreas degradadas (PRAD)

Realizar a recuperação das áreas degradadas por consequência da instalação dos parques eólicos e linha de transmis-
são.

Programa de gerenciamento de efluentes na fase de 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.

Programa de acompanhamento das negociações, indenizações e contratos de arrendamento das 
áreas afetadas pelo empreendimento e regularização das propriedades junto ao CAR

O objetivo principal do programa é realizar o acompanhamento das ações de aquisição de 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.

Programa de resgate, afugentamento, salvamento e monitoramento da fauna realocada

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 supres-
são da vegetação para a implantação do empreendimento.

Programa de monitoramento de bioindicadores

Consiste na realização do monitoramento das espécies ou grupo de bioindicadores na área de influência do empreen-
dimento, acompanhando os efeitos da instalação do empreendimento sobre determinado grupo ou espécie.

Programa de monitoramento e mitigação de atropelamentos de fauna

Realizar o monitoramento de possíveis atropelamentos de exemplares 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 esse risco, realizando a proposição de medidas de controle.
Programa de monitoramento e controle de processos erosivos

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.

Programa de monitoramento de interferências: efeito de sombreamento (shadow flicker) e campo 
eletromagnético

Tem como objetivo avaliar o cenário de interferências relacionadas ao efeito de sombreamento e ao campo 
eletromagnético promovidas pela operação do empreendimento.

Programa de compensação ambiental por supressão de vegetação e intervenção em APP

Esse 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.
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CONCLUSÕES

Com base na identificação dos impactos foi possível definir as medidas 
preventivas, mitigadoras e compensatórias, no caso dos impactos 
negativos e, potencializadoras, para os positivos. Essas medidas, quando 
agrupadas por tema, deram origem aos diversos programas ambientais 
propostos, a fim de garantir que o empreendimento venha a ser 
instalado e operado em harmonia com o meio ambiente, gerando o 
menor impacto ambiental negativo possível.

Além dos programas previamente citados, há estratégias definidas para 
o controle ambiental das atividades de implantação e operação, para 
treinamento dos colaboradores envolvidos, para a realização de efetiva 
comunicação social com a população e demais atores sociais envolvidos, 
para minimização da supressão de vegetação e afugentamento e resgate 
de fauna, entre outros.

A não realização do empreendimento permitiria a manutenção das 
condições locais atuais. Nesse cenário, não haveria outras interferências, 
além das atuais, no uso do solo da região, mas considera-se que, diante 
das possibilidades de redução dos impactos negativos e pela extensão 
dos impactos positivos elencados neste estudo, a implantação do 
Complexo Eólico Palmas II trará benefícios diversos ao município de 
Palmas e região, garantindo a geração de energia através da exploração 
de recurso abundante na região e atualmente subaproveitado, geração 
de emprego e renda e incremento do potencial turístico municipal. 

Com base em todas as avaliações apresentadas neste estudo, as quais 
englobaram 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/RIMA, 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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Engenheiro florestal
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Geógrafa
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Economista e engenheiro ambiental
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Meio físico
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Alexandre Martinho Sanches
Engenheiro ambiental
Especialista em gestão de projetos
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Geólogo, mestre em geologia ambiental/hidrogeologia
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Fernando do Prado Florêncio
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Rafael Nadin Babes, biólogo
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Rafael Rufino de Amorin
(levantamentos de campo – avifauna)

Raíssa Ostjen, graduanda em engenharia ambiental
(apoio nos estudos do meio físico)

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
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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)

técnica
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(apoio no mapeamento temático ambiental)

Fernanda Gatto de Almeida, bióloga
(levantamentos de campo – mastofauna)
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biólogo
(levantamentos de campo – mastofauna)

Henrique Toledo Bettega, biólogo
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Jaqueline dos Santos Pontes, biólogo
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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
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