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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (CONTINUAÇÃO) 

5.4.  MEIO SOCIOECONÔMICO 

Esse estudo tem por objetivo caracterizar a população residente na área do empreendimento 

Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados, assim como avaliar os pontos de maior 

fragilidade socioeconômica da região. Para tanto, foram apresentadas informações dos componentes 

socioeconômicos sobre os municípios de São José do Norte e Rio Grande (Figuras 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 e 

5.4.5) e complementarmente informar dados sobre localização, caracterização populacional, usos e 

ocupação do solo, estrutura produtiva e de serviços, condições de saúde e de doenças endêmicas, 

comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, patrimônio histórico, cultural e arqueológico. 

As informações apresentadas nesse estudo são baseadas nas últimas informações publicadas 

disponíveis principalmente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na data de elaboração 

deste relatório. Algumas informações, no entanto, não tiveram uma atualização recente publicada e 

optamos por utilizar a última informação oficial publicada disponível. Estes dados foram utilizados para 

embasar e enquadrar o empreendimento que está em processo de licenciamento no contexto 

socioeconômico da região.  

O empreendimento consiste na produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não 

poluente, a fonte eólica, contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país. O Complexo de 

Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados está sendo projetado para uma potência instalada de 455 

MW, 130 aerogeradores de 3,5 MW cada, com altura de rotor de 116 m e uma Linha de Transmissão de 

230 kV, com aproximadamente 137 km de extensão, conectando a Subestação do parque eólico com a 

Subestação de Povo Novo no município de Rio Grande. O Complexo de Geração Eólica Bojuru está inserido 

no Distrito de Bojuru, em São José do Norte. Já a linha de transmissão transcorre a partir do 

empreendimento em direção sul até a subestação Povo Novo, já no município de Rio Grande, justificando 

assim a seleção destes dois municípios para compor este estudo. 

O Distrito de Bojuru pertence ao município de São José do Norte, tem seu acesso pela rodovia 

longitudinal BR-101, no sentido Sul a partir de Osório, e no sentido Norte partindo de Rio Grande. As 

coordenadas geográficas de localização da área são 31º39’15.38”S e 51º27’03.68”O.  
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Figura 5.4.1. Rio Grande 

 

Figura 5.4.2. São José do Norte 

 

Figura 5.4.3. Mapa de Localização de São José do 
Norte, Distrito de Bojuru e Rio Grande. 

 

 

Figura 5.4.4. Entrada do Distrito de Bojuru. 

 

Figura 5.4.5 Visão da entrada da Vila de Bojuru. 
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5.4.1. Caracterização Populacional 

5.4.1.1. Dados Demográficos 

São José do Norte 

O Município de São José do Norte está localizado na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, possui 

uma área de 1.118,109 km² e uma população de 26.853 habitantes, com uma densidade demográfica de 

22,81 hab./km². Limita-se com o município de Tavares no nordeste, com o Oceano Atlântico a Leste e 

Sudeste, com o canal do Norte e os Molhes da Barra ao Sul, com o Estuário da Laguna dos Patos a Sudoeste 

e com a Laguna dos Patos a Oeste, Noroeste e Norte (IBGE, 2014). A prefeita é a Sra. Fabiany Zogbi Roig 

(2017 – 2020). 

Bojuru é a sede do terceiro distrito do município de São José do Norte e tem cerca de 2.230 

habitantes (IBGE, 2000), que abrange as localidades de Barra Falsa, Capão d´Areia, Capão do Meio, 

Cavalhada, Curral Velho, Farol da Conceição, Garupeira, Paorá, Ronda e Turpim. Bojuru está localizado na 

região norte a 72 km da sede do município e seu acesso é feito através da antiga RTS-101, ao longo do 

estreito entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico, hoje incorporado à BR-101.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM) é a média geométrica entre IDHM-R (renda), 

IDHM-L (longevidade) e IDHM-E (educação). Considera-se o IDHM Muito alto, de 0,800 a 1,000; Alto, de 

0,700 a 0,799; Médio, de 0,600 a 0,699; Baixo, de 0,500 a 0,599; Muito baixo, de 0 a 0,499. 

Conforme informações apresentadas na Figura 5.4.6, o município de São José do Norte tem um 

IDHM considerado médio (0,623) e ocupa a posição 487 no ranking dos municípios do Rio Grande do Sul, 

apresentando um IDHM inferior à média Estadual (0,746). Nesse gráfico também se encontra os dados 

referentes à Dom Feliciano, município do estado do Rio Grande do Sul com o mais baixo IDH. 
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Figura 5.4.6. IDHM de Rio Grande, Dom Feliciano, São José do Norte, Porto Alegre e média estadual de 2010. Fonte: 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) datados do ano 2010. 

 

A população concentra-se na zona urbana e é bem distribuída entre homens e mulheres. A Figura 

5.4.7 traz os dados da população por gênero e sua distribuição na área urbana e rural.  

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 6,9 para 1.000 nascidos vivos. As internações 

devido a diarreias são de 0,1 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, 

fica nas posições 235 de 497 e 395 de 497, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, 

essas posições são de 3856 de 5570 e 4734 de 5570, respectivamente (IBGE, 2010). 
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Figura 5.4.7. População Residente em São José do Norte por situação de domicílio e sexo. Fonte: IBGE, 2010 

 

Rio Grande 

O município de Rio Grande está localizado na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, possui uma área 

de 2.709,522 km² e uma população de 208.641 habitantes (IBGE, 2016), enquanto que em 2010 a 

informação oficial do IBGE era de 197.228 habitantes e densidade demográfica de 72,79 hab./m². Limita-se 

a Oeste com Capão do Leão e Arroio Grande, ao Norte com Pelotas e ao Sul com Santa Vitória do Palmar. O 

prefeito eleito em 2016 foi o Sr. Alexandre Duarte Lindenmeyer. O município ocupa a posição 131 no IDHM 

estadual, com uma média de 0,744 (Figura 5.4.6). 

Conforme as informações apresentadas na Figura 5.4.8, mais de 90% da população de Rio Grande 

reside na área urbana do município. Quanto à proporção de sexos, existem mais mulheres que homens 

residindo na área urbana de Rio Grande. Na área rural a proporção entre homens e mulheres apresenta-se 

mais equilibrada, embora a população rural seja reduzida. 

 

 

Figura 5.4.8.  População Residente em Rio Grande por situação de domicílio e sexo. Fonte: IBGE, 2010 

 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 11,49 para 1.000 nascidos vivos. As internações 

devido a diarreias são de 0,2 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, 

fica nas posições 171 de 497 e 356 de 497, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, 

essas posições são de 2885 de 5570 e 4284 de 5570, respectivamente (IBGE,2010). 
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A taxa de mortalidade infantil no Estado do Rio Grande do Sul acompanha a curva de declínio 

apresentada pelo Brasil. O município de Rio Grande, no entanto, apresenta valores mais drásticos em 2010 

em relação a 2009, quando houve uma queda expressiva nos casos (Figura 5.4.9). Na sequência, no 

entanto, a mortalidade infantil voltou a aumentar a partir 2010 até 2012 voltando novamente a cair até o 

ano de 2014. 

 

 

Figura 5.4.9. Taxa de mortalidade infantil do município de Rio Grande, Rio Grande do Sul e Brasil. Fonte: IBGE, 2014. 

 

Taxa Média de crescimento demográfico – Rio Grande e São José do Norte 

A taxa média de crescimento dos municípios de Rio Grande e São José do Norte durante o período 

1991-2000 foi inferior à taxa média de crescimento do Estado. No período de 2000 a 2010 houve uma 

inversão e o Estado do Rio Grande do Sul apresentou uma taxa média inferior a desses municípios (Figura 

5.4.10).  
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Figura 5.4.10. Taxa média de crescimento demográfico dos municípios de São José do Norte e Rio Grande e do 
estado do Rio Grande do Sul. Fonte: IBGE, 2010. 

 

5.4.1.2. Segurança pública 

Os maiores índices de criminalidade do Rio Grande do Sul estão concentrados na área entre a Região 

Metropolitana e a Serra, passando pelo Vale dos Sinos. Com raras exceções - como Lajeado, que aparece 

em terceiro no ranking de homicídios por mil habitantes, e Pelotas, em quinto na lista de roubos, a maior 

incidência de crimes no primeiro semestre deste ano se concentra nessas regiões do Estado.  

Embora os municípios de São José do Norte e Rio Grande apresentem aumento da criminalidade, 

acompanhando os índices estaduais (Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul – 

SSP), esses municípios não figuram no ranking dos municípios mais violentos do Estado. Referente aos 

indicadores criminais de São José do Norte (Figura 5.4.11) houve aumento apenas nas ocorrências de roubo 

em 2017, os demais crimes diminuíram as ocorrências. Já em Rio Grande (Figura 5.4.12), houve um 

aumento nas ocorrências de homicídios dolosos, roubos, estelionatos e tráfico de entorpecentes. O crime 

de abigeato passou a entrar nas estatísticas a partir de 2017.  
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Figura 5.4.11. Criminalidade no município de São José do Norte nos anos de 2015, 2016 e 2017.Fonte: Segurança 
Pública (SSP) 

 

 

 

Figura 5.4.12. Criminalidade no município de Rio Grande nos anos de 2015, 2016 e 2017.Fonte: Segurança Pública 
(SSP) 
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5.4.1.3. Grupos ou instituições sociais 

As Instituições Sociais são instrumentos reguladores e normativos das ações humanas, as quais 

reúnem um conjunto de regras e procedimentos reconhecidos pela sociedade. Elas possuem uma relação 

de interpendência e surgem para suprir diversas necessidades humanas. Desempenham um papel 

fundamental no funcionamento da sociedade e da democracia, o que ocorre por meio de seu poder 

normativo e coercitivo. 

Em São José do Norte foram identificadas três instituições principais, seus nomes e endereços são 

apresentados na Tabela 5.4.1. Em Rio Grande foram identificadas inúmeras instituições, que são 

apresentadas na Tabela 5.4.2. 

 

Tabela 5.4.1. Principais Instituições Sociais de São José do Norte 

Entidade Endereço 

Associação de pais e amigos dos excepcionais de São José do Norte Rua 16 De Julho - 130 - Centro  

Associação Ministério Amparo e Restauração – AMAR Rua Quinze De Novembro - 207 - Centro  
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Tabela 5.4.2. Principais Instituições Sociais de Rio Grande 

Entidade Endereço 

Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso  Avenida Nicolau Silveira Abraão - 1593 - Estrada Do Salso  

Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande General Osorio - 625 - Centro  

Associação de Pais e Amigos dos Autistas do Rio Grande Rua Marechal Deodoro - 595 - Cidade Nova  

Associação de pais e amigos dos excepcionais Rua Duque De Caxias - 327 - Centro  

Associação Movimento Solidário Colmeia General Câmara - 111 - Centro  

Asilo de Pobres Rua 24 De Maio - 571 - Centro  

Biblioteca Rio-grandense Rua General Osorio - 454 - Centro  

Casa da Criança Dr. Augusto Duprat  Rua Bento Gonçalves - 179 - Cidade Nova  

Casa do Menor  General Vitorino - 53 - Centro  

Centro Educacional Fraternidade  Avenida Dom Pedro II - 225 - Getúlio Vargas  

Círculo Operário Riograndino. Avenida Rheigantz - 179 - Cidade Nova  

Creche e Casa da Criança Mansão da Paz Rua Almirante Barroso - 365 - Getúlio Vargas  

Educandário Coração de Maria  Av. Presidente Vargas - 681 - Parque  

Escola de Educação Especial José Alvares de Azevedo  Rua Major Miguel Pereira - 70 - Salgado Filho  

Escola de Orientação Profissional Assis Brasil  Rua Juan Llopart - 0 - Carreiros  

Fundação Cidade do Rio Grande  Rua Visconde De Paranaguá - 24 - Sala 2 Centro -  

Fundação de Apoio ao Hospital de Ensino do Rio Grande  Rua Visconde De Paranaguá - 102 - Centro - Rio Grande – RS  

Fundação de ensino e desenvolvimento Rua Dr. Mário Nicola - 111 - Jardim Do Sol  

Lar da Criança Raio de Luz Rua Forte Santana - 748 - Casa Hidráulica  

Liceu salesiano leão XIII; Marechal Deodoro - 628 - Cidade Nova  

Liga Feminina de Combate ao Câncer  Rua Conde De Porto Alegre - 298 - Centro  

Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental  Maria Araújo - 450 - Cassino  

Sociedade Marinhense de Desenvolvimento Sustentável  Avenida Frederico Albuquerque - 170 - Bandeirinhas  

 

5.4.1.4. Educação 

De acordo com o Censo Educacional de 2015 do INEP (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais) 

o município de São José do Norte possui 10 escolas de ensino pré-escolar, sendo duas escolas públicas 

estaduais e oito da rede municipal, 18 escolas de ensino fundamental, sendo quatro escolas estaduais e 14 

municipais e um total de três escolas de ensino médio, todas estaduais. Um total de 4.517 matrículas são 

registradas na rede pública no município, sendo 327 no ensino pré-escolar, 3.359 no ensino fundamental e 

831 no ensino médio (Figura 5.4.13). A taxa de escolarização do município na faixa de 6 e 14 anos de idade 

é de 96,6%. 
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Em relação ao nível de instrução, 11.864 dos moradores de São José do Norte não têm instrução ou 

apenas o ensino fundamental incompleto, 1.827 tem ensino fundamental ou médio incompleto, 1.654 tem 

ensino médio ou superior incompleto, 594 possuem superior. 

Durante os trabalhos de campo realizados no Distrito de Bojuru, em abril de 2014, os moradores 

responderam um questionário sobre diversos aspectos socioeconômicos. Em um dos itens sobre educação, 

apontaram a existência de uma escola e um centro educacional na Vila de Bojuru. Nesses estabelecimentos 

de ensino, no entanto, a educação está voltada somente para as crianças em idade escolar deixando de 

lado a maior parte da população, formada por adultos analfabetos ou com sua educação restrita às séries 

iniciais do ensino fundamental. Apesar disso, a educação foi pouco citada nas entrevistas, não sendo 

considerada como prioridade, como a saúde e a segurança, pelos moradores entrevistados. 

Entre os moradores do Distrito de Bojuru, predominam nos sítios e fazendas às margens da BR-101 

uma população com escolaridade de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, sendo maior nesses locais o 

índice de analfabetos. Já na Vila de Bojuru vivem os moradores de maior escolaridade, a maioria com 

graduação (Figura 5.4.14). 

 

 

Figura 5.4.13. Matrículas por nível de ensino nos municípios de São José do Norte e Rio Grande. Fonte: Ministério 
da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.  
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Figura 5.4.14. Escolaridade dos moradores entrevistados em 2014 no Distrito de Bojuru. Fonte: Bioimagens, 2014 

 

Para o município de Rio Grande foram registradas um total de 36.653 matrículas, sendo 3.577 no 

ensino pré-escolar, 26.130 no ensino fundamental e 6.946 no ensino médio. A taxa de escolarização (para 

pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97.7 em 2010. Isso posicionava o município na posição 305 de 497 dentre as 

cidades do estado e na posição 2574 de 5570 dentre as cidades do Brasil (Figura 5.4.13). 

 

5.4.1.5. Saúde, infraestrutura e saneamento básico. 

São José do Norte 

A possibilidade de atendimento hospitalar é medida pela relação entre a população existente e o 

número de leitos hospitalares disponíveis. O parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde, segundo a 

Portaria n.º 1101, em 12 de junho de 2002, é de 2,5 a 3 leitos totais por mil habitantes. Em São José do 

Norte, havia no ano de 2010 dois leitos para cada mil habitantes e, em Rio Grande 3,8 leitos por mil 

habitantes, demonstrando condição mais favorável, com indicador maior do que o do Estado do Rio Grande 

do Sul em que existem 3,0 leitos por mil habitantes. 

O município de São José do Norte apresenta 11 estabelecimentos de saúde, de acordo com o 

levantamento de Assistência Médica e Sanitária do IBGE, de 2009. Destes, seis fazem atendimentos pelo 

SUS e cinco são privados. Oito estabelecimentos apresentam atendimento ambulatorial pelo SUS. Cabe 

ressaltar que o município apresenta 51 leitos para internação, todos sob administração da esfera privada, 

porém com atendimento pelo SUS (Tabela 5.4.3). 
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Existem atualmente cinco postos de saúde em São José do Norte que fazem parte do programa de 

ESF (Estratégias de Saúde da Família) e que atendem 60% da população do município. O município possui 

uma unidade de saúde com atendimento clínico e especializado feito através de encaminhamentos, 

atendendo 40% da sua população com as seguintes especialidades: urologia, neurologia, odontologia, 

ginecologia e obstetrícia. 

Tabela 5.4.3. Estabelecimentos de saúde em São José do Norte.  Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2010 

Estabelecimentos de Saúde em São José do Norte Quantidade 

Saúde total 11 

Saúde público total 6 

Saúde pública municipal 6 

Saúde privado total 5 

Saúde privado SUS 3 

Leitos para internação  

Estabelecimentos de Saúde total 51 

Estabelecimentos de Saúde privado total 51 

Estabelecimentos de Saúde privado SUS 51 

Atendimento Ambulatorial  

Ambulatorial total 8 

Serviço ao SUS Emergência 1 

 

Em relação ao saneamento básico o município de São José do Norte, que em 1991 tinha apenas 1,2% 

de seus domicílios ligados à rede geral de coleta de esgoto, obtém, em 2010, o índice de 26,6% dos 

domicílios, demonstrando melhor condição, próxima à verificada em Rio Grande, de 29,3% em 2010. 

De forma geral, o sistema de esgotamento sanitário é o mais deficitário entre os serviços de 

infraestrutura na região. Em relação à coleta de resíduos sólidos, de responsabilidade da prefeitura 

municipal, observa-se uma melhora ao longo dos anos, abrangendo quase a totalidade do município, 

principalmente nas zonas urbanas. Pode-se dizer, também, que São José do Norte obteve percentual 

satisfatório, em relação ao lixo coletado (78,1% do total de domicílios, em 2010). Na Figura 5.4.15 é 

apresentada uma das ruas da Vila de Bojuru, em detalhe o esgoto sanitário que corre em céu aberto. 
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Figura 5.4.15. Rua da Vila de Bojuru. Fonte: Bioimagens, 2014 

Rio Grande 

O município de Rio Grande possui 81 estabelecimentos de saúde sendo 35 públicos, dois Federais, 33 postos de 

saúde municipais e quatro dispositivos de atenção à saúde mental. As especialidades nos postos de saúde são: clínica 

geral, odontologia, oftalmologia, ginecologia, urgência e emergência, saúde mental e pediatria. Existem 774 leitos 

disponíveis para internação sendo 190 Federais e 584 de saúde privada/SUS (Tabela 5.4.4). 

Tabela 5.4.4. Estabelecimentos de Saúde em Rio Grande. Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. 

Estabelecimentos de Saúde em Rio Grande Quantidade 

Saúde total 81 

Saúde pública total 35 

Saúde pública federal 2 

Estabelecimentos de Saúde pública municipal 33 

Leitos para internação  

Saúde total 774 

Saúde pública total 190 

Saúde pública federal 190 

Saúde privada total 584 

Saúde privada SUS 584 

 

5.4.1.6. Caracterização populacional 

O Rio Grande do Sul tem o município mais católico, o mais evangélico, o mais umbandista, o mais islâmico e o mais 

mórmon do país, além da Capital mais judaica e a única cidade brasileira em que os sem religião superam os seguidores de 
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uma crença, seja ela qual for. Tamanha diversidade religiosa é revelada pelos dados do Censo 2010, divulgados em junho pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).  

São José do Norte 

A maioria da população residente em São José do Norte, 15.397 habitantes, se identifica como católica, 4.682 

como evangélicos e 627 como espíritas (Figura 5.4.16). 

 

 

Figura 5.4.16. Distribuição da população por credo em São José do Norte. Fonte: IBGE, 2010. 

 

Em relação à cor e raça, dos 25.503 habitantes, 19.627 se identificam como brancos, 3.922 como pardos, 1.864 como 

pretos, 66 como amarelos e 24 como indígenas (Figura 5.4.17). 
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Figura 5.4.17. Total de habitantes em São José do Norte em relação à cor e a raça. Fonte: IBGE, 2010. 

 

De acordo com as informações apresentadas na tabela de distribuição da população por sexo (Tabela 5.4.5), a 

quantidade total de homens, normalmente predominantes em todas as faixas etárias começa a diminuir a partir da 

faixa etária dos 65 - 69 anos. As informações indicam uma maior sobrevida da população do sexo feminino. 

 

Tabela 5.4.5. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade, São José do Norte (RS). Fonte: IBGE, 
2010 

 HOMENS MULHERES 

Faixa Etária Indivíduos Percentual Indivíduos Percentual 

Mais de 100 anos 1 0,0% 1 0,0% 

95 a 99 anos 4 0,0% 7 0,0% 

90 a 94 anos 11 0,0% 27 0,1% 

85 a 89 anos 52 0,2% 85 0,3% 

80 a 84 anos 115 0,5% 163 0,6% 

75 a 79 anos 213 0,8% 284 1,1% 

70 a 74 anos 313 1,2% 359 1,4% 

65 a 69 anos 423 1,7% 442 1,7% 

60 a 64 anos 609 2,4% 545 2,1% 

55 a 59 anos 778 3,1% 652 2,6% 

50 a 54 anos 863 3,4% 780 3,1% 

45 a 49 anos 1.053 4,1% 931 3,7% 
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40 a 44 anos 978 3,8% 943 3,7% 

35 a 39 anos 901 3,5% 915 3,6% 

30 a 34 anos 827 3,2% 798 3,1% 

25 a 29 anos 1.014 4,0% 914 3,6% 

20 a 24 anos 1.008 4,0% 895 3,5% 

15 a 19 anos 1.132 4,4% 1.053 4,1% 

10 a 14 anos 1.042 4,1% 1.071 4,2% 

5 a 9 anos 899 3,5% 863 3,4% 

0 a 4 anos 767 3,0% 772 3,0% 

 

Rio Grande 

Com relação à matriz religiosa, a maioria da população riograndina é católica (45,3%), 14,5% são evangélicos, 

10,8% espírita e 29,4% frequentam outras religiões (Figura 5.4.18). 

 

 

Figura 5.4.18. Distribuição da população por credo em Rio Grande. Fonte: IBGE, 2010 

 

Em relação à cor e raça, dos 197.171 habitantes, 157.033 se identificam como brancos, 22.324 como pardos, 

16.890 como pretos, 732 como amarelos e 273 como indígenas (Figura 5.4.19). 
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Figura 5.4.19. Total de habitantes em Rio Grande em relação à cor e a raça. Fonte: IBGE, 2010 

 

De acordo com as informações da Tabela 5.4.6, a maior taxa de nascimentos é de meninos, permanecendo 

assim até a faixa etária entre 15 a 19 anos, quando inicia um decréscimo no percentual de homens e acréscimo no 

percentual de mulheres.  

 

Tabela 5.4.6. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade, Rio Grande (RS). Fonte: IBGE, 2010 

 HOMENS MULHERES 

Faixa etária Indivíduos Percentual Indivíduos Percentual 

Mais de 100 anos _ 0,0% 13 0,00% 

95 a 99 anos 28 0,0% 100 0,1% 

90 a 94 anos 114 0,1% 319 0,2% 

85 a 89 anos 353 0,2% 765 0,4% 

80 a 84 anos 795 0,4% 1602 0,8% 

75 a 79 anos 1329 0,7% 2359 1,2% 

70 a 74 anos 1905 1,0% 2711 1,4% 

65 a 69 anos 2696 1,4% 3372 1,7% 

60 a 64 anos 4146 2,1% 4649 2,4% 

55 a 59 anos 5340 2,7% 5984 3,0% 

50 a 54 anos 6051 3,1% 6813 3,5% 

45 a 49 anos 6434 3,3% 7274 3,7% 

40 a 44 anos 6058 3,1% 6650 3,4% 
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35 a 39 anos 6492 3,3% 6588 3,3% 

30 a 34 anos 7207 3,7% 7467 3,8% 

25 a 29 anos 8402 4,3% 8601 4,4% 

20 a 24 anos 8186 4,2% 8193 4,2% 

15 a 19 anos 7986 4,0% 7960 4,0% 

10 a 14 anos 8348 4,2% 8094 4,1% 

5 a 9 anos 6911 3,5% 6685 3,4% 

0 a 4 anos 6202 3,1% 6046 3,1% 

 

 

 

5.4.1.7. Condições de vida 

Os índices de qualidade de vida da população são medidos através de variáveis socioeconômicas que 

possibilitam verificar o grau de desenvolvimento de um determinado município no contexto regional e/ou estadual. 

Essas condições podem ser verificadas através do IDESE (Índice de Desenvolvimento Socioeconômico), que se 

constitui em um conjunto de indicadores, desenvolvido pela Fundação de Economia e Estatística do Estado (FEE) 

abrangendo um conjunto de aspectos classificados em quatro blocos temáticos: educação, renda, saúde, saneamento 

e domicílios. 

O IDESE tem a finalidade de mensurar e acompanhar o nível de desenvolvimento do Estado, municípios e 

COREDES (Conselhos Regionais de Desenvolvimento), variando entre zero e um, e classificando em três níveis de 

desenvolvimento: baixo (índice até 0,499), médio (entre 0,500 e 0,799) ou alto (maiores ou iguais a 0,800). 

O IDESE para o estado do RS nos últimos nove anos vem sofrendo pequenos acréscimos, chegando ao ano de 

2015 a um valor de 0,751, ou seja, o estado é classificado com nível médio de desenvolvimento (Figura 5.4.20). O 

município de São do Norte tinha um IDESE de 0,534 e chegou em 2015 com um IDESE de 0,636, melhorando ano a ano 

as suas condições de desenvolvimento (Figura 5.4.20). Rio Grande também melhorou seu nível de desenvolvimento, 

porém num patamar menor, em 2007 tinha o IDESE de 0,685 e em 2015 o IDESE passou a 0,715. No entanto, os 

maiores valores de desenvolvimento foram atingidos nos anos de 2013 e 2014 com 0,728 (Figura 5.4.20).  

Embora o município de São José do Norte tenha apresentado melhora nos seus índices (0,636), encontra-se em 

um padrão médio de desenvolvimento socioeconômico, ainda abaixo do verificado no Estado (0,751), em 2015, bem 

como Rio Grande. A cidade de São José do Norte possui uma relação muito próxima geográfica e socialmente com a 

cidade de Rio Grande e muitos moradores se deslocam diariamente para Rio Grande para trabalhar, estudar, entre 

outras atividades.  
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Figura 5.4.20. IDESE do RS e dos municípios de São José do Norte e Rio Grande de 2007 a 2015. Fonte: FEE, 2018 

 

Durante o mês de abril de 2014 foram aplicados questionários aos moradores do Distrito de Bojuru (Vila de 

Bojuru e BR-101), com o intuito de compreender melhor as condições de vida daquela localidade. Durante os 

trabalhos de pesquisa foi observada a dificuldade dos moradores em dissociar qualidade de vida, saúde, lazer e 

educação (Tabela 5.4.7). 

A maioria dos entrevistados que nasceram ou moram há mais de dez anos em Bojuru (Tabela 5.4.8) consideram 

as condições de vida na região boas ou médias. Dos três moradores entrevistados que consideram as condições ruins, 

dois residem a menos de 10 anos. O entrevistado que considerou as condições de vida ruins, justificou sua resposta 

pelo fato de sua propriedade não ter acesso em terreno seco até a estrada e pela falta de solidariedade de seu vizinho 

do lado que não permite a passagem pela sua propriedade. 

A população está consciente de sua falta de qualificação e em razão disso boa parte da população da vila está 

desempregada. Faltam cursos de qualificação para a população adulta de baixa renda, falta acesso à internet para 

graduações EAD e cursos técnicos na área agrícola. Por essa razão os moradores acreditam que não encontrarão 

emprego com o Complexo de Geração Eólica Bojuru, da mesma forma que não conseguem trabalho nas fazendas, 

sendo na maior parte dos casos contratados ocasionalmente como temporários na colheita de arroz. 

A falta de segurança, de locais para lazer, calçamento e coleta de lixo contribui para a diminuição da qualidade 

de vida no Distrito de Bojuru. Segundo moradores, é comum ter esgoto correndo a céu aberto (Figura 5.4.15) e 20 cm 
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de lama nas ruas durante os períodos mais chuvosos fazendo com que as ruas se tornem praticamente intransitáveis, 

sem que as pessoas molhem e sujem suas roupas, além de formar atoleiros para os veículos (Figura 5.4.21). 

Tabela 5.4.7. Percepção sobre a qualidade de vida dos Moradores da BR-101 e da Vila de Bojuru. Fonte: Bioimagens, 
2014 

 
Amostrados 

BR-101 
Percentual 

amostrados BR-101 
Amostrados 

Vila de Bojuru 

Percentual de 
amostrados      

Vila de Bojuru 

Total de 
amostrados 

Percentual total 
de amostrados 

Boa 7 43,75% 9 64,29% 16 53,3% 

Média 8 43,75% 3 28,57% 11 36,7% 

Ruim 2 12,50% 1 7,14% 3 10% 

 

Tabela 5.4.8. Tempo de residência dos moradores da BR 101 e da Vila de Bojuru. Fonte: Bioimagens, 2014 

Tempo de 
Residência 

Amostrados 
BR-101 

Percentual 
BR-101 

Amostrados 
Vila de Bojuru 

Percentual 
Vila de Bojuru 

Total de amostrados 
por tempo de 

residência 

Percentual 
Total 

> 10 anos 13 81,25% 12 85,71% 25 83,3% 

< 10 anos 3 18,75% 2 14,29% 5 16,7% 

 

 

Figura 5.4.21. Rua principal do centro da Vila de Bojuru. Destaque para o esgoto a céu aberto e a lama que se 
acumulou logo após alguns dias de chuva. Fonte: Bioimagens, 2014 
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O Produto Interno Bruto (PIB) também é uma ferramenta para medir o desenvolvimento, pois mede os “frutos” 

gerados a partir da produção de cada setor. Seu cálculo considera com quanto cada empresa, pequeno 

empreendedor, trabalhador autônomo e governo contribuíram para a economia. Em 2015, o PIB per capita do Rio 

Grande do Sul foi de R$ 33.960,36, sendo 15,8% maior que o PIB per capita nacional, que atingiu R$ 29.326,33. Entre 

as unidades da Federação, o RS iniciou, em 2002, na quinta posição, sendo seguido pelo Paraná. Em 2005 e 2006, o RS 

passou para sexto lugar e, em 2007 e 2008, para sétimo. Entre 2009 e 2011, o Estado voltou a ocupar a sexta posição 

e, em 2012 e 2013, voltou a ficar em sétimo lugar, perdendo posição para o Paraná. Contudo, em 2014, o RS retomou 

o sexto lugar, seguido pelo Espírito Santo. Em 2015, o RS voltou a apresentar o quinto maior PIB per capita entre os 

estados, posicionando-se à frente do Paraná e atrás de Santa Catarina. O PIB per capita de São José do Norte e Rio 

Grande, respectivamente, no ano de 2015 foi R$ 13.026,00 e R$ 34.998,00. O PIB per capita de Rio Grande está acima 

da média do estado, no entanto São José do Norte ocupa uma posição muito inferior.   

Em 2015, o município com maior PIB foi Porto Alegre (R$ 68,1 bilhões), seguido por Caxias do Sul, Canoas, 

Gravataí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Triunfo, Pelotas e Rio Grande. Desses municípios, Triunfo 

não estava entre os 10 maiores em 2014.  

Os 10 maiores municípios do Estado representaram 42,0% do PIB total do RS. Esses municípios possuem, em 

geral, maior participação da indústria e dos serviços no Valor Adicionado Bruto (VAB) e menor participação da 

agropecuária. O setor serviços destaca-se como atividade mais importante nesses municípios, sendo responsável pela 

maior parte do valor gerado. Salienta-se também o fato de que são municípios bastante populosos, com população 

superior a 100.000 habitantes. 

Em 2015, os municípios que se destacaram com maiores ganhos de participação no PIB do Estado foram Canoas (1,5 

p.p.) e Triunfo (0,5 p.p.). Já os que tiveram as maiores perdas de participação no PIB do Estado foram Caxias do Sul (-

0,9 p.p) e Gravataí (-0,5 p.p.). Além desses, tiveram perdas os Municípios de Horizontina, Santa Cruz do Sul, 

Cachoeirinha e Rio Grande (-0,2 p.p), e, por fim, Santa Maria e Bento Gonçalves (-0,1 p.p.). 

5.4.1.8. Perspectivas da população em relação ao empreendimento 

Para a verificação das expectativas sociais sobre a instalação do Complexo de Geração Eólica Bojuru foi 

realizada uma pesquisa quali-quantitativa junto aos moradores do Distrito de Bojuru, foram entrevistados 

especialmente moradores da Vila de Bojuru e moradores de sítios e fazendas ao longo da BR-101.  

Considerando a população de 2.230 habitantes no Distrito de Bojuru (IBGE, 2000), foi arbitrado o número de 30 

entrevistas. Foi avaliada a faixa etária, escolaridade, tempo de residência no distrito, percepção sobre a qualidade de 

vida na localidade e impacto paisagístico do empreendimento sobre o Distrito de Bojuru. As respostas abertas, as 

quais não são métricas, são as mais importantes para análise socioambiental sobre as expectativas sociais em relação 

ao projeto. A distribuição da amostra foi realizada de forma a garantir minimamente os aspectos sócio-geográficos. A 

pesquisa de campo foi realizada entre os dias 05 e 11 de abril de 2014. 
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Do total de entrevistados, 73,34% consideram a instalação do empreendimento como tendo um impacto bom ou 

positivo sobre a paisagem natural (Tabela 5.4.9).  

A percepção positiva do empreendimento pode ser avaliada também pelo sentimento que a comunidade 

possui em relação a outras iniciativas na região. De forma espontânea foram citadas por três pessoas, que pediram 

para não serem identificadas, que o empreendimento eólico eles querem na região, mas a mineração não. 

“Os cata-ventos nós queremos aqui, a mineração de jeito nenhum, de jeito nenhum” 

Essa declaração pode indicar que a percepção positiva do empreendimento passa por análise crítica da 

comunidade em relação aos benefícios para a região. Atividades de mineração estão sendo discutidas para a região de 

Bojuru e é foco de controvérsias entre a comunidade, setor produtivo, ministério público e órgão estadual e municipal 

do meio ambiente. 

 

Tabela 5.4.9. Percepção sobre o impacto paisagístico do Complexo de Geração Eólica Bojuru para o Município de 
São José do Norte. 

Opinião 
Amostrados 
na BR-101 

Percentual dos 
amostrados na 

BR-101 

Amostrados 
na Vila de 

Bojuru 

Percentual dos 
amostrados na 
Vila de Bojuru 

Total dos 
amostrados 

Percentual 
total dos 

amostrados 

Bom 11 68,75 11 78,57 22 73,34 

Ruim 0 0 0 0 0 0 

Indiferente 4 25   4 13,33 

Não soube 
opinar 

1 6,25 3 21,43 4 13,33 

 

A população residente em Rio Grande será pouco afetada pela linha de transmissão, no entanto, à medida que 

outros estudos forem sendo realizados na região, informações sobre a percepção da população sobre o 

empreendimento poderão ser acrescentadas nesse estudo. 

5.4.2. Uso e Ocupação do Solo 

5.4.2.1. Histórico 

São José do Norte  

Entre o Oceano Atlântico e a Laguna dos Patos, encontra-se uma longa restinga arenosa que encontra ao sul o 

Canal do Rio Grande. Nessa região de dunas movediças, campos de pastagens e uma série de lagoas, encontra-se São 

José do Norte.  
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No século XVI, estas terras faziam parte do segmento espanhol da América. Resultante da partilha diplomática 

entre Portugal e Espanha (Tordesilhas, 1494). Mas foi por elas que os portugueses, descendo de Laguna (SC) pelos 

Campos de Viamão, foram conquistando para si o Continente de São Pedro.  

Além da defesa da costa e da posse da terra, o grande atrativo para a ocupação da Restinga foi, no início do 

século XVIII, o contrabando do gado que se espalhava pelas Vacarias do Mar e pela Banda dos Charruas.  

Entre os tropeiros, pioneiros utilizaram a restinga nortense como caminho de volta a Santa Catarina, destacou-

se Cristóvão Pereira de Abreu que em 1703 caçava, coureava e vendia gado com autorização do rei de Portugal. Foi na 

Restinga do Norte que surgiram as primeiras estâncias de gado portuguesas.  

Em 1721, Francisco de Brito Peixoto (filho do fundador de Laguna/SC) desceu pelos Campos do Viamão, 

atravessou a Restinga e o canal do Rio Grande e chegou até Maldonado (Uruguai), comprovando e relatando às 

autoridades coloniais a importância de uma ocupação efetiva daquelas paragens.  

Em 1725, João de Magalhães (genro de Brito Peixoto) é encarregado de construir uma atalaia na margem norte 

do Canal do Rio Grande para dar apoio aos que trazem gado do sul. Enquanto isso, Cristóvão Pereira continuava 

criando pousos e currais entre o Rio Tramandaí e a Barra do Rio Grande. A cadeia de invernadas garantia a 

permanência da comunicação.  

Em 1737, com a chegada de José da Silva Paes e a fundação de Rio Grande, a Restinga também foi beneficiada. 

Um dos atos importantes do Brigadeiro foi à criação da Estância Real de Bojuru, em 1738. Foram, ainda, estabelecidos 

postos de vigilância ao longo da costa: as Guardas do Norte, do Estreito, do Capão do Meio e de Mostardas. Chegaram 

povoadores.  

Em 1763, quando a Vila de Rio Grande caiu em poder dos espanhóis, a Restinga recebeu os refugiados. Mas as 

forças espanholas atravessaram o canal e ocuparam a Barranca do Norte com seu posto de vigilância. 

Em 1764, os portugueses construíram o Forte da Barranca de São Caetano, comandado por Francisco Pinto 

Bandeira, organizando a resistência portuguesa até 1767, quando expulsaram os espanhóis da Barranca do Norte.  

Foi durante a ocupação espanhola no Rio Grande (até 1776) que a região viu crescer sua importância 

estratégica para a colonização portuguesa no Continente de São Pedro. Surgiram as primeiras freguesias: Mostardas e 

Estreito, antigos postos de vigilância.  

Em 1767 começa a aparecer em documentos o nome São José, dado ao Forte da Barranca, próximo ao Canal e 

recém reconquistado aos espanhóis (em homenagem ao rei D. José I de Portugal).  

Em 1774, reacendeu-se a guerra platina e o governo de Buenos Aires tenta restaurar a linha de Tordesilhas, 

ocupando todo o Continente e a ilha de Santa Catarina. Foi a partir de São José do Norte que as tropas portuguesas, 

comandadas por Rafael Pinto Bandeira e o governador militar Marcelino de Figueiredo, atacaram e reconquistaram o 

Rio Grande para a Coroa Portuguesa.  
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A partir daí, os Fortes existentes na Restinga do Norte foram entrando em decadência - a linha de defesa 

deslocara-se para o sul. Mas a localidade de São José do Norte, por sua posição privilegiada junto ao Canal, continuou 

em desenvolvimento.  

Em 1822, sua capela foi elevada à condição de Freguesia e, em 25 de outubro de 1831, o povoado recebeu a 

condição de Vila, tendo, em 15 de agosto de 1832, obtido a qualificação de Município, emancipando-se de Rio Grande.  

Durante a Guerra dos Farrapos manteve-se aliada do governo central do Brasil, recebendo, por Decreto 

Imperial de 1841, a denominação de “Mui Heroica Vila de São José do Norte” pela resistência às tropas farroupilhas 

que, por ela, queriam chegar ao porto do Rio Grande.  

Por lei provincial nº 53, de 25-05-1846, é criado o distrito de Estreito e anexado ao município de São José do 

Norte.  

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de dois distritos: São José do 

Norte e Estreito.  

Por ato municipal nº 316, de 15-01-1916, são criados os distritos de Bojuru, Mostardas e São Simão e anexado 

ao município de São José do Norte.  

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município de São José do Norte é constituído de cinco 

distritos: São José do Norte, Bojuru, Estreito, Mostardas e São Simão. Assim permanecendo em divisões territoriais 

datadas de 31-07-1936 e 31-071937.  

Pelo decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938, o distrito de São Simão é extinto sendo seu território anexado 

ao distrito sede do município de São José do Norte.  

Em divisão territorial datada de 1-07-1950, o município é constituído de quatro distritos: São José do Norte, 

Bojuru, Estreito e Mostardas.  

Pela lei municipal nº 9, de 11-08-1951, é criado o município de Tavares, desmembrado do distrito de Mostardas 

e anexado ao município de São José do Norte.  

Em divisão territorial datada de 1-07-1955, o município é constituído de cinco distritos: São José do Norte, 

Bojuru, Estreito, Mostardas e Tavares.  

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-07-1960.  

Pela lei estadual nº 4691, de 26-12-1963, desmembra do município de São José do Norte, o distrito de 

Mostardas. Elevado à categoria de município. Sob a mesma lei o distrito de Tavares é extinto, sendo território 

anexado ao distrito sede do município de Mostardas.  

Em divisão territorial datada de 31-12-1963, o município é constituído de três distritos: São José do Norte, 

Bojuru e Estreito.  Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007 (Lessa, 2000; Vieira, 1983; Machado, 

2000; Queiroz, 1987; Enciclopédia dos Municípios brasileiros, 1959). 
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São José do Norte por muito tempo teve como principais atividades econômicas a pesca e o cultivo da cebola, 

chegando a ser o maior produtor de cebola do Brasil.  

A partir da década de 70 foram iniciadas as plantações de eucaliptos e pinus. O caminho pelo qual chegaram os 

povoadores com o tempo ganhou o nome de “estrada do inferno”, devido ao seu acesso difícil que isolava as 

comunidades do interior da sede do município.  

Rio Grande 

Rio Grande era o nome genérico dado às águas que correm desde o Estuário do Rio Guaíba até o Oceano 

Atlântico, através da Lagoa dos Patos. Com as lutas entre espanhóis e portugueses pela posse das terras em 1737, o 

local foi escolhido para a construção do Forte de Jesus-Maria-José, tendo sido promovida a vinda de índios 

catequisados e famílias do Rio de Janeiro e de Laguna. Formou-se, assim, a povoação de Rio Grande de São Pedro. 

Cessadas as lutas, várias medidas foram tomadas para o reerguimento da antiga Vila que, mais tarde, foi escolhida 

para Sede Municipal. O Distrito criado com a denominação de Rio Grande, por Provisão de 06-08-1736. Elevado à 

categoria de vila com a denominação de Rio Grande em 17-07-1751. Rio Grande foi elevado à condição de capital em 

1745, e em 1763, a vila de Rio Grande foi extinta.  

Elevado novamente à categoria de vila com a denominação de Rio Grande, por Alvará de 27-04-1809 e Provisão 

de 06-10-1809. Reinstalado em 16-02-1811. Elevado à condição de cidade com a denominação de Rio Grande, pela Lei 

Provincial n.º 5, de 27-06-1835.  

Pela Lei Provincial n.º 35, de 06-05-1846 e Ato Municipal n.º 29, de 14-07-1906, foram criados os distritos de 

Taim e Povo Novo e anexados ao município de Rio Grande. Por Ato Municipal n.º 76, de 09-12-1896, é criado o distrito 

de Mangueira e anexado ao município de Rio Grande.  

Por Ato Municipal n.º 532, de 31-12-1909, é criado o distrito de Júlio de Castilhos e anexado ao município de 

Rio Grande.  

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de cinco distritos: Rio Grande, 

Júlio de Castilhos, Mangueira, Povo Novo e Taim. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-12-1936 

e 31-12-1937.  

Pelo Decreto Estadual n.º 7.199, de 31-03-1938, o distrito de Mangueira passou a denominar-se Cassino. Sob o 

mesmo decreto, o distrito de Júlio de Castilhos passou a denominar-se Quinta.  

Em divisão territorial datada de 1-07-1950, o município é constituído de cinco distritos: Rio Grande, Cassino 

(ex-Mangueira), Povo Novo, Quinta (ex-Júlio de Castilhos) e Taim. Assim permanecendo em divisão territorial datada 

de 1-07-1960.  

Pela Lei Municipal n.º 3.414, de 08-10-1979, é criado o distrito de Ilha dos Marinheiros. Sob a mesma lei, o 

distrito de Cassino é extinto, sendo seu território anexado ao distrito sede do município de Rio Grande.  
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Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de cinco distritos: Rio Grande, Ilha dos 

Marinheiros, Povo Novo, Quinta e Taim (fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/rio-grande/historico). 

5.4.2.2. Usos predominantes do solo 

De acordo com as informações contidas no Figura 5.4.22 é visivel a distância percorrida pela Linha de 

Transmissão da Central Geradora Eólica Bojuru que cruza os municípios de São José do Norte e Rio grande. Nessa 

figura também pode-se observar o polígono da Central Geradora Eólica de Bojuru e a área urbana de Bojuru – distrito 

de São José do Norte. 

 

Figura 5.4.22. Traçado da Linha de Transmissão e da Central Geradora Eólica e a distância da área Urbana. 
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5.4.2.3. Principais atividades agrossilvipastoris 

São José do Norte  

O solo do município é constituído por rochas sedimentares (areia e argila). A vegetação é do tipo rasteira com 

árvores esparsas. Eucalipto, figueira, coqueiro e alguns arbustos, como: maricá, aroeira e outros. Na região ainda 

podem ser avistados bosques com capões de vegetação. As árvores nativas mais abundantes na região são figueiras 

brancas, figueiras vermelhas, curunilha, rebenqueiro, coqueiro, butiazeiro, goiabeira e maria-mole. Áreas de 

reflorestamento com pinheiro (Pinus eliotti) ocupam grandes extensões no município (Machado, 1992; Fontoura, 

1994). 

São José do Norte apresenta algumas lagoas interiores, arroios e pequenos córregos que adquirem maior 

volume de água durante a estação chuvosa. Devido à baixa altitude do relevo, a restinga apresenta ainda sangas, 

banhados e terrenos úmidos. A laguna dos Patos banha toda a costa oeste da restinga de São José do Norte. Este 

complexo hidrográfico descarrega cerca de 70% das águas continentais do Rio Grande do Sul no oceano Atlântico 

(Machado, 1992). 

A base da economia do município está no setor primário. As atividades mais desenvolvidas são: a agricultura, a 

pesca e a pecuária. Na agricultura, na produção agrícola temporária destacam-se o cultivo da cebola e do arroz 

irrigado (Tabela 5.4.10). Já na produção agrícola permanente o destaque é para a colheita do pêssego (Tabela 5.4.11). 

 

Tabela 5.4.10. Informações sobre a Lavoura temporária de São José do Norte referente ao ano de 2016. Fonte: IBGE, 
Produção Agrícola Municipal 2016. 

Produção Agrícola Temporária  

Cultura Quantidade (t) Área plantada (ha) 

Alho 8 2 

Arroz 13.600 2.000 

Batata doce 200 10 

Batata inglesa 10 2 

Cebola 45.000 1.800 

Feijão 24 30 

Mandioca 60 10 

Melancia 20 2 

Melão 10 2 

Milho 363 200 

Tomate 50 2 
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Tabela 5.4.11. Informações sobre a Lavoura permanente de São José do Norte referente ao ano de 2016. Fonte: 
IBGE, Produção Agrícola Municipal 2016. 

Produção Agrícola Permanente 

Cultura Quantidade (t) Área colhida (ha) 

Figo 1 1 

Pêra 3 1 

Pêssego 8 2 

Uva 3 1 

 

Rio Grande 

A vegetação existente em Rio Grande é classificada como de restinga, caracterizada como um conjunto de 

ecossistemas que engloba comunidades florísticas distintas situadas em terrenos predominantemente arenosos, com 

influência marinha, fluvial, lagunar, eólica ou a combinação destas, compreendendo formações herbáceas, 

subarbustivas, arbustivas ou arbóreas. Essa vegetação é considerada de fundamental importância para a estabilização 

dos sedimentos, para a manutenção da drenagem natural, bem como para a preservação da fauna associada ao 

ecossistema (Brasil, 1999). 

Rio Grande possui o único porto marítimo do Estado do Rio Grande do Sul. Apresentando características 

naturais favoráveis apresenta condições de atender a navegação de longo curso que exige maiores profundidades. 

(Amaral, 1997; Duarte, 1997). 

A agricultura está voltada principalmente para o cultivo de arroz e a cebola, como produção agrícola 

temporária (Tabela 5.4.12), e para o cultivo da uva como produção agrícola permanente, sendo que em 2016 foram 

colhidas 71 toneladas de uvas, com uma área plantada de 12 ha. A população residente na área urbana do município 

dedica-se às atividades dos setores secundário e terciário da economia, predominando as atividades de 

movimentação de cargas no porto, produção de fertilizantes, derivados do petróleo e indústrias de pesca e cereais 

(Habiaga, 1998). 
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Tabela 5.4.12. Informações sobre a Lavoura temporária de Rio Grande referente ao ano de 2016. Fonte: IBGE, 
Produção Agrícola Municipal 2016. 

Produção Agrícola Temporária  

Cultura Quantidade (t) Área plantada (ha) 

Alho 64 8 

Arroz 163.450 19.277 

Batata doce 120 6 

Batata inglesa 24 3 

Cebola 5.400 300 

Feijão 4 5 

Melancia 1.000 50 

Melão 480 40 

Milho 400 200 

Soja 5.907 3.020 

Tomate 1.000 20 

 

5.4.2.4. Ocorrência de reservas legais, unidades de conservação e outras áreas legalmente protegidas próximos a 

Complexo Eólico e Linha de transmissão. 

Na área em torno do empreendimento encontram-se o Refúgio da Vida Silvestre Molhe Leste, a Área de 

Proteção Ambiental da Lagoa Verde, a Reserva Biológica do Mato Grande, a Estação Ecológica do Taim e o Parque 

Nacional da Lagoa do Peixe (Figura 5.4.23).  
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Figura 5.4.23. Ocorrência de Unidades de Conservação e outras áreas legalmente protegidas no entorno do 
Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados. A Lagoa do Peixe está localizada ao norte do mapa, fora 

do enquadramento apresentado. 

 

5.4.2.5. Sistemas de canais de irrigação na área do empreendimento 

Na Figura 5.4.24 são apresentados em vista geral todos os canais de irrigação existentes dentro da área de 

influência do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados. Nas Figuras 5.4.25 a 5.4.28 estão 

representados separadamente os canais por área. O Plano de Erosão e Drenagem orienta a instalação de manilhas nas 

passagens de drenagens, em porte condizente com a vazão dos canais de drenagem, de forma a não gerar alteração 

no sistema presente. A exemplo de outros parques já construídos na planície costeira, é possível a instalação do 

empreendimento sem necessidade de interromper o sistema de drenagem consolidado. 
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Figura 5.4.24. Canais de irrigação na área de influência do complexo de Geração Eólica e da Linha de Transmissão de 
Bojuru. 
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Figura 5.4.25. Localização dos canais de irrigação ao longo do Traçado da Linha de Transmissão Parte 1/4. 
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Figura 5.4.26. Localização dos canais de irrigação ao longo do Traçado da Linha de Transmissão Parte 2/4. 
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Figura 5.4.27. Localização dos canais de irrigação ao longo do Traçado da Linha de Transmissão Parte 3/4. 
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Figura 5.4.28. Localização dos canais de irrigação ao longo do Traçado da Linha de Transmissão Parte 4/4. 

 

5.4.3. Estrutura Produtiva e de Serviços 

5.4.3.1. Transporte 

A rodovia é a principal modalidade de transporte e, no Rio Grande do Sul, por sua posição de fronteira, a 

rodovia possui pontos de articulação tanto com o restante do país como com os países vizinhos. De acordo com as 

informações da Figura 5.4.29 são visíveis os principais acessos à área do Complexo de Geração Eólica Bojuru. 

O translado entre São José do Norte e Rio Grande é hidroviário, sendo realizado através de lanchas para os 

passageiros e de balsas para os veículos, ambos levando 30 minutos em oito quilômetros de deslocamento. 
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Figura 5.4.1. Vias de acesso da Central de Geração Eólica Bojuru. 

São José do Norte  

Por via terrestre, o acesso a São José do Norte ocorre pela BR 101 (antiga Estrada do Inferno), seguindo a faixa 

litorânea, passando, no sentido Norte/Sul, por cidades como Mostardas e Tavares respectivamente (Tabela 13). 
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Tabela 5.4.13. Principais rodovias de acesso a São José do Norte. 

Rodovia Trecho/km 

BR 101 BR 101 - Divisa SC/RS – Entre BR 290 e RS 030 (A) Osório. Km 0 - 99,5 

BR 101 Entre BR 290 e RS 030 (A) Osório – Tavares. Km 99,5 - 292,4 

BR 101 Tavares – São José do Norte (Rio Grande) 292,4 – 422 

BR 471 Sinimbu acesso Capivarita. Km 97,6 – 195,1 

BR 471 Entre BR 473 (Sarandi) e fronteira Brasil - Uruguai (Chuí).  Km 450,7 – 648,2 

BR 293 Pelotas entre BR 116 (A), 392 (A), 471 (A). 

BR 293 Entre BR 116 (A), 392 (A), 471 (A) - Entre BR 153 5,3 – 172,4. 

BR 293 Rodovia concessionada à Ecosul (entre os km 5,3 - 172,5) 

BR 293 Entre BR 153 – entre BR 158 (A) (p/ Raul Pialo) 172,4 – 305,1 

BR 293 Entre BR 158 (B) (p/ Santana do Livramento) 336,5 – 442,7 

BR 293 Entre BR 377 –RS 060 (Quaraí) – 442,7 

 

Rio Grande 

A cidade de Rio Grande é servida pela BR-392, que está duplicada até Pelotas ao norte. Pela BR-116, chega-se à 

capital do estado, Porto Alegre, e ao norte do país. A cidade ainda tem a BR-604 que liga o distrito industrial da cidade 

aos molhes da barra e com a RS-734 que liga o centro da cidade ao bairro Cassino onde fica o balneário marítimo do 

município. 

A cidade possui acesso ferroviário através das linhas Bagé e Cacequi/Rio Grande, da Ferrovia Sul-Atlântico, 

atualmente operada pela América Latina Logística (ALL). 

Através da Lagoa dos Patos, a cidade liga-se ao Lago Guaíba, bem como aos rios que desembocam neste, como 

o rio Jacuí e o rio dos Sinos. Conta também com transporte por balsa que liga a BR 471 ao município de Arroio Grande 

a oeste e de balsa e lanchas que liga o município com a BR 101 em São José do Norte ao leste. 

Rio Grande conta com um aeroporto localizado a 12 km do centro da cidade, sob as coordenadas 32°04'54.00"S 

de latitude e 52°09'48.00"W de longitude.  

Com uma população acima de 210.000 habitantes, Rio Grande enfrenta sérios problemas de trânsito. Diversos 

fatores explicam esses problemas, como a crescente população - devido ao polo naval presente na região - e também 

o significativo aumento da frota, acompanhando o aumento do poder de compra da população. Em apenas três anos, 

a frota de veículos na cidade aumentou em 50%, saltando de 40.000 para 60.000. E, em outubro de 2012, essa frota 

atingiu a marca de 94.099 veículos.  
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5.4.3.2. Programa de Controle de Tráfego 

Alguns procedimentos poderão ser implantados para que as obras e posteriormente sua operação transcorram 

com o mínimo de interferência possível, garantindo condições de segurança e fluidez do tráfego interno e externo. 

Para que isso ocorra alguns estudos e levantamentos são necessários: 

a) Levantamento da ocorrência de acidentes nos trechos a serem utilizados e suas causas visando prestar 

orientação aos motoristas do empreendimento. 

b)  Identificação dos dias e horários de pico de tráfego no trajeto a ser percorrido pelos veículos do projeto. 

c) Execução de palestras e treinamento aos motoristas sobre educação no trânsito e direção defensiva. 

d) Avaliação de itens de segurança dos veículos empregados e de controle das emissões atmosféricas. 

e) Estabelecimento de uma rotina de avaliação das condições de tráfego das vias a serem abertas na ADA. 

f) Estabelecimento de rotinas de trabalho a serem desenvolvidas em conjunto com o Programa de 

Comunicação Social para orientação aos moradores da ADA quanto ao tráfego a ser gerado no avanço da 

implantação e operação do empreendimento. 

5.4.3.3. Ocupação e renda 

O PEA - indicador da População Economicamente Ativa reflete o potencial com que o setor produtivo pode 

contar, incluindo pessoas ocupadas e não ocupadas. 

São José do Norte  

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE apontam que o percentual de pessoas 

economicamente ativas no município de São José do Norte, obteve pequeno acréscimo nos períodos intercensitários, 

porém, com índices menores do que o verificado no perfil estadual. 

Quanto à distribuição da PEA, em relação ao gênero e à situação do domicílio, observa-se o aumento relativo 

mais significativo das mulheres na área urbana do que o apurado na área rural. 

Quanto à questão de emprego, observa-se que, na década de 2000 a 2010, ocorreu aumento de pessoas 

ocupadas com carteira assinada. Em São José do Norte, esse percentual passou de cerca de 20% para 23%. Por outro 

lado, em termos relativos, diminuiu o percentual de trabalhadores por conta própria e decaíram os índices de pessoas 

não remuneradas em ajuda a membro do domicílio. Além disso, observa-se que, em São José do Norte, houve 

aumento significativo de trabalhadores na produção para o consumo próprio (atingindo 8,1% em 2010). 

O rendimento médio mensal dos trabalhadores em São José do Norte, quando comparado com os outros 

municípios do Rio Grande do Sul, mostra percentual elevado de pessoas com rendimentos de até um salário mínimo 

(43,0% do total ocupado). 

Esse fator pode estar associado aos índices significativos de pessoas que trabalham por conta própria, nas 

atividades rurais, agrícolas e pesqueiras, que compõem o perfil do município. 
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A partir disso, pode-se inferir que parte da mão de obra local com maior qualificação migrou para outros 

municípios que apresentavam melhores oportunidades e maiores possibilidades de ganhos. 

Ainda em relação a esse aspecto, um elemento importante que indica a dependência econômica de São José 

do Norte de outros municípios como Rio Grande, por exemplo, refere-se ao aumento percentual significativo de 

pessoas que moram em São José do Norte e trabalham ou estudam em outro município. 

Segundo os dados levantados no ano de 2000, menos de 4% dos moradores de São José do Norte se 

deslocavam para trabalhar ou estudar em outro município. Já em 2010 esse índice passou para 6,2%. 

Além da diferença de rendimento mensal médio entre municípios, verifica-se uma diferença interna aos 

mesmos, isto é, entre o meio rural e urbano de cada município. Considerando ambas, nos dois últimos períodos 

censitários, a média salarial, em reais, da área urbana é maior em relação à da área rural nos municípios que 

compõem área do empreendimento e à do Estado. A área apresenta uma estrutura econômica pouco diversificada, 

com destaque para a produção vegetal de culturas perenes ou temporárias. Outro aspecto produtivo que vem 

ganhando espaço no município de São José do Norte, nos últimos 10 anos, diz respeito à silvicultura, que consiste no 

reflorestamento com espécies autorizadas, como o Pinnus sp., para a produção de resina e de madeira em tora. 

Quanto à pecuária, o rebanho mais importante é o bovino, com 56.564 cabeças  registradas no ano de 2015, e 

que pode ser representado em dois grupos distintos. O primeiro é formado por criadores dedicados à pecuária para 

fins comerciais e o segundo por agricultores que mantêm um rebanho reduzido, como uma forma de poupança. 

Quanto à pesca artesanal, esta é responsável pela formação de assentamento humano ao longo da orla lagunar 

do município, composto majoritariamente por população dedicada a esta atividade. Cabe ressaltar, que os 2.612 

pescadores artesanais que atuam na região utilizam-se de 793 embarcações com até 20 toneladas de capacidade 

máxima de carga, dentre as quais 347 não são motorizadas e 446 são motorizadas. Conforme o Censo da Pesca 

Artesanal 2009-2010, esses pescadores capturam, principalmente, a tainha, a corvina, o camarão rosa, o bagre, o 

linguado e o siri. 

Em janeiro de 2018 o munícipio de São José do Norte contava 4.189 famílias inscritas no PBF (Programa do 

Bolsa Família). No entanto, 1 568 famílias receberam efetivamente o benefício em março de 2018 (SAGI, 2018). 

Nas Tabelas 5.4.14 e 5.4.15 são apresentadas as principais culturas e rebanhos no município de São José do 

Norte. 
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Tabela 1.  Principais culturas em São José do Norte, área cultivas e quantidade produzida em toneladas. Fonte: IGE, 
2016 

CULTURA ÁREA CULTIVADA (ha) PRODUÇÃO (t) 

Arroz 2.000 13.600 

Cebola 1.800  45.000 

Milho 200 363 

Batata doce 10 200 

Pêssego 2 8 

Uva 1 3 

Pêra 1 3 

 

Tabela 5.4.15. Rebanhos por espécie em São José do Norte. Fonte: IBGE, 2016 

REBANHO QUANTIDADE (cabeças) 

Bovino 54.498 

Bubalino 5 

Caprino 58 

Equino 2.622 

Galináceo 9.660 

Ovino 5.125 

Suíno 611 

Rio Grande 

Em Rio Grande o destaque da produção vegetal fica para o arroz e a cebola. A produção de resina e madeira 

em tora é significativa, ainda que inferior à de São José do Norte. Assim como em São José do Norte, o rebanho mais 

importante de Rio Grande é o de bovinos, no entanto, diferente deste primeiro, outras produções como equinos, 

suínos, caprinos e ovinos apresentam-se em maior destaque. 

Observa-se que, em virtude da maior rentabilidade, as áreas antes destinadas à criação animal no município de 

Rio Grande passaram a ser substituídas pelo reflorestamento. Quanto ao setor pesqueiro observa-se que, apesar de 

perder importância na economia do município ao longo das últimas décadas, a pesca é, ainda, de suma importância 

no cenário local, principalmente para pescadores artesanais no que se refere ao emprego, onde um grande 

contingente de mão de obra alimenta este setor produtivo no município. 

Em 2015, o salário médio mensal era de 3,7 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 27,5%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições seis de 497 e 

115 de 497, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 66 de 5570 e 690 de 

5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 

tinha 32,9% da população nessas condições, o que o colocava na posição 190 de 497 dentre as cidades do estado e na 

posição 4054 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 
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Em janeiro de 2018 o munícipio de Rio Grande contava 19.891 famílias inscritas no PBF (Programa do Bolsa 

Família). No entanto, 5.314 famílias receberam efetivamente o benefício em março de 2018 (SAGI, 2018). 

A economia do município de Rio Grande é caracterizada por acentuada predominância do setor secundário, 

numa ampla interação com o sistema viário, liderado pelas instalações portuárias (Figuras 5.4.30 e 5.4.31). No 

entanto, outros setores tiveram grande influência no desenrolar das atividades econômicas, contribuindo com etapas 

para o desenvolvimento integrado do Município (Autoridade Portuária, 2010, elaborado por LabTrans). 

Dos três portos organizados do Estado, Rio Grande é o mais importante. Dotado de características naturais 

privilegiadas, capaz de ser desenvolvido racionalmente, em condições de atender a navegação de longo curso que 

exige boas profundidades. Estes fatores o credenciam a se tornar o "Porto do MERCOSUL". 

 

 

   Figura 5.4.30. Porto de Rio Grande – vista 
aérea.  

 

Figura 5.4.31.  Porto de Rio Grande 

Paralelamente à instalação do Super Porto, foi sendo implantado o Distrito Industrial de Rio Grande, com 2.500 

ha na chamada Área do Retro Porto. Neste local já se instalaram indústrias de fertilizantes, terminais de granéis 

agrícolas, óleos vegetais, terminais de petróleo, terminal de produtos petroquímicos, terminal de granéis líquidos e, 

mais recentemente, implantou-se o terminal retro portuário alfandegado, destinado às empresas de transporte que 

utilizam o sistema de unitização e desunitização de cargas para importação e exportação (Autoridade Portuária, 2010, 

elaborado por LabTrans). 

Com exceção do arroz, a produção agrícola do município é pequena, com baixo percentual de participação no 

total da produção gaúcha. O fraco desempenho agrícola, dentre outros fatores, está relacionado à natureza dos solos, 

que são ácidos, predominantemente arenosos e numa etapa insipiente de evolução (IBGE, 2015). Na Tabela 5.4.16 são 

apresentados os números relativos à produção agrícola de Rio Grande. 
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Tabela 5.4.16. Principais cultivares de Rio Grande, área cultivada e produção. Fonte: IBGE, 2016 

CULTURA ÁREA CULTIVADA (ha) PRODUÇÃO (t) 

Alho 8 64 

Arroz 19.277 163.450 

Batata doce 6 120 

Batata inglesa 3 24 

Cebola 300 5.400 

Melão 40 480 

Melancia 50 1.000 

Milho 200 400 

Soja 3.020 5.907 

Uva 12 71 

 

A pecuária teve uma lenta evolução, motivada pela estrutura arenosa dos campos, com fraca cobertura 

graminácea e pouca resistência ao pisoteio do gado. A pecuária seletiva é recente, com o aprimoramento do rebanho 

em escala ainda pouco expressiva (Tabela 5.4.17). 

Tabela 5.4.17. Rebanhos por espécie em Rio Grande. Fonte: IBGE, 2016 

REBANHO QUANTIDADE (cabeças) 

Bovino 126.412 

Bubalino 1.307 

Caprino 286 

Equino 7.187 

Galináceo 3.295 

Ovino 17.950 

Suíno 1.558 

 

5.4.3.4. Setores produtivos formais e informais 

São José do Norte  

A área de instalação do Complexo de Geração Eólica Bojuru apresenta uma estrutura econômica pouco 

diversificada, com destaque para a produção vegetal de culturas perenes como banana, laranja, limão, pera, pêssego 

e uva ou temporárias (cebola e o arroz). Outro aspecto produtivo que vem ganhando espaço no município de São José 

do Norte, nos últimos 10 anos, diz respeito à silvicultura, que consiste no reflorestamento com espécies autorizadas, 

como o Pinnus sp., para a produção de resina e de madeira em tora. 
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Quanto à pecuária, o rebanho mais importante é o bovino, com 56.564 cabeças, no ano de 2015, e que pode 

ser representado em dois grupos distintos. O primeiro é formado por criadores dedicados à pecuária para fins 

comerciais e o segundo por agricultores que mantêm um rebanho reduzido (IBGE, 2015). 

Quanto à pesca artesanal, esta é responsável pela formação de assentamento humano ao longo da orla lagunar 

do município, composto majoritariamente por população dedicada a esta atividade. Cabe ressaltar, que os 2.612 

pescadores artesanais que atuam na região utilizam-se de 793 embarcações com até 20 toneladas de capacidade 

máxima de carga, dentre as quais 347 não são motorizadas e 446 são motorizadas. Conforme o Censo da Pesca 

Artesanal 2009-2010, esses pescadores capturam, principalmente, a tainha, a corvina, o camarão rosa, o bagre, o 

linguado e o siri (IBGE, 2010). 

Rio Grande 

Em Rio Grande o destaque da produção vegetal fica para o arroz (cultura temporária) e a uva (cultura 

permanente). A produção de resina e madeira em tora é significativa, ainda que inferior à de São José do Norte. 

Assim como em São José do Norte, o rebanho mais importante é o de bovinos com 125.412 cabeças, no ano de 

2016. No entanto, diferente deste primeiro, outras produções como equinos, suínos, caprinos e ovinos apresentam-se 

em maior destaque (IBGE, 2016). 

Observa-se que, em virtude da maior rentabilidade, as áreas antes destinadas à criação animal no município de 

Rio Grande passaram a ser substituídas pelo reflorestamento. 

Quanto ao setor pesqueiro observa-se que, apesar de perder importância na economia do município ao longo 

das últimas décadas, a pesca é, ainda, de suma importância no cenário local, principalmente para pescadores 

artesanais no que se refere ao emprego, onde um grande contingente de mão de obra alimenta este setor produtivo 

no município. 

O turismo aparece, neste município, com maior relevância que São José do Norte. A cidade de Rio Grande, 

situada na margem oeste do Estuário da Laguna dos Patos, possui uma série de atrativos naturais proporcionada, 

especialmente, pela paisagem peculiar deste espaço geográfico. Tais características favorecem a consolidação de 

atividades e serviços que acabam por contribuir com os movimentos turísticos. 

5.4.3.5. Infraestrutura 

São José do Norte  

São José do Norte apresenta 74,3% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 20,2% de domicílios 

urbanos em vias públicas com arborização e 9% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada 

(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) (IBGE, 2010). Quando comparado com os outros municípios 

do estado, fica na posição 109 de 497, 475 de 497 e 376 de 497, respectivamente. Já quando comparado a outras 

cidades do Brasil, sua posição é 1191 de 5570, 5108 de 5570 e 2914 de 5570, respectivamente. 
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São José do Norte possui um plano urbanístico (2014) cuja ocupação da área está planejada para acréscimo 

populacional para 2020 e 2030. As diretrizes trabalhadas nesse estudo tratam do metabolismo urbano e contempla a 

gestão da demanda energética dos edifícios, autossuficiência hídrica, sistema de coleta de resíduos orgânicos e sólidos 

e uso de materiais ambientalmente corretos.  

Distrito de Bojuru  

Segundo informações obtidas em entrevistas com os moradores da Vila de Bojuru em abril de 2014, as 

principais expectativas dos moradores são melhorias na saúde uma vez que o hospital do distrito de Bojuru se 

encontra em péssimas condições e conta apenas com um médico de segunda-feira a sexta-feira até às 16h. A 

esperança de grande parte dos entrevistados é que a prefeitura invista em obras de recuperação do Hospital e que 

sejam contratados mais médicos, assim como se invista em equipamentos para capacitar o Hospital a atender casos 

de emergência. 

Da mesma forma os moradores de Bojuru esperam que o Hospital seja equipado com uma ambulância própria 

para diminuir o tempo de espera por socorro na localidade em caso de uma emergência. 

O comércio local também está bastante estagnado e sobrevive de forma precária. Com raras exceções são 

poucas as pessoas de fora que chegam ao vilarejo, constituindo uma economia fechada e sem perspectivas de 

desenvolvimento.  Com a instalação do parque eólico espera-se um aumento da circulação de pessoas na localidade e, 

por consequência, vitalização do comércio local. 

Rio Grande 

Rio Grande conta com um aeroporto localizado a 12 km do centro da cidade sendo um dos maiores aeroportos 

do interior do Rio Grande do Sul. 

Dos três portos organizados do Estado, Rio Grande é o mais importante. Dotado de características naturais 

privilegiadas, capaz de ser desenvolvido racionalmente, em condições de atender a navegação de longo curso que 

exige boas profundidades.  

Rio Grande apresenta 88% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 65% de domicílios urbanos em 

vias públicas com arborização e 24,8% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença 

de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na 

posição 40 de 497, 369 de 497 e 199 de 497, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua 

posição é 546 de 5570, 3409 de 5570 e 1540 de 5570, respectivamente. 

Em relação à coleta de lixo, em Rio Grande o índice de lixo coletado vem aumentando gradativamente, 

atingindo, em 2010, 99,2% do total dos domicílios. 

De forma geral, o sistema de esgotamento sanitário é o mais deficitário entre os serviços de infraestrutura na 

região que abrange os municípios de São José do Norte e Rio Grande. Em relação à coleta de resíduos sólidos, de 
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responsabilidade das prefeituras municipais, observa-se uma melhora ao longo dos anos, abrangendo quase a 

totalidade dos municípios, principalmente nas zonas urbanas.  

5.4.3.6. Atividades econômicas das comunidades atingidas pelo empreendimento  

São José do Norte  

Conforme abordagem anterior, as atividades econômicas desenvolvidas pelos moradores de São José do Norte 

e Rio Grande são basicamente a pecuária, agricultura, pesca, comércio e prestação de serviços. Espera-se que todas as 

atividades acima sejam impactadas positivamente pelo aumento da circulação de pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente com o empreendimento. 

Distrito de Bojuru  

Espera-se um impacto positivo sobre as atividades econômicas desenvolvidas no distrito de Bojuru. O vilarejo 

possui uma estrutura bastante limitada no quesito prestação de serviços. Embora possua alguns estabelecimentos de 

comercio, o público alvo é muito restrito. A circulação de pessoas de fora pode trazer muitos benefícios para os 

comerciantes locais. 

Rio Grande 

O município de Rio Grande por onde apenas passará a Linha de Transmissão não sofrerá impacto econômico 

direto. No entanto bens e serviços poderão ser incrementos durante a fase de instalação da Linha de Transmissão 

quando o fluxo de pessoas de fora deverá aumentar. 

5.4.4. Caracterização das Condições de Saúde e de Doenças Endêmicas 

5.4.4.1. Doenças endêmicas 

O Relatório de Situação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde não aponta nenhum surto epidemiológico 

ou doenças endêmicas especificamente para os municípios de São José do Norte e Rio Grande. Apesar disso 

discutiremos as taxas de mortalidade infantil e doenças sexualmente transmitidas para avaliar as condições de saúde 

nesses municípios. 

São José do Norte  

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 6,9 para 1.000 nascidos vivos (IBGE, 2014). As internações 

devido a diarreias são de 0,1 para cada 1.000 habitantes (IBGE, 2016). Comparado com todos os municípios do estado, 

fica nas posições 235 de 497 e 395 de 497, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas 

posições são de 3856 de 5570 e 4734 de 5570, respectivamente. 

São José do Norte apresenta 74,3% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 20,2% de domicílios 

urbanos em vias públicas com arborização e 9% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada 
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(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica 

na posição 109 de 497, 475 de 497 e 376 de 497, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, 

sua posição é 1191 de 5570, 5108 de 5570 e 2914 de 5570, respectivamente. 

A Tabela 5.4.18 apresenta informações sobre nascimentos no município de São José do Norte entre os anos de 

1999 e 2008. Sendo que segundo o SINASC - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, os dados apresentados 

para o ano de 2008 são preliminares. Na linha referente a número de nascidos vivos observa-se uma significativa 

redução dos nascimentos de 1999 com 417 para 2008 com 308. 

Tabela 5.4.18. Informações sobre nascimentos no município de São José do Norte. Fonte: SINASC, 2009  

Informações sobre Nascimentos 

CONDIÇÕES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Número de nascidos vivos 417 371 387 356 329 306 335 307 294 308 

Taxa Bruta de Natalidade 17,9 15,6 16,1 14,7 13,5 12,5 13,5 12,2 11,6 11,9 

% com prematuridade 5,5 8,1 6,0 6,5 8,8 3,6 6,6 8,5 10,5 5,5 

% de partos cesáreos 24,0 29,1 34,1 31,2 30,1 33,0 36,1 42,3 36,1 36,5 

% de mães de 10-19 anos 26,2 23,2 20,2 25,0 20,7 26,8 24,2 20,2 25,2 25,6 

% de mães de 10-14 anos 0,2 0,3 1,6 0,6 - 0,3 0,9 1,3 2,4 - 

 

A Tabela 5.4.19 apresenta o coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas. Segundo o Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM) os dados de 2008 são preliminares. Destaque para o aumento dos óbitos 

relacionados à AIDS em 2007 apesar de não haver informações entre 2003 e 2006. Na Tabela 5.4.20 são apresentados 

os dados referentes à cobertura vacinal em menores de um ano. 

Tabela 5.4.19. Coeficiente de mortalidade para algumas causas selecionadas no município de São José do Norte.     
Fonte: SIM, 2009 

Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas - (por 100.000 habitantes)  

CAUSA DO ÓBITO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AIDS 4,1 - - - - 11,9 - 

Neoplasia maligna da mama (/100.000 mulheres) - 8,5 8,4 16,5 16,4 16,2 - 

Neoplasia maligna do colo do útero (/100.000 

mulheres) 
- 16,9 8,4 8,3 8,2 8,1 - 

Infarto agudo do miocárdio 103,5 74,0 61,2 52,3 59,8 75,2 65,6 

Doenças cerebrovasculares 91,1 94,5 110,2 40,2 71,8 95,0 57,9 

Diabetes mellitus 4,1 4,1 24,5 24,1 23,9 15,8 27,0 

Acidentes de transporte 12,4 4,1 4,1 20,1 - 19,8 11,6 

Agressões 8,3 4,1 4,1 - 23,9 4,0 - 
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Tabela 5.4.20. Cobertura vacinal em menores de um ano no município de São José do Norte. Fonte: SI/PNI, 2010. 

Menores de um ano - Cobertura Vacinal (%) por Tipo de Imunobiológico  

IMUNOBIOLÓGICOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BCG (BCG) 97,6 94,6 100,6 92,1 103,9 102,7 84,0 90,5 89,0 78,3 

Contra Febre Amarela (FA) - - - - - - - - - - 

Contra Haemophilus 

influenzae tipo b (Hib) 
124,8 120,9 28,9 1,2 - - - - - - 

Contra Hepatite B (HB) 110,2 95,9 94,4 107,6 86,6 97,0 97,7 99,7 94,5 98,4 

Contra Influenza (Campanha) 

(INF) 
59,6 74,4 65,1 69,5 70,3 70,0 74,1 66,6 59,5 67,1 

Contra Sarampo 105,7 89,2 102,0 - - - - - - - 

Dupla Viral (SR) - - - - - - - - 3,1 - 

Oral Contra Poliomielite (VOP) 107,8 100,3 107,0 110,6 91,2 98,5 94,5 95,6 94,5 93,5 

Oral Contra Poliomielite 

(Campanha 1ª etapa) (VOP) 
107,8 101,2 101,4 106,9 103,7 91,1 77,0 93,0 91,1 94,9 

Oral Contra Poliomielite 

(Campanha 2ª etapa) (VOP) 
106,8 114,7 100,3 99,8 98,0 95,5 84,1 93,1 86,9 91,2 

Oral de Rotavírus Humano 

(RR) 
- - - - - - 46,9 90,5 77,3 89,6 

Tetravalente (DTP/Hib) 

(TETRA) 
- - 64,3 110,6 90,5 98,5 95,8 95,9 94,5 85,1 

Tríplice Bacteriana (DTP) 107,8 100,3 30,9 - - - - - - - 

Tríplice Viral (SCR) 85,2 16,7 78,3 119,4 120,4 116,7 96,1 110,8 96,3 94,2 

Tríplice Viral (campanha) 

(SCR) 
- - - - 16,4 - - - - - 

Totais das vacinas contra 

tuberculose 
- - - - - - 84,0 90,5 89,0 78,3 

Totais das vacinas contra 

hepatite B 
- - - - - - 97,7 99,7 94,5 98,4 

Totais das vacinas contra 

poliomielite 
- - - - - - 94,5 95,6 94,5 93,5 

Totais das vacinas Tetra + 

Penta + Hexavanlente 
- - - - - - 95,8 95,9 94,5 85,1 

Totais das vacinas contra 

sarampo e rubéola 
- - - - - - 96,1 110,8 99,3 94,2 

Totais das vacinas contra 

difteria e tétano 
- - - - - - 95,8 95,9 94,5 85,1 
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Rio Grande 

A Tabela 5.4.21 apresenta os dados sobre os nascimentos no município de Rio Grande entre os anos 1999 e 

2008. Na linha referente ao total de nascimentos observa-se uma significativa redução do número de nascimentos 

Assim como uma gradativa redução no número de nascimento entre 1999 e 2008. 

 

Tabela 5.4.21.  Informações sobre nascimento no município de Rio Grande. Fonte: SINASC, 2009 

Informações sobre Nascimentos  

CONDIÇÕES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Número de nascidos vivos 3.580 3.329 2.979 2.846 2.744 2.775 2.666 2.641 2.585 2.505 

Taxa Bruta de Natalidade 19,6 17,8 15,8 15,0 14,4 14,4 13,6 13,4 13,0 12,8 

% com prematuridade 6,8 6,7 7,2 7,9 7,4 7,5 6,3 6,9 5,1 6,7 

% de partos cesáreos 42,6 39,8 43,3 45,2 47,8 49,2 48,3 48,5 52,3 53,5 

% de mães de 10-19 anos 22,5 23,3 22,5 21,3 21,5 18,4 21,9 20,6 19,8 20,2 

% de mães de 10-14 anos 0,5 0,7 0,6 0,9 0,8 0,5 0,6 1,1 0,6 1,0 

 

A Tabela 5.4.22 apresenta as causas de óbito em Rio Grande entre 2002 e 2008. Segundo o SIM os dados 

apresentados para o ano de 2008 são preliminares. Por se tratar de uma cidade portuária e com grande circulação de 

pessoas o município de Rio Grande tem sido alvo de constantes programas de prevenção a doenças sexualmente 

transmitidas principalmente AIDS. 

 

Tabela 5.4.22. Coeficiente de mortalidade para algumas causas selecionadas no município de Rio Grande. Fonte: 
SIM, 2009 

Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas (por 100.000 habitantes)  

CAUSA DO ÓBITO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AIDS 22,2 21,5 20,8 17,4 19,8 19,1 18,4 

Neoplasia maligna da mama (/100.000 mulheres) 13,3 26,4 27,2 28,8 23,6 31,2 36,7 

Neoplasia maligna do colo do útero (/100.000 

mulheres) 
6,1 7,1 11,1 6,0 16,7 9,8 13,9 

Infarto agudo do miocárdio 81,8 86,4 86,9 64,5 90,9 92,7 66,0 

Doenças cerebrovasculares 92,3 90,1 87,9 84,4 80,2 76,6 80,8 

Diabetes mellitus 32,2 29,9 26,5 38,4 39,1 35,8 30,7 

Acidentes de transporte 14,8 21,5 22,4 27,6 23,9 19,1 23,5 

Agressões 13,2 7,9 8,3 10,7 13,7 7,6 11,2 
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Na Tabela 5.4.23 se encontram os dados da cobertura vacinal para menores de 1 ano em Rio Grande. 

Tabela 5.423. Cobertura vacinal em menores de 1 ano no município de Rio Grande.  Fonte: SI/PNI, 2010 

Cobertura Vacinal (%) por Tipo de Imunobiológico- Menores de 1 ano 

Imunobiológicos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BCG (BCG) 100,3 90,3 102,5 114,6 104,2 111,1 111,2 103,4 93,4 107,4 

Contra Febre Amarela (FA) 0,1 0,0 - 0,0 - 1,5 - 4,0 0,1 1,1 

Contra Haemophilus 

influenzae tipo b (Hib) 
68,6 64,3 33,3 0,4 - - 0,0 - - 0,0 

Contra Hepatite B (HB) 78,6 76,7 80,4 83,8 88,3 89,5 90,2 94,8 89,5 90,3 

Contra Influenza (Campanha) 

(INF) 
61,5 142,6 97,7 87,0 87,8 80,8 85,8 68,1 64,8 63,4 

Contra Sarampo 83,1 87,3 84,4 - - - - - - - 

Dupla Viral (SR) - - - - - - - - 0,0 - 

Oral Contra Poliomielite 

(VOP) 
85,3 79,7 93,8 95,0 95,9 90,4 92,8 100,4 94,2 93,5 

Oral Contra Poliomielite 

(Campanha 1ª etapa) (VOP) 
91,1 101,2 108,3 102,5 95,0 95,6 85,9 89,7 101,1 97,8 

Oral Contra Poliomielite 

(Campanha 2ª etapa) (VOP) 
96,3 101,9 104,4 95,9 97,3 97,6 96,3 94,4 93,1 93,3 

Oral de Rotavírus Humano 

(RR) 
- - - - - - 38,6 76,3 81,0 85,1 

Tetravalente (DTP/Hib) 

(TETRA) 
- - 59,4 95,8 96,2 90,2 92,8 100,6 94,4 94,4 

Tríplice Bacteriana (DTP) 85,5 80,9 35,4 - - - - - - - 

Tríplice Viral (SCR) 72,2 14,4 78,9 101,7 124,8 87,9 90,6 110,5 108,4 92,1 

Tríplice Viral (campanha) 

(SCR) 
- - - - 37,7 - - - - - 

Totais das vacinas contra 

tuberculose 
- - - - - - 111,2 103,4 93,4 107,4 

Totais das vacinas contra 

hepatite B 
- - - - - - 90,2 94,8 89,5 90,3 

Totais das vacinas contra 

poliomielite 
- - - - - - 92,8 100,4 94,2 93,5 

Totais das vacinas Tetra + 

Penta + Hexavanlente 
- - - - - - 92,8 100,6 94,4 94,4 

Totais das vacinas contra 

sarampo e rubéola 
- - - - - - 90,6 110,5 108,4 92,1 

Totais das vacinas contra 

difteria e tétano 
- - - - - - 92,8 100,6 94,4 94,4 
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5.4.5. 5.4.5. Caracterização das Comunidades Tradicionais, Indígenas e Quilombolas 

5.4.5.1.  Comunidades tradicionais 

A Lei Nº 11.699 reconhece as Colônias de Pescadores, as Federações Estaduais e a Confederação Nacional dos 

Pescadores como órgãos de classe dos trabalhadores do setor artesanal da pesca, com forma e natureza jurídica 

próprias, obedecendo ao princípio da livre organização previsto no art. 8º da Constituição Federal (BRASIL, 2008). 

As principais organizações de pescadores artesanais identificadas no Rio Grande do Sul são as próprias Colônias 

de Pescadores; a Federação dos Pescadores do RS; o Fórum Regional dos Pescadores do RS; os Fóruns da Pesca e a 

Federação dos Sindicatos de Pescadores do Rio Grande do Sul (FESINPERS). As Tabelas 5.4.24 e 5.4.25 apresentam as 

entidades representativas de pescadores em São José do Norte e Rio Grande, respectivamente. 

Foi apresentado o empreendimento a comunidade de pescadores de São José do Norte e espontaneamente 

falaram que o melhor período para o trabalho de transposição dos cabos subaquáticos seria o período de defesa, que 

compreende os meses de junho a agosto. 

Os pescadores tem pleno conhecimento de que o empreendimento não irá influenciar a pesca com o trabalho 

de transposição dos cabos subaquáticos, informando-os pelo programa de Comunicação Social, a ser apresentado na 

Licença de Instalação do mesmo. 

Tabela 5.4.24. Entidades Representativas de Pescadores em São José do Norte 

Entidades Representativas de Pescadores em São José do Norte 

Entidades Endereço 

Centro Comunitário de Pescadores e 
Agricultores da Localidade da Várzea – CECOV 

Rua três, 5711 ap. 0550 – Várzea – São José do 
Norte/RS. 

Centro Comunitário de Pescadores e 
Agricultores da Localidade de Capivaras - 
CENTROCAPI. 

São José do Norte, RS. 

 

Cooperativa dos Pescadores Artesanais do 
Norte - COOPANORTE. 

Rua Jorge futuro – 330, Bairro Comendador 
Carlos Santos – São José do Norte/RS 
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Tabela 5.4.25.  Entidades Representativas de Pescadores em Rio Grande 

Entidades Representativas de Pescadores em Rio Grande 

Entidade Endereço 

Sindicato dos Pescadores de Rio Grande Rua Conde de Porto Alegre, 102 - s-1 - - Centro - 

Rio Grande, RS - CEP: 96200-330. 

Colônia de Pescadores Z 1 Rua Dezenove de Fevereiro, 588 Centro - Rio 

Grande / RS - CEP 96200-490. 

Associação de pescadores da Vila São Miguel Rua Alberto Torres, 23 – Vila São Miguel – Rio 

Grande/RS. 

Cooperativa de Pescadores da Vila São 

Miguel – COOPESMI 

Rua Alberto Torres, 23 - Vila São Miguel - Rio 

Grande/RS, CEP 96.212-740. 

Associação de pescadores profissionais 

Artesanais da Ilha Torotama 

Rua Ramiro Magalhães de Matos, 7 – Ilha da 

Torotama – Rio Grande/RS.  

Associação de Pescadores da Ilha dos 

Marinheiros – APPACIM 

Rua Frederico De Albuquerque, Ilha Dos 

Marinheiros, Rio Grande, RS - 96223-000. 

Associação de Pescadores e Aquicultores da 

Praia do Cassino – APAAC 

Av. Cassino, S/N, Rio Grande – RS – CEP 96210-

000. 

Cooperativa de Pescadores do Parque Coelho 

– COOPEPAC 

Rua Hellos Veloso, 757 – Parque Coelho – Rio 

Grande/RS. 

 

5.4.5.2.  Comunidades indígenas 

De acordo com os dados obtidos da FUNAI, existem 38 comunidades indígenas delimitadas, 72 declaradas, 17 

homologadas, 435 regularizadas, 114 em estudo e seis com portaria de interdição no Rio Grande do Sul. Já em relação 

às reservas indígenas existem 31 regularizadas e 15 encaminhadas. 

No Litoral Médio do Rio Grande do Sul foram identificadas 13 localidades/acampamentos indígenas, sendo oito 

delas confirmadas pela FUNAI como tradicionalmente ocupadas. Destes, uma está homologada (Cantagalo) e outra 

regularizada (Capivari) e as seis áreas adicionais estão em fase de estudo. Outras quatro áreas adicionais estão sendo 

regularizadas mediante aquisição como medida compensatória da obra de duplicação da BR 116, enquanto que outra 

área está cedida aos indígenas por proprietários privados.  

Atualmente os municípios de São José do Norte e Rio Grande não possuem indígenas aldeados/acampados em 

seu território. Caso alguma comunidade venha para o município, elas serão atendidas por uma Equipe Multidisciplinar 

de Saúde Indígena, vinculadas ao Ministério da Saúde, sendo essa uma equipe itinerante, que em parceria com os 

municípios é responsável pelo cuidado em atenção básica dos indígenas. Além da atuação da União, os municípios 

também têm o papel de oferecer o cuidado à saúde na rede de atenção à saúde, procurando acolher de forma 
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diferenciada a necessidade desta população. A SES/RS, através da Portaria n° 946/15 incentiva financeiramente os 

municípios com indígenas presentes no território para a qualificação da atenção básica. 

5.4.5.3.  Comunidades quilombolas 

De acordo com dados oficiais (dados da Fundação Cultural Palmares), o Brasil tem mais de 3.500 comunidades 

quilombolas, número que chega a 5.000 considerando outras fontes. Dessas, mais de 1.300 são reconhecidas 

(GERMANO, 2001; CARVALHO, 2003). 

No Rio Grande do Sul a presença negra é marcada por contradições e a principal delas se encontra no processo 

acentuado da colonização europeia no Estado. De um lado, as vantagens e os estímulos aos colonizadores europeus, 

de outro lado, a tentativa de silenciar as minorias étnicas existentes no Estado, desarticulando os contatos entre 

grupos e principalmente estimulando-os a rivalidades étnicas. Essa situação dificulta ainda hoje o reconhecimento das 

terras habitadas por estes grupos (GERMANO, 2001; CARVALHO, 2003). 

A forte presença do negro no Rio Grande do Sul contribuiu para se desenvolver formas paralelas de 

organizações sociais, incluindo as fugas, as revoltas, os mecanismos encontrados para preservar os cultos aos 

ancestrais e a manutenção da língua (GERMANO, 2001; CARVALHO, 2003). 

Foi somente no ano de 1988 que o Estado Brasileiro concedeu aos quilombolas direitos específicos entre eles o 

direito à propriedade de suas terras, conforme o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

A inclusão deste preceito constitucional foi motivada como forma de reparar uma injustiça histórica cometida pela 

sociedade escravocrata brasileira contra o povo negro. Uma reparação que se concretiza através do reconhecimento 

dos direitos das comunidades de descendentes dos antigos escravos possibilitando-lhes, finalmente, o acesso à 

propriedade de suas terras (Constituição Federal de 1988).  

O direito dos quilombolas à terra está associado ao direito à preservação de sua cultura e organização social 

específica, sendo que um dos principais problemas das comunidades quilombolas nos dias de hoje é o não 

reconhecimento da posse da terra habitada por eles. A titulação da terra é questão fundamental para a existência das 

comunidades. Já foram reconhecidas pela Fundação dos Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, 3000 

comunidades remanescentes de quilombos. Outras 1500 estão recorrendo ao INCRA para obtenção do título, que é 

direito previsto pela constituição de 1988. 

As comunidades quilombolas compõem um conjunto maior de grupos sociais, o dos povos e comunidades 

tradicionais. É considerado quilombola aquela pessoa que se autodetermina pertencente a esse grupo. A auto 

atribuição da identidade quilombola é um processo de reflexão da pessoa que pertence a um grupo historicamente 

constituído e que reivindica sua identidade como membro desse grupo. É ele o descendente daqueles que 

construíram, no passado, as comunidades de quilombos (Constituição Federal de 1988). 
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A Tabela 5.4.26 apresenta informações sobre as comunidades quilombolas do Estado do Rio Grande do Sul com 

localização, data da certificação, órgão certificador e distância dos empreendimentos. Em cinza se encontram 

assinaladas as duas comunidades quilombolas mais próximas. 

 

Tabela 5.4.26. Informações sobre as comunidades Quilombolas no Estado do Rio Grande do Sul. 

Informações sobre as comunidades Quilombolas no Estado do Rio Grande do Sul 

Nome Localização 
Data da 

Certificação 
Órgão Responsável 

Distância dos 

Empreendimentos 

Macanudos 
Rio Grande 

Vila da Quinta 
24/05/2013 

Fundação Cultural 

Palmares 
1,5 km em relação à LT  

Vila Nova* 
São José do Norte 

Capão do Meio 
28/04/2010 

Fundação Cultural 

Palmares 

6,5 km em relação à CGE 

Bojuru 

Vó Elvira 
Pelotas 

Monte Bonito 
24/03/2010 

Fundação Cultural 

Palmares 
35 km em relação à LT  

Alto do Caixão 
Pelotas 

Alto do Caixão 
24/03/2010 

Fundação Cultural 

Palmares 

50 km em relação à LT 

traçado 2 

Capororocas Tavares 03/02/2010 
Fundação Cultural 

Palmares 

54 km em relação à CGE 

Bojuru 

Olhos d’água Tavares 

Processo em 

andamento 

Aberto em 2007 

INCRA 
57 km em relação à CGE 

Bojuru 

Algodão 

Pelotas 

Colônia de São 

Francisco 

24/03/2010 
Fundação Cultural 

Palmares 
62 km em relação à LT  

Teixeiras Mostardas 19/08/2005 
Fundação Cultural 

Palmares 

80 km em relação à CGE 

Bojuru 

Beco dos 

Coloidianos 
Mostardas 19/08/2005 

Fundação Cultural 

Palmares 

85 km em relação à CGE 

Bojuru 

*A localização aproximada deste quilombola foi obtida junto ao INCRA. 

 

As duas comunidades assinaladas na Tabela 5.4.27 foram citadas pela Fundação Cultural Palmares como 

afetadas pelo empreendimento devido a sua proximidade com o CGE Bojuru.  

Na Figura 5.4.32 (Anexo 1) encontram-se informações sobre a localização das comunidades de Vila Nova e 

Macanudos, assim como o órgão responsável pela informação. 
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Tabela 5.4.27. Comunidades quilombolas mais próximas à área do empreendimento (Coordenadas UTM Datum: 
Sirgas 2000 Z22J) 

Comunidades quilombolas mais próximas à área do empreendimento 

QUILOMBOLA E(m) N (m) Fonte da Informação 

Vila Nova 446.959,34 6.490.651,08 INCRA 

Macanudos 380.976,00 6.450.692,00 http://www.cpisp.org.br/ - Comissão Pró Índio 

 

 

Figura 5.4.32. Comunidades tradicionais e sítios arqueológicos localizados no entorno do empreendimento. 

 

As comunidades quilombolas inseridas próximo à área do empreendimento serão tratadas no plano de ação 

para comunidades quilombola em atendimento a solicitação feita pela Fundação Cultural Palmares, que ainda aguarda 

aprovação. 

Este plano de ação apresenta a síntese das ações a serem executadas durante o mês de abril de 2018, visando 

à obtenção da licença prévia para o Complexo Eólico Bojuru e Linha de Transmissão 230kV SE Bojuru – SE Povo Novo. 

Este plano servirá também para atestar o cumprimento de evento contratual conforme plano de trabalho aprovado. 
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Nas entrevistas realizadas até o momento (com base no plano de trabalho submetido à Fundação Cultural 

Palmares) foi possível diagnosticar que há quilombolas nestas comunidades que não se identificam com a identidade 

quilombola. Isso pode indicar a necessidade da realização de projetos socioeconômicos que atuem com o resgate e 

valorização da cultura quilombola, por meio do estudo histórico do surgimento destas comunidades. 

Em relação à instalação do parque eólico, a comunidade do entorno (não quilombola) identificou como positivo 

o empreendimento (mais de 70% dos entrevistados). Nenhum indicou que o empreendimento pode ser negativo. Para 

a linha de transmissão, apenas a comunidade de pescadores manifestou que a passagem dos cabos no canal deveria 

ocorrer no período de defeso, tempo que os pescadores não estão em atividade de pesca.  

Esta manifestação dos pescadores deverá ser avaliada pelo projeto executivo para analisar a viabilidade de 

realizar a passagem de cabos como indicado e também indica a necessidade, na fase de instalação do 

empreendimento, a inclusão das comunidades de pescadores nos programas de comunicação social, com o objetivo 

de esclarecer que a tecnologia para passagem dos cabos submersos não geram impacto sobre a pesca.  

 

5.4.6. 5.4.6. Patrimônio Histórico, Cultural e Arquelógico 

D.1.6.1. Sítios arqueológicos 

Os sítios arqueológicos da região são abundantes em material cerâmico e escassos em material lítico. A região 

de instalação do empreendimento é referente ao núcleo de povoamento da tradição Tupi-guarani. 

Existem dois registros arqueológicos no Distrito de Bojuru: 

 Sítio RS-LC-37, Bojuru Velho “A” – Localizado a mais ou menos 3,0 km do caminho que leva do distrito de 

Bojuru à praia, em direção sul. Nele encontram-se fragmentos de cerâmica Tupi-guarani, fragmentos de 

matéria corante, lascas, alguns polidores de arenito, ossos e conchas.  

 Sítio RS-LC-38, Bojuru Velho “B” – distante 30 m do Sítio Bojuru Velho “A”, ao nordeste. O material 

arqueológico encontrado neste sítio e coletado por Pestana (2007) é representado por fragmentos de 

cerâmica Tupi-guarani. 

Bens tombados pelo IPHAE São José do Norte  

 

 

Centro Histórico de São José do Norte 

A cidade possui um centro histórico com traçado orgânico 

composto por ruas e quarteirões irregulares, as casas térreas e 

sobrados remanescentes da época colonial que guardam 

características da habitação urbana tradicional e uma praça 
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central onde no entorno se encontram várias edificações de 

significativo valor histórico e arquitetônico. 

Fonte: 

http://www.iphae.rs.gov.br/Main.php?do=BensTombadosDetalh

esAc&item=55700 

 

Prefeitura Municipal 

A Prefeitura de São José do Norte foi construída em 1898, pelo 

arquiteto francês Constant Mathelin, durante a gestão do então 

intendente municipal Francisco José Pereira, sendo um dos 

primeiros prédios construídos no Estado para sediar a Intendência 

municipal. O prédio possui área construída de 535m. 

Fonte: 

http://www.iphae.rs.gov.br/Main.php?do=BensTombadosDetalh

esAc&item=15702 

 

 

Bens tombados pelo IPHAE Rio Grande 

 

 

Antigo Quartel General 6º G.A.C. 

Localizado na Rua General Neto, nº 34, este prédio foi 

tombado em 21/12/1992 (Portaria: 09/90 de 13.07.90; 

Número do Processo: 00798-08.04-CODEC/90). 

Construído em 1892 pelo Major Eng. Antonio Gomes da 

Silva Chaves funcionou como Sede do Comando do 6º 

Distrito Militar. O prédio localiza-se na esquina e possui 

planta em “L”, com pátio interno e dois pavimentos. Suas 

características estéticas são típicas do ecletismo. A 

edificação foi adquirida pela prefeitura de Rio Grande e 

foi restaurada na década de 1990, passando a sediar 

secretarias do município. 

Antigo Quartel General em Rio Grande, tombado pelo 
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IPHAE 

Fonte: http://www.panoramio.com/photo/6525370 

 

Casa (Sobrado) dos azulejos 

Localizado na Rua Marechal Floriano, nº 101/103, este 

prédio foi tombado em 11/02/1983 (Portaria: 07/83 de 

07.02.83; Número do Processo: 03208-25.00-SCDT/82). 

Conforme já mencionamos o prédio foi construído entre 

1862 e 1864 e caracteriza-se por um sobrado de esquina 

revestido de azulejos portugueses, sendo um dos poucos 

exemplares preservados no estado.     

Fonte: 

http://www.iphae.rs.gov.br/Main.php?do=BensTombado

sDetalhesAc&item=15627 

 

Complexo Rheingantz 

O conjunto de edificações do Complexo industrial 

Rheingantz foi tombado recentemente, em 16/07/2012 

(Portaria 38/2012; Número do Processo: 2778-1100/95-

1). O tombamento inclui a fábrica, a vila operária e o sítio 

ferroviário da cidade. 

Complexo Industrial Rheigantz, tombado pelo IPHAE.  

Fonte: 

http://zerohora.rbsdirect.com.br/imagesrc/14349509.jpg

?w=620 

 

Hotel Paris 

O prédio localiza-se na Rua Marechal Floriano nº 112. Foi 

incluído no Livro Tombo Histórico em 04/03/1983 

(Portaria 08/83; Número do Processo: 03127-25.00-

SCDT/82). O prédio foi construído no início do século XIX 

e abrigou, primeiramente, uma residência particular. 

Posteriormente passou a funcionar como hotel. A 

edificação possui um pátio interno com uma fonte de 
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mármore e sua arquitetura remete ao estilo espanhol. 

Prédio do Hotel Paris, tombado pelo IPHAE.  

Fonte: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/H

otel_Paris,_Rio_Grande,_Brazil0000.JPG 

 

Prefeitura Municipal 

Localizada na Rua General Neto nº 44. Foi incluído no 

Livro Tombo Histórico em 13/12/1982 (Portaria 14/82 

retf. 15/86. Número do Processo: 02956-25.00-SCDT/82). 

O prédio foi construído em 1824 por Joaquim Rasgado 

para uso residencial. Foi adquirido pela Intendência 

Municipal em 1894. Este prédio sofreu várias reformas no 

final do século XIX substituindo as características coloniais 

por elementos neoclássicos. Em 2006 o prédio sofreu um 

grande incêndio e atualmente encontra-se em processo 

de restauração. Prédio da Prefeitura de Rio Grande, 

tombado pelo IPHAE.  

Fonte:http://www.setur.rs.gov.br/multimidia/max123299

5061prefeitura.JPG 

 

Casa da Alfândega 

Localizada na Rua Marechal Floriano Foi incluído no Livro 

Tombo Histórico Nº 404; Vol. 1; F. 065 em 04/09/1967 

(Número do Processo: 0765-T-65).  

Prédio da Alfândega, tombado pelo IPHAN.  

Fonte:http://3.bp.blogspot.com/4rKJXFnX9ac/Twhoqi1e7

QI/AAAAAAAACUU/JrfUkP7ToI/s1600/394784_12261947

4523779_100003271807388_116226_2127385755_n.jpg 
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Matriz São Pedro e Capela de São Francisco (Museu de 

Arte Sacra de Rio Grande) 

Livro Tombo Belas Artes Nº 071; Vol. 1; F. 013 em 

15/05/1938 (Número do Processo: 0001-T-38). OBS.: “O 

tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a 

Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 

13/08/85, referente ao Proc. Administ. Nº 13/85/SPHAN. 

Cancelado o tombamento do pátio na forma do disposto 

no artigo único do Decreto-lei nº 3866, de 29/11/1941, no 

despacho do Sr. Presidente da República, datado de 

11/03/1948. Matriz São Pedro, tombado pelo IPHAN.  

Fonte: 

http://farm7.staticflickr.com/6228/6356472445_36c0ea2

12d_z.jpg 

 

Capela São Francisco – Museu de Arte Sacra, tombado 

pelo IPHAN.  

Reúne um dos acervos mais completos do Brasil. A pedra 

fundamental para construção do convento foi lançada em 

1693 e as obras contaram com as esmolas recolhidas 

entre a população da cidade. Durante o século XIX, as 

instalações do convento foram utilizadas pela Assembleia 

Provincial e Tesouraria-Geral da Província, e também 

hospedaram as tropas federais que combateram os 

revoltosos de Canudos, em 1897. O convento foi 

reformado por frades alemães, em 1902. 

Fonte:http://3.bp.blogspot.com/_xiIJavydwCk/TGATUgUO

VXI/AAAAAAAAA8c/uLOuTwbqb70/s1600/100_6721.JPG 

 

5.4.7. 5.4.7. Considerações finais  

As origens sociais das comunidades indígenas, quilombolas e pesqueiras se associam aos processos históricos 

de composição do território brasileiro. O tradicionalismo delas se envolve na constituição de suas vidas cotidianas e se 

reflete nos seus modos de vida específicos, que se reproduzem entre resistências, assimilações e transformações em 

conjunto com a sociedade. 
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Os impactos socioeconômicos negativos sobre a população local revelaram-se insignificantes para este 

empreendimento, porque não haverá necessidade de remoção das comunidades tradicionais. Entretanto, a circulação 

de novas pessoas nas comunidades de entorno, quando não abordados nos programas de comunicação social, pode 

gerar sentimento de insegurança para as comunidades que ali residem. O aumento da circulação de pessoas é maior 

na fase de instalação do empreendimento, diminuindo na fase de operação. Poderá haver aumento do uso de 

recursos da saúde e outros serviços em uma área programada para atender um número fixo de cidadãos. Essas 

características são apenas probabilísticas. Os programas de educação ambiental e programas de comunicação social e 

socioambiental podem controlar e indicar ações necessárias para mitigar ou anular esses possíveis impactos. Esses 

programas devem ser elaborados para a fase da solicitação da licença de instalação, quando o projeto estará 

consolidado, com cronograma de obras e estabelecido ao longo do projeto o número de funcionários necessários para 

atuarem no empreendimento.  

No entanto, empreendimentos eólicos, especialmente aqueles que não necessitam deslocar pessoas de suas 

residências, como o presente empreendimento, tendem a apresentar diversos impactos positivos. A implantação do 

empreendimento poderá contribuir para a ampliação da oferta de empregos e geração de renda, seja do setor 

privado, como do público, e tanto na fase de implantação como de operação, com reflexos na dinamização da 

economia local e regional. Para potencializar estes efeitos, se propõe, especificamente, um Programa de 

Potencialização dos Benefícios Econômicos, por meio do apoio ao desenvolvimento dos negócios e a capacidade 

produtiva e empreendedora local, onde se pretende incentivar empreendedores locais a participar no suprimento de 

materiais, produtos e serviços e priorizar a contratação e o aproveitamento de mão de obra local através de um 

Programa de Contratação de Mão de Obra. 

Além da geração de renda, especialmente, na fase de implantação do empreendimento, haverá também o 

aumento da aquisição de recursos para a prefeitura por meio dos impostos gerados pelo empreendimento. Estes 

recursos contribuirão para o desenvolvimento dos municípios, especialmente São José do Norte.  

A comunidade no entorno do empreendimento também identifica que o projeto eólico possui características 

positivas que contribuirão com o desenvolvimento da comunidade. Mais de 73% das pessoas entrevistadas dizem que 

o empreendimento será bom ou ótimo para a região. Os demais entrevistados acham que não fará diferença. Nenhum 

entrevistado identificou o empreendimento como negativo.  

Programa de contratação de mão -de-obra e comunicação social  

Algumas considerações e proposições devem ser feitas de forma a auxiliar a incrementar as diretrizes que 

deverão ser observadas pelo empreendedor e suas empresas contratadas, para a seleção da mão de obra para as 

fases de implantação e operação do empreendimento, visando colaborar com o processo de desenvolvimento 

sustentável de sua área de influência: 

a) Identificar as funções operacionais previstas para as fases de implantação e de operação do empreendimento, 

indicando o número de trabalhadores requeridos e a sua formação; 
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b) Identificar os centros de apoio ao trabalhador e outras entidades com essa finalidade; 

c) Comunicar às entidades identificadas de apoio ao trabalhador da oferta de mão de obra requerida para a 

instalação/operação do empreendimento; 

d) Definir os cursos rápidos requeridos para trabalhar na implantação ou na operação do empreendimento; 

e) Divulgar vagas requeridas nas entidades oficiais; 

f) Iniciar as contratações. 

Programa de potencialização dos benefícios econômicos  

Apresentar iniciativas do empreendedor visando colaborar para o desenvolvimento sustentável do município: 

a) Apoio ao desenvolvimento dos negócios e capacidade produtiva e empreendedora local; 

b) Apoio à educação e formação de mão de obra. 

6. ANÁLISE INTEGRADA 

A área de implantação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados, possui aproximadamente 6.000 

ha e 130 km de linha de transmissão. Foi considerada uma área de influência no entorno do empreendimento de 1 

km, totalizando cerca de 18.000 ha. Toda esta área é um mosaico da paisagem formado por ambientes com campo, 

áreas úmidas, capões de restinga, rizicultura, silvicultura e dunas, sob a influência a leste do Oceano Atlântico e a 

oeste da Laguna dos Patos. A partir do diagnóstico realizado foi possível definir um mapa de sensibilidade ambiental 

(Mapa 1 – Sensibilidade Ambiental), que apresenta as restrições ambientais legais, bem como as medidas adotadas 

pelo órgão ambiental do Rio Grande do Sul, FEPAM, para os licenciamentos.  

Atendendo a Lei Federal nº 12651/2012 e a Lei Estadual nº 11.520/2000, foram definidas as seguintes áreas de 

preservação permanente (APP): 

 na margem da Laguna dos Patos foi considerada uma faixa de APP de 100 m; 

 na margem de lagoas menores que 20 ha foi considerada uma faixa de APP de 50 m; 

 na margem de lagoas maiores que 20 ha foi considerada uma faixa de APP de 100 m; 

 na margem dos cursos d’água de até 10m foi considerada uma faixa de APP de 30 m; 

 na margem dos cursos d’água de entre 10 e 50 m foi considerada uma faixa de APP de 50 m; 

 toda a área de dunas, coberta ou não por vegetação nativa, foi considerada APP. 

Para atender Lei Estadual nº 10.116/1994, Art. 12º, §1º e §2º, foi mantido um afastamento mínimo de 1.500 m das 

áreas urbanas ou parcialmente urbanizadas, conforme definição de categorias de urbanização. 

Atendendo a Portaria FEPAM n.º 118/2014: 

 foi estabelecida uma faixa de transição de 15 m no entorno das áreas de ocorrência confirmada das espécies 

protegidas de peixes anuais de maneira a garantir a dinâmica hídrica de ambientes aquáticos temporários; 
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 foi definida uma área de 200 m de distância das áreas de mata nativa, dunas e áreas úmidas, pois podem 

abrigar espécies ameaçadas da herpetofauna;  

 foi definida uma área de 300 m de distância de corpos d’água com superfície superior a um hectare, bem 

como das matas nativas com área maior que 20 hectares para garantir a manutenção das rotas de 

deslocamento e áreas de forrageio de morcegos; 

 foram registradas todas as tocas de tuco-tuco (Ctenomys sp.), não podendo ser implantados aerogeradores 

nestes locais de ocorrência;  

 foi definido um raio de 300 m das áreas úmidas, garantindo uma área de amortecimento para a avifauna. 

Para atender a Lei Federal nº 11428/2006, conhecida como Lei da Mata Atlântica, foram mapeadas todas as matas 

nativas. 

Em atendimento as medidas adotadas pela FEPAM para licenciamento no RS, foi adotado um distanciamento mínimo 

de 400 m das áreas com residências e edificações de permanência prolongada, não podendo ultrapassar os limites 

estabelecidos pelas NBR 10.151/2000 e NBR 10.152/2000 a partir de medições de ruído realizados em aerogeradores 

similares aos que serão utilizados no empreendimento. 

Cabe informar, que no momento da redação deste relatório, as portarias fepam supracitadas passam por revisão do 

Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) e deverão passar a constituir uma única resolução, sendo as 

portarias FEPAM revogadas após a publicação da Resolução Consema que unificara as portarias em um único 

dispositivo para regrar o licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul. 

O capítulo a seguir apresenta a identificação e avaliação de impactos ambientais decorrentes das fases de 

planejamento, instalação e operação deste empreendimento e na sequência sãoo apreentadas as áreas de influência, 

prognóstico ambiental e finalmente as respectivas medidas preventivas, mitigadoras, compensatórias ou 

potencializadoras. A avaliação de impactos e medidas é fruto de uma análise integrada dos meios físico, biótico e 

socioeconômico. 

6.1. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

As informações presentes neste capítulo permitirão a identificação, avaliação e quantificação dos aspectos e impactos 

ambientais gerados durante o processo de planejamento, implantação e operação do Complexo de Geração Eólico 

Bojuru e Sistemas Associados. Ao realizar a caracterização dos impactos o empreendedor contempla a solicitação 

presente no termo de referência para elaboração de Estudo de Impacto Ambiental disponibilizado pela IBAMA.  

A caracterização dos impactos compreende um instrumento de política ambiental capaz de assegurar o exame 

sistemático dos impactos ambientais do empreendimento, conforme preconiza o Decreto nº 6.848, de 14 de Maio de 

2009 (BRASIL, 2009). 

A fim de definir impacto ambiental será utilizado o conceito presente na resolução do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente Nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Nesta resolução o impacto ambiental é definido como qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
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resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; II – as atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; V – a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA, 1986). Cabe salientar que as alterações ambientais 

promovidas pelos impactos podem ser positivas ou negativas. 

Caracterizar os possíveis impactos ambientais provenientes da implantação de um empreendimento eólico é 

fundamental para o planejamento das ações de controle e mitigação, auxiliando assim no processo de tomada de 

decisão e consequente manutenção da qualidade ambiental. 

A função da avaliação de impactos ambientais no processo decisório é a mais reconhecida. As pessoas encarregadas 

pela tomada de decisões, públicas ou privadas, decidem acerca daquilo que lhes é submetido.  Logo, a prevenção do 

dano ambiental não pode começar pelo fim (a tomada de decisão), mas, é claro, pelo começo, ou seja, a formulação, a 

concepção e a criação de projetos e alternativas de soluções para determinados problemas. Assim, a função do 

processo de avaliação de impactos ambientais seria o de incitar os proponentes a conceber projetos ambientalmente 

menos agressivos e não simplesmente julgar se os impactos de cada projeto são aceitáveis ou não (SÁNCHEZ, 2008). 

A avaliação de impactos tem também o papel de facilitar a gestão ambiental do futuro empreendimento. A maneira 

de implementar as medidas mitigadoras e compensatórias, seu cronograma, a participação de outros atores e os 

indicadores de sucesso do processo de gestão podem ser definidos durante o processo de avaliação de impactos 

ambientais, o qual não termina com a aprovação de uma licença, mas deve continuar durante todo o ciclo de vida do 

projeto (SÁNCHEZ, 2008). 

6.2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

Os impactos ambientais serão avaliados nos meios físico, biótico e socioeconômico, para cada fase do 

empreendimento: planejamento, implantação e operação e serão caracterizados e classificados a fim de compor a 

matriz de Impactos e Medidas. A metodologia utilizada para avaliação de impactos e medidas é apresentada a seguir. 

6.3. CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS 

Os impactos serão caracterizados de acordo com: a natureza, a magnitude, a importância, a duração, a 

reversibilidade, a temporalidade, a abrangência e a probabilidade de ocorrência dos impactos avaliados. 

D) Natureza 

Os impactos podem ser negativos ou positivos, conforme o resultado de sua interação com o descritor analisado. 

Podem ocorrer casos onde um impacto seja positivo para um determinado descritor e negativo para outro. 

b) Magnitude e Importância 

O Quadro 1 conceitua Magnitude e Importância, apresenta suas respectivas classificações e consequentes valorações. 
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Quadro 1. Conceito, classificação e valoração de Importância e Magnitude. 

Conceito Classificação Valoração 

Magnitude – característica do 

impacto relacionada ao porte 

ou grandeza da intervenção no 

ambiente.  

Baixa – de magnitude inexpressiva, inalterando a 

característica ambiental considerada. 

1 a 3 

Média – de magnitude expressiva, porém sem alcance para 

descaracterizar a característica ambiental considerada. 

4 a 7 

Alta – de magnitude tal que possa levar a descaracterização 

da característica ambiental considerada. 

8 a 10 

Importância – característica do 

impacto que traduz o 

significado ecológico ou 

socioeconômico do ambiente a 

ser atingido. 

Baixa – de intensidade não significativa, não implica em 

alteração das características do meio. 

1 a 3 

Média – intensidade da interferência com dimensões 

recuperáveis. 

4 a 7 

Alta – intensidade da interferência que acarreta perda 

considerável de qualidade do meio. 

8 a 10 

c) Duração 

O tempo de duração dos impactos é avaliado em relação ao tempo de duração do empreendimento. 

Os impactos permanentes são aqueles que uma vez ocorridos perduram até o encerramento das atividades do 

empreendimento e que marcam por longo período o ambiente em que ocorreram. A retirada de cobertura vegetal da 

área pode ser utilizada também para exemplificar o impacto permanente, porque mesmo que esteja prevista a 

revegetação posterior da área, a composição e a estrutura a ser implantada não serão as mesmas da original, portanto 

o ambiente alterado não será mais o mesmo até o final das atividades do empreendimento. 

Os impactos temporários são aqueles que ocorrem apenas em um determinado período, não se repetindo ao longo 

do tempo e que não marcam de forma permanente o ambiente no qual ocorreram. Um exemplo de impacto 

temporário é o aumento de ruído decorrente das obras de implantação do empreendimento, uma vez concluída a 

obra cessará este tipo de impacto. 

d) Reversibilidade 

Existem impactos que são reversíveis, ou seja, podem ser corrigidos, não deixando evidências no ambiente que foi 

alterado. Porém, outros impactos são irreversíveis, uma vez gerados não há como corrigi-los de tal forma que não 

sejam percebidos ou detectáveis no ambiente em que ocorreram. 
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e) Temporalidade 

Traduz o espaço de tempo em que o ambiente é capaz de retornar a sua condição original.  Os impactos podem ser de 

curto prazo (0 a 3 anos), de médio (4 a 9 anos) ou de longo prazo (acima de 10 anos). Este prazo refere-se ao tempo 

decorrido entre a instalação/operação do empreendimento e a ocorrência do referido impacto. 

D) Abrangência 

Traduz a extensão de ocorrência do impacto indicando as áreas de influência (direta ou indireta). 

São considerados impactos diretos aqueles percebidos apenas na área do empreendimento e no seu entorno 

imediato (raio de 1 km), já os impactos indiretos são aqueles que provocam mudanças perceptíveis na região ou 

microrregião onde está inserido o empreendimento (raio de 10 km). 

D) Probabilidade de ocorrência 

Os impactos podem ser classificados também de acordo com a sua probabilidade de ocorrência. 

Os impactos serão classificados como Altos se sua ocorrência for certa e para eles devem ser previstas medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias. Os impactos em que a ocorrência for provável serão classificados como Médios e 

aqueles que forem improváveis de ocorrerem serão classificados como Baixos.  

6.4. METODOLOGIA PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

Os impactos do empreendimento serão analisados a partir de versão adaptada da metodologia proposta por LEOPOLD 

et al. (1971). Após a identificação e avaliação dos impactos ambientais, serão propostas medidas preventivas, 

mitigadoras e/ou compensatórias que evitem, minimizem e/ou compensem os efeitos negativos decorrentes dos 

impactos gerados pelo empreendimento. Quando da ocorrência de impactos positivos, poderão ser propostas 

medidas potencializadoras. 

Como resultado desta metodologia, os impactos brutos serão apresentados em uma matriz, enquanto em outra 

matriz serão apresentados os impactos mitigados, isto é, supondo-se a aplicação das medidas propostas pelo estudo. 

A seguir estão descritos os atributos que serão considerados nas matrizes de interação, as valorações e as operações 

realizadas, até obter a matriz mitigada (impactos minimizados). 

6.5. MATRIZ DE PROBABILIDADE E PERFIL TEMPORAL  

A Matriz de Probabilidade e Perfil Temporal é definida pelas três variáveis descritas abaixo: 

• Duração: relaciona-se com a duração do impacto, que pode ser: 1 (Temporário) ou 3 (Permanente); 

• Reversibilidade: relaciona-se com a capacidade de reversão do impacto, que pode ser: 1 (Reversível) ou 3 

(Irreversível); 
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• Temporalidade: relaciona-se com o efeito do impacto, que pode ser: 1 (Curto prazo), 2 (Médio prazo) e 3 (Longo 

prazo); 

• Abrangência: relaciona-se com a extensão de ocorrência do impacto nas áreas de influência do empreendimento, 

que pode ser: 1 (Direta) ou 3 (Indireta); 

• Probabilidade: relaciona-se com a possibilidade de ocorrência do impacto. A probabilidade é classificada segundo os 

seguintes valores: 1 (Baixa), 3 (Média) e 5 (Alta). 

A valoração destes atributos constitui-se no produto destes, compreendendo um intervalo de 1 a 405. 

6.6. MATRIZ DE MAGNITUDE E IMPORTÂNCIA 

A Matriz de Magnitude e Importância dos impactos é definida pela valoração destes parâmetros, de acordo com os 

critérios apresentados no Quadro 1. A magnitude pode variar de ±1 a ±10, o sinal indica a natureza do impacto, se 

positivo “+” se negativo “-”. A importância também varia de 1 a 10, e acompanha o sinal da magnitude. 

A valoração desta matriz constitui-se no produto destes, compreendendo um intervalo de 1 a 100. 

6.7. MATRIZ DE CRUZAMENTO 

A partir da Matriz de Probabilidade e Perfil Temporal e da Matriz de Magnitude e Importância, é possível realizar uma 

média geométrica dos seus valores, obtendo-se valores entre um intervalo de 1 a 100 que representará o impacto 

bruto do empreendimento. Obtém-se, então, a Matriz de Impactos Brutos. O Quadro 2 exemplifica a sistemática de 

valoração de impactos, tem-se: 
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Quadro 2. Exemplo de determinação da matriz de impactos brutos. 

Impacto: corte de espécimes vegetais 

Matriz de Probabilidade e Perfil Temporal (MPP) Matriz de Magnitude e importância (MMI) 

Duração (D): 3 (Permanente) 

Reversibilidade SÃO: 1 (Reversível) 

Temporalidade (T): 2 (Médio prazo) 

Abrangência (A): 1 (Direta) 

Probabilidade (P): 3 (Média) 

Magnitude (M): -8 

Importância (I): -6 

MPP = (D x R x T x A  x P) = 18 MMI = (M X I) = 48 

Matriz de Impactos Brutos (MIB) 

    √(                 )  (     ) / 2 =  √(   )  (   ) / 2 

    √(  )   (  )    = - 15* 

* O sinal, arbitrado no final, indica a natureza do impacto. 

 

A análise dos impactos permite a identificação das medidas preventivas, mitigadoras, compensatórias ou 

potencializadoras. Após a elaboração da Matriz de Impactos Brutos, parte-se para a Matriz de Impactos Mitigados. A 

eficiência das medidas é, então, valorada, atribuindo-se valores de 0 a 10. A determinação da Matriz de Mitigação se 

dá através da combinação entre a Matriz de Impacto Bruto e o valor atribuído à eficiência da medida. 

A Matriz de Impacto Mitigado é aquela onde serão consideradas as medidas preventivas, mitigadoras, compensatórias 

ou potencializadoras, interagindo com as fases de ocorrência do empreendimento, isto é, empreendimento 

otimizado. 

Para facilitar o entendimento da forma de operação das matrizes numéricas, complementa-se o exemplo já citado 

anteriormente: 

 Impacto: corte de espécimes vegetais na área  

 Medida de mitigação: instalação de cortina vegetal 

 1°) Valor atribuído à eficiência da medida (M): 4 

 2°) Resultado da matriz de impacto bruto (MIB):     √(  )   (  )   = - 15 

3°) Matriz de Medidas de Mitigação (MM):    
       

  
  

      

  
   

4°) Resultado final da Matriz de Impactos Mitigados (MIM):   
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 MIM = MIB – MM = -15 + 6 = -9 

Como observado, o impacto submetido à medida assume um valor inferior à situação anterior. Entretanto, cabe aqui 

salientar que em alguns casos não é possível a adoção das medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias ou as 

mesmas são insignificantes ou inexistentes. 

A Figura 6.1.1 apresenta esquematicamente as matrizes de cruzamento até a obtenção da matriz mitigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.1. Cruzamento esquemático das matrizes. 

 

A descrição detalhada dos impactos identificados para cada descritor urbano-ambiental é apresentada no item 6.4. e 

o resumo da avaliação de impactos é apresentado no Quadro 3. No item 10 e Quadro 4 são apresentados os impactos 

com as respectivas medidas preventivas, mitigatórias, compensatórias e/ou potencializadoras. 

 

6.8. APRESENTAÇÃO DOS IMPACTOS 

6.8.1. Impactos Ambientais Identificados para a Fase de Planejamento 

A fase de planejamento é a fase de captação de recursos, estudos ambientais e socioeconômicos e projetos, e, por 

esta razão, geralmente, não ocorrem impactos sobre os meios físico e biótico que nesta fase são objeto apenas de 
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observação, monitoramento e diagnóstico. Contudo, por exigência técnica e legal há a necessidade de instalação de 

torre anemométrica para medir as condições de vento na região. Já o meio socioenconômico é mais suscetível, pois a 

possibilidade da instalação de certos tipos de empreendimento pode desencadear um processo de mudança do uso 

do solo no entorno. 

Meio Biótico  

D) Colisões com torres anemométricas 

Durante a fase de planejamento de um parque eólico é necessário, entre outros estudos, a avaliação dos ventos 

ocorrentes na área. Para isso, são instaladas torres anemométricas que fazem a medição da velocidade dos ventos em 

diferentes alturas. 

A implantação dessas torres pode causar impacto à fauna, principalmente a fauna alada (aves e morcegos), a qual está 

sujeita a colisões com essas estruturas durante seu deslocamento aéreo. 

Este é um impacto negativo, permanente, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, 

de baixa magnitude e média importância. 

Meio Socioeconômico  

D) Impacto social – percepção da população sobre o empreendimento 

Os dados da pesquisa quali-quantitativa sócio-referenciada demonstram, de forma geral, que o impacto, sobre a 

percepção da população, decorrente da possibilidade de instalação deste tipo de empreendimento é positivo. 

A população residente ou frenquentadora da área de estudo, possui conhecimento do que é um parque eólico, aceita 

a possibilidade de modificação na paisagem e partilha a noção de que a geração de energia eólica é classificada como 

energia limpa. 

Este é um impacto positivo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, 

de média magnitude e alta importância. 

 

6.8.2. Impactos Ambientais Identificados para a Fase de Implantação 

Meio Físico  

Os impactos sobre o meio físico estão diretamente relacionados com a construção das estruturas e obras civis 

necessárias à implantação de parques eólicos. A construção das estradas e plataformas dos aerogeradores é, durante 

a implantação, o principal causador de impacto, pois envolve a movimentação de solo, implantação de drenagem e 

circulação de máquinas pesadas. 
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D) Movimentação de terra 

A instalação das edificações civis para o canteiro de obras, plataformas, fundações dos aerogeradores, acessos, entre 

outros, certamente envolverá um volume considerável de movimentação de terra, especificado futuramente no 

projeto executivo. 

A quantificação real deste impacto só poderá ser realizada quando forem conhecidos os volumes e perfis de 

terraplenagem, entretanto sabe-se que uma das premissas dos projetos de usinas eólicas é o baixo impacto na 

paisagem. 

Este é um impacto negativo, permanente, irreversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

baixa magnitude e alta importância. 

b) Mudança de nível do lençol freático 

Para a construção das fundações dos aerogeradores é necessário realizar um rebaixamento do lençol freático através 

da instalação de ponteiras no entorno do local. Após a construção da fundação a área é aterrada novamente e as 

ponteiras retiradas, o que normaliza o nível do freático ao seu estado natural. 

Este é um impacto negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 

c) Modificações de drenagens  

A implantação do sistema de drenagem ao longo do trecho também pode causar localmente um aporte de areia nas 

drenagens por erosão.  

Este é um impacto negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

média magnitude e baixa importância. 

d) Processos erosivos 

A movimentação de terra tende a intensificar os processos erosivos, especialmente porque a área é formada por 

depósitos eólicos inconsolidados em forma de dunas e de planícies arenosas nos locais interdunas. A ocorrência de 

processos erosivos durante a movimentação de terra é provável devido à exposição das camadas de areia 

inconsolidadas. 

Na área em estudo, a suscetibilidade à erosão é potencializada pela energia do relevo (fatores topográficos), que 

aliado às chuvas e aos ventos pode ocasionar processos erosivos significativos. A execução inadequada da limpeza do 

terreno, de cortes e aterros, da recomposição do terreno, do transporte de materiais e disposição de bota-foras são 

alguns exemplos de atividades que podem acentuar os processos erosivos. 

Este é um impacto negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

média magnitude e baixa importância. 
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e) Aumento da concentração de material particulado no ar 

Com o início das obras do parque eólico haverá um aumento da circulação de veículos e máquinas, bem como a 

movimentação de terra para a abertura de acessos e a fundação dos aerogeradores, aumentando a concentração de 

material particulado no ar. 

Este é um impacto negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 

D) Compactação do solo 

A construção das estradas e plataformas dos aerogeradores exige a circulação de máquinas pesadas durante todo o 

período de obras, o que pode ocasionar a compactação do solo. 

Este é um impacto negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 

D) Emissão de gases poluentes oriundo da circulação de veículos 

Durante todo o período da obra civil há um grande número de caminhões e máquinas circulando pelo canteiro de 

obras, o que deve aumentar a emissão de gases poluentes.  

Este é um impacto negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 

D) Contaminação do solo e da água por vazamentos 

Como o empreendimento não necessita de materiais contaminantes para a sua execução, não são esperados maiores 

impactos quanto à contaminação do solo e da água. Por estar em um terreno bastante permeável, é necessário um 

cuidado especial para a manutenção de máquinas e caminhões evitando-se assim qualquer tipo de vazamento.   

Este é um impacto negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

D) Contaminação do solo pelo descarte incorreto de resíduos 

A obra de implantação de um parque eólico envolve a geração de inúmeros tipos de resíduos além de contar com a 

contratação de muitos operários das mais diversas qualificações. Estes dois fatores aliados podem contribuir para o 

descarte incorreto dos resíduos gerados. 

Este é um impacto negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 
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Meio Biótico –  Flora 

D) Remoção da Cobertura Vegetal 

Ocorre na área do empreendimento um mosaico de paisagens. As bases dos aerogeradores, bem como as vias 

internas de acesso, entrarão eventualmente em conflito com a escassa cobertura vegetal. Já o Sistema Lacustre, fica 

limitado à Área de Preservação Permanente das lagoas vizinhas à área do empreendimento e dificilmente será 

atingido pelas obras de infraestrutura do empreendimento. 

Este é um impacto negativo, permanente, irreversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

alta magnitude e média importância. 

b) Danos sobre a cobertura vegetal remanescente 

Durante a fase de implantação, quando ocorrerá maior fluxo de pessoas no local (operários) e 

máquinas/equipamentos, é maior a probabilidade de depredação da cobertura vegetal não sobreposta ao projeto. 

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de curto prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

c) Impactos em espécies de relevante interesse 

Na área do empreendimento foi constatada  a ocorrência de três espécies da flora ameaçadas no RS, o araticum-da-

praia ( Annona marítima), uma orquídea  (Cattleya intermedia) e uma pteridófita (Regnellidium diphyllum), a primeira espécie 

tem status “em perigo” (EN) e as outras duas “vulnerável” (VU). Além disso, ocorrem na na área do empreendimento 

duas espécies imunes ao corte no RS, a figueira-da-folha-miúda (Ficus cestrifolia) e a corticeira-do-banhado (Erytrina 

crista-galli). Pode acontecer a eliminação de indivíduos destas espécies durante a construção de estradas e estruturas 

do parque eólico (prédios e aerogeradores). A orquídea, por ser uma espécie muito apreciada em função da sua flor 

exuberante, pode sofrer pressão de coleta. Além disso, a eliminação de espécimes da flora pode ocorrer pela 

disseminação de espécies exóticas arbóreas e posterior sombreamento da vegetação herbácea nativa ou pela 

drenagem de ambientes para as obras que afetará áreas de campos úmidos de restinga, locais de ocorrência destas 

espécies.  

Este é um impacto negativo, permanente, irreversível, de curto prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, 

de média magnitude e importância. 

d) Disseminação de espécies exóticas 

Na região existem muitos talhões com plantio de Pinus sp. Desta forma, pode ocorrer um incremento na disseminação 

de espécies exóticas ruderais e adventícias, que está ligado a abertura das estradas e a circulação de veículos no 

interior da área em remanescentes de vegetação nativa de restinga herbácea. Salienta-se que este impacto já ocorre 

na área ou pela proximidade de talhões de pinus, ou pelo descarte de material vegetal oriundo dos balneários 

próximos e que leva a instalação de propágulos destas espécies exóticas. 
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Este é um impacto negativo, permanente, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

Meio Biótico –  Ictiofauna  

D) Perda e/ou fragmentação de habitat 

A área do complexo eólico possui ambiente heterogêneo com a presença de várias áreas úmidas, onde foram 

encontradas espécies de Rivulídeos (peixes anuais com interesse para conservação), indicando que estas áreas são 

importantes e devem apresentar plano específico para controlar a intervenção no momento da instalação do 

empreendimento, permitindo a viabilidade do complexo eólico com a presença da ictiofauna, especialmente pela 

presença de Rivulídeos. 

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de longo prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

alta magnitude e importância. 

b) Impactos em espécies de relevante interesse 

As populações identificadas nos levantamentos realizadas no presente estudo indicam a relevância ecológica da 

restinga litorânea no contexto da preservação e conservação regional da ictiofauna.As espécies Austrolebias minuano 

e Cynopoecilus fulgens são consideradas ameaçadas de extinção no RS. A. minuano está com o status de “em perigo” 

(EN) e C. fulgens com o status de “vulnerável” (VU). Adicionalmente, A. gymnoventris é o primeiro registro para o 

Brasil e ainda não foi avaliado o seu status de conservação.  

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de longo prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

c) Pesca e captura de indivíduos 

Algumas espécies de Rivulídeos são muito bonitas e usadas em aquarismo. Por isso, a identificação de locais de 

ocorrência pode aumentar a pressão de pesca. 

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 

d) Contaminação dos indivíduos 

O início das obras, com a montagem do canteiro de obras e o aumento da circulação de máquinas e veículos poderá 

gerar situações em que ocorra o descarte incorreto de resíduos e/ou vazamentos de sustâncias nocivas, que podem 

contaminar o solo e os corpos d’água e, consequentemente, a fauna associada. 

Este impacto é negativo, permanente, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

média magnitude e importância. 
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Meio Biótico –  Herpetofauna 

D) Perda e/ou fragmentação de habitat 

A construção dos acessos, construção dos aerogeradores e demais estruturas necessárias à operação dos parques 

eólicos, bem como a instalação da linha de transmissão pode gerar uma redução de habitat para a herpetofauna, que 

tende a ser mais crítica para os anfíbios, que apresentam menor mobilidade e estão relacionados diretamente às 

áreas úmidas.  

As áreas diretamente afetadas e que reduzirão a disponibilidade de habitat para a fauna serão os locais utilizados 

como base para os aerogeradores, assim como os locais utilizados como vias de acesso para as obras durante a 

instalação do parque.  

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de longo prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

alta magnitude e média importância. 

b) Atropelamento de indivíduos 

A movimentação mais intensa de veículos ocorre na fase de instalação do empreendimento. Os répteis possuem 

mobilidade maior que os anfíbios, portanto estão expostos a um maior grau de impacto potencial gerado pelo 

empreendimento. Entre as espécies de répteis registradas na área, Trachemys d’orbigni, Salvator merianae e 

Erythrolamprus poecilogyrus apresentaram o maior número de registros. O maior número de registros destas três 

espécies pode indicar não apenas maior abundância, mas também que estas espécies são mais ativas que as demais. 

Portanto, estão mais sujeitas a atropelamentos. 

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

c) Impactos em espécies de relevante interesse  

Na área de implantação do empreendimento existe a ocorrência da lagartixa-das-dunas (Liolaemus occipitalis), 

espécie considerada “vulnerável” (VU) quanto ao status de conservação em nível internacional, nacional e regional.  

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

d) Caça e captura de indivíduos 

O grande número de operários durante a implantação do empreendimento deve aumentar a pressão especialmente 

sobre os répteis, que por desconhecimento e/ou medo acabam sendo mortos quando cruzam os homens.  

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

média magnitude e importância. 
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e) Afugentamento e dispersão da fauna 

O início das obras para a instalação do parque eólico envolverá a concentração de operários e a operação de 

máquinas e equipamentos, portanto deve ocorrer o afugentamento de parte da fauna nativa na área a ser 

diretamente afetada e nas áreas adjacentes mais próximas. Quando a presença humana torna-se frequente em uma 

determinada área, esta perde sua funcionalidade como local de refúgio para espécies menos flexíveis a esse convívio. 

A presença humana inclui todas as formas de ruídos, obras e animais domésticos.  

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de alta 

magnitude e média importância. 

D) Perturbação de hábitos 

Este impacto está relacionado diretamente a aspectos ambientais da construção de estradas e pátios de manobras, a 

circulação de veículos e a presença de operários.  

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

Meio Biótico –  Avifauna 

D) Perda e/ou fragmentação de habitat 

Neste empreendimento o fator perda de habitat acaba afetando todas as espécies de aves, mas de forma 

independente, uma vez que é necessário avaliar particularidades relacionadas à abundância populacional, distribuição 

e grau de exigência ambiental das espécies na área do empreendimento e seu entorno. É preciso ter atenção ao fator 

extinção local das espécies pouco abundantes, que necessitam de grandes áreas de vida ou restritas a fragmentos de 

habitat pouco representativos na área em questão.  

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de longo prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

alta magnitude e alta importância. 

b) Atropelamento de indivíduos 

Com o início das obras de instalação do parque eólico será inevitável o aumento da circulação de veículos na região, o 

que aumentará as chances de atropelamento de espécies.  

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

c) Impactos em espécies de relevante interesse 

São consideradas espécies de relevante interesse as espécies migratórias (Netta peposaca, Dendrocygna bicolor, 

Plegadis chihi), e aquelas com status de conservação ameaçado. Para a área do empreendimento foram registradas 
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sete espécies prioritárias para a conservação: Calidris canutus, C. subruficollis, Limnornis curvirostris, Rhea americana, 

Sporophila collaris, Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus. Além disso, são listadas 28 espécies com potencial 

ocorrência para a região que também estão ameaçadas ou quase ameaçadas.  

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de curto prazo, de abrangência indireta, de média probabilidade, 

de média magnitude e importância. 

d) Caça e captura de indivíduos 

O grande número de operários durante a implantação do empreendimento deve aumentar a pressão de caça e/ou 

captura de indivíduos, pois é cultural a caça e a captura de espécies que se prestam ao cativeiro. Além disso, é comum 

a coleta de ovos de Rhea americana (ema). 

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 

e) Afugentamento e dispersão da fauna 

Este impacto está relacionado diretamente a aspectos ambientais da construção de estradas e pátios de manobras, a 

circulação de veículos e a presença de operários.  

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de alta 

magnitude e média importância. 

D) Perturbação de hábitos 

O fator perturbação dos hábitos refere-se à alteração das atividades diárias das aves, modificando ou interrompendo 

hábitos de alimentação, reprodução e ou deslocamento dos indivíduos. Tal fator também pode interferir nas 

atividades comportamentais de espécies que possuem hábitos territoriais, podendo ocorrer o abandono dos 

territórios anteriormente ocupados. 

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e alta importância. 

Meio Biótico –  Mamíferos Terrestres  

D) Perda e/ou fragmentação de habitat 

As áreas diretamente afetadas e que reduzirão a disponibilidade de habitat para a fauna serão os locais utilizados 

como base para os aerogeradores, assim como os locais utilizados como vias de acesso para as obras durante a 

instalação do parque. No entanto, para os mamíferos de pequeno, médio e grande porte a capacidade de locomoção 

e presença de uma área de vida maior, permitem que esses animais fujam e possam buscar abrigo nas áreas 

adjacentes. 
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Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de longo prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

alta magnitude e importância. 

b) Atropelamento de indivíduos 

Os mamíferos de pequeno porte (não voadores) e mamíferos de médio e grande porte possuem capacidade de 

deslocamento para áreas adjacentes frente a perturbações do ambiente, esse movimento de fuga pode aumentar o 

risco de atropelamento, tanto dentro das vias de acesso como na rodovia BR 101 que cruza a área.  

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e alta importância. 

c) Impactos em espécies de relevante interesse 

Apenas uma espécie de mamífero de médio e grande porte encontra-se ameaçada de extinção, é o Leopardus 

geoffroyi, homologado na categoria “vulnerável” (VU). 

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

média magnitude e alta importância. 

d) Caça e captura de indivíduos 

Outro fator de impacto secundário, que tende a ser maior na fase de instalação e diminuir na fase de operação, é a 

caça, que pode ser realizada pelos próprios trabalhadores na área ou pelo aumento da pressão de caça no momento 

que a fauna inicia movimento de deslocamento para outas áreas. 

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

e) Afugentamento e dispersão da fauna 

O início das obras para a instalação do parque eólico envolverá a concentração de operários e a operação de 

máquinas e equipamentos, portanto deve ocorrer o afugentamento de parte da fauna nativa na área a ser 

diretamente afetada e nas áreas adjacentes mais próximas. A dispersão aumenta o risco para a fauna em razão de 

fatores como: mortandade causada pelo homem e seus animais domésticos, falta de recursos e abandono da prole. 

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

D) Perturbação de hábitos 

Este impacto está relacionado diretamente a aspectos ambientais da construção de estradas e pátios de manobras, a 

circulação de veículos e a presença de operários, que podem alterar o padrão comportamental das espécies.  
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Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de alta 

magnitude e importância. 

Meio Biótico –  Mamíferos Fossoriais  

D) Perda e/ou fragmentação de habitat 

As áreas diretamente afetadas e que reduzirão a disponibilidade de habitat para a fauna serão os locais utilizados 

como base para os aerogeradores, assim como os locais utilizados como vias de acesso para as obras durante a 

instalação do parque. Os impactos tendem a ser mais significativos sobre as espécies terrestres que estão diretamente 

associadas ao ambiente de dunas, especialmente espécies de hábitos fossoriais, a exemplo do tuco-tuco (Ctenomys 

flamarioni e C. minutus). Estes mamíferos representam espécies vulneráveis ao impacto das obras, tendo em vista 

que, pelo fato de viverem em colônias subterrâneas, possuem menor capacidade de dispersão à medida que as obras 

avancem sobre sua área de vida. 

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de longo prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

alta magnitude e média importância. 

b) Impactos em espécies de relevante interesse 

Ocupando a primeira faixa de dunas foi registrado Ctenomis flamarioni, espécie que tem classificação de ameaça “em 

perigo” (EN), especialmente pelo endemismo e restrições de habitat. 

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

média magnitude e alta importância. 

c) Caça e captura de indivíduos 

O aumento do número de operários durante a implantação do empreendimento também aumentará a pressão de 

caça sobre as espécies de tuco-tucos. 

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

d) Afugentamento e dispersão da fauna 

O início das obras para a instalação do parque eólico envolverá a concentração de operários e a operação de 

máquinas e equipamentos, portanto deve ocorrer o afugentamento de parte da fauna nativa na área a ser 

diretamente afetada e nas áreas adjacentes mais próximas. A dispersão aumenta o risco para a fauna em razão de 

fatores como: mortandade causada pelo homem e seus animais domésticos, falta de recursos e abandono da prole. 

Quando a presença humana torna-se frequente em uma determinada área, esta perde sua funcionalidade como local 

de refúgio para espécies menos flexíveis a esse convívio. A presença humana inclui todas as formas de ruídos, obras e 
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animais domésticos. A experiência geral é que as áreas onde o movimento de pessoas aumenta, muitas espécies de 

animais terminam por desaparecer do local. 

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

e) Perturbação de hábitos 

Este impacto está relacionado diretamente a aspectos ambientais da construção de estradas e pátios de manobras, a 

circulação de veículos e a presença de operários, que pode alterar o comportamento de vida desses mamíferos 

fossoriais.  

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

Meio Biótico –  Quiropterofauna 

D) Perda e/ou fragmentação de habitat 

A área do futuro complexo eólico possui locais propícios para a ocorrência de morcegos, como áreas úmidas, matas de 

restinga, moradias, indivíduos isolados de Figueira (Ficus sp.), que podem servir de pontos de forrageamento. O 

aspecto de maior significância para a fauna de quirópteros refere-se à remoção da vegetação arbórea. Mesmo que 

seja de caráter exótico, deve-se levar em consideração que em virtude do tempo de estabelecimento da mesma na 

região, foi gerado um ambiente consolidado onde espécies que se abrigam em vegetação arbórea encontram refúgio.  

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

alta magnitude e média importância. 

b) Afugentamento e dispersão da fauna 

O início das obras para a instalação do parque eólico envolverá a concentração de operários e a operação de 

máquinas e equipamentos, portanto deve ocorrer o afugentamento de parte da fauna nativa na área a ser 

diretamente afetada e nas áreas adjacentes mais próximas.  

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de alta 

magnitude e média importância. 

c) Perturbação de hábitos 

Este impacto está relacionado diretamente a aspectos ambientais da construção de estradas e pátios de manobras, a 

circulação de veículos e a presença de operários, que podem alterar o comportamento das espécies.  

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

média magnitude e baixa importância. 
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Meio Socieconômico  

D) Alteração na paisagem 

O empreendimento proposto possui 130 aerogeradores, distribuídos em uma área total aproximada de 6000 hectares. 

Os aerogeradores previstos terão 116 metros à altura do cubo (hub) e pás de 126 metros de diâmetro. 

Durante a implantação do empreendimento o impacto será pela abertura das diversas frentes de trabalho, que 

descaracterizará o ambiente temporariamente.  

Este impacto é negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de alta 

magnitude e média importância. 

b) Aumento do nível de ruído pelo aumento da circulação de veículos  

Durante todo o período de implantação do parque eólico haverá um significativo aumento no número de veículos que 

irá circular pela região, aumentando o nível de ruído percebido pela comunidade. O complexo eólico será instalado 

em área rural, desta forma a percepção será menor. 

Este é um impacto negativo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência indireta, de alta probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 

c) Geração de empregos 

A fase de implantação de um parque eólico é a que demanda maior número de mão-de-obra. Estima-se que o 

empreendimento irá gerar inúmeros empregos diretos e indiretos, o que irá movimentar a região. 

Este é um impacto positivo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência indireta, de alta probabilidade, de 

alta magnitude e alta importância. 

d) Incremento na arrecadação de tributos 

Durante a implantação do parque eólico haverá aumento nas receitas fiscais decorrentes dos impostos incidentes 

sobre serviços e materiais relativos às obras. Em termos de tributos municipais espera-se um impacto positivo sobre a 

arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviços), decorrente da prestação de serviços relacionados a implantação das 

estruturas do complexo. 

Este é um impacto positivo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência indireta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e alta importância. 

e) Aumento da circulação de bens e serviços 

Com a implantação do empreendimento haverá um aumento da demanda por bens e serviços, devido, especialmente, 

a grande demanda de mão-de-obra que trará para o município moradores temporários e maior circulação de dinheiro. 
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Este é um impacto positivo, temporário, reversível, de curto prazo, de abrangência indireta, de alta probabilidade, de 

alta magnitude e alta importância. 

D) Melhoria da 86omponent86e86o86 

Para a implantação do complexo eólico serão necessárias melhorias em infraestrutura, especialmente, nas estradas 

para que o acesso de materiais, máquinas e equipamentos possa acontecer de forma rápida e segura. Estas estradas 

permanecerão para a população que passarão a ter melhores acessos. 

Este é um impacto positivo, permanente, irreversível, de curto prazo, de abrangência indireta, de alta probabilidade, 

de baixa magnitude e alta importância. 

D) Impacto ao patrimônio arqueológico 

De modo geral, a implantação das torres em um parque eólico resulta na interferência direta do solo. Assim, a 

destruição de recursos arqueológicos torna-se eminente durante a fase de instalação de parques eólicos, nas 

situações em que eventuais sítios arqueológicos estejam localizados justamente nos locais escolhidos para a 

instalação dessas torres. Essa destruição pode ser parcial ou total, considerando a extensão do sítio e a área 

diretamente afetada, e definitiva, tendo em vista a possibilidade de alteração total dos horizontes de ocupações, 

tanto nas suas relações verticais como horizontais. 

Na região já foram identificados sítios pré-coloniais e históricos. No entanto, na área de interesse as escavações para 

instalação das torres eólicas deverão ocorrer em áreas com menor potencial arqueológico, ou seja, áreas já 

antropizadas.  Não havendo o comprometimento das áreas marginais às lagoas, especialmente dos pontos onde se 

estabelecem as matas de restinga, onde sítios arqueológicos pré-coloniais já foram localizados em outros estudos na 

região. 

Este é um impacto negativo, permanente, reversível, de curto prazo,  de abrangência direta, de média probabilidade, 

de média magnitude e importância. 

6.8.3. 6.8.3. Impactos Ambientais Identificados para a Fase de Operação 

Meio Físico  

D) Impacto sobre o escoamento superficial 

Após a implantação do Parque Eólico algumas instalações, tais como: estacionamentos, escritórios e acessos, 

representarão áreas impermeáveis ou com menor permeabilidade em relação ao cenário de pré-ocupação. 

Esta mudança no padrão de cobertura do solo acarreta o aumento do escoamento superficial e, em função da sua 

magnitude, pode elevar significativamente o tempo de concentração da bacia contribuinte e a geração de processos 

erosivos a jusante da área. 
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No caso do Parque Eólico, as áreas modificadas referem-se à pequena geração de escoamento superficial. Além disso, 

a área de influência do Parque Eólico não apresenta elevada impermeabilização, ao contrário, o solo arenoso facilita o 

processo de infiltração, e a bacia contribuinte é extremamente plana, reduzindo os impactos sobre o tempo de 

concentração. 

Este impacto é negativo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 

Meio Biótico –  Flora 

D) Danos sobre a cobertura vegetal remanescente 

Durante a fase de operação ocorrerá menor fluxo de pessoas no local (operários), bem como de 

máquinas/equipamentos, sendo menor a probabilidade de depredação da cobertura vegetal não sobreposta ao 

projeto. 

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de longo prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 

Meio  Biótico –  Ictiofauna 

D) Impactos em espécies de relevante interesse 

As áreas úmidas presentes na área do complexo eólico são importantes para as espécies de Rivulídeos (Austrolebias 

minuano e Cynopoecilus fulgens) ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul. A. minuano está com o status de “em 

perigo” (EN) e C. fulgens com o status de “vulnerável” (VU).  

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de longo prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 

b) Contaminação dos indivíduos 

Eventualmente pode ocorrer vazamento de óleo dos aerogeradores e transformadores, bem como dos veículos que 

circulam pela área do empreendimento. O vazamento se não for devidamente tratado poderá contaminar o solo e os 

corpos d’água e, consequentemente, a fauna associada. 

Este impacto é negativo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 

c) Proteção da fauna 

A operação do complexo eólico trará maior segurança patrimonial para as propriedades que fazem parte do 

complexo, pois será instalado controle de entrada e saída no empreendimento, além da delimitação da área, o que irá 
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contribuir de forma positiva para a conservação das áreas úmidas existentes e consequentemente da ictiofauna 

presente. 

Este impacto é positivo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e alta importância. 

Meio Biótico –  Herpetofauna 

D) Atropelamento de indivíduos 

Na operação do complexo eólico o atropelamento de indivíduos tende a reduzir, pela diminuição da circulação de 

veículos na região. No entanto, com a melhoria das estradas vicinais há uma tendência do aumento da velocidade dos 

veículos.  

Este impacto é negativo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

b) Impactos em espécies de relevante interesse 

Durante a operação do complexo eólico deve-se ter atenção com as dunas onde há ocorrência confirmada da 

lagartixa-das-dunas (Liolaemus occipitalis), espécie classificada como “vulnerável” (VU) em nível internacional, 

nacional e regional.  

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de longo prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

c) Perturbação de hábitos 

A produção de ruído afeta diretamente a atividade reprodutiva de anfíbios anuros em atividade de vocalização. O 

nível da produção de ruído dos aerogeradores é dependente de diversos fatores técnicos (tipo de máquina), 

ambiental (substrato, época do ano) e individual (espécie de anuro em questão), sendo variável e devendo ser 

avaliado durante a fase de operação do empreendimento por intermédio de monitoramento específico. 

Este impacto é negativo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

d) Proteção da fauna 

Com a operação do complexo eólico será instalado o controle de entrada e saída no empreendimento, que irá 

contribuir de forma positiva para a conservação, especialmente de répteis, em razão da inibição da caça, advinda do 

aumento da segurança patrimonial na área. 

Este impacto é positivo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e alta importância. 
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Meio Biótico –  Avifauna 

D) Atropelamento de indivíduos 

Na fase de operação do parque eólico o atropelamento de indivíduos tende a reduzir, pela diminuição da circulação 

de veículos na região. No entanto, com a melhoria das estradas vicinais há uma tendência do aumento da velocidade 

dos veículos. Cabe ressaltar que o atropelamento da fauna já acontece na situação atual, ou seja, sem a existência do 

parque eólico. 

Este impacto é negativo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 

b) Impactos em espécies de relevante interesse 

Algumas espécies presentes na área do parque são migratórias ou possuem status de conservação de ameaça e 

podem colidir com os aerogeradores. 

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de longo prazo, de abrangência indireta, de baixa probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

c) Perturbação de hábitos  

Na fase de operação a maior perturbação que deve ocorrer é pelo ruído gerado pelos aerogeradores, que pode alterar 

o comportamento reprodutivo ou de forrageamento das aves. 

Este impacto é negativo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

d) Colisões com aerogeradorese outras estruturas 

Os parques eólicos podem apresentar impactos negativos para avifauna e o fator de maior importância neste sentido 

é a sua localização. De uma forma geral, quanto mais próximas as turbinas forem localizadas de áreas de alimentação, 

migração, repouso e/ou nidificação das aves, maior a probabilidade desses animais serem afetados. 

No caso em estudo, as aves são de particular interesse, devido ao fato de diversas espécies realizarem deslocamentos 

sobre a área, seja migratório ou apenas local. É importante lembrar que, estando inserida na Costa Atlântica do Sul do 

Brasil, a área de estudo está sob influência da rota migratória Atlântica, de onde participam aves migratórias 

setentrionais e meridionais. É sabido que, durante estes deslocamentos, estes animais estão sujeitos a chocar-se com 

os grandes obstáculos que porventura estejam em suas rotas, tais como torres de alta voltagem, edifícios, etc. Nesse 

sentido, nos parques eólicos existe a possibilidade de aves se chocarem contra as pás em rotação das turbinas. 

A área em questão, além de estar diretamente sob a influência de uma das principais rotas migratórias de aves no 

Estado, também está próxima a ambientes importantes como refúgio de aves aquáticas, considerando a presença de 

lagoas e possíveis banhados. 
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Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de longo prazo, de abrangência indireta, de alta probabilidade, de 

alta magnitude e importância. 

e) Proteção da fauna 

A segurança patrimonial, que a operação do complexo eólico trará para as propriedades que fazem parte do 

empreendimento, irá contribuir de forma positiva para a conservação da avifauna em razão da inibição da caça e 

limitação de acesso às áreas relevantes para este grupo, como áreas de reprodução e forrageio. 

Este impacto é positivo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência indireta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

Meio Biótico –  Mamíferos Terrestres  

D) Atropelamento de indivíduos 

Na fase de operação do parque eólico o atropelamento de indivíduos tende a reduzir, pela diminuição da circulação 

de veículos na região. No entanto, com a melhoria das estradas vicinais há uma tendência do aumento da velocidade 

dos veículos. Cabe ressaltar que o atropelamento da fauna já acontece na situação atual, ou seja, sem a existência do 

parque eólico. 

Este impacto é negativo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 

b) Perturbação de hábitos 

A maior perturbação que deve ocorrer é pelo ruído gerado pelos aerogeradores, que pode alterar padrões 

comportamentais das espécies de mamíferos terrestres que circulam pela área do complexo eólico. 

Este impacto é permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, de baixa 

magnitude e importância. 

c) Contaminação de indivíduos 

Eventualmente pode ocorrer vazamento de óleo dos aerogeradores e transformadores, bem como dos veículos que 

circulam pela área do empreendimento. O vazamento que se não for devidamente tratado poderá contaminar o solo 

e os corpos d’água e, consequentemente, a fauna associada. 

Este impacto é negativo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 
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d) Proteção da fauna 

Com a operação do complexo eólico será instalado o controle de entrada e saída no empreendimento, que irá 

contribuir de forma positiva para a conservação de mamíferos de médio porte em razão da inibição da caça, advinda 

do aumento da segurança patrimonial na área. 

Este impacto é positivo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

Meio Biótico –  Mamíferos Fossoriais  

D) Perturbação de hábitos 

As duas espécies de tuco-tucos que ocorrem na área do complexo eólico podem, eventualmente, ter os hábitos 

perturbados quando da movimentação de veículos e máquinas para manutenção do parque eólico. 

Este impacto é negativo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, de 

baixa magnitude e importância. 

b) Proteção da fauna 

Para os tuco-tucos pode ocorrer um impacto positivo na fase de operação por meio da substituição da atividade 

agrícola e da silvicultura que gera danos às áreas de ocorrência desses mamíferos. 

Este impacto é positivo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

Meio Biótico –  Quirópteros 

D) Perturbação de hábitos 

A “perturbação de hábitos” corresponde à alteração de padrões comportamentais imposta pela inserção de 

estruturas de elevada altura com componentes móveis de amplo raio de ação. O ruído emitido pelos aerogeradores 

pode alterar os hábitos dos morcegos. 

Este impacto é negativo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

b) Colisões e barotraumas com aerogeradores 

Durante a operação de um empreendimento eólico, o aspecto mais crítico para a fauna de quirópteros, resulta da 

operação dos aerogeradores. Tal aspecto implica em uma séria alteração do espaço aéreo e, portanto, deve-se 

considerar que ao menos dois dos impactos, colisão e barotrauma, apresentam ocorrência certeira e o “óbito de 

indivíduos” é inevitável, seja ele resultado de colisão ou barotrauma, duas das prováveis causas mais amplamente 

aceitas para explicar a mortandade de quirópteros em parques eólicos. No Complexo Eólico Bojuru, das espécies 
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identificadas, uma apresenta dieta frugívora (Sturnira lilium) e uma dieta hematófaga (Desmodus rotundus). Para 

essas duas espécies, o risco potencial de colisão e barotrauma é menor em relação às demais espécies insetívoras. 

Este impacto é negativo, permanente, irreversível, de longo prazo, de abrangência direta, de alta probabilidade, de 

alta magnitude e importância. 

Meio Socioeconômico  

D) Alteração na paisagem 

A paisagem da região do empreendimento é caracterizada pela horizontalidade, tanto dos elementos naturais (dunas, 

lagoas e vegetação), quanto dos elementos construídos (estradas, edificações predominantemente de baixa altura).  

Serão 130 aerogeradores, como novos elementos de altura desproporcional ao contexto atual, produzirão alteração 

significativa na forma de percepção do mosaico da paisagem, pois serão visualizados a grandes distâncias e se 

configurarão em marcos referenciais da paisagem. 

O porte deste empreendimento, somado aos empreendimentos semelhantes já implantados, ou em processo de 

licenciamento e implantação, concorrerão para a modificação da percepção do sistema de paisagem da região. A 

conceituação deste sistema poderá ficar relacionada à presença dos aerogeradores como parte de sua imagem 

perceptiva. 

Apesar disto, não haverá o bloqueio de visuais notavelmente reconhecidas ou marcos referenciais da paisagem atual. 

O parque eólico tende sim, a se transformar num marco referencial e ser entendido pela comunidade como uma 

forma limpa de obtenção de energia elétrica, como permite concluir os dados da pesquisa de opinião realizada. 

Este impacto é positivo, permanente, irreversível, de longo prazo, de abrangência indireta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e importância. 

b) Geração de empregos 

A geração de emprego na fase de operação do complexo eólico é menor que na fase de implantação e os postos de 

trabalho criados exigem pessoas com maior qualificação em função da operação e manutenção do empreendimento. 

Este é um impacto positivo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência indireta, de alta probabilidade, de 

baixa magnitude e média importância. 

c) Aumento da arrecadação de tributos 

O complexo eólico, em função do seu porte, gerará um aumento na arrecadação de tributos, frente ao que é arrecado 

atualmente. O aumento da arrecadação tributária está relacionado a maior circulação de mercadorias (ICMS), a 

aquisição de produtos industrializados (IPI) e à prestação de serviços (ISS) e demais impostos previstos na legislação 

brasileira. 
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Este é um impacto positivo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência indireta, de alta probabilidade, de 

média magnitude e alta importância. 

d) Incremento no turismo 

O turismo é considerado, para muitos municípios brasileiros, um dos pilares para o crescimento econômico. Obras de 

infraestrutura relevantes, como é o caso de um grande complexo eólico, chamam a atenção das pessoas e podem se 

tornar um grande atrativo turístico. No RS o Complexo Eólico Osório, localizado no município de mesmo nome é um 

grande exemplo de como este potencial pode ser incrementado.   

A operação do Complexo de Geração Eólica Bojuru, provavelmente incrementará as atividades turísticas na região, 

servindo de atrativo e ponto de visitação. 

Este é um impacto positivo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência indireta, de alta probabilidade, de 

baixa magnitude e alta importância. 

e) Melhoria da 93omponent93e93o93 

Na operação do complexo eólico as estradas que foram abertas ou que sofreram melhorias para o recebimento de 

máquinas e equipamentos, durante a fase de implantação, permanecem para o uso da população e recebem 

manutenção quando necessário do empreendimento. Além disso, com a maior arrecadação do município, este poderá 

proporcionar a melhoria dos serviços à população.  

Este é um impacto positivo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência indireta, de alta probabilidade, de 

baixa magnitude e alta importância. 

D) Ruído 

O ruído proveniente das turbinas eólicas pode ser emitido, principalmente, por duas fontes: de origem mecânica e 

aerodinâmica. O primeiro está relacionado com componentes mecânicos relativos aos elementos móveis da nacele 

(gerador, multiplicador, eixo, outros), já o segundo está relacionado com o movimento de rotação das pás e a 

turbulência do vento. A velocidade e direção do vento, a rugosidade e o ar influenciam na propagação do ruído.  

Com aumento da potência (e dimensões) das turbinas eólicas e desenvolvimento tecnológico, houve uma diminuição 

significativa dos níveis de ruído produzidos pelas turbinas eólicas.  

O ruído se propaga em todas as direções reduzindo de intensidade com a distância entre a fonte e o receptor. 

Portanto, quanto mais distante estiver o receptor, menor é a influência do ruído dos aeroegradores. Como o 

empreendimento situa-se em zona rural, este impacto tem baixa magnitude pela ausência de muitas residências e 

núcleos urbanos no seu entorno. 

Este é um impacto negativo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de média probabilidade, 

de baixa magnitude e baixa importância. 
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D) Emissões eletromagnéticas 

As turbinas eólicas podem em alguns casos refletir, dispersar ou fracionar ondas eletromagnéticas. Os parâmetros de 

influência são: o tipo de turbina (eixo horizontal ou vertical), dimensões, velocidade de rotação do rotor, material das 

pás, ângulo das pás e geometria e geometria da torre. 

O sinal eletromagnético, quando refletido, torna-se atrasado devido à diferença entre o comprimento das ondas 

alterado por causa do movimento das pás. A interferência eletromagnética é maior em materiais metálicos, que são 

refletores e mínima para pás de madeira, que absorvem. A fibra de vidro reforçada com epóxi, que é utilizada na 

maioria das pás atualmente, é parcialmente transparente às ondas eletromagnéticas e, portanto diminui o efeito da 

interferência eletromagnética. 

Este é um impacto negativo, permanente, reversível, de longo prazo, de abrangência direta, de baixa probabilidade, 

de baixa magnitude e baixa importância. 

7. ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

A área de influência de um determinado empreendimento compreende não apenas o espaço físico destinado à sua 

implantação, mas todas as áreas onde os diferentes descritores dos meios  físico, biótico e socioeconômico são direta 

ou indiretamente modificados pela implantação e operação do empreendimento. Desta forma, a delimitação das 

áreas de influência para cada meio considerado está intrinsecamente ligada aos impactos ambientais e sua 

abrangência. 

Nas áreas onde a relação causa-efeito é perfeitamente identificável e o impacto gerado deve-se exclusivamente ao 

empreendimento, tem-se a Área de Influência Direta (AID). Nas áreas em que é possível indicar a participação do 

empreendimento nos impactos ambientais, mas não se pode precisar a sua exclusiva responsabilidade, define-se a 

Área de Influência Indireta (AII). 

Desta forma, com base na análise de impacto ambiental realizada, foram definidas as áreas de Influência Direta (AID) 

e Áreas de Influência Indireta (AII) do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados. Para a delimitação 

das AID e AII foram consideradas as abrangências espaciais atribuídas a cada impacto ambiental identificado e 

classificado para cada meio estudado (físico, biótico e socioeconômico).  

7.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

A AID para os meios físico e biótico foi definida como a poligonal do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas 

Associados, uma vez que as atividades do empreendimentos estão limitadas a esta poligonal. Além disso, na fase de 

licenciamento ambiental prévio ainda podem ocorrer diversas alterações de projeto até a instalação, quer seja por 

questões técnicas ou ambientais.  Para o meio 94omponent94e94o94, tendo em vista a proximidade da poligonal em 

relação a Vila de Bojuru, a mesma também foi considerada integrante da AID do empreendimento.  
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7.2. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)  

A ADA corresponde a área de intervenção sobre o solo, formado pelos pontos de instalação dos aerogeradores, 

acessos e demais estruturas conforme definido no memorial descritivo apresentado neste documento.  

7.3. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

Área de Influência Indireta (AII) foi definida como a área adjacente as poligonais em um perímetro de 1 a 7 km do 

entorno da AID, variando de acordo com o foco do estudo.  

Para a AII do meio físico foi definido um raio de 1 km a partir da AID, que pode sofrer maior interferência pela 

instalação e operação do empreendimento. Estas interferências são, por exemplo, aumento da circulação de veículos 

e pessoas que pode levar a um aumento nos níveis de ruídos e afugentando da fauna. 

Face a monotonia da tipologia dos solos e substrato geológico, segundo o mapeamento temático existente em 

pequena e média escalas, a 95omponent dessa área não se justificou, exceto quando identificados aspectos 

geográficos citados supra. 

Para a AII do meio biótico foi considerada uma zona de 7 km a partir da margem da AID. A resposta aos impactos pode 

variar bastante entre os grupos estudados, mas devido a semelhança das fitofisionomias em toda região, decidiu-se 

adotar um padrão único de 7 km para amostragem de todos os grupos do meio biótico. 

Para o meio socioeconômico, considerando a localização do empreendimento, foi definida  a AII como sendo o Distrito 

de Bojuru, cujas perspectivas geradas pela implantação do empreendimento foram avaliadas através das entrevistas 

realizadas na região. 
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Quadro 3. Descrição e caracterização dos impactos  físicos, bióticos e socioeconômicos das fases de planejamento, implantação e operação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados. 

FASE MEIO DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS 

Resultado Resultado MIB Matriz Probabilidade e Perfil Temporal (MPP) Matriz Magnitude e Importância (MMI) 

Duração Reversibilidade Temporalidade Abrangência Probabilidade Magnitude Importância MPP MMI 

Planejamento 
Biótico Colisões com torres anemométricas 3 1 1 1 3 -3 -5 9 15 6 

Socioeconômico Percepção da população 3 1 3 1 3 5 8 27 40 16 

Implantação 

Físico 

Movimentação de terra 3 3 1 1 5 -3 -8 45 24 16 

Mudança de nível do lençol freático 1 1 1 1 5 -3 -3 5 9 3 

Modificações de drenagens 1 1 1 1 3 -6 -3 3 18 4 

Processos erosivos 1 1 1 1 3 -6 -3 3 18 4 

Aumento da concentração de material particulado no ar 1 1 1 1 5 -3 -3 5 9 3 

Compactação do solo 1 1 1 1 3 -3 -3 3 9 3 

Emissão de gases poluentes oriundo da circulação de veículos  1 1 1 1 3 -2 -2 3 4 2 

Contaminação do solo e da água por vazamentos 1 1 1 1 3 -5 -5 3 25 4 

Contaminação do solo por descarte incorreto de resíduos 1 1 1 1 3 -2 -2 3 4 2 

  

Flora 

Remoção da cobertura vegetal 3 3 1 1 5 -9 -7 45 63 27 

  Danos sobre a cobertura vegetal remanescente 3 3 1 1 1 -7 -7 9 49 11 

  Impactos em espécies de relevante interesse 3 3 1 1 1 -6 -6 9 36 9 

  Disseminação de espécies exóticas 3 1 1 1 1 -6 -6 3 36 5 

 

Ictiofauna 

Perda e/ou fragmentação de habitat 3 3 3 1 5 -10 -10 135 100 58 

 Impactos em espécies de relevante interesse 3 3 3 1 3 -7 -7 81 49 32 

 Pesca e captura de indivíduos 1 1 1 1 1 -3 -3 1 9 2 

 Contaminação dos indivíduos 3 1 1 1 3 -7 -6 9 42 10 

 

  Perda e/ou fragmentação de habitat 3 3 3 1 5 -9 -7 135 63 46 

 

  Atropelamento de indivíduos 1 1 1 1 5 -7 -7 5 49 8 

B Herpetofauna Impactos em espécies de relevante interesse 3 3 1 1 5 -7 -7 45 49 23 

 

  Caça e captura de indivíduos 1 1 1 1 3 -7 -6 3 42 6 

I   Afugentamento, dispersão da fauna e perturbação de hábitos 1 1 1 1 5 -9 -7 5 63 9 

    Perda e/ou fragmentação de habitat 3 3 3 1 5 -9 -9 135 81 52 

Ó   Atropelamento de indivíduos 1 1 1 1 3 -7 -7 3 49 6 

  Avifauna Impactos em espécies de relevante interesse 3 3 1 3 3 -7 -6 81 42 29 

T 

 
Caça e captura de indivíduos 1 1 1 1 3 -3 -3 3 9 3 

    Afugentamento, dispersão da fauna e perturbação de hábitos 1 1 1 1 5 -6 -9 5 54 8 

I   Perda e/ou fragmentação de habitat 3 3 3 1 5 -9 -9 135 81 52 

    Atropelamento de indivíduos 1 1 1 1 5 -7 -8 5 56 8 

C Mamíferos  Impactos em espécies de relevante interesse 3 3 1 1 3 -7 -10 27 70 22 

  Terrestres Caça e captura de indivíduos 1 1 1 1 3 -7 -7 3 49 6 

O   Afugentamento, dispersão da fauna e perturbação de hábitos 1 1 1 1 5 -9 -9 5 81 10 

    Perda e/ou fragmentação de habitat 3 3 3 1 5 -9 -7 135 63 46 

  Mamíferos  Impactos em espécies de relevante interesse 3 3 1 1 3 -7 -9 27 63 21 

  Fossoriais Caça e captura de indivíduos 1 1 1 1 1 -6 -6 1 36 3 

    Afugentamento, dispersão da fauna e perturbação de hábitos 1 1 1 1 1 -7 -7 1 49 4 

  

Quiropterofauna 
Perda e/ou fragmentação de habitat 3 3 1 1 3 -9 -7 27 63 21 

  Afugentamento, dispersão da fauna e perturbação de hábitos 1 1 1 1 5 -9 -6 5 54 8 
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Socioeconômico 

Alteração na paisagem 1 1 1 1 5 -8 -6 5 48 8 

Aumento do nível de ruído pelo aumento da circulação de veículos 1 1 1 3 5 -3 -3 15 9 6 

Geração de empregos 1 1 1 3 5 10 10 15 100 19 

Incremento na arrecadação de tributos 1 1 1 3 5 7 9 15 63 15 

Aumento da circulação de bens e serviços 1 1 1 3 5 9 9 15 81 17 

Melhoria de infraestrutura 3 3 1 3 5 3 9 135 27 30 

Impacto ao patrimônio arqueológico 3 1 1 1 3 -6 -6 9 36 9 

Operação 

Físico Impacto sobre o escoamento superficial 3 1 3 1 5 -3 -3 45 9 10 

   Flora Danos sobre a cobertura vegetal remanescente 3 3 3 1 1 -3 -3 27 9 8 

  

Ictiofauna 

Impactos em espécies de relevante interesse 3 3 3 1 1 -3 -3 27 9 8 

  Contaminação dos indivíduos 3 1 3 1 3 -3 -3 27 9 8 

  Proteção da fauna 3 1 3 1 5 7 9 45 63 27 

B   Atropelamento de indivíduos 3 1 3 1 3 -6 -6 27 36 16 

  Herpetofauna Impactos em espécies de relevante interesse 3 3 3 1 1 -6 -6 27 36 16 

I   Perturbação de hábitos 3 1 3 1 1 -4 -4 9 16 6 

    Proteção da fauna 3 1 3 1 5 7 9 45 63 27 

Ó 

Avifauna 

Atropelamento de indivíduos 3 1 3 1 1 -3 -3 9 9 5 

  Impactos em espécies de relevante interesse 3 3 3 3 1 -7 -7 81 49 32 

T Perturbação de hábitos 3 1 3 1 3 -5 -5 27 25 13 

  Colisões com aerogeradores e outras estruturas 3 3 3 3 5 -10 -10 405 100 101 

I Colisão e eletrocussão de aves com a linha de transmissão 3 3 3 3 5 -8 -10 405 80 90 

 Proteção da fauna 3 1 3 3 5 7 7 135 49 41 

C    Atropelamento de indivíduos 3 1 3 1 1 -3 -3 9 9 5 

 
Mamíferos  Perturbação de hábitos 3 1 3 1 1 -3 -3 9 9 5 

 O Terrestres Contaminação de indivíduos 3 1 3 1 1 -3 -3 9 9 5 

 
  Proteção da fauna 3 1 3 1 5 7 7 45 49 23 

 Mamíferos  Perturbação de hábitos 3 1 3 1 1 -1 -1 9 1 2 

 Fossoriais Proteção da fauna 3 1 3 1 5 7 7 45 49 23 

 Quiropterofauna 
Perturbação de hábitos 3 1 3 1 5 -7 -7 45 49 23 

  Colisões e barotrauma com aerogeradores 3 3 3 1 5 -10 -10 135 100 58 

Socioeconômico 

Alteração na paisagem 3 3 3 3 5 6 6 405 36 60 

Geração de empregos 3 1 3 3 5 2 6 135 12 20 

Aumento da arrecadação de tributos 3 1 3 3 5 6 9 135 54 43 

Incremento no turismo 3 1 3 3 5 2 8 135 16 23 

Melhoria de infraestrutura 3 1 3 3 5 2 8 135 16 23 

Ruído 3 1 3 1 3 -2 -2 27 4 5 

Emissões eletromagnéticas 3 1 3 1 1 -2 -2 9 4 3 

MIB = Matriz Impactos Brutos 
 

          

    

Duração Temporário (1) Permanente (3)   
      

    

Temporalidade Curto prazo (1) Médio prazo (2) Longo prazo (3) 
      

    

Probabilidade Baixa (1) Média (3) Alta (5) 
      

    

Abrangência Direta (1) Indireta (3)   
      

    

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (3)   
      

    

Importância Baixa (1 a 3) Média (4 a 7) Alta (8 a 10) 
      

    

Magnitude Baixa (1 a 3) Média (4 a 7) Alta (8 a 10) 
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Quadro 4. Impactos ambientais e medidas preventivas, mitigadoras, compensatórias e/ou potencializadoras para o Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados. 

IMPACTOS AMBIENTAIS MEDIDAS (PREVENTIVAS, MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS OU POTENCIALIZADORAS) 

 

FASE MEIO DESCRIÇÃO DO IMPACTO 
AVALIAÇÃO  

IMPACTO 
BRUTO 

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
VALOR 

EFICIÊNCIA 
DA MEDIDA 

MATRIZ  
MEDIDAS  

MITIGAÇÃO 

AVALIAÇÃO  
IMPACTO 

MITIGADO 

EFICIÊNCIA  
DA  

MEDIDA (%) 

Planejamento 
Biótico Colisões com torres anemométricas 6 

• Marcação das torres com cores de fácil visualização; 
• Colocação de sinalizadores nos estais. 

4 2 3 
40 

Socioeconômico Percepção da população 16 Não há medida 0 0 16 0 

Implantação 

Físico 

Movimentação de terra 16 
Planejamento diário das atividades de escavação e transporte de 
materiais. 

4,5 7 
9 45 

Mudança de nível do lençol freático 3 Planejamento da atividade. 4 1 2 40 

Modificações de drenagens 4 

• Manter as drenagens naturais em seus leitos originais com a 
instalação de drenos; 
• Colocar canos para drenagem em áreas que tenham potencial 
para alagamentos; 
• Colocação de grama nos taludes das estradas e plataformas. 

4 1 2 40 

Processos erosivos 4 

• Disposição, transporte e armazenamento adequado dos 
materiais escavados; 
• Proteção dos taludes de corte e aterro através de lonas; 
• Planejamento da fase de movimentação de terra de modo que 
não sejam abertas grandes frentes de trabalho; 
• Em caso de paralisação da obra, o executor deverá programar 
medidas de proteção para as áreas do terreno onde foram 
executados serviços de limpeza e movimentação de terra. 

5 2 2 50 

Aumento da concentração de material particulado no ar 3 
• Limitação da velocidade de deslocamento dos veículos; 
• Rega com caminhão pipa das estradas com fluxo de caminhões. 

4 1 2 40 

Compactação do solo 3 

• Utilizar acessos existentes e/ou aqueles previamente 
autorizados; 
• Restringir movimentação de veículos ao local da construção das 
estradas e demais obras. 

4 1 2 40 

Emissão de gases poluentes oriundo da circulação de veículos  2 Realizar manutenções preventivas. 4 1 1 40 

Contaminação do solo e da água por vazamentos 4 
• Manutenção preventiva das máquinas e equipamentos; 
• Controle da utilização de produtos químicos e combustíveis 
próximos aos corpos d'água. 

5 2 2 50 

Contaminação do solo por descarte incorreto de resíduos 2 
• Programa de gerenciamento de resíduos; 
• Programa de educação ambiental para os operários. 

5 1 1 50 

 

Flora 

Remoção da cobertura vegetal 27 
• Instalar as torres e edificações (provisórias ou não) em locais 
desprovidos de vegetação;                                                                                                                               
• Programa de educação ambiental para os operários. 

7 19 8 70 

Danos sobre a cobertura vegetal remanescente 11 
• Programa de educação ambiental para os operários; 
• Supervisão e acompanhamento da obra. 

5 5 5 50 

Impactos em espécies de relevante interesse 
9 

Marcar os espécimes identificados e transplantar caso seja 
necessário. 

6 5 
4 60 

Disseminação de espécies exóticas 
5 

Controle das espécies arbóreas invasoras, através da eliminação 
dos espécimes. 

6 3 
2 60 

B
IÓ

TI
C

O
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FASE MEIO DESCRIÇÃO DO IMPACTO 
AVALIAÇÃO  

IMPACTO 
BRUTO 

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
VALOR 

EFICIÊNCIA 
DA MEDIDA 

MATRIZ  
MEDIDAS  

MITIGAÇÃO 

AVALIAÇÃO  
IMPACTO 

MITIGADO 

EFICIÊNCIA  
DA  

MEDIDA (%) 

Ictiofauna 

Perda e/ou fragmentação de habitat 58 

• Priorizar instalação dos aerogeradores e LT longe de áreas que 
formam charcos ou que tenha sido detectados a presença de 
peixes anuais; 
• Limitar a intervenção no solo as bases das torres; 
• Manter uma faixa de transição de 15 m no entorno das áreas de 
ocorrência confirmada das espécies protegidas de peixes anuais; 
• Supervisão e acompanhamento da obra. 

6 35 23 60 

 Impactos em espécies de relevante interesse 32 Supervisão e acompanhamento da obra. 5 16 16 50 

 Pesca e captura de indivíduos 2 Programa de educação ambiental. 5 1 1 50 

 Contaminação dos indivíduos 10 
• Identificar a origem da contaminação e estancá-la; 
• Isolar a área afetada e fazer a remedição. 

6 6 4 60 

 

  Perda e/ou fragmentação de habitat 46 

• Manter lagoas, banhados e arroios intermitentes, evitando-se 
drenagens;  
• Manter dunas e campos arenosos, evitando escavação e 
remoção do solo;  
• Manter uma área de 200 m de distância das áreas de mata 
nativa, dunas e áreas úmidas. 

5 23 23 50 

 

Herpetofauna Atropelamento de indivíduos 8 

• Sinalização do limite de velocidade de 40 km/h; 
• Evitar deslocamentos de veículos nos períodos de pico de 
atividade das espécies; 
• Sinalizar sítios reprodutivos. 

5 4 4 50 

 

  
Impactos em espécies de relevante interesse 23 

• Preservar dunas e campos arenosos; 
• Programa de monitoramento caso haja conflito. 

7 16 7 70 

   Caça e captura de indivíduos 6 Programa de educação ambiental. 5 3 3 50 

 

  Afugentamento, dispersão da fauna e perturbação de hábitos 9 
• Evitar a presença excessiva de pessoal e maquinário em locais 
importantes para herpetofauna; 
• Programa de educação ambiental. 

5 4 4 50 

   Perda e/ou fragmentação de habitat 52 

• Conservar as áreas úmidas, evitando a alteração dos cursos ou 
drenagem das mesmas; 
• Manter raio de 300 m de distância de áreas úmidas e banhados; 
• Evitar a remoção ou poda de vegetação quando não for 
estritamente necessária para a execução das obras;  
• Dispor os aerogeradores em linhas não muito extensas, com no 
máximo de 15 torres, deixando um intervalo maior entre as 
linhas. 

4 21 31 40 

  Avifauna Atropelamento de indivíduos 6 
• Sinalização do limite de velocidade de 40 km/h; 
• Circulação de veículos preferencialmente no período diurno. 

5 3 3 50 

  

 

Impactos em espécies de relevante interesse 29 

• Evitar áreas de concentração de aves; 
• Manter raio de 600 m de distância das áreas de ocorrência de 
cisne-de-pescoço-preto e/ou de capororoca, quando 
identificadas. 

4 12 17 40 

    Caça e captura de indivíduos 3 Programa de educação ambiental. 5 1 1 50 

    
Afugentamento, dispersão da fauna e perturbação de hábitos 

8 
• Evitar a presença excessiva de pessoal e maquinário em áreas 
de alimentação e reprodução da avifauna. 

5 4 
4 50 

    Perda e/ou fragmentação de habitat 52 
• Evitar a drenagem de banhados e córregos sazonais; 
• Restringir terraplenagem e escavação do solo às áreas 
imprescindíveis para a construção da infraestrutura.  

4 21 31 40 

  Mamíferos  Atropelamento de indivíduos 8 
• Sinalização do limite de velocidade de 40 km/h; 
• Circulação de veículos preferencialmente no período diurno. 

0 0 8 0 

  Terrestres 
Impactos em espécies de relevante interesse 

22 
• Programa de educação ambiental, com ênfase aos mamíferos 
ameaçados de extinção. 

6 13 
9 60 

B
 I 

Ó
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 I 
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FASE MEIO DESCRIÇÃO DO IMPACTO 
AVALIAÇÃO  

IMPACTO 
BRUTO 

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
VALOR 

EFICIÊNCIA 
DA MEDIDA 

MATRIZ  
MEDIDAS  

MITIGAÇÃO 

AVALIAÇÃO  
IMPACTO 

MITIGADO 

EFICIÊNCIA  
DA  

MEDIDA (%) 

  

 

Caça e captura de indivíduos 6 Programa de educação ambiental. 5 3 3 50 

    Afugentamento, dispersão da fauna e perturbação de hábitos 10 

• Restringir a presença de pessoal e maquinário aos locais de 
obra; 
• Evitar o ruído excessivo, utilizando maquinário com baixa 
emissão de ruído;            • Evitar a produção de ruído nos períodos 
noturno, do alvorecer e do poente. 

4 4 6 40 

  

Mamíferos   Perda e/ou fragmentação de habitat 46 

• Layout do empreendimento deve considerar as áreas com maior 
probabilidade de ocorrência do C. flamarioni; 
• Instalação dos aerogeradores seja em locais desprovidos de 
vegetação; 
• Se houver necessidade de intervenção em áreas com tuco-
tucos, esta deve ser supervisionada por profissional habilitado 
durante as atividades de intervenção no solo seguindo plano 
específico de manejo da espécie. 

4 18 28 40 

  Fossoriais Impactos em espécies de relevante interesse 21 
• Caso haja conflito entre tocas de C. flamarioni e a obra, deve-se 
translocar os animais atingidos; 
• Programa de monitoramento de C. flamarioni. 

4 8 12 40 

  

 

Caça e captura de indivíduos 3 Programa de educação ambiental. 5 2 2 50 

    Afugentamento, dispersão da fauna e perturbação de hábitos 4 
• Proibir a entrada e permanência de animais domésticos na área, 
em especial animais carnívoros como cachorros e gatos 
domésticos. 

4 1 2 40 

  

Quiropterofauna 
Perda e/ou fragmentação de habitat 21 

• Remover a vegetação arbórea exótica durante o inverno; 
• Manter distância de pelo menos 300 metros dos corpos d’água 
com superfície superior a um hectare, bem como das formações 
florestais nativas com área maior que 20 hectares. 

4 8 12 40 

  Afugentamento, dispersão da fauna e perturbação de hábitos 8 • Realizar as atividades do empreendimento no período diurno. 5 4 4 50 

Socioeconômico 

Alteração na paisagem 8 

• Distribuição dos aerogeradores; 
• Seguir os contornos da topografia; 
• Rede interna de média tensão  subterrâneas e locação de 
edifícios e outras estruturas sob vegetação e acidentes naturais 
do terreno; 
• Programa de comunicação social. 

2 2 6 20 

Aumento do nível de ruído pelo aumento da circulação de veículos 6 Revisões periódicas dos veículos e das máquinas pesadas. 5 3 3 50 

Geração de empregos 19 
• Priorizar contratação de mão-de-obra local; 
• Promoção de cursos de qualificação de trabalhadores da região. 

5 10 29 50 

Incremento na arrecadação de tributos 15 Não há medida 0 0 15 0 

Aumento da circulação de bens e serviços 17 Não há medida 0 0 17 0 

Melhoria de infraestrutura 30 Não há medida 0 0 30 0 

Impacto ao patrimônio arqueológico 9 Medidas de arqueologia preventiva 9 8 1 90 

Operação 

Físico Impacto sobre o escoamento superficial 10 • Utilização de reservatório de detenção, pavimentos permeáveis, 
trincheiras de infiltração, telhados verdes, entre outros. 

6,5 7 4 65 

   Flora Danos sobre a cobertura vegetal remanescente 8 Programa de educação ambiental. 5 4 4 50 

  

Ictiofauna 

Impactos em espécies de relevante interesse 8 Programa de educação ambiental. 5 4 4 50 

  Contaminação dos indivíduos 8 
• Identificar a origem da contaminação e estancá-la; 
• Isolar a área afetada e fazer a remedição. 

5 4 4 50 

 Proteção da fauna 27 
• Controle de entrada e saída do empreendimento; 
• Delimitação física da área. 

5 14 40 50 

 Herpetofauna Atropelamento de indivíduos 16 
• Sinalização do limite de velocidade de 40 km/h; 
• Programa de monitoramento da herpetofauna. 

6 9 6 60 
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FASE MEIO DESCRIÇÃO DO IMPACTO 
AVALIAÇÃO  

IMPACTO 
BRUTO 

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
VALOR 

EFICIÊNCIA 
DA MEDIDA 

MATRIZ  
MEDIDAS  

MITIGAÇÃO 

AVALIAÇÃO  
IMPACTO 

MITIGADO 

EFICIÊNCIA  
DA  

MEDIDA (%) 

 Impactos em espécies de relevante interesse 16 Programa de educação ambiental. 7 11 5 70 

 Perturbação de hábitos 6 Programa de monitoramento da herpetofauna. 6 4 2 60 

 Proteção da fauna 27 
• Controle de entrada e saída do empreendimento; 
• Delimitação física da área. 

5 14 40 50 

 

Avifauna 

Atropelamento de indivíduos 5 
• Sinalização do limite de velocidade de 40 km/h; 
• Programa de monitoramento da avifauna. 

4 2 3 40 

 Impactos em espécies de relevante interesse 32 Programa de monitoramento da avifauna 4 13 19 40 

 Perturbação de hábitos 13 Programa de monitoramento da avifauna 4 5 8 40 

 

Colisões com aerogeradores e outras estruturas 101 

• Edificações com um pavimento de altura, com janelas e portas 
com poucos vidros ou com vidros não-refletivos; 
• Evitar qualquer plantio em um raio de 50 metros no entorno 
dos aerogeradores; 
• Iluminação dos aerogeradores intermitente; 
• Marcação das extremidades das pás dos aerogeradores com 
cores de fácil visualização; 
• Programa de monitoramento da avifauna. 

3 30 70 30 

 Colisão e eletrocussão de aves com a linha de transmissão 90 

• Instalar sinalizadores nos cabos e fios em áreas sensíveis ou 
indicadas pelo monitoramento ambiental e intercalada na 
proximidade de remanescente florestais, áreas úmidas e locais de 
circulação da avifauna previamente identificados pelo 
monitoramento. 

3 27 63 30 

 Proteção da fauna 41 
• Controle de entrada e saída do empreendimento; 
• Delimitação física da área. 

5 21 61 50 

   Atropelamento de indivíduos 5 
• Sinalização do limite de velocidade de 40 km/h; 
• Programa de monitoramento da mastofauna. 

0 0 5 0 

 Mamíferos  Perturbação de hábitos 5 Programa de monitoramento da mastofauna. 5 2 2 50 

 Terrestres Contaminação de indivíduos 5 
• Identificar a origem da contaminação e estancá-la; 
• Isolar a área afetada e fazer a remedição. 

6 3 2 60 

   Proteção da fauna 23 
• Controle de entrada e saída do empreendimento; 
• Delimitação física da área. 

5 12 35 50 

 Mamíferos  Perturbação de hábitos 2 Trânsito de veículos apenas nos acessos estabelecidos. 8 1 0 80 

 Fossoriais 
Proteção da fauna 23 

• Controle de entrada e saída do empreendimento; 
• Delimitação física da área. 

5 12 35 50 

 
Quiropterofauna 

Perturbação de hábitos 23 Programa de monitoramento da quiropterofauna. 5 12 12 50 

  Colisões e barotrauma com aerogeradores 58 
• Reter a dispersão de Pinus spp.; 
• Programa de monitoramento da quiropterofauna. 

3 17 41 30 

Socioeconômico 

Alteração na paisagem 
60 

Utilização de um gradiente de cor verde na base dos 
aerogeradores. 

3 18 
42 30 

Geração de empregos 
20 

• Articular entre governos municipal e estadual programa de 
qualificação de mão-de-obra local.  

3 6 26 30 

Aumento da arrecadação de tributos 43 Não há medida 0 0 43 0 

Incremento no turismo 23 Não há medida 0 0 23 0 

Melhoria de infraestrutura 23 Não há medida 0 0 23 0 

Ruído 5 
• Aerogeradores deverão estar distantes, no mínimo,  400 m de 
residências.  

6 3 2 60 

Emissões eletromagnéticas 3 
• Pás dos aerogeradores devem ser confeccionadas em resina e 
núcleo em fibra de vidro; 

6 2 1 60 
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8. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

A partir da integralização do diagnóstico, análise integrada e avaliação de impactos foi possível considerar três 

cenários para o empreendimento: (i) a não implantação, (ii) a implantação e operação, com a implementação das 

medidas e programas ambientais e (iii) proposição e existência de outros empreendimentos e suas relações sinérgicas. 

8.1. POSSIBILIDADE DE NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

O custo da implantação de um parque eólico é alto quando comparado com outras fontes de energia elétrica e o 

tempo de retorno do investimento também é comparativamente longo. Entretanto, entre as tecnologias de energia 

“limpa”, a eólica está se mostrando muito promissora para o Brasil. 

A principal vantagem da geração de energia através de fonte eólica é o baixo impacto ambiental nas fases de 

instalação e operação das Usinas Eólico- Elétricas. A energia eólica não dilapida o estoque global de recursos 

energéticos e, portanto, contribui para conservação de recursos não-renováveis. Não há consumo de estoque de 

energia disponível na natureza e a conversão da energia eólica não degrada o ambiente (Fontenele e Souza, 2009). 

A participação da fonte eólica na atual matriz de energia elétrica brasileira vem ganhando destaque, ocupando 8,6% 

da matriz elétrica. A inserção deste tipo de energia contribuirá para o desenvolvimento sustentável energético do 

País, com as vantagens de ser uma fonte de energia limpa, poder ser implantada em curto prazo, e ter preços 

competitivos (inferiores às fontes termoelétricas a óleo e a gás), sem apresentar risco de variação de preços de 

insumo. A área destinada à instalação do Complexo de Geração Eólica Bojuru é formada por um mosaico de 

ambientes naturais e antropizados e os impactos negativos decorrentes da instalação do empreendimento, deverão 

ser mitigados. Depois de instalados os aerogeradores, a operação do parque eólico não demanda intervenções 

significantes nos meios físico e biótico. 

A possibilidade de não implantação do empreendimento tem como principal consequência a não geração de energia 

elétrica por meio de uma fonte renovável, com baixíssimo impacto ao meio ambiente. Além da significativa redução 

nos danos ambientais, cabe salientar que a energia eólica favorece a diminuição de gases de efeito estufa no meio 

ambiente, à medida que evita que energia “suja” seja usada como fonte de energia elétrica. De acordo com o Guia de 

Orientação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Ministério da Ciência e Tecnologia, ela impede que estes 

gases sejam lançados na atmosfera, pois evita a queima de combustíveis fósseis, petróleo e gás natural para que a 

mesma energia elétrica seja produzida. Ainda previne a instalação de usinas hidrelétricas que podem causar 

devastadores impactos ambientais, preservando assim áreas arbóreas que contribuem para remoção de CO2 do meio 

ambiente (Fontenele e Souza, 2009). 

A instalação do empreendimento consiste também em importante atividade econômica para a região. Caso o 

complexo eólico não seja instalado, outras atividades econômicas, naturalmente, tendem a substituir a atividade. 

Entre essas possibilidades, está a mineração do titânio e Ilmenita (oxido natural de ferro e tiânio). A mineração destas 

substâncias gera grande preocupação para a comunidade de São José do Norte. Nas entrevistas, durante os trabalhos 
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de pesquisa da percepção da população quanto a instalação do empreendimento eólico, foi citado que o parque 

eólico poderia evitar que a mineração do titânio ocorresse na área. Esse fato reconhecido pela própria comunidade é 

uma realidade, comprovada pelas requisições de pesquisa e requisições de lavras registradas no DNPM 

(Departamento Nacional de Produção Mineral).  A potencialidade de impacto para a mineração do titânio e da 

ilmenita é maior que o impacto potencial do parque eólico, especialmente para o duas espécies da fauna ameaçadas 

de extinção que ocorrem na área: o tuco-tuco das dunas (Ctenomys flamarioni) e a lagartixa das dunas (Liolaemus 

occipitalis). A mineração, mesmo com todas as ações de manejo, inutilizam as áreas de uso destas espécies. Detalhes 

sobre a ocorrência destas espécies podem ser vistas no relatório da fauna para cada grupo. Desta forma, a instalação 

do Complexo Eólico Bojuru, consiste em importante empreendimento social (na geração de emprego), econômico 

(geração de trabalho e tributos), como pode consistir em importante alternativa ambiental para o desenvolvimento 

sustentável se considerar que a atividade contribuirá para substituir a atividade de mineração requerida para a área.  

8.2. IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A implantação e operação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados deve considerar a 

implementação das medidas e programas ambientais propostos e verificar quais serão os reflexos sobre os meios 

físico, biótico e socioeconômico. Para cada impacto ambiental identificado para o empreendimento foi proposto uma 

medida preventiva, mitigadora, compensatória e/ou potencializadora e foi atribuído um valor para a eficiência de tais 

medidas (Quadro 4). Assim, é possível considerar que o empreendimento é passível de ser implantado e operado 

causando baixo impacto à área.  

8.3. RELAÇÕES SINÉRGICAS DO EMPREENDIMENTO COM A PROPOSIÇÃO E EXISTÊNCIA DE OUTROS 

EMPREENDIMENTOS 

No município de instalação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados, São José do Norte, 

recentemente foi emitida a Licença Ambiental Prévia para o Complexo Eólico Ventos do Atlântico. Este 

empreendimento prevê a distribuição de 290 aerogeradores em uma área de aproximadamente 16.000 ha, 

totalizando 870 MW de potência instalada.  

Os estudos sobre os efeitos cumulativos deste tipo de empreendimento ainda são incipientes, mas sabe-se que os 

aerogeradores podem gerar o efeito barreira.  Entretanto, a distribuição dos aerogeradores em campo, e o 

distanciamento entre as máquinas empregadas nos projetos, apesar de não evitarem as colisões, mantém áreas que 

formam rotas para a passagem das aves.   

 

9. MEDIDAS MITIGADORAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Identificar as medidas de controle que possam minimizar, compensar ou evitar os impactos negativos do Complexo de 

Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados, bem como as medidas que possam potencializar os impactos positivos, é 

essencial para manter a qualidade ambiental. 
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Para cada um dos impactos negativos apresentados no Capítulo 7, foram propostas medidas preventivas, mitigadoras 

e/ ou compensatórias. Assim como foram propostas algumas medidas potencializadoras para alguns impactos 

positivos. 

Para a compatibilização da implantação e operação do empreendimento com o meio ambiente se faz necessário um 

acompanhamento ambiental rigoroso, de forma a garantir a implementação de medidas de minimização (mitigadoras) 

dos impactos ambientais que visam reduzir a sua magnitude e intensidade. Nesse sentido, é imprescindível a definição 

de um conjunto de medidas e especificações de proteção ambiental de modo a integrar nos cadernos de encargos das 

obras a executar, devendo estas serem rigorosamente cumpridas pelos empreiteiros, nomeadamente: 

 Definição de uma planta de condicionantes; 

 Definição de um conjunto de especificações técnicas para orientação dos responsáveis pela elaboração dos 

projetos das várias especialidades; 

 Definição de um conjunto de normas/procedimentos que o empreiteiro terá que cumprir durante a execução 

da obra; 

 Definição de um conjunto de normas/procedimentos que o empreendedor terá que cumprir após a entrada 

em funcionamento do complexo. 

Assim, para a avaliação sistemática da implantação e operação do empreendimento, visando acompanhar a evolução 

dos impactos previstos, a eficiência e eficácia das medidas de controle e permitir identificar a necessidade de adoção 

de medidas complementares são propostos um plano ambiental e quatro programas ambientais, os quais serão 

apresentados na sequência.  

A avaliação das medidas mitigatórias para a fauna terrestre e aquática concentram-se nos impactos sobre a perda de 

habitats e perturbação de hábitos das populações das espécies, drenagem de áreas de interesse e atropelamento.  

De uma forma geral, as medidas mitigatórias para os impactos referidos podem ser executadas através do seguinte 

conjunto de ações:  

 Instalação do menor número de aerogeradores para a geração de energia pretendida;  

 Utilização e aproveitamento dos acessos existentes;  

 Fiscalização das atividades e andamento das obras;  

 Proteção das zonas de importância para a fauna;  

 Priorizar a manutenção da vegetação marginal (caminhos e estradas), favorecendo áreas de corredores de 

fauna diminuindo a fragmentação de habitats;  

 Replantio de espécies vegetais suprimidas e enriquecimento com espécies nativas e conservação das 

margens de arroios, lagoas e corpos d’água;  
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 Estabelecimento do limite de velocidade (40 km/h) e horário predominantemente diurno para circulação de 

veículos e maquinários pesados;  

 Controle da utilização de combustíveis e produtos químicos próximos aos corpos d’água;  

 Dimensionamento do projeto de drenagem considerando acumulados d’água relevantes para a fauna;  

 Remoção e deposição de resíduos em locais previamente estabelecidos.  

Para a fauna alada (aves e quirópteros) as principais recomendações de medidas mitigadoras centram-se em 

minimizar o impacto advindo da colisão de aves e quirópteros contra pás e torres dos aerogeradores durante a 

operação do empreendimento.  

Como medidas mitigadoras gerais sugere-se:  

 Incrementar com cores fortes a ponta das pás para evitar as colisões, tornando maior a visibilidade pelas 

aves;  

 Evitar a presença de orifícios e entradas nos aerogeradores que possibilitem o ingresso de aves e quirópteros 

no seu interior evitando-se a moradia e/ou os poleiros, o que potencializa as colisões;  

 Deve-se executar Projetos de Monitoramento visando avaliar a mortandade durante a operação, no 

perímetro de revisão com recolhimento dos cadáveres e execução de testes de correção da taxa de 

mortalidade (eficiência do observador e remoção de carcaças).  

Ressalta-se a importância da execução destas medidas mitigadoras e dos programas de monitoramento, incluindo 

controle e monitoramento das atividades do empreendimento, a capacitação do pessoal envolvido nessas atividades e 

uma eficiente limitação da velocidade de circulação nos acessos e estradas adjacentes.  

Os programas de mitigação dos impactos ambientais a serem utilizados durante as diferentes fases de implantação do 

empreendimento eólico são relativos ao meio físico, biótico e socioeconômico. Todos estes programas ambientais 

devem ser fiscalizados e monitorados por um responsável pela supervisão ambiental da obra, que deverá entregar 

relatórios ao órgão ambiental sobre o andamento dos programas e medidas de mitigação dos impactos. 

No meio físico destacamos o Programa de Gestão Ambiental, que abrangerá os Planos de Supervisão e 

Acompanhamento Ambiental da Implantação e Operação, Plano de Controle de Drenagem e Erosão e o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos. No meio biótico teremos o Programa de Monitoramento da Fauna na área do 

empreendimento. No meio socioeconômico, o Programa de Levantamento Arqueológico, irá avaliar o potencial de 

impacto ao patrimônio arqueológico na área de implantação do empreendimento. Um Programa de Educação 

Ambiental abrangente, voltado para a comunidade atingida e para os trabalhadores do empreendimento, deverá ser 

conduzido visando abordar as questões relacionadas a preservação ambiental como um todo, levando em conta 

conjuntamente aspectos sociais, econômicos e ambientais e um Programa de Comunicação Social será essencial de 

forma a integrar os impactos positivos relacionados ao meio socioeconômico junto à comunidade.  
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A fim de especificar ainda mais as ações mitigadoras passamos a 106omponent-las de maneira específica para cada 

um dos grupos diagnosticados neste estudo e o Quadro 4 apresenta o resumo dos impactos e as respectivas medidas. 

9.1. MEDIDAS PARA A FASE DE PLANEJAMENTO 

9.1.1. Meio Biótico  

Medida para  impactopara impacto da colisão com as torres anemométricas 

Na fase de planejamento do empreendimento, a única ação ou estrutura com potencial geração de impacto é a 

instalação da torre anemométrica. Diferentemente dos aerogeradores, os anemômetros não possuem pás móveis em 

sua estrutura, diminuindo assim a probabilidade de colisões de aves. Para os morcegos a probabilidade é menor 

ainda.  

Durante a operação da torre anemométrica, os estais foram sinalizados, tornando-os mais visíveis para evitar a colisão 

com aves. Durantes as atividades de monitoramento e visitas para manutenção, não foram registradas aves mortas no 

entorno do aerogerador. 

As ações se caracterizam por 

Caráter: preventiva 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

 

9.2. MEDIDAS PARA A FASE DE IMPLANTAÇÃO 

9.2.1. Meio Físico 

Todas as medidas preventivas ou mitigatórias apresentadas para o meio físico incluem a necessidade de supervisão e 

acompanhamento ambiental, a serem realizadas durante a implantação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e 

Sistemas Associados. O plano ambiental para a construção será apresentado na sequência.  

 

 

Medida para o impacto sobre a movimentação de terra 

A prevenção dos impactos decorrentes da movimentação de terra pode se dar através de um planejamento diário das 

atividades de escavação e transporte de materiais, conforme os equipamentos disponíveis e a área de trabalho a ser 

atacada. O material escavado que poderá ser usado posteriormente como material de empréstimo deverá ser 

armazenado em local indicado de modo a facilitar o transporte para uso futuro. 

Caráter: preventivo 
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Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente da mudança de nível do lençol freático  

O planejamento adequado da execução das fundações dos aerogeradores permitirá que o rebaixamento do lençol 

freático, através da instalação de ponteiras, seja realizado num prazo curto, permitindo que as ponteiras sejam 

retiradas no menor tempo possível, podendo ser feito o aterramento e, assim, retornando o nível do lençol freático ao 

seu estado natural. 

Caráter: preventivo 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente das modificações de drenagens  

As drenagens naturais deverão ser mantidas em seu leito original através da instalação de drenos dimensionados para 

períodos de grande precipitação. Também devem ser colocados canos para drenagem em áreas que apresentem 

possibilidade de alagamento. Também é sugerido a colocação de grama nos taludes das estradas e plataformas, 

devendo diminuir substancialmente estes impactos. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente dos processos erosivos 

Na implantação de estradas e demais obras do complexo eólico deve-se estar atento aos processos erosivos, evitando 

a formação de taludes acentuados e de áreas que possam aportar sedimentos ao sistema de drenagem.  

Para evitar os impactos associados aos processos erosivos, algumas medidas de controle durante a obra são sugeridas: 

• Disposição, transporte e armazenamento adequado dos materiais escavados; 

• Proteção dos taludes de corte e aterro através de lonas, a fim de evitar a erosão causada pelos ventos da região; 

Essa medida é aplicada somente quando há a  formação de taludes na construção ou manutenção dos acessos ou 

correções de solo nas bases dos aerogeradores. Os taludes são então monitorados diariamente na supervisão de obra, 

sendo constatada a erosão eólica, a medida sugerida pode ser aplicada.  

• Realizar uma programação temporal da fase de movimentação de terra de modo que não sejam abertas grandes 

frentes de trabalho, pois a abertura de grandes frentes de trabalho expõe a área a um risco maior de ocorrência de 

processos erosivos; 
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• Em caso de paralisação da obra, o executor deverá programar medidas de proteção para as áreas do terreno onde 

foram executados serviços de limpeza e movimentação de terra. 

Caráter: preventivo e mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente do aumento de material particulado pela circulação de veículos 

Poderá acontecer um aumento da concentração de material particulado no ar, em função da maior circulação de 

veículos e movimentação de terra para a abertura de acessos e fundação dos aerogeradores. A limitação da 

velocidade de deslocamento de veículos durante as obras também é fator importante para redução das emissões de 

material particulado em suspensão (poeira), diminuindo o desconforto da população local e o impacto à paisagem. 

Além disso, deve ser previsto a rega com caminhão pipa das áreas de estrada que estiverem com fluxo de caminhões, 

evitando-se assim o aumento do material particulado para os trabalhadores e vizinhos da obra. 

Caráter: preventivo e mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente da compactação do solo 

A compactação do solo pode ocorrer pela circulação de máquinas pesadas durante o período de obras. Assim, 

recomenda-se que sejam utilizados e aproveitados, primeiramente, os acessos existentes e como segunda opção, 

acessos previamente autorizados e planejados para este tipo de movimentação, a fim de evitar que outras áreas 

sejam impactadas. Os caminhões e máquinas pesadas devem restringir a sua movimentação ao local da construção 

das estradas e demais obras. 

Caráter: preventivo e mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente da emissão de gases poluentes oriundo da circulação de veículos 

O grande número de caminhões e máquinas que irão circular na área do empreendimento poderá aumentar a 

emissão de gases poluentes. Desta forma, recomenda-se que sejam realizadas manutenções preventivas, a fim de 

reduzir a emissão de gases poluentes. 

Caráter: preventivo 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  
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Medida para o impacto decorrente da contaminação do solo e da água por vazamentos 

Como o empreendimento não necessita de materiais contaminantes para a sua execução, não são esperados maiores 

impactos quanto à contaminação do solo e da água. No entanto, por estar em um terreno bastante permeável, é 

necessário um cuidado especial para a manutenção de máquinas e caminhões evitando-se assim qualquer tipo de 

vazamento. Desta forma, a medida recomendada é realizar a manutenção preventiva das máquinas e equipamentos e 

o controle da utilização de combustíveis e produtos químicos próximos aos corpos d’água. Os veículos envolvidos 

devem ser sistematicamente submetidos a revisões mecânicas, garantindo seu perfeito funcionamento. Revisões, 

consertos, abastecimento e lavagem dos veículos e maquinário deverão ser feitos em local apropriado, dotado de piso 

polido, canaletas de metal e com direcionamento de todo o material para caixa separadora de água e óleo, 

preferencialmente fora da área do empreendimento, em local devidamente licenciado. Caso seja verificada alguma 

ocorrência de vazamento durante a operação do maquinário, dever-se-á seguir um plano de ação emergencial para 

tais casos. 

Caráter: preventivo 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente da contaminação do solo por descarte incorreto de resíduos 

Para evitar que ocorra o descarte incorreto de resíduos deverá ser elaborado um programa de gerenciamento de 

resíduos a ser aplicado na fase de implantação do empreendimento. Além disso, o programa de educação ambiental 

também deverá reforçar a abordagem deste tema com os operários da obra. 

Caráter: preventivo 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

9.2.2. Meio Biótico Flora 

Medida para o impacto sobre a remoção da cobertura vegetal 

Dentro da área de influência direta sugere-se que a as torres e edificações (provisórias ou não) sejam instaladas em 

locais desprovidos de vegetação e que seja realizada a delimitação da área de instalação dos aerogeradores e dos 

acessos de maneira a evitar a supressão de vegetação em locais desnecessários. Além disso, a equipe envolvida 

deverá ser orientada, através do programa de educação ambiental, a evitar o trânsito de máquinas e caminhões sobre 

áreas de campo que não serão utilizadas. 

No caso da linha de transmissão, seu trajeto deverá ser projetado a fim de evitar a supressão ou fragmentação de 

formações vegetais de maior interesse, sob o ponto de vista do meio biótico (associado à manutenção de locais de 

abrigo, alimentação e reprodução à fauna). Em termos de riqueza vegetal, deve-se dar maior atenção às formações 
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arbóreas nativas (“mata de restinga”) e sistemas lacustres, por concentrarem muitos exemplares tidos como de 

especial interesse de preservação. 

Caso as obras civis para instalação da linha de transmissão entrem em conflito com representantes de espécies 

protegidas por lei ou vegetal com interesse paisagístico, não sendo possível a adequação do projeto, o vegetal em 

questão deve ser deslocado (transplante vegetal), preferencialmente, para sítios próximos ao local de origem. 

Além disso, deve-se priorizar a manutenção da vegetação marginal (caminhos e estradas), favorecendo áreas de 

corredores de fauna diminuindo a fragmentação de habitats. 

Caráter: preventivo e mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto sobre a cobertura vegetal remanescente 

A fim de evitar os danos sobre a vegetação remanescente (a exemplo de tombamentos e soterramentos), faz-se 

necessária a conscientização dos funcionários envolvidos com as obras, através do programa de educação ambiental, 

bem como a supervisão e acompanhamento ambiental da obra.  

Caráter: Preventivo 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto sobre as espécies de relevante interesse 

Se durante as obras forem detectados indivíduos de espécies ameaçadas ou protegidas da flora na área de uso direto, 

estas deverão ser marcadas e com acompanhamento técnico, serem transplantadas para fora da área de influência 

direta sendo acompanhadas até sua implantação. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente da disseminação de espécies exóticas 

Visando proteger as espécies nativas, sugere-se que o controle de espécies arbóreas invasoras como Pinus spp., por 

meio da eliminação de indivíduos adultos ou jovens, que ocorrem ou venham a ocorrer por processo invasivo (não 

plantados). Esse controle deve ser realizado durante a implantação e operação na AID do empreendimento, evitando 

assim sua disseminação e o sombreamento da flora nativa herbácea. 

Caráter: compensatório 

Estudo EIA - Estudo Impacto Ambiental V.3 (7995019)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 110



 

111 

____________________________________________________________________________________________ 
Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados – São José do Norte e Rio Grande 
Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

9.2.3. Meio Biótico Ictiofauna 

Medida para o impacto de perda e/ou fragmentação de habitat 

Os peixes anuais ocorrem especialmente em charcos temporários, canais naturais e banhado de palha. Sendo assim, 

apresentam uma dinâmica de ocorrência sazonal associada as características ambientais do hidroperíodo da região 

estudada (gradiente úmido – seco). Em função destas características, para a solicitação da licença de instalação, 

sugere-se apresentar um plano específico para controlar a intervenção no momento da instalação do 

empreendimento, permitindo assim a viabilidade do complexo eólico com a presença de Rivulídeos (peixes anuais). 

Esse plano deverá ser estabelecido somente após a definição da posição dos aerogeradores, que ocorre na fase de 

licenciamento para instalação do empreendimento.  

Desta forma, sugere-se que a instalação dos aerogeradores e linha de transmissão sejam preferencialmente em locais 

afastados das áreas de ocorrência de Rivulídeos. Além disso, foi estabelecida uma faixa de transição de 15 m no 

entorno das áreas de ocorrência confirmada das espécies protegidas de peixes anuais de maneira a garantir a 

dinâmica hídrica de ambientes aquáticos temporários. Caso seja necessário a instalação de estruturas em locais com 

registro pretérito de Rivulídeos, indica-se a aplicação de plano específico que poderá orientar as ações de manejo 

como remoção e translocação do solo. 

A instalação da linha de transmissão pode ser conciliada com a presença dos peixes anuais por meio do 

estabelecimento de plano de monitoramento e manejo durante a fase de instalação do empreendimento. O local de 

instalação das torres deve evitar a intervenção em áreas que formam charcos e/ou foram detectados peixes anuais, 

assim como os acessos devem evitar essas áreas.  

Toda a intervenção em solo deverá se dar somente na área das bases das torres e deverá ser utilizada a mínima 

quantidade possível de torres. Na ausência de alternativas locacionais, deverá ser realizado monitoramento anterior à 

intervenção no local, que deverá definir ações para remoção do solo, permitindo conciliar a instalação do 

empreendimento. É necessário acompanhamento técnico nas áreas destinadas a construção de acessos, bases dos 

aerogeradores e estruturas da linha de transmissão. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto sobre as espécies de relevante interesse 

Quando necessário, a supressão parcial dos charcos temporários deverá ser realizada mediante acompanhamento de 

profissionais com experiência na área de ictiologia, garantindo a correta elaboração do plano de ação para o local 

impactado, bem como, o monitoramento ambiental específico, pois espécies de peixes anuais poderão ser afetadas.     
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A partir da identificação de locais para supressão parcial dos charcos podem ser adotadas medidas de mitigação para 

a área suprimida, realizando a alocação de substrato do charco temporário. O procedimento deve ser realizado no 

período entre os meses de janeiro a maio, fase do ciclo dos peixes anuais em que somente os ovos estão na camada 

superficial do solo, possibilitando assim a sobrevivência de alguns indivíduos. No caso de impacto ambiental nas 

populações de peixes anuais, deverá haver uma avaliação prévia de cada local, considerando: conexões hidrológicas 

naturais, identificação de populações de peixes anuais no entorno e tamanho da área (m
2
), de forma a subsidiar 

medidas de mitigação como a supressão parcial das áreas de charcos temporários. A supervisão e acompanhamento 

da obra deverá demandar a presença de especialista, nestes casos. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto de pesca e captura de indivíduos 

A medida proposta para esse impacto visa direcionar esforços no sentido de instruir trabalhadores, através do 

programa de educação ambiental, para a conservação da biodiversidade local, a fim de evitar qualquer tipo de 

atividade predatória (pesca/captura). 

Caráter: preventivo 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente da contaminação de indivíduos 

Caso ocorra a contaminação por vazamentos ou descarte incorreto de resíduos dos charcos temporários, canais 

naturais e/ou banhado de Palha, poderá ocorrer a contaminação de indivíduos da ictiofauna. Nestes casos, a 

recomendação é identificar o mais breve possível a origem da contaminação e 112ompone-la. Após é necessário fazer 

o isolamento da área afetada, quantificar os danos e proceder a remediação adequada, que deverá estar prevista no 

plano de ação emergencial. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

9.2.4. Meio Biótico Herpetofauna 

Medida para o impacto de perda e/ou fragmentação de habitat 

Visando a preservação dos ambientes de importância para herpetofauna na área de influência direta do 

empreendimento, recomenda-se a conservação de ecossistemas aquáticos (lagoas, banhados e arroios intermitentes) 
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e terrestres (dunas e campos arenosos), evitando a drenagem e excesso de remoção e escavação do solo. Estes locais 

abrangem áreas cruciais e de elevada importância para a herpetofauna residente e representam a diversidade de 

ambientes disponíveis para a totalidade de grupos de anfíbios e répteis da comunidade local. Além disso, foi definida 

a preservação de uma área de 200 m de distância das áreas de mata nativa e áreas úmidas, pois podem abrigar 

espécies ameaçadas da herpetofauna.  

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente do atropelamento de indivíduos 

Objetivando a minimização do impacto de atropelamento de espécies da herpetofauna deve ser aplicado durante a 

obra do empreendimento o limite de velocidade de 40 km/h, instalando sinalização. Associado a isto, devem ser 

observados e evitados deslocamentos de veículos nos horários e períodos considerados de pico de atividade para 

anfíbios anuros, tanto relacionados a deslocamentos quanto durante atividade reprodutiva (e. g. migração para 

corpos d’água), principalmente no período da primavera e verão. Neste caso, recomenda-se que as atividades das 

obras sejam interrompidas antes do anoitecer, com especial atenção em períodos chuvosos, reconhecidos como 

“gatilhos” para o início da atividade reprodutiva da maioria das espécies de anuros. Sinalizar quando houver sítios 

reprodutivos (cágados e lagartos, por exemplo). 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto sobre as espécies de relevante interesse 

Recomenda-se a preservação de ambientes de dunas e campos arenosos visando a conservação das populações locais 

da lagartixa-da-areia (Liolaemus occipitalis), espécie de réptil endêmico deste tipo de ambiente e considerada 

ameaçada (vulnerável) a nível regional, nacional e mundial. No caso do encontro de indivíduos/populações em áreas 

consideradas de conflito (linha de aerogeradores, estradas e pátios de manobra), recomenda-se a adoção de 

programa de monitoramento associado à translocação de indivíduos/populações, anterior à fase de implantação do 

empreendimento, seguido de monitoramento das populações translocadas ao longo das fases seguintes do 

empreendimento (implantação e operação). Caso sejam registradas outras espécie ameaçadas e/ou de especial 

interesse para conservação na área do empreendimento, o monitoramento previsto para a lagartixa-da-areia deve ser 

aplicado para estas espécies, visando a conservação destas populações ao longo das distintas fases do 

empreendimento. 

Ainda sobre a medida para mitigação do impacto sobre a lagartixa-das-dunas (L. occipitalis), o uso das áreas de dunas 

associada a um programa de manejo, translocação dos indivíduos e controle da invasão das espécies arbóreas 
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exóticas, pode conferir um aspecto protetivo para a espécie durante a fase de operação do empreendimento, 

permitindo coexistir o parque eólico sobre as áreas de dunas da mesma forma como apresentado para os mamíferos 

fossoriais (ver medidas sugeridas para a fauna de mamíferos fossoriais). Além da erradicação do Pinus, devem ser 

estabelecidas restrições de velocidade e número de veículos com trânsito permitido na área de dunas. Estas restrições 

deverão ser estabelecidas durante o monitoramento da presença do L. occipitalis no entorno dos acessos e 

aerogeradores, na fase de operação, de acordo com os resultados obtidos. 

O controle de espécies arbóreas referido neste tópico está direcionado as áreas com invasão de Pinus ou novas 

invasões. Para as áreas de plantios já consolidados, alvo de exploração comercial, o empreendedor não possui 

autoridade, competência ou viabilidade para realizar qualquer tipo de controle. 

Caráter: mitigador  

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto de caça e captura de indivíduos 

A medida proposta para esse impacto visa direcionar esforços no sentido de instruir trabalhadores (educação 

ambiental) para a conservação da biodiversidade local, a fim de evitar qualquer tipo de atividade predatória 

(caça/captura) ou moléstia dos animais (afugentamento proposital e desnecessário). 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente do afugentamento, dispersão da fauna e da perturbação de hábitos 

Visando evitar perturbações e distúrbios relacionados a fuga e dispersão de espécies e indivíduos da herpetofauna, 

devem ser adotadas medidas para minimizar a presença excessiva de pessoal e maquinário em locais ditos de 

importância para herpetofauna (p. ex. banhados e beira de lagoas). Estes eventos estão associados a impactos 

indiretos na fauna, levando à dispersão e fuga de indivíduos da AID para AII do empreendimento, resultando no 

extermínio de indivíduos via atropelamento e/ou morte devido ao aumento de encontros/acidentes com moradores 

da comunidade local e trabalhadores da obra. Outro aspecto bastante relevante em relação ao item mencionado 

anteriormente, diz respeito à minimização de acidentes com espécies da herpetofauna consideradas venenosas. O 

programa de educação ambiental deve esclarecer operários e comunidade local sobre os mitos e verdades sobre as 

espécies peçonhentas.  

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  
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9.2.5. Meio Biótico Avifauna 

Medida para o impacto de perda e/ou fragmentação de habitat 

Para atenuar o efeito da implantação do empreendimento sobre a avifauna local, são sugeridas as seguintes medidas:  

 Conservar as áreas úmidas (banhados, canais e lagoas), evitando a alteração dos cursos ou drenagem das mesmas; 

 Deve-se evitar a ocupação de áreas úmidas, banhados e o seu entorno, em particular os justapostos à grandes 

corpos d’água da região, garantindo uma área de amortecimento de impacto, com um raio mínimo de 300 metros; 

 Evitar a remoção ou poda de vegetação quando não for estritamente necessária para a execução das obras;  

 Dispor os aerogeradores em linhas não muito extensas, com no máximo de 15 torres, deixando um intervalo maior 

entre as linhas. 

Caráter: preventivo e mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente do atropelamento de indivíduos 

Estabelecimento do limite de velocidade (40 km/h), e horário predominantemente diurno para circulação de veículos 

e maquinário pesado automotivos, com implantação de sinalização. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto sobre as espécies de relevante interesse 

Deve-se evitar as áreas de concentração de aves indicadas no EIA do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas 

Associados. Além disso, deve-se evitar a intervenção em uma área de amortecimento de impacto com raio mínimo de 

600 metros das áreas de ocorrência de cisne-de-pescoço-preto (Cygnus melanocoryphus) e/ou de capororoca 

(Coscoroba coscoroba), aves aquáticas muito sensíveis à perturbação, caso ocorram, conforme recomendação da 

Portaria FEPAM 118/2014. Embora as duas espécies citadas fossem registradas na área do empreendimento, as 

observações foram realizadas em poucos indivíduos e em voo. Não foi identificada área de permanência destas 

espécies que justifiquem estabelecer áreas de amortecimento. No entanto, a presença destas espécies, indica a 

necessidade de monitoramento da ocorrência e uso da área na fase de instalação e monitoramento do risco de colisão 

na fase de operação do empreendimento. 

Caráter: preventivo 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  
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Medida para o impacto de caça e captura de indivíduos 

A medida proposta para esse impacto visa direcionar esforços no sentido de esclarecer os trabalhadores sobre a 

importância da conservação da avifauna local, desestimulando a prática de caça e captura na área (educação 

ambiental).  

Caráter: preventivo 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente do afugentamento, dispersão da fauna e da perturbação de hábitos 

Visando evitar perturbações e distúrbios relacionados a fuga e dispersão da avifauna, devem ser adotadas medidas 

para minimizar a presença excessiva de pessoal e maquinário em locais importantes para este grupo, como áreas de 

alimentação e reprodução. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

9.2.6. Meio Biótico Mamíferos Terrestres 

Medida para o impacto de perda e/ou fragmentação de habitat 

Para evitar a perda de habitat dos mamíferos existentes na área do empreendimento é recomendado fazer a 

preservação dos banhados e dos córregos sazonais existentes dentro da área de influência direta do 

empreendimento, evitando a drenagem destas áreas. Da mesma forma, é recomendado restringir a terraplenagem e 

escavação do solo apenas às áreas imprescindíveis para a construção das instalações das infraestruturas do 

empreendimento, evitando assim a remoção da vegetação e a descaracterização destas áreas. 

Caráter: preventivo e mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  
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Medida para o impacto decorrente do atropelamento de indivíduos 

Para diminuir o impacto do atropelamento de animais silvestres na área do parque eólico deve-se regrar a velocidade 

dos veículos circulantes nas estradas de acesso com a proibição do tráfego, definindo um limite de velocidades de 40 

km/h, colocando sinalização. Além disso, um programa de monitoramento e controle de animais atropelados pode ser 

estabelecido e submetido ao órgão licenciador. Este programa deverá apresentar metodologia de monitoramento, 

medidas de controle de velocidade e subprogramas de educação ambiental, com instalação de redutores de 

velocidade e de placas tanto nas vias externas como nas vias públicas (em especial a BR 101), alertando sobre a 

passagem de fauna e risco de atropelamento.  

Caráter: preventivo e mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto sobre as espécies de relevante interesse 

Visando evitar algum impacto sobre a espécie de mamífero terrestre ameaçada de extinção, o Leopardus geoffroyi, 

que ocorre na área do empreendimento, recomenda-se que no programa de educação ambiental seja dado ênfase 

para a importância dos mamíferos, especialmente aqueles ameaçados de extinção. 

Caráter: preventivo 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto de caça e captura de indivíduos 

Recomenda-se um programa de educação ambiental seja aplicado para os funcionários do empreendimento, 

esclarecendo sobre a importância da preservação da biota local e sobre o correto procedimento no caso de encontro 

com animais silvestres.  

Caráter: preventivo 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente do afugentamento, dispersão da fauna e da perturbação de hábitos 

Para tentar evitar o distúrbio nos hábitos dos mamíferos ocorrentes na área e evitar a dispersão dos mamíferos para 

áreas adjacentes, a presença de pessoas e de maquinário deve ficar restrita aos locais das obras, evitando a circulação 

fora destas áreas. Deve-se também evitar o ruído excessivo durante a execução das obras sempre executando os 

procedimentos e utilizando maquinário que produzam menos ruído. Além disso, as obras devem estar restritas a 

Estudo EIA - Estudo Impacto Ambiental V.3 (7995019)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 117



 

118 

____________________________________________________________________________________________ 
Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados – São José do Norte e Rio Grande 
Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

certos horários do dia e deve-se evitar ao máximo a produção de ruído nos períodos noturno, do alvorecer e do 

poente, já que estes são os períodos de pico de atividade da maioria das espécies de mamíferos. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

9.2.7. Meio Mamíferos Fossoriais 

Medida para o impacto de perda e/ou fragmentação de habitat 

A definição do layout do empreendimento (localização das torres e estradas de acesso) deve considerar as áreas com 

maior probabilidade de ocorrência do C. flamarioni como área de sensibilidade para esta espécie. A necessidade de 

intervenção nestas áreas deve ser supervisionada por profissional habilitado durante as atividades de intervenção no 

solo seguindo plano específico de manejo da espécie. Já o C. minutus está potencialmente submetido a menor 

impacto, por apresentar distribuição mais ampla na área. As áreas identificadas com maior concentração para esta 

espécie, devem seguir as mesmas recomendações para o C. flamarioni a fim de viabilizar o empreendimento.  

Como medida mitigadora frente à redução na disponibilidade de habitat, sugere-se que a instalação dos 

aerogeradores seja em locais desprovidos de vegetação rasteira. A presença de vegetação sobre as dunas é um 

atrativo para a fauna, que a utiliza como alimento e abrigo, sendo esses os locais onde se observa a maior 

concentração faunística. 

A população de tuco-tuco presente na área de influência direta do empreendimento implica em maior atenção na 

implantação dos aerogeradores, considerando sua maior vulnerabilidade em razão da baixa capacidade de dispersão 

frente às obras de instalação das torres. Neste processo, a interferência no solo poderá atingir diretamente esses 

animais de hábitos subterrâneos, caso estejam alocados particularmente nos locais selecionados para a colocação das 

torres. Neste sentido, recomenda-se um planejamento direcionado a relocar espécimes que porventura estejam 

concentrados nestes locais, caso sejam mantidos no desenvolvimento das obras os espaços hoje habitados por estes 

animais. 

A localização das vias de acesso, durante a obra também deve levar em consideração os locais de maior concentração 

de espécimes da fauna, a exemplo dos mamíferos fossoriais. Deve-se observar a presença de tocas que indiquem a 

ocorrência dos animais e assim poder determinar acessos que fiquem afastados desses locais. 

As dunas que ocorrem na área do CE Bojuru são consideradas Áreas de Proteção Permanente, segundo o Código 

Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul e possuem recomendações de proteção pelas diretrizes e 

Condicionantes para licenciamento ambiental nas regiões com potencial eólico da Portaria Fepam 118, especialmente 

em relação a presença dos mamíferos fossoriais (Ctenomidae).  

Entretanto, a necessidade de proteção das dunas na região vem sendo progressivamente ameaçada, na área que se 

insere o Complexo Eólico Bojuru, pelas áreas de plantio de Pinus. Além do plantio do Pinus, ocorre largamente a 
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invasão desta espécie, considerada com alta capacidade invasora. Essa situação foi observada em campo, indicando 

pela presença de taliões de pinus sobre a área de dunas.  

A eventual instalação do complexo eólico na área, mesmo com a perda potencial de hábitat (local de instalação das 

torres e acessos), pode representar uma característica protetiva para os tuco-tucos. A instalação do Complexo Eólico e 

a utilização das áreas de dunas, se conduzido sobre a supervisão de obras na fase de instalação e aplicando-se o 

manejo dos espécimes (quando necessário) juntamente com o posterior monitoramento da presença do tuco-tuco 

deverá garantir uma área excludente de Pinus, permitindo durante a operação do parque, local onde os tuco-tucos 

podem coexistir coma atividade eólica. Associada a esse sistema, a exclusão e controle da presença de pinus (na área 

licenciada do complexo eólico) será peça fundamental para a conservação do tuco-tuco, em especial o C. flamoarioni, 

espécie com maior grau de ameaça.  Para garantir este sistema, deverá ser apresentado, para a obtenção da licença 

de instalação, um programa específico de controle de espécies arbóreas exóticas nas áreas de Dunas. O controle será 

executado somente sobre as áreas com invasão do Pinus. As áreas de plantio comercial, ou novas áreas de plantio que 

venham a surgir, são alvo de licenciamento específico e não estão cobertos pelo plano a ser desenvolvido e executado 

pelo empreendedor. Portanto, a principal medida mitigatória para a proteção dos tuco-tucos, consistirá em manter 

um programa de controle do pinus na área de dunas do empreendimento. Nesse sentido, deve ser considerado o 

potencial ganho para o meio ambiente, a instalação de aerogeradores obre a área de dunas, haja vista especialmente 

que a área estimada, para o atual layout do parque, representará perda de apenas 0,3% de habitat, 

aproximadamente, de dunas (área estimada dos acessos e aerogeradores), mas que devem garantir um mecanismo de 

proteção para o tuco-tuco de cerca de 4.553 hectares de áreas de dunas, aproximadamente. Esta áreas serão 

mantidas pelo programa de erradicação de pinus, a ser apresentado para a obtenção da licença de instalação e 

monitoramento da fauna dos mamíferos fossoriais. O programa de erradicação do pinus nas áreas de dunas somente 

poderá ser justificado com a instalação dos aerogeradores neste ambiente, uma vez que além da ação de proteção 

ambiental a presença dos pinus também pode interferir na qualidade do vento que chegam aos aerogeradores. Em 

caso da não instalação dos aerogeradores nestas áreas, estas medidas de controle e erradicação do Pinus não poderá 

ser justificada.  

Além do programa de controle do Pinus, fator ambiental que exerce atualmente pressão de impacto negativo sobre os 

tuco-tucos na área do empreendimento. A instalação do Complexo Eólico, além de permitir implantar ações que 

contribuam com a conservação dos tuco-tucos, pode criar áreas protetivas frente a outras atividades econômicas 

alternativas do empreendimento, como a mineração. A área do empreendimento, incluindo a região com dunas, 

conforme pode ser constato nos registros de requisição de lavra no Departamento Nacional de Produção Minerária, 

são alvo de interesse para a mineração da Ilmenita e titânio. A atividade minerária relacionadas a esses dois minérios 

tem algo potencial de impacto sobre os tuco-tucos, em especial o Ctenomys flamarioni. Sendo assim, a instalação do 

Complexo Eólico Bojuru pode constituir uma importante alternativa socioeconômica e ambiental que permitirá o 

desenvolvimento da região, geração de emprego e coexistência dos mamíferos fossoriais, que vem perdendo hábitat 

na região.  
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Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto sobre as espécies de relevante interesse 

No caso da existência de locais de conflito das obras com tocas de tuco-tucos, deve ser feita a translocação dos 

animais atingidos para outros locais fora das áreas de conflito que tenham as mesmas características do local atingido. 

Desta forma é esperado evitar o óbito de animais por sufocamento devido ao desabamento e desestruturação dos 

túneis das tocas pelas atividades de instalação do empreendimento. É recomendado um programa de monitoramento 

com Ctenomys flamarioni na AID, em especial com os animais translocados, para medir os efeitos do estabelecimento 

do empreendimento sobre as populações residentes. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto de caça e captura de indivíduos 

Recomenda-se um programa de educação ambiental com os funcionários do empreendimento esclarecendo sobre a 

importância da preservação da biota local e sobre o correto procedimento no caso de encontro com animais 

silvestres. Deve-se dar ênfase especial ao tuco-tuco-das-dunas (Ctenomys flamarioni) que é uma espécie rara e 

ameaçada que é comum na área e que possivelmente terá tocas em zonas de conflito com as obras. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente do afugentamento, dispersão da fauna e da perturbação de hábitos 

Deve ser proibida a entrada e, principalmente, a permanência de animais domésticos na área, em especial animais 

carnívoros como cachorros e gatos domésticos. Estes animais podem espantar a fauna nativa, perseguindo os 

indivíduos e por vezes ocasionando injúrias aos animais. Além disso, estes animais podem caçar e se alimentar de 

espécies de menor porte como pequenos roedores, incluindo os tuco-tucos (Ctenomys spp.), que apesar de serem 

fossoriais por vezes se deslocam a pequenas distâncias nas dunas, especialmente na primavera e verão, época da 

dispersão de machos jovens e fêmeas adultas (Stolz, 2006). 

Caráter: preventivo e mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  
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9.2.8. Meio Biótico Quiropterofauna 

Medida para o impacto de perda e/ou fragmentação de habitat 

Quanto aos aspectos que afetam os quirópteros durante a fase de instalação, sugere-se que o principal deles, a 

remoção da vegetação arbórea exótica, seja executada durante o inverno – quando espera-se menor ocupação – e 

com acompanhamento da equipe de monitoramento da fauna. Tal medida tem por objetivo inventariar in loco as 

espécies que usam este ambiente como abrigo, bem como realizar o correto manejo de indivíduos localizados. 

Além disso, deve-se manter a distância de pelo menos 300 metros dos corpos d’água com superfície superior a um 

hectare (lagoas, lagunas, reservatórios ou açudes), bem como das formações florestais com área maior que 20 

hectares (mata nativa). 

Caráter: preventivo e mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente do afugentamento e dispersão da fauna e da perturbação de hábitos 

Para que sejam minimizados os efeitos da perturbação de hábitos, propõe-se que as diversas atividades de construção 

relativas à instalação do empreendimento sejam realizadas durante o período diurno, quando os indivíduos 

encontram-se em seus abrigos e, portanto, menos sujeitos a tais impactos. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

9.2.9. Meio Socioeconômico 

Medida para o impacto decorrente da alteração da paisagem 

Estudos do National Wind Coordinating Committee (NWCC), dos Estados Unidos da América, apontam que o impacto 

visual dos aerogeradores gera reclamações dos usuários e moradores do entorno, dependendo de sua localização. 

Em áreas de agricultura, a aceitação da comunidade costuma ser facilitada, pois não interfere com a atividade da área, 

além de reverter em benefícios financeiros ao proprietário. No entanto, parques eólicos propostos próximos a áreas 

residenciais recebem forte oposição de moradores e empreendedores imobiliários. 

De acordo como o NWCC, independentemente do terreno, algumas recomendações podem reduzir o número de 

reclamações, por fazer os aerogeradores menos obstrutivos e mais agradáveis à percepção da paisagem. Torres 

tubulares, por exemplo, são menos ofensivas do que as treliçadas e, parte por este motivo, são utilizadas nos projetos 

atuais. 
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Atenção especial deve ser dada em como os aerogeradores são distribuídos no parque: uma implantação bem 

distribuída e ordenada transmite determinação e eficiência; enquanto uma distribuição aleatória transmite falta de 

propósito e confusão. Seguir os contornos da topografia faz com que os aerogeradores se misturem melhor à 

paisagem. Recomenda-se a minimização de movimentação de terra para implantação de vias e estruturas, assim como 

a minimização de impactos desnecessários na paisagem, através de linhas de transmissão subterrâneas e locação de 

edifícios e outras estruturas sob vegetação e acidentes naturais do terreno. 

Esforços para educar e informar as comunidades próximas sobre a energia eólica e seus benefícios também pode 

ajudar a diminuir a oposição em relação a critérios estéticos. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente do aumento do nível de ruído pelo aumento da circulação de veículos 

Revisões periódicas dos veículos e das máquinas pesadas, de forma a verificar as suas condições de funcionamento e, 

consequentemente, evitar que os seus níveis de potência sonoras admissíveis sejam violados. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente da geração de empregos 

Priorizar contratação de mão-de-obra local, além da promoção de cursos, para qualificação de trabalhadores da região 

do empreendimento. 

Caráter: potencializador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto sobre o patrimônio arqueológico 

Embora não tenham sido encontrados vestígios arqueológicos na área a ser diretamente afetada pelas obras, e esta 

área em particular (campo de dunas móveis) ter sido avaliada como de baixo potencial arqueológico, tendo em vista 

as potencialidades de impacto no desenvolvimento das obras, algumas medidas de arqueologia preventiva podem ser 

adotadas, considerando a possibilidade, ainda que remota, de recursos arqueológicos serem encontrados de forma 

soterrada nestes terrenos. 

Ações e medidas mitigatórias sobre o patrimônio arqueológico são tratados em projeto específico, submetidos ao 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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9.3. MEDIDAS PARA A FASE DE OPERAÇÃO 

9.3.1. Meio Físico 

Medida para o impacto sobre o escoamento superficial 

O empreendimento não prevê pavimentação dos acessos. As edificações serão apenas de apoio a subestação e 

guaritas. Desta forma, o controle sobre o escoamento superficial ocorre com o monitoramento dos acessos, 

garantindo o sistema natural de drenagem e controle de processos erosivos. Nos aspectos construtivos, pode ser 

necessária a instalação de manilhas para garantir que não sejam interrompidos os fluxo de agua. 

Caráter: compensatório e mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

9.3.2. Meio Biótico Flora 

A fim de evitar os danos sobre a vegetação remanescente (a exemplo de tombamentos e soterramentos) faz-se 

necessária a conscientização dos funcionários envolvidos com a operação do complexo, através do programa de 

educação ambiental. 

Caráter: preventivo 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

9.3.3. Meio Biótico Ictiofauna 

Medida para o impacto sobre espécies de relevante interesse 

Na fase de operação o impacto sobre a ictiofauna deve ser muito reduzido, ou improvável. No entanto, como existem 

na área espécies de Rivulídeos de relevante interesse (Austrolebias minuano e Cynopoecilus fulgens), as áreas úmidas 

e charcos temporários devem ser mantidos. O programa de educação ambiental deve fazer esta abordagem. 

Caráter: preventivo 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto decorrente da contaminação dos indivíduos 

Eventualmente pode ocorrer vazamento de óleo dos aerogeradores e transformadores, bem como dos veículos que 

circulam pela área do empreendimento. O vazamento se não for devidamente tratado poderá contaminar o solo e os 

corpos d’água e, consequentemente, a ictiofauna. Nestes casos, a recomendação é identificar o mais breve possível a 
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origem da contaminação e 124ompone-la. Após é necessário fazer o isolamento da área afetada, quantificar os danos 

e proceder a remediação adequada, que deverá estar prevista no plano de ação emergencial. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto decorrente da proteção da fauna 

A operação do complexo eólico trará maior segurança patrimonial para as propriedades que fazem parte do 

complexo, pois será instalado controle de entrada e saída no empreendimento, além da delimitação da área, o que irá 

contribuir de forma positiva para a conservação das áreas úmidas existentes e consequentemente da ictiofauna 

presente. 

Caráter: potencializador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

9.3.4. Meio Biótico Herpetofauna 

Medida para o impacto decorrente do atropelamento de indivíduos 

Na operação do complexo eólico o atropelamento de indivíduos tende a reduzir, pela diminuição da circulação de 

veículos na região. No entanto, com a melhoria das estradas vicinais há uma tendência do aumento da velocidade dos 

veículos. Assim como previsto na fase de implantação do empreendimento, na operação deve-se manter o limite de 

velocidade de 40 km/h com sinalização e o programa de monitoramento da fauna fará o acompanhamento e controle 

de animais atropelados.  

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto sobre espécies de relevante interesse 

Durante a operação do complexo eólico deve-se ter atenção com as dunas onde há ocorrência confirmada da 

lagartixa-das-dunas (Liolaemus occipitalis), espécie ameaçada de extinção. O programa de educação ambiental deverá 

abordar este assunto. 

Para a instalação dos aerogeradores nas áreas de dunas deve ser estabelecido um sistema de controle do pinus, como 

forma de garantir a conservação dos habitats da lagartixa-das-dunas. A instalação do parque eólico representará a 

perda de apenas 0,3% da área de dunas dos 5.560 hectares de áreas de dunas presente no empreendimento. O 

controle será executado somente sobre as áreas com invasão do Pinus. As áreas de plantio comercial, ou novas áreas 
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de plantio que venham a surgir, são alvo de licenciamento específico e não estão cobertos pelo plano a ser 

desenvolvido e executado pelo empreendedor. Estes programas, resultados e monitoramento da fauna se 

relacionando com as medidas adotadas para os mamíferos fossoriais com ocorrência também em áreas de dunas. 

Durante a fase de operação, o programa de controle e atropelamento deverá verificar a presença da lagartixa-das-

dunas no entorno dos acessos e estabelecer restrições de velocidade e número (frequência) de circulação de veículos, 

caso necessário e de acordo com os resultados obtidos no monitoramento.  

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto decorrente da perturbação de hábitos 

A produção de ruído afeta diretamente a atividade reprodutiva de anfíbios anuros em atividade de vocalização. O 

nível da produção de ruído dos aerogeradores é dependente de diversos fatores técnicos (tipo de máquina), 

ambiental (substrato, época do ano) e individual (espécie de anuro em questão), sendo variável e devendo ser 

avaliado durante a fase de operação do empreendimento através do programa de monitoramento da herpetofauna. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto decorrente da proteção da fauna 

Com a operação do complexo eólico será instalado o controle de entrada e saída no empreendimento, que irá 

contribuir de forma positiva para a conservação, especialmente de répteis, em razão da inibição da caça, advinda do 

aumento da segurança patrimonial na área. 

Caráter: potencializador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

9.3.5. Meio Biótico Aviafuna 

Medida para o impacto decorrente do atropelamento de indivíduos 

Na fase de operação do parque eólico o atropelamento de indivíduos tende a reduzir, pela diminuição da circulação 

de veículos na região. No entanto, com a melhoria das estradas vicinais há uma tendência do aumento da velocidade 

dos veículos. Assim como previsto na fase de implantação do empreendimento, na operação deve-se manter o limite 

de velocidade de 40 km/h com sinalização e o programa de monitoramento da fauna fará o acompanhamento e 

controle de animais atropelados.  
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Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto sobre espécies de relevante interesse 

Algumas espécies presentes na área do parque são migratórias ou possuem status de conservação de ameaça e 

podem colidir com os aerogeradores. O programa de monitoramento da avifauna deverá registrar a ocorrência de 

colisões e avaliar o impacto sobre estas espécies. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente da perturbação de hábitos 

Na fase de operação a maior perturbação que deve ocorrer é pelo ruído gerado pelos aerogeradores, que pode alterar 

o comportamento reprodutivo ou de forrageamento das aves. Desta forma, o programa de monitoramento da 

avifauna deverá acompanhar e avaliar as espécies em suas áreas reprodutivas e de forrageamento, que foram 

previamente identificadas. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: curto prazo  

Medida para o impacto decorrente da colisão com aerogeradores e outras estruturas 

A colisão das aves com os aerogeradores é um dos impactos mais descritos na literatura, mas as aves podem colidir 

também com as edificações da central de operação do parque e outras construções. Desta forma, recomenda-se que 

as edificações tenham apenas um andar (pavimento) de altura, a colocação de janelas e portas com poucos vidros ou 

com vidros não-refletivos, para minimizar a colisão de aves que se deslocam durante o dia e à noite.  

Evitar qualquer plantio em um raio de 50 metros no entorno dos aerogeradores para assegurar o monitoramento das 

aves e morcegos impactados por colisão. Contudo, isto deve ser avaliado com cautela e dependerá do uso do solo na 

área do empreendimento. A simples indicação de áreas com ausência de plantio no entorno do aerogerador pode 

criar “ilhas” que as aves utilizarão, gerando um efeito inverso ao esperado, aumentando assim, os riscos de colisão.  

Aerogeradores de grande dimensão, que é o caso do modelo proposto para este empreendimento, são mais 

vantajosos, não só pela redução do número de aerogeradores necessários para se atingir a potência desejada, mas 

também devido ao fato da velocidade de rotação das pás ser considerada menor minimizando-se a colisão com aves.  
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A maior parte das torres tubulares apresenta uma cor branca, ou cinzento claro, sendo os argumentos mais 

frequentes para a justificação da sua utilização o fato destas cores combinarem mais facilmente com a alteração 

constante da cor do céu. As tintas aplicadas deverão ser foscas e não possuir brilho, de modo a evitar demasiados 

reflexos. A pintura dos aerogeradores com cores mais visíveis à noite ou em condições climáticas adversas poderá 

atenuar o efeito do impacto sobre a avifauna.  

Recomenda-se também, que a iluminação dos aerogeradores seja intermitente para evitar a atração das aves 

noturnas. Bem como o uso de estrutura tubular compacta nas torres dos aerogeradores e não de armação vazada, 

para evitar atrair aves que possam utilizar a estrutura como poleiro, conforme recomendado pelo relatório anual de 

rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil. 

Outra medida mitigadora para este impacto é a marcação das extremidades das pás dos aerogeradores com cores de 

fácil visualização, proporcionando assim uma maior detectabilidade das estruturas por parte das aves. 

Além disso, o programa de monitoramento da avifauna deverá registrar a ocorrência de colisões e avaliar o impacto 

sobre as espécies. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto decorrente da colisão e eletrocussão de aves com a linha de transmissão 

Quanto às características das linhas de transmissão, as variáveis que influenciam na probabilidade de colisões são: 

espessura do cabo para raios, número de planos dos condutores, traçado em relação aos movimentos locais 

cotidianos ou anuais de aves e a utilização ou não de sinalizadores para avifauna. Deverão ser instalados sinalizadores 

e isolantes nos cabos e fios em toda a extensão direta e intercalada na proximidade de remanescente florestais, áreas 

úmidas e locais de circulação da avifauna previamente identificados pelo monitoramento. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto decorrente da proteção da fauna 

A segurança patrimonial, que a operação do complexo eólico trará para as propriedades que fazem parte do 

empreendimento, irá contribuir de forma positiva para a conservação da avifauna em razão da inibição da caça e 

limitação de acesso às áreas relevantes para este grupo, como áreas de reprodução e forrageio. 

Caráter: potencializador 

Agente executor: empreendedor 
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Período de aplicação: longo prazo  

9.3.6. Meio Biótico Mamíferos terrestres 

Medida para o impacto decorrente do atropelamento de indivíduos 

Na fase de operação do parque eólico o atropelamento de indivíduos tende a reduzir, pela diminuição da circulação 

de veículos na região. No entanto, com a melhoria das estradas vicinais há uma tendência do aumento da velocidade 

dos veículos. Assim como previsto na fase de implantação do empreendimento, na operação deve-se manter o limite 

de velocidade de 40 km/h com sinalização e o programa de monitoramento da fauna fará o acompanhamento e 

controle de animais atropelados.  

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto decorrente da perturbação de hábitos 

A maior perturbação que deve ocorrer é pelo ruído gerado pelos aerogeradores, que pode alterar padrões 

comportamentais das espécies de mamíferos terrestres que circulam pela área do complexo eólico. O programa de 

monitoramento da mastofauna deverá identificar e avaliar esta possível perturbação. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto decorrente da contaminação de indivíduos 

Eventualmente pode ocorrer vazamento de óleo dos aerogeradores e transformadores, bem como dos veículos que 

circulam pela área do empreendimento. O vazamento se não for devidamente tratado poderá contaminar o solo e os 

corpos d’água e, consequentemente, a mastofauna associada. Nestes casos, a recomendação é identificar o mais 

breve possível a origem da contaminação e 128ompone-la. Após é necessário fazer o isolamento da área afetada, 

quantificar os danos e proceder a remediação adequada, que deverá estar prevista no plano de ação emergencial. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto decorrente da proteção da fauna 

Com a operação do complexo eólico será instalado o controle de entrada e saída no empreendimento, que irá 

contribuir de forma positiva para a conservação de mamíferos de médio porte em razão da inibição da caça, advinda 

do aumento da segurança patrimonial na área. 
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Caráter: potencializador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

9.3.7. Meio Biótico Mamíferos Fossoriais 

Medida para o impacto decorrente da perturbação de hábitos 

As duas espécies de tuco-tucos que ocorrem na área do complexo eólico podem, eventualmente, ter os hábitos 

perturbados quando da movimentação de veículos e máquinas para manutenção do parque eólico. Para evitar este 

impacto recomenda-se que os veículos transitem apenas nos acessos estabelecidos. 

Na fase de operação do Parque Eólico, os aerogeradores instalados em locais com a presença do tuco-tuco passam 

apresentar aspectos protetivos como explicado no decorrer do estudo (item: medidas para o impacto decorrente da 

perturbação de impactos para os mamíferos fossoriais – ver item 9.2.7). No Rio Grande do Sul, há um exemplo desse 

processo ocorrendo. O Parque Eólico Tramandaí está instalando 100% em área de dunas móveis com a presença do 

Ctenomys flamarioni. Na fase de instalação do parque eólico, houve o manejo dos indivíduos nos mesmos moldes 

propostos neste relatório. Atualmente, o Ctenomys flamarioy ocorre amplamente na área. Neste parque também é 

aplicado programa de controle de exóticas. Na face norte do parque, ao analisar imagens históricas, é possível 

também identificar que o parque funciona como barreira para a expansão de residências sobre a área de dunas. Da 

mesma forma que o Parque Eólico Tramandaí está funcionando como refúgio para o tuco-tuco, espera-se ocorrer o 

mesmo processo na área do complexo eólico Bojuru, em maior magnitude. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto decorrente da proteção da fauna 

Para os tuco-tucos pode ocorrer um impacto positivo na fase de operação decorrente da substituição da atividade 

agrícola e da silvicultura e do aumento da segurança patrimonial que as propriedades que fazem parte do complexo 

eólico passarão a ter. Além disso, a manutenção das áreas entre as linhas de aerogeradores livres de Pinus spp. 

Promoverá o controle desta espécie invasora, permitindo o surgimento de áreas adequadas para a ocorrência dos 

tuco-tucos.   

Caráter: potencializador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

9.3.8. Meio Biótico Quiropterofauna 
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Medida para o impacto decorrente da perturbação de hábitos 

O ruído emitido pelos aerogeradores pode alterar os hábitos dos morcegos. O programa de monitoramento da 

quiropterofauna deverá identificar e avaliar esta possível perturbação. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto decorrente da colisões e barotrauma com aerogeradores 

Quanto à mortandade de indivíduos decorrente da operação do empreendimento, sugere-se que sejam adaptadas e 

testadas estratégias de mitigação da mortandade com resultado comprovado (ver ARNETT et al., 2011; BAERWALD et 

al., 2009). Tais medidas deverão ser aplicadas a partir do estabelecimento de um padrão sazonal de mortandande, se 

houver. Devem ser utilizados para isso os resultados do primeiro ano de monitoramento de colisões, colocando em 

prática estas medidas por períodos e aerogeradores onde for detectado maior número de fatalidades. Além disso, 

realizar a retenção da dispersão de Pinus spp., evitando assim o aumento da disponibilidade de abrigos próximo e 

dentro da área de influência direta. Tal medida objetiva evitar a ocupação desta, de modo a reduzir as chances de 

mortes decorrentes de colisões com os aerogeradores. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

9.3.9. Meio Socioeconômico 

Medida para o impacto sobre a alteração da paisagem 

Para minimizar o impacto sobre a paisagem, sugere-se a utilização de um gradiente de cor verde na base dos 

aerogeradores, de forma a proporcionar uma maior adequação e conforto visual à população que se desloca ou habita 

a área de influência do empreendimento, integrando os equipamentos à paisagem circundante. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

 

Medida para o impacto sobre a geração de empregos 

A geração de emprego na fase de operação do complexo eólico é menor que na fase de implantação e os postos de 

trabalho criados exigem pessoas com maior qualificação em função da operação e manutenção do empreendimento. 

Provavelmente haverá um incremento no turismo e na atividade econômica como um todo, gerando aumento no 
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número de postos de trabalho. Sugere-se articular entre governos municipal e estadual um programa de qualificação 

de mão-de-obra para atender estas demandas.  

Caráter: potencializador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto sobre o incremento no turismo 

O turismo é considerado, para muitos municípios brasileiros, um dos pilares para o crescimento econômico. Obras de 

infraestrutura relevantes, como é o caso de um grande complexo eólico, chamam a atenção das pessoas e podem se 

tornar um grande atrativo turístico. No RS o Complexo Eólico Osório, localizado no município de mesmo nome é um 

grande exemplo de como este potencial pode ser incrementado.  A presença do empreendimento, a exposição na 

mídia e a melhoria da infraestrutura, bem como o apelo paisagístico e sociocultural, proporcionarão o incremento do 

fluxo de turistas e curiosos, principalmente na fase de conclusão da obras e início da operação do parque, mantendo-

se, entretanto, um nível irreversível neste afluxo. 

Caráter: potencializador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto sobre a emissão de ruído 

Como exposto no capítulo anterior, o ruído decorrente da operação de um parque eólico tem duas origens: mecânica 

e aerodinâmica. O desenvolvimento de tecnologias, ao longo dos últimos dez anos, na aerodinâmica das pás e nas 

partes mecânicas críticas, tornou possível uma significativa redução dos níveis de ruído nas turbinas modernas. 

A redução do ruído mecânico pode ser obtida através da tecnologia relacionada a topologia da turbina (algumas 

turbinas mais modernas não possuem o multiplicador de velocidade) e de materiais utilizados no isolamento acústico 

dentro da nacele. 

A redução do ruído aerodinâmico é obtida pela diminuição da rotação do rotor das turbinas de maior potência. A 

rotação é reduzida com o aumento das dimensões da turbina para que a ponta da pá não supere 45 m/s, esta 

restrição está ligada, principalmente, à emissão de ruído. 

De modo geral, a disposição das torres e escolha dos aerogeradores deve ser realizada após detalhado estudo da 

direção e intensidade dos ventos na região. O ruído pode e deve ser minimizado por disposições de projeto. Desta 

forma, os aerogeradores deverão estar distantes, no mínimo, 400 metros de residências.  

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 
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Período de aplicação: longo prazo  

Medida para o impacto sobre as emissões eletromagnéticas 

Na prática os principais parâmetros de interferência na ocorrência deste impacto são: o material utilizado na 

construção das pás e a velocidade de rotação. Rotores de metal tendem a refletir as ondas eletromagnéticas 

incidentes, portanto as pás dos aerogeradores devem ser confeccionadas em resina e núcleo em fibra de vidro. A 

redução da velocidade de rotação, com o aumento do rotor, ajuda na mitigação destes efeitos. 

Caráter: mitigador 

Agente executor: empreendedor 

Período de aplicação: longo prazo 

 

10. PROGRAMAS AMBIENTAIS 

10.1. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

A implantação e operação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados deverão ser norteados por 

um Programa de Gestão Ambiental, composto por planos específicos, o qual visa orientar, supervisionar e documentar 

o cumprimento da legislação ambiental, bem como, as condicionantes expressas nos documentos licenciatórios. Além 

disso, o Programa de Gestão Ambiental deverá: 

 nortear a implantação dos planos e projetos de prevenção, controle, mitigação e correção ambiental; 

 orientar o cumprimento das exigências estabelecidas nas licenças e autorizações ambientais relativas à fase 

de implantação e operação; 

 estabelecer a estratégia de Gestão Ambiental do empreendimento e detalhar o planejamento das atividades 

durante a fase de implantação e operação; 

 realizar vistorias técnicas periódicas para registro e orientação das ações a serem tomadas para ajuste das 

práticas, se necessário; 

 participar de Reuniões Técnicas com todas as empresas terceirizadas envolvidas na implantação e operação 

do parque eólico para planejamento das atividades e apoio à solução de situações que envolvam impactos 

ambientais não previstos e inconformidades ambientais; 

 elaborar Relatório de Gestão Ambiental para protocolo no órgão ambiental, a cada seis meses, ou conforme 

definido pelo órgão ambiental. 

As atividades de acompanhamento ambiental deverão ser realizadas ao longo do período de implantação e operação 

do empreendimento por um responsável técnico devidamente habilitado e, sistematicamente, serão executados os 

tópicos presentes nos Planos específicos, a saber: 

 Supervisão e acompanhamento ambiental da implantação e operação; 
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 Controle de drenagem e erosão; 

 Gerenciamento de resíduos. 

 

10.2. PLANO DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO 

O presente plano tem por objetivo fornecer diretrizes sobre as questões gerais de implantação e operação do parque 

no que tange ações administrativas e registros de dados, bem como determinar os procedimentos que deverão ser 

adotados durante o acompanhamento diário da obra, com o intuito de se manter um padrão criterioso, coerente e 

adequado na sua implantação e posteriormente nos serviços de manutenção. 

Objetivos 

O objetivo geral é acompanhar e registrar sistematicamente todas as ações referentes à obra e às interferências 

ambientais decorrentes, além de objetivos específicos, relacionados à aplicação dos programas e planos ambientais e 

medidas de proteção ambiental, garantindo que o empreendimento atenda às condicionantes da licença ambiental e 

legislação vigente. Como objetivos específicos tem-se: 

 garantir a divulgação e correta compreensão de todos os compromissos e/ou medidas de controle ambiental 

pertinentes, junto aos responsáveis diretos e indiretos do processo de implantação; 

 produzir prova documental de que todas as medidas mitigadoras e de controle ambiental são rigorosa e 

continuamente observadas; 

 gerenciar os impactos e/ou os riscos ambientais e controlar as ações ou atividades geradoras dos mesmos; 

 monitorar e documentar os impactos e as medidas mitigadoras e/ou compensatórias adotadas; 

 atender a legislação vigente. 

Normatização do registro de dados 

Registro das empresas prestadoras de serviço para o parque 

Para acompanhar as prestadoras de serviço será utilizada uma planilha para controlar a função executada, bem como, 

verificar se as mesmas estão devidamente licenciadas (Tabela 10.2.1). 

 

Tabela 10.2.1. Modelo Planilha para controle das empresas prestadoras de serviços. 

PRESTADORES DE SERVIÇOS  

Razão Social CNPJ Função Licença de Operação 
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Registro na portaria do parque 

Para acompanhar o fluxo de pessoas e veículos que acessam a área do parque, sugere-se a utilização de uma planilha 

para o controle de chegada e saída dos funcionários, dos visitantes e da chegada/recebimento de materiais a serem 

utilizados no parque (Tabela 10.2.2). 

 

Tabela 10.2.2. Modelo de planilha para controle dos acessos de pessoas e veículos à área do parque. 

Data 

Horário 
Placa do 
Veículo 

Nome do 
Condutor 

CNH/CPF 
Empresa/ 

Instituição 

Número de Ocupantes do 
Veículo 

Observação 

Entrada Saída 

         

         

 

FISCALIZAÇÃO DO PARQUE POR AGENTES OFICIAIS 

Ocasionalmente poderá ocorrer fiscalização de algum órgão ou instituição específica na área do parque. É importante 

que todos os documentos (licenças ambientais, protocolos, notas fiscais, entre outros) estejam atualizados e 

devidamente armazenados no escritório do parque. As fiscalizações poderão ser ambientais, trabalhistas, da 

construção civil ou de órgãos reguladores, como: 

 IBAMA; 

 Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM); 

 Procuradoria Geral de Justiça do Rio Grande do Sul (Divisão de Assessoramento Técnico); 

 Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (SRTE/RS); 

 Ministério Público do Trabalho (MPT); 

 Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (AGERGS); 

 Conselho Regional de engenharia e agronomia (CREA-RS); 

 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS (CAU/RS). 

Na portaria, o veículo deve ser registrado, solicitado o nome de todos os presentes e qual será a área a ser vistoriada. 

O responsável técnico da área de interesse da fiscalização deverá ser informado para que conduza e auxilie os fiscais 

nos procedimentos necessários. 
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Atividades da construção civil: protocolos e documentação 

Neste tópico estão listadas as atividades mais comuns que necessitam de supervisão ambiental e documentação 

específica. Os documentos listados abaixo deverão estar arquivados no escritório do canteiro de obras do 

empreendimento. O técnico ambiental da obra será informado sobre o cronograma de obras, a fim de verificar a 

necessidade de documentação ou registro de atividades não mencionadas neste documento. 

 

Acesso de caminhões betoneira para concretagem 

O resíduo advindo da lavagem dos caminhões betoneira não poderá ser disposto nos acessos secundários, na área das 

estruturas ou na área da propriedade. Os procedimentos para essa atividade serão: 

 registrar a chegada do caminhão na portaria; 

 checar os dados descritos na Licença de Operação (LO) da empresa e a validade da mesma, verificar se o 

documento foi o mesmo apresentado na assinatura do contrato para a prestação de serviços; 

 supervisionar o local de lavagem do caminhão. 

 

Chegada de material mineral 

Todo material de origem mineral (pedra britada, saibro, areia, entre outros) a ser utilizado no empreendimento 

deverá ser oriundo de local devidamente licenciado pela FEPAM e serão adotados os seguintes procedimentos: 

 solicitar a Licença de Operação da empresa fornecedora de material mineral, antes da assinatura do contrato 

para a prestação de serviços; 

 incluir no contrato para a prestação de serviços a obrigatoriedade do cumprimento das condicionantes da 

licença de instalação ou operação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados e da 

manutenção da sua própria licença em conformidade com a legislação vigente; 

 registrar a chegada do caminhão na portaria, placa, nome da empresa e data; 

 checar os dados descritos na licença de operação da empresa com aqueles fornecidos na portaria; 

 orientar se o local de deposição do material está em conformidade com o previamente estabelecido; 

 preencher a planilha de controle (Tabela 10.2.3). 
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Tabela 10.2.3. Modelo de planilha para controle de recebimento de material mineral. 

RECEBIMENTO DE MATERIAL MINERAL  

Razão Social CNPJ Tipo de material  Volume m
3
 Licença de Operação 

     

     

 

Limpeza de banheiros químicos ou fossas 

Segundo a Portaria FEPAM nº 034/2009, para o transporte de lodos provenientes da limpeza de fossas é necessário 

emitir o MTR, serão adotados os seguintes procedimentos: 

 solicitar a Licença de Operação da empresa prestadora de serviços, antes da assinatura do contrato; 

 incluir no contrato para a prestação de serviços a obrigatoriedade do cumprimento das condicionantes da 

licença de instalação ou operação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados e da 

manutenção da sua própria licença em conformidade com a legislação vigente; 

 registrar a chegada do caminhão na portaria, placa, nome da empresa e data; 

 checar os dados descritos na licença de operação da empresa com aqueles fornecidos na portaria; 

 conferir a ordem de serviço e o Manifesto de Transporte de Resíduo (MTR); 

 manter cópia do MTR, a ser arquivado administrativamente e em um prazo de até 30 dias de recolhimento 

solicitar a cópia do MTR com o carimbo do local de tratamento do efluente; 

 preencher a planilha de controle (Tabela 10.2.4). 

 

Tabela 10.2.4. Modelo de planilha para controle de Manifesto de Transporte de Resíduo. 

Razão Social 
Licença de 
Operação 

Placa do 
Veículo 

Nº 
MTR 

Data 
Tipo de 
Resíduo 

Unidade 
Receptora 

       

       

 

Destinação final de resíduos da construção civil 

Caso haja geração de resíduos de construção civil, estes deverão ser comprovadamente destinados a locais licenciados 

pela FEPAM. O armazenamento temporário dos resíduos deverá ser feito de acordo com a especificação do fabricante 
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ou conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos elaborado para as fases de implantação e operação do parque, 

até a destinação final dos mesmos. 

Após a capacidade de suporte da central de resíduos ser atingida, deverá ser contratada uma empresa devidamente 

licenciada pela FEPAM para a destinação final do resíduo e serão adotados os seguintes procedimentos: 

 solicitar a Licença de Operação da empresa antes da assinatura do contrato para a prestação de serviços; 

 incluir no contrato para a prestação de serviços a obrigatoriedade do cumprimento das condicionantes da 

licença de instalação ou operação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados e da 

manutenção da sua própria licença em conformidade com a legislação vigente; 

 registrar a chegada do caminhão na portaria, placa, nome da empresa e data; 

 checar os dados descritos na licença de operação da empresa com aqueles fornecidos na portaria; 

 orientar se o local de deposição do material esta em conformidade com o previamente estabelecido; 

 preencher a planilha de controle (Tabela 10.2.5). 

 

Tabela 10.2.5. Modelo de planilha para controle de saída de resíduos da construção civil. 

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Razão Social CNPJ Tipo de material  Volume m
3
 Licença de Operação 

     

     

 

Lavagem, troca de óleo e abastecimento de veículos 

A lavagem, o abastecimento e a troca de óleo de veículos serão realizados em um pátio com piso impermeabilizado, 

drenagem periférica e caixa separadora de água e óleo. Os procedimentos serão: 

 orientar o cumprimento da legislação na construção da pista para lavagem de veículos, troca de óleo e 

abastecimento; 

 durante a construção da pista, a lavagem, o abastecimento e a troca de óleo dos veículos, deverão ser 

realizados em um posto de combustível licenciado; 

 todos os comprovantes de lavagem, troca de óleo e abastecimento dos veículos, utilizados na construção do 

empreendimento, serão arquivados no escritório da obra; 

 caso autorizado pelo órgão ambiental, o abastecimento poderá ser realizado por caminhão comboio 

licenciado, o qual deverá apresentar a documentação ambiental legal.  
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Utilização de motosserra 

De acordo com a Lei nº 7803/89, é necessário o registro e a licença de porte e uso de motosserras junto ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). No endereço eletrônico do IBAMA é 

possível realizar o cadastro da máquina e solicitar a licença para o porte e uso. Comercializar, portar ou utilizar a 

motosserra sem licença ou registro da autoridade ambiental é considerado crime ambiental previsto no Decreto nº 

6.514/08 (Art. 57). 

É necessário que o operador e o proprietário da máquina estejam registrados no IBAMA e que ambos obtenham a 

licença de porte e uso. Além disso, apenas o funcionário treinado poderá operar a máquina e a licença de porte e uso 

deve ser renovada anualmente. 

Para atender esse item serão tomadas as seguintes medidas: 

 verificar se a motosserra possui licença válida; 

 verificar se o operador da máquina é habilitado; 

 solicitar cópia da licença para o porte e uso do operador e do proprietário. 

 

10.3. CONTROLE DE ZOONOSES E VETORES 

10.3.1. Controle de zoonoses 

Em empreendimentos com movimentação humana, é comum observarmos a ocorrência de cães e gatos em canteiros 

de obras, áreas de convivência e sedes, tratam-se, geralmente, de animais abandonados e que em virtude da 

movimentação de pessoas, se aproximam do local em busca de abrigo, alimento e acolhimento. 

A proximidade de pessoas com cães e gatos é extremamente positiva e traz benefícios como companhia, diversão e 

redução da tensão, pois os animais atuam como facilitadores sociais, agregando pessoas e diminuindo o isolamento 

dos indivíduos. 

As zoonoses são doenças transmitidas de animais vertebrados (domésticos ou silvestres) para seres humanos. As mais 

comuns são a toxoplasmose, leptospirose, raiva, dengue dentre outras. As zoonoses podem ser transmitidas por cães 

e gatos através da saliva do animal, fezes e urina. 

Para garantir o bem estar dos funcionários do parque e dos animais que porventura se aproximarem da sede e áreas 

de vivência, o empreendedor deverá firmar contrato com a clínica veterinária. Os animais sem dono e/ou doentes 

deverá ser encaminhados para castração, serão vacinados e receberão vermífugo e medicação anti-pulga. Os animais 

domésticos ou silvestres encontrados atropelados ou feridos em decorrência do empreendimento serão 

encaminhados para atendimento especializado na clínica veterinária. Será Preenchida a planilha de controle (Tabela 

10.2.6).   
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Tabela 10.2.6. Modelo de planilha para controle de animais enviados para tratamento. 

ENVIO DE ANIMAIS PARA TRATAMENTO  

NÚMERO ESPÉCIE RESPONSÁVEL PELO ENVIO DATA DESCRIÇÃO DO MOTIVO DE ENCAMINHAMENTO 

     

     

 

10.3.2. Controle de vetores de doenças 

Para controle da população do mosquito Aedes aegypti, vetor do vírus da dengue, zika vírus e chikungunya serão 

realizadas as seguintes ações: 

 vistorias em refeitórios e áreas de vivência para eliminação de criadouros tendo como método de primeira 

escolha o controle mecânico (remoção, destruição, vedação, etc.); 

 orientação dos funcionários em relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores; 

 registro de locais onde houver inconformidades e orientação para a correção; 

 será preenchida a planilha de controle (Tabela 10.2.7). 

 

Tabela 10.2.7. Modelo de planilha para controle de inspeção de vetores. 

INSPEÇÃO DE VETORES  

DATA LOCAL VESTÍGIOS DE INCONFORMIDADE DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO 

    

    

 

EQUIPE EXECUTORA 

 Consultoria ambiental: responsável pela orientação e fiscalização do plano. 

 Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados: empreendedor responsável pela implantação das 

medidas de controle e corretivas. 

PRODUTOS A SEREM GERADOS 

As informações referentes ao acompanhamento e registros sistemáticos de todas as ações referentes à obra serão 

apresentadas, como um capítulo, no Relatório de Gestão Ambiental que deverá ser protocolo no órgão ambiental, a 

cada seis meses, ou conforme definido pelo órgão.   

Estudo EIA - Estudo Impacto Ambiental V.3 (7995019)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 139



 

140 

____________________________________________________________________________________________ 
Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados – São José do Norte e Rio Grande 
Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

10.4. PLANO DE CONTROLE DE DRENAGEM E EROSÃO 

Este documento apresenta uma proposta para as ações de controle de drenagem e dos processos erosivos durante a 

fase de instalação e operação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados.  De acordo com Araujo et 

al. (2011), erosão superficial ou erosão do solo é a remoção das camadas superficiais do solo ocasionadas 

principalmente pelas ações do vento e da água. Normalmente, a erosão é um processo natural, lento o bastante para 

que a formação do solo se mantenha. No entanto, algumas práticas humanas aumentam o problema (Vasquez, 2010; 

Wicander & Monroe, 2011). Um processo erosivo envolve o destacamento e transporte de partículas e são 

condicionados basicamente por alterações do meio ambiente, provocados por qualquer atividade humana que exija a 

remoção da cobertura vegetal protetora (florestas, arbustos, forragens etc.) (Odum, 1988; Araujo et al., 2011). 

A erosão é iniciada por forças de arrasto, de impacto ou de tração agindo em partículas individuais da superfície do 

solo. A perda da camada de solo reduz sua fertilidade, quanto mais denso e fino torna-se o solo, fica menos 

penetrável às raízes, reduz a capacidade de retenção de água e os nutrientes para as plantas são lavados com as 

partículas de solo erodidas (Araujo et al., 2011). 

A deformação do terreno é uma forma extrema de erosão (Araujo et al., 2011). A intensidade da chuva e a 

precipitação total são fatores que influenciam na formação de processos erosivos. Normalmente, a erosão se inicia 

quando o solo fica saturado, ou quando há qualquer impedimento à infiltração da água da chuva. A água que não se 

infiltra, começa a se concentrar na superfície do terreno formando poças, as quais podem crescer e se unir. A água 

pode causar a formação de ravinas (pequenos sulcos que ainda podem ser remediados) e voçorocas (canais mais 

profundos que podem ser cortados por fluxos de água maiores e difíceis ou impossíveis de serem remediados) e 

também ocasionar a destruição das margens de rios e movimentos de massa (deslizamentos de terra) (Araujo et al., 

2011). 

Para minimizar os problemas decorrentes da erosão na fase de construção do empreendimento, faz-se necessária a 

elaboração e execução de um plano para evitar e/ou corrigir processos erosivos na área do empreendimento. Os 

processos erosivos descaracterizam o terreno natural em função da compactação e impermeabilização do solo, 

decorrentes principalmente do fluxo de pessoas e veículos no local, resultando na modificação da infiltração e 

alterações do fluxo da água. 

Objetivos 

 Identificar e delimitar as áreas passíveis de ocorrência de processos erosivos; 

 Controlar a ocorrência de erosões na área do empreendimento; 

 Adotar ações preventivas e corretivas dos processos erosivos; 

 Promover a estabilização de taludes, se necessário; 

 Contribuir para a regeneração da vegetação original na área. 
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10.4.1. Monitoramento dos processos erosivos 

ARMAZENAMENTO DA CAMADA DE SOLO ORGÂNICO 

O solo orgânico, retirado durante as atividades de construção, deverá ser armazenado para posterior utilização na 

recuperação das áreas degradadas. Para tanto, deve-se delimitar fisicamente a área escolhida para o bota-fora. 

Remover todo o material vegetal e o horizonte superficial do solo, e 141ompon-lo nas proximidades, em local 

protegido de erosão, em forma de leiras, com no máximo 1,50 metros de altura, ou de pilhas com volume de 5 a 8 m³ 

e altura que não exceda 1,50 metros. Visando manter a atividade biológica deste solo e controlar uma possível erosão, 

recomenda-se não compactar, mas proteger cobrindo-os com sacos da ráfia (adaptado de Martins, 2009). Essa 

cobertura deverá ser refeita sempre que necessário, até que o solo seja reutilizado. Os volumes deste material 

estocado deverão ser suficientes para a cobertura da área trabalhada com uma camada de 0,30 metros de espessura, 

aproximadamente. 

 

PROCESSOS EROSIVOS 

A identificação dos processos erosivos em campo corresponde a uma etapa a ser realizada antes do início das obras. 

Essa investigação permite mapear a distribuição dos processos erosivos em escala local e reunir informações sobre os 

agentes erosivos atuantes nesses processos na área do empreendimento. 

Após o início das obras serão realizadas vistorias diárias na área do empreendimento, para avaliar a ocorrência de 

pontos com movimentação de sedimento. Caso sejam constatados processos erosivos, os mesmos serão 

caracterizados e fotografados. Cada processo erosivo será identificado com uma estaca de madeira, na qual será 

fixada uma fita zebrada com numeração arábica sequencial. As medições de largura, profundidade e extensão da 

erosão serão feitas com uma trena manual e as coordenadas geográficas referentes a cada ponto de erosão serão 

obtidas com o auxílio de um receptor GPS (Sistema de Posicionamento Global). 

Os dados coletados serão apresentados na forma de relatórios, contemplando as irregularidades e as medidas de 

correção e controle. As medidas de correção serão monitoradas quanto a sua eficácia. Considera-se eficaz a ação 

adotada quando a dimensão do processo erosivo regredir. Caso não seja obtida a redução das dimensões do processo 

erosivo, novas medidas de correção serão aplicadas. 

 

EQUIPE EXECUTORA 

A avaliação em campo será realizada ao longo de toda a fase de implantação do parque eólico, por profissional 

habilitado na área ambiental, que terá como responsabilidade a descrição dos processos erosivos encontrados e a 

elaboração do relatório para a empresa responsável pela construção do empreendimento. 

 Consultoria ambiental: responsável pelo monitoramento das inconformidades e proposição da medidas 

corretivas as quais serão discutidas previamente com o empreendedor. 

Estudo EIA - Estudo Impacto Ambiental V.3 (7995019)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 141



 

142 

____________________________________________________________________________________________ 
Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados – São José do Norte e Rio Grande 
Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

 Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados: empreendedor responsável pela implantação das 

medidas corretivas. 

PRODUTOS A SEREM GERADOS 

As informações referentes às irregularidades, medidas de correção e controle dos processos erosivos, serão 

apresentadas, como um capítulo, no Relatório de Gestão Ambiental que deverá ser protocolo no órgão ambiental, a 

cada seis meses, ou conforme definido pelo órgão. 

 

10.5. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

Este plano apresenta uma proposta para o Gerenciamento dos Resíduos gerados na obra de construção do Complexo 

de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados. Foi elaborado conforme informações prévias fornecidas pelo 

empreendedor, normas técnicas, legislação pertinente e de acordo com a demanda normalmente observada em um 

canteiro de obras. O gerenciamento dos resíduos na fase de operação do parque deverá ser objeto de programa 

posterior. 

O empreendimento compreenderá a instalação de 130  aerogeradores, com altura máxima do equipamento de 116 

metros à altura do cubo (hub) e pás de 126 metros de diâmetro. As principais atividades construtivas deste projeto 

eólico incluem: 

 construção de acesso às torres; 

 fundação das torres; 

 construção das bases dos aerogeradores em concreto; 

 abertura de valas do sistema elétrico; 

 montagem dos aerogeradores; 

 construção da subestação e prédio de comando; 

 instalação de linha elétrica; 

 comissionamento. 

 

OBJETIVOS 

Organizar a gestão dos resíduos gerados na construção do empreendimento, desde a separação dos resíduos na 

geração até o tratamento ou destinação final dos mesmos, tendo como objetivos específicos: 

 proteção da saúde pública e do meio ambiente; 

 estabelecer a conformidade legal e segurança do empreendimento quanto à gestão de resíduos; 

 propiciar um ambiente de trabalho seguro e agradável para todos os envolvidos, em especial os 

trabalhadores da obra e moradores do entorno; 
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 reduzir e eliminar os riscos e os impactos para o meio ambiente advindos dos resíduos gerados; 

 definir ações e estratégias exequíveis e realistas, evitando a ocorrência de desvios do programa definido, 

através da educação continuada e manutenção do projeto; 

 minimizar a geração de resíduos, reduzir a sua periculosidade a partir da correta segregação, reutilizar o 

material na medida do possível, encaminhar à reciclagem o que for viável e dispor com segurança os rejeitos. 

 

CONFORMIDADE LEGAL 

 As normas e legislação a serem atendidas por este programa compreendem: 

 Lei Federal n
o
 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n

o
 9605/98 e dá 

outras providências; 

 RESOLUÇÃO CONAMA 257/1999 – Alterada pela Resolução 263/99 (acrescentado inciso IV art. 6°) – 

Estabelece a obrigatoriedade de procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final 

ambientalmente adequada para pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, 

mercúrio e seus compostos; 

 Resolução CONAMA 264/99 – dispõe sobre o licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para 

atividade de coprocessamento de resíduos; 

 Resolução CONAMA 275/2001 – Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser 

adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a 

coleta seletiva; 

 Resolução CONAMA 307/2002 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 

da construção civil: Conama 348/04 – Altera a Resolução CONAMA 307/2002, incluindo o amianto na classe 

de resíduos perigosos; Resolução CONAMA 448/2012 – Altera os artigos 2°,4°,5°,6°,8°,9°,10°,11° da Resolução 

307/2002; 

 Resolução CONAMA 357/2005 – Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências; 

 Resolução Conama 430/2011 – Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 

complementa e altera a Resolução 357/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente; 

 Resolução Consema 128/2006 – Dispõe sobre a fixação de Padrões de Emissão de Efluentes Líquidos para 

fontes de emissão que lancem seus efluentes em águas superficiais no Estado do Rio Grande do Sul; 

 Resolução ANTT 420/2004 – Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre 

de Produtos Perigosos; 

 Resolução CONAMA 316/2002 – dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas 

de tratamento térmico de resíduos; 

 Resolução CONSEMA 002/2000 – dispõe sobre o coprocessamento de resíduos em fornos de clínquer; 
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 Lei Estadual 9.921/1993 que dispõe sobre a gestão dos resíduos no Rio Grande do Sul, que por sua vez, é 

regulamentada pelo Decreto Estadual 38.356/98; 

 Portaria SEMA/FEPAM 01-2003/2003; 

 NBR 10.004 da ABNT – Resíduos Sólidos – Classificação; 

 NBR 11174 – Armazenamento de resíduos classes II não inertes e III inertes; 

 NBR 12235 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos; 

 NBR 7503 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Ficha de emergência e envelope – Características, 

dimensões e preenchimento;  

 NBR 13221 – Transporte terrestre de resíduos; 

 NBR 14619 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Incompatibilidade química; 

 NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

 NBR 13969 – Unidades de tratamento complementar e disposição final de efluentes líquidos – Projeto, 

construção e operação. 

  

10.5.1. Gerenciamento dos resíduos 

Diagnóstico da geração dos resíduos 

O volume de geração dos resíduos, sejam sólidos ou líquidos, em um canteiro de obras está diretamente relacionado 

com a tipologia da construção a ser edificada, bem como às principais etapas e serviços realizados na obra. Na Tabela 

10.2.8 é apresentada a classificação dos resíduos a serem gerados durante a fase de construção do empreendimento. 

Os tipos de resíduos foram previstos, podendo haver a inclusão ou exclusão de algum tipo no decorrer da obra. 
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Tabela 10.2.8. Classificação dos resíduos gerados no empreendimento e local da geração. 

Resíduo gerado 
Classe NBR 

10004 

CONAMA 

307/02 
Local da geração

1
 

Concreto / caliça II A Canteiro obras 

Terra II A Canteiro de obras 

Ferro (sucata metálica – vigas, arames) II B Canteiro de obras 

Restos de fios de instalações elétricas II B Canteiro de obras 

Latas/embalagens de alumínio II B Área de convivência 

Madeira (caixaria, pallets) II B 
Área de convivência / área de serviços / 

canteiro de obras 

Papelão/papel II B Área de convivência / canteiro de obras 

Plásticos II B Área de convivência / canteiro de obras 

Vidros (embalagens) II B Área de convivência 

EPIs não contaminados (luvas, capacetes, 

uniformes, protetores auriculares, óculos) não 

passíveis de reciclagem 

II N.A Área de convivência / área de serviços 

Orgânicos (restos de alimentos) II N.A Área de convivência 

Rejeito (rótulos, fitas adesivas, bitucas de 

cigarro, etc.) 
II N.A Área de convivência 

Pilhas e baterias I N.A Área de convivência 

Cartuchos de tintas de impressora/toner I N.A Área de convivência 

Lâmpadas de vapor metálico, de vapor de sódio, 

de vapor de mercúrio, lâmpadas incandescentes, 

tubulares, compactas 

I N.A Área de convivência 

Materiais contaminados (estopas, panos, EPIs, 

outros) com substâncias inflamáveis 
I N.A Área de serviços / canteiro de obras 

Embalagens vazias de óleo lubrificante I N.A Área de serviços / canteiro de obras 

Óleo lubrificante usado ou residual I N.A Área de serviços / canteiro de obras 

Terra ou areia contaminada com óleo I N.A Área de serviços 

Residual de óleo da caixa separadora água/óleo I N.A Área de serviços 

Resíduos de sanitários (papel higiênico, papel 

toalha, absorventes) 
I N.A Área de convivência 

Dejetos do banheiro químico I N.A Canteiro de obras 

Lodo da fossa séptica I N.A Área de convivência 

Resíduo da caixa de gordura da cozinha II N.A Área de convivência 

Efluente da fossa séptica N.A N.A Área de convivência 

Efluente da lavagem dos veículos N.A N.A Área de serviços 

Resíduo da lavagem dos caminhões betoneira II N.A Canteiro de obras 

Observações: N.A = Não aplicável, segundo interpretação da NBR 10.004 e Resolução Conama 307/2002. 1 = Local da geração: Área 
de convivência (refeitório, escritório, estacionamento e alojamento); Canteiro de obras e Área de serviços (almoxarifado, áreas de 
empréstimo e bota-foras). 
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Fases do gerenciamento dos resíduos 

Planejamento 

 Estudos de alternativas, definição de aspectos logísticos, definição de formas de destinação; 

 Elaboração de planilhas/procedimentos de rotinas de inspeção e controles para verificação; 

 Elaboração de plano de contenção de derrames: em casos de acidentes serão tomadas medidas que 

minimizem ou restrinjam os possíveis efeitos danosos decorrentes; 

 Definição da infraestrutura e equipamentos necessários; 

 Elaboração de um sistema de orientação visual do plano. 

 

Implementação 

 Revisão dos procedimentos com mestre de obras e equipe; 

 Instalação dos recipientes/equipamentos. Esses equipamentos poderão ser alocados de acordo com o avanço 

da obra; 

 Instalação do sistema de orientação visual; 

 Implementação da rotina de inspeção e controle. Rotinas diárias, semanais ou mensais de verificação, com 

geração de relatórios; 

 Instalação de arquivo, no escritório, para armazenar as licenças ambientais de fornecedores e demais 

documentos da gestão de resíduos; 

 Treinamento aos funcionários sobre a forma correta do manejo dos resíduos. 

Para assegurar o correto gerenciamento referente ao manuseio dos resíduos, o treinamento dos funcionários 

envolvidos é de suma importância. As informações sobre a gestão dos resíduos, gerados na fase de construção do 

parque, serão apresentadas aos trabalhadores da obra durante as atividades de educação ambiental. O treinamento 

deverá abordar todas as etapas do gerenciamento dos resíduos, sejam em estado físico sólido ou líquido. O conteúdo 

do treinamento deve englobar:  

 objetivos do programa; 

 equipe de trabalho; 

 manejo dos resíduos; 

 formas de minimização dos resíduos; 

 higienização e limpeza do local de trabalho; 

 segurança ocupacional; 
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 controle de vetores; 

 situações de emergência (Plano de Contenção de Derrames); 

 controle e verificação do cumprimento do programa; 

 monitoramento e avaliação do programa (procedimentos para o preenchimento das planilhas de controle). 

 

Operação 

 Aplicação das planilhas e procedimentos de rotinas de inspeção e controle; 

 O gestor da obra deverá assegurar que as pessoas que manejarem substâncias perigosas tenham 

treinamento para tal; 

 Caso ocorra algum derrame de material perigoso, qualquer funcionário envolvido no gerenciamento dos 

resíduos assegurará a pronta contenção do derrame e o recolhimento do material para um contenedor 

seguro. Um relatório de incidente deverá ser preenchido; 

 Quando nas inspeções, ou a qualquer outro momento, for verificado o não funcionamento das medidas de 

controle, imediatamente devem ser encaminhadas medidas de manutenção ou outra medida apropriada 

para assegurar o funcionamento do gerenciamento; 

 Treinamento periódico aos funcionários sobre a forma correta do manejo dos resíduos; 

 O tapeamento de incidentes/acidentes ocorrido pode configurar crime ambiental e justa causa. É importante 

que seja informado a todos os participantes. 

A empresa designará um funcionário e seu substituto, que, lotados na própria instalação ou em lugar de rápido 

acesso, tenham condições de coordenar todas as medidas necessárias para o controle em casos de emergência. Este 

coordenador e seu substituto estarão familiarizados com o Plano de Emergência, com as operações existentes nas 

instalações e a localização e características dos resíduos manuseados, assim como terão autoridade para liberar os 

recursos necessários para a consecução de tal plano. 

 

Comissionamento 

 Na finalização da obra, ou na conclusão de cada fase da obra, itens de controle não mais necessários devem 

ser removidos e destinados apropriadamente; 

 Remoção da infraestrutura de gerenciamento de resíduos estabelecida para a fase da construção e que não 

será necessária na fase da operação do empreendimento; 

 Verificação ao final se todos os resíduos e equipamentos foram adequadamente removidos do canteiro de 

obras; 

 Reunir documentação da gestão de resíduos em uma pasta para registro e posterior avaliação. 
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10.5.2. Estruturas físicas para o manejo dos resíduos 

 Local da obra, junto aos aerogeradores; 

 Refeitório; 

 Escritório; 

 Transformador; 

 Pista de lavagem; 

 Central de Resíduos. 

Será necessária a aquisição de recipientes adequados (containers, caçambas, tambores, bombonas, lixeiras, sacos 

plásticos, big bags) para a correta separação, acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos gerados 

na obra. 

Separação dos resíduos 

Consiste em separar ou selecionar apropriadamente os resíduos, segundo a classificação existente. Essa operação 

deve ser realizada no ponto de geração e está condicionada à prévia capacitação do pessoal. 

Identificação 

Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos recipientes, fornecendo 

informações ao correto manejo dos resíduos.  A identificação deve estar aposta nos recipientes de coleta e nos locais 

de armazenamento, em local de fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, cores e frases. Para os 

resíduos destinados à reciclagem ou reutilização, a identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda 

de recipientes, usando código de cores e suas correspondentes nomeações, baseadas na Resolução CONAMA n
o
 

275/2001 e símbolos de tipo de material reciclável (Figura 10.5.1). 

 

Figura 10.5.1. Kit de lixeiras para coleta seletiva, identificadas conforme Resolução Conama no 275/2001. 

 

Acondicionamento 

Os resíduos deverão ser acondicionados no local de geração para posterior armazenamento na Central de Resíduos 

(Tabela 10.2.9). O acondicionamento deverá ser conforme as classificações apresentadas, sempre visando à segurança 
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dos funcionários envolvidos e a preservação da qualidade ambiental, especialmente os aspectos relativos a uma 

possível contaminação do solo ou em corpos hídricos. A verificação do volume de geração e periodicidade de 

destinação será feita com o uso de planilhas de controle. A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser 

compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. Para os recipientes de acondicionamento dos resíduos 

devem ser obedecidas as seguintes características: 

 material de construção compatível com o tipo de resíduo; 

 estanqueidade; 

 durabilidade; 

 resistência física a pequenos choques; 

 compatibilidade com os equipamentos de transporte, em termos de forma, volume e peso. 

Além destas características deverão ser observadas informações básicas sobre o resíduo: 

 estado físico; 

 classificação; 

 periodicidade de geração; 

 tipo de transporte utilizado. 

Serão utilizados volumes de recipientes, conforme a quantidade de geração, classificados em: 

 pequena capacidade que será utilizada junto ao ponto de geração; 

 maior capacidade que será utilizada na área de armazenagem temporária. 
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Tabela 10.2.9. Acondicionamento de resíduos. 

Resíduo gerado  Acondicionamento 

Concreto / caliça Caçamba com lona 

Ferro (sucata metálica – vigas, arames) Caçamba com lona 

Restos de fios de instalações elétricas Bombona 

Latas/embalagens de alumínio Saco plástico em lixeira / bombona 

Madeira (caixaria, pallets) Caçamba com lona 

Papelão/papel Big bag / Saco plástico em lixeira 

Plásticos Big bag / Saco plástico em lixeira 

Vidros (embalagens) Saco plástico em lixeira / bombona 

EPIs não contaminados (luvas, capacetes, uniformes, 

protetores auriculares, óculos) não passíveis de reciclagem 
Bombona 

Orgânicos (restos de alimentos) Saco plástico em lixeira 

Rejeito (rótulos, fitas adesivas, bitucas de cigarro, etc.) Saco plástico em lixeira 

Pilhas e baterias Garrafa plástica de 5 litros 

Cartuchos de tintas de impressora/toner Saco plástico 

Lâmpadas de vapor metálico, de vapor de sódio, de vapor de 

mercúrio, lâmpadas incandescentes, tubulares, compactas 

Embalagem de origem ou enroladas em plástico bolha e 

bombona 

Materiais contaminados (estopas, panos, EPIs, outros) com 

substâncias inflamáveis 
Saco plástico em lixeira 

Embalagens vazias de óleo lubrificante Bombona 

Óleo lubrificante usado ou residual Bombona 

Terra ou Areia contaminada com óleo Tambores 

Residual de óleo da caixa separadora água/óleo Tambores 

Resíduos de sanitários (papel higiênico, papel toalha, 

absorventes) 
Saco plástico em lixeira 

Dejetos do banheiro químico Compartimento específico do banheiro 

Lodo da fossa séptica Própria fossa séptica 

Resíduo da caixa de gordura da cozinha Própria caixa de gordura 

Efluente da fossa séptica De acordo com definição com a FEPAM 

Efluente da lavagem dos veículos De acordo com definição com a FEPAM 

Resíduo da lavagem dos caminhões betoneira 

Sugere-se a lavagem dos caminhões betoneira na usina 

de concreto e não na obra. Caso a lavagem dos 

caminhões betoneira seja na obra, sugere-se o 

reaproveitamento da água ou contatar a Prefeitura para 

viabilizar a disposição deste resíduo em local adequado 
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Armazenamento temporário (Central de Resíduos) 

Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta, em ambiente exclusivo com acesso 

facilitado para os veículos coletores. A Central de Resíduos deve ser dimensionada de forma a permitir a separação 

dos recipientes conforme o tipo de resíduo, e atender, no mínimo, as seguintes características: 

 ser utilizada apenas para os fins a que se destina; 

 ser coberta, dotada de piso impermeável, ventilação adequada; 

 ser mantida limpa e com controle de vetores; 

 conter somente os recipientes de armazenamento; 

 estar devidamente sinalizada e identificada; 

 ser restrita aos funcionários do gerenciamento de resíduos; 

 possuir acesso limitado, com controle de entrada e de saída dos funcionários responsáveis pelo 

gerenciamento de resíduos; 

 no caso de armazenamento de resíduos no estado físico líquido, piso do local impermeabilizado com bacia de 

contenção, destinada a conter eventuais vazamentos; 

 facilidade na colocação e retirada dos recipientes de coleta e contenção de resíduos, considerando os seus 

formatos, pesos e equipamentos utilizados para sua movimentação. 

A Central de Resíduos poderá ser organizada da seguinte forma: 

 Box 1: resíduos de latas de alumínio, vidros, resíduo sanitário, orgânico e rejeitos. 

 Box 2: resíduos líquidos, classificados como Classe I – óleo lubrificante usado, acondicionados em bombonas, 

que serão colocados num piso impermeabilizado e sobre um pallet com contenção, em área coberta. Além 

desse pallet de contenção, deverá ser construída uma mureta de concreto que não permitirá o escoamento 

do líquido, caso derrame no piso. 

 Box 3: resíduos sólidos classificados como Classe I – materiais contaminados, pilhas e baterias e lâmpadas, 

acondicionados em bombonas. No caso das lâmpadas, acondicionar na embalagem de origem ou enroladas 

em plástico bolha e armazenar na bombona. ATENÇÃO: As lâmpadas não podem ser quebradas! As 

bombonas deverão ser colocadas sobre pallets de madeira em piso impermeabilizado e área coberta. 

 Box 4: resíduos sólidos classificados como Classe II – EPIs não contaminados, restos de fios de instalação 

elétrica acondicionados em bombonas, em área coberta. Papel/papelão e plástico deverão ser 

acondicionados em bombonas, em área coberta. 

 Área aberta: resíduos sólidos classificados como Classe II – resíduos de ferro, madeira e concreto / caliça em 

caçambas (Figura 10.5.2) cobertas com lona. 
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Figura 10.5.2. Caçamba. 

 

Os tambores deverão ser movimentados com equipamento adequado, para prevenir problemas de saúde decorrentes 

do levantamento de peso excessivo. Para as bombonas deverá ser utilizado um carrinho para movimentação, 

podendo ser utilizado o modelo exposto na Figura 10.5.3. 

 

 

Figura 10.5.3. Carrinho para transporte de bombona. 

 

10.5.3. Tratamento dos resíduos sólidos e líquidos 

Tratamento consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características dos riscos 

inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de danos ao 

meio ambiente. 

10.5.3.1. Resíduos sólidos 

Compostagem 
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Como alternativa à destinação pela coleta urbana, os restos de alimento, de varrição dos pátios, bem como papel 

higiênico e papel toalha podem ser processados no local em uma composteira. Importante ressaltar que, se for 

compostado o papel higiênico e papel toalha, o composto não deve ser utilizado em horta, somente em jardinagem, e 

o papel higiênico e papel toalha deve estar separados de outros resíduos que podem ser gerados em banheiros. 

Rerrefino de óleo lubrificante 

No caso de geração de resíduo de óleo lubrificante, o mesmo deverá ser acondicionado em bombonas com tampa, 

armazenado na central de resíduos, sobre piso de concreto e pallet de contenção. Esse resíduo deverá ser 

encaminhado para rerrefino em empresa devidamente licenciada. 

10.5.3.2. Efluentes líquidos 

Infraestrutura para a contenção de derrames 

Os equipamentos mínimos necessários para estancar um derrame com produtos químicos (líquidos) que a empresa 

deverá ter à disposição são: luvas em PVC, sapatos de segurança (botas de cano médio), óculos, material para 

contenção de líquidos (areia, serragem, mantas absorventes, ou outro tipo); pás, sacos reforçados para resíduos e 

tambores de 120 ou 200 litros para armazenamento até a destinação final. 

Infraestrutura para o tratamento de efluentes 

A construção de infraestrutura para o tratamento de efluentes líquidos será necessária se houver sanitários (exceto 

banheiros químicos), refeitório com lavagem de utensílios domésticos e lavagem das rodas dos veículos. Deverão ser 

compostas, respectivamente, de: estação de tratamento de efluentes, caixa separadora de gordura do refeitório e 

caixa separadora água/óleo da pista de lavagem das rodas dos veículos. 

 Estação de tratamento de efluentes: tratamento indicado para áreas desprovidas de rede pública coletora de 

esgoto: o esgoto doméstico (resultante do uso de sanitários, cozinha e limpeza dos ambientes da área de 

convivência) deve ser encaminhado para sistema de tratamento de fossa séptica, seguido de tratamento 

complementar por filtro anaeróbio e disposição final em sumidouro. 

 Lavagem das rodas dos veículos: no caso de lavagem das rodas dos veículos (carros, caminhões, tratores, 

máquinas e equipamentos), a empresa deverá construir uma rampa ou área dotada de piso impermeável 

com drenagem para caixa separadora água/óleo. Se a lavagem contemplar produtos de limpeza, esses 

deverão ser biodegradáveis. A caixa separadora água/óleo deverá sofrer inspeção periódica para limpeza 

(remoção de excesso de terra/areia contaminada com óleo). O efluente líquido gerado deverá ser 

caracterizado através de análise físico-química, para posterior descarte com ou sem prévio tratamento. 

Solicitar ao órgão licenciador a licença ambiental para autorização do descarte desse efluente em corpos 

hídricos superficiais ou subterrâneos. 
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Banheiros químicos 

Os dejetos dos banheiros químicos portáteis são armazenados em compartimento no próprio banheiro e 

periodicamente devem ser recolhidos e encaminhados para tratamento em estações de tratamento de esgoto. 

 

10.5.4. Destinação final 

A disposição final consiste na disposição de resíduos no solo (aterro), previamente preparado para 154ompon-los, 

obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento ambiental de acordo com a 

Resolução CONAMA n
o
 237/97. A reciclagem é o processo de transformação dos resíduos que utiliza técnicas de 

beneficiamento para o reprocessamento, ou obtenção de matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Co-

processamento é um tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos em fornos de cimento ou 

termoelétricas com o aproveitamento da energia contida nesses materiais e/ou substituição das matérias-primas. O 

forno de cimento ou termoelétrica devem ter Licença Ambiental de Operação para processarem os resíduos. Na 

Tabela 10.2.10 constam o tratamento e a destinação final dos resíduos gerados durante a fase de construção do 

empreendimento. 

 

Tabela 10.2.10. Tratamento e destinação final dos resíduos. 

Resíduo gerado Tratamento/ Destinação final 

Concreto / caliça Reciclagem 

Terra Utilização no local 

Ferro (sucata metálica – vigas, arames) Reciclagem 

Restos de fios de instalação elétrica Reciclagem 

Latas/embalagens de alumínio Reciclagem 

Madeira (caixaria, pallets) Reciclagem / co-processamento 

Papelão/papel Reciclagem / co-processamento 

Plásticos Reciclagem 

Vidros (embalagens) Reciclagem 

EPIs não contaminados (luvas, capacetes, uniformes, 
protetores auriculares, óculos) não passíveis de reciclagem 

Disposição final 

Orgânicos (restos de alimentos) Aterro Sanitário / Compostagem 

Rejeito (rótulos, fitas adesivas, bitucas de cigarro, etc.) Aterro sanitário 

Pilhas e baterias Reciclagem ou logística reversa  
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Resíduo gerado Tratamento/ Destinação final 

Cartuchos de tintas de impressora/toner Logística Reversa 

Lâmpadas de vapor metálico, de vapor de sódio, de vapor 
de mercúrio, lâmpadas incandescentes, tubulares, 
compactas 

Descontaminação / Reciclagem 

Materiais contaminados (estopas, panos, EPIs, outros) com 
substâncias inflamáveis 

Co-processamento 

Embalagens vazias de óleo lubrificante Reciclagem 

Óleo lubrificante usado ou residual Rerrefino 

Terra ou areia contaminada com óleo Co-processamento 

Residual de óleo da caixa separadora água/óleo Rerrefino / co-processamento 

Resíduos de sanitários (papel higiênico, papel toalha, 
absorventes) 

Aterro Sanitário / compostagem 

Dejetos do banheiro químico Estação de tratamento de esgoto  

Lodo da fossa séptica Estação de tratamento de esgoto 

Resíduo da caixa de gordura da cozinha Compostagem / aterro sanitário 

Efluente da fossa séptica Sumidouro* 

Efluente da lavagem dos veículos Sumidouro / corpo hídrico superficial ou subterrâneo* 

Resíduo da lavagem dos caminhões betoneira 
Na própria concreteira. Se não for possível, reuso, ou 
contatar a prefeitura para viabilizar a disposição desse 
resíduo em local adequado. 

* Mediante autorização da FEPAM. 

 

10.5.5. Coleta e transporte externo do resíduo 

Consiste na remoção dos resíduos, da Central de Resíduos até a unidade de tratamento ou destinação final, utilizando-

se técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da 

população e do meio ambiente. 

Os resíduos classificados conforme Norma Técnica da NBR-10004 da ABNT como Perigoso – Classe I e como não 

perigoso – Classe IIA (lodos de tratamento de efluentes líquidos e efluentes líquidos enviados para tratamento) devem 

ser transportados por empresas devidamente licenciadas para atividade de fontes móveis de poluição e a carga ser 

acompanhada do respectivo Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), conforme Portaria FEPAM 034/2009, que 

aprova o MTR e dá outras providências. 

Ficam desobrigados de ser acompanhado do MTR o transporte de: 
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 Embalagens plásticas de óleos lubrificantes pós-consumo coletadas pelos fornecedores de óleos lubrificantes 

licenciados nos termos da Portaria SEMA/FEPAM nº 001-2003, mantendo-se a obrigatoriedade da emissão do 

comprovante de coleta para os estabelecimentos comerciais que armazenam as embalagens. 

 Óleo lubrificante usado recolhido por coletores autorizados pela ANP, nos termos da Resolução CONAMA nº 

362/2005, mantendo-se a obrigatoriedade da emissão do Certificado de Coleta para os usuários que 

destinam o óleo lubrificante usado ou contaminado e para os revendedores de óleo lubrificante que 

armazenam o óleo lubrificante usado ou contaminado dos geradores. 

A Portaria FEPAM 034/2009 menciona que ficam obrigados a solicitar autorização para emissão de talonário de MTR 

todos os geradores que produzam mais de 12 (doze) m
3
/ano de resíduos, considerando a média dos últimos três anos. 

O formulário de solicitação de autorização para emissão de talonário de MTR está disponível em: 

http://www.fepam.rs.gov.br/licenciamento/area4/13.asp. 

EQUIPE EXECUTORA 

A avaliação em campo será realizada ao longo de toda a fase de implantação do parque eólico, por profissional 

habilitado na área ambiental, que terá como responsabilidade a elaboração do relatório para a empresa responsável 

pela construção do empreendimento. 

 Consultoria ambiental: responsável pela orientação e fiscalização do plano. 

 Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados: empreendedor responsável pela implantação das 

medidas corretivas. 

Os responsáveis pela execução deverão designar técnicos com atribuições mínimas abaixo listadas: 

 verificar periodicamente as condições da Central de Resíduos; 

 verificar periodicamente o nível da areia e do óleo na caixa separadora da lavagem de veículos; 

 fazer vistorias aleatórias e sem aviso no local da obra; 

 verificar a caixa coletora e o recipiente de resíduos contaminados da central de abastecimento; 

 rever os recipientes e sua adequação à demanda. 

 

PRODUTOS A SEREM GERADOS 

As informações referentes ao gerenciamento dos resíduos serão apresentadas, como um capítulo, no Relatório de 

Gestão Ambiental que deverá ser protocolo no órgão ambiental, a cada seis meses, ou conforme definido pelo órgão. 
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10.6. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Este programa apresenta as diretrizes para as atividades de educação ambiental a serem desenvolvidas, caso seja 

autorizada, a instalação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados. 

Objetivos 

Capacitar os trabalhadores e demais envolvidos na construção do complexo eólico quanto à gestão de resíduos e 

conservação da biodiversidade, através de: 

 conversas informais com os funcionários sobre a importância da Educação Ambiental; 

 sensibilizar e conscientizar o público-alvo sobre os procedimentos ambientalmente adequados relacionados 

às obras e comunidades vizinhas; 

 buscar o comprometimento dos funcionários e da empresa com o cumprimento das leis ambientais; 

 evidenciar a importância da biodiversidade para a qualidade de vida e para a sustentabilidade; 

 promover, dinamizar e incentivar as ações desenvolvidas pelos trabalhadores para a conservação da 

biodiversidade; 

 eliminar os impactos ambientais provenientes da caça, da pesca e do gerenciamento incorreto de resíduos. 

 

10.6.1. Métodos e estratégia de ação 

Considerando a rotina diária de um canteiro de obras, cenário onde se insere este programa, a metodologia proposta 

abrange: (1) dinâmica de grupo, visando à integração dos participantes; (2) palestras participativas, momento onde há 

espaço para dúvidas e opiniões pessoais; e (3) atividades referentes ao acompanhamento diário de obra, onde ações 

deverão ser elaboradas conforme a demanda.  

A estratégia de execução para esta metodologia é guiada pelas diretrizes fixadas no artigo 2° da Resolução CONAMA 

422/2010. Com base nos itens citados abaixo, o educador deverá avaliar o público-alvo e determinar qual a melhor 

forma de diálogo a ser aplicado ao grupo, sempre com o intuito de levar novas informações sobre as questões 

ambientais pertinentes. Além disso, cabe ao educador observar quais as questões mais próximas à realidade destes 

participantes para que seja realizada a Sensibilização Ambiental, ferramenta principal deste projeto. 

Art. 2° São diretrizes das campanhas, projetos de comunicação e educação ambiental: 

Quanto à linguagem 

 Deverá adequar-se ao público envolvido, propiciando a fácil compreensão e o acesso à informação aos 

grupos sociais e ambientalmente vulneráveis;  

 Deverá promover o acesso à informação e ao conhecimento das questões ambientais e científicas de forma 

clara e transparente. 

Quanto à abordagem 
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 Contextualizar as questões socioambientais em suas dimensões histórica, econômica, cultural, política e 

ecológica e nas diferentes escalas individual e coletiva; 

 Focalizar a questão socioambiental para além das ações de comando e controle, evitando perspectivas 

meramente utilitaristas ou comportamentais; 

 Adotar princípios e valores para a construção de sociedades sustentáveis em suas diversas dimensões social, 

ambiental, política, econômica, ética e cultural; 

 Valorizar a visão de mundo, os conhecimentos, a cultura e as práticas de comunidades locais, de povos 

tradicionais e originários; 

 Promover a educomunicação, propiciando a construção, a gestão e a difusão do conhecimento a partir das 

experiências da realidade socioambiental de cada local; 

 Destacar os impactos socioambientais causados pelas atividades antrópicas e as responsabilidades humanas 

na manutenção da segurança ambiental e da qualidade de vida. 

Atividades de educação ambiental 

As atividades foram elaboradas de acordo com a demanda normalmente observada em um canteiro de obras. Outras 

atividades poderão ser realizadas ao decorrer das etapas da construção do empreendimento. 

Dinâmica de Grupo – Teia da Vida 

Resumo: a intenção desta atividade é mostrar aos participantes que todos estamos conectados a uma teia e que 

devemos refletir a respeito de atitudes que podem ser tomadas a fim de contribuirmos para melhorias em nosso 

ambiente. 

Objetivo: promover a integração do grupo e proporcionar uma reflexão sobre o papel de cada ser vivo no ecossistema 

e suas relações. 

Público alvo: trabalhadores da obra. 

Número de participantes: até 20 pessoas. 

Material necessário: um rolo grande de barbante, fichas de papel, caneta e fita adesiva. 

Formação: em círculo. 

Duração: até 1 hora. 

Execução: o educador deverá prender um fio de barbante ao dedo e jogar o rolo à pessoa escolhida para iniciar a 

atividade, pedindo que ela se apresente ao grupo dizendo seu nome e sua atividade na obra. Deverá ser atribuído a 

ele um símbolo da natureza (sol, árvore, animal, etc.) escrito em uma das fichas a ser fixada no participante em local 

visível. Quando o participante estiver com o rolo nas mãos, o educador deverá solicitar que ele escolha outro 

participante do círculo de acordo com a pergunta: Quem depende de você para exercer a sua própria atividade na 

obra e por quê? O rolo de barbante deverá ser jogado à pessoa escolhida. Estes passos deverão ser seguidos por todos 

os participantes da atividade e ao final o barbante deverá ser devolvido ao educador. Neste momento, o educador 
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deverá dizer que depende do trabalho de todos do grupo para exercer o seu próprio trabalho, explicando a 

importância da Educação Ambiental e o que significa a Teia da Vida. Para finalizar, o educador deverá puxar a linha 

que segura para que o grupo sinta-se puxado, fazendo analogia da interdependência dos elementos da natureza com 

as pessoas presentes no ambiente de trabalho.  

Palestras Participativas 

Resumo: serão ministradas palestras sobre assuntos pertinentes ao local onde se insere o empreendimento. Ao final 

de cada palestra, será lançada uma pergunta sobre o assunto onde o grupo deverá encontrar a resposta a partir de 

um debate. 

Objetivo: levar informação e conhecimento ao público-alvo promovendo o raciocínio e a participação a partir do 

diálogo. 

Público-alvo: trabalhadores da obra e demais pessoas presentes no local. 

Número de participantes: até 20 pessoas. 

Material necessário: computador, projetor e local com cadeiras. 

Formação: em sala. 

Duração: até 30 minutos para cada palestra e 30 minutos para debates. 

Execução: o educador realizará palestras a partir de apresentações dinâmicas feitas em PowerPoint ou vídeos. Os 

assuntos dependerão do foco da apresentação, mas sugere-se incluir os seguintes:  

 Fauna e Flora locais 

 Espécies prioritárias para a conservação na área do empreendimento; 

 Animais peçonhentos ocorrentes na região do empreendimento; 

 O que fazer ao avistar fauna silvestre no canteiro de obras;  

 Importância da biodiversidade e sua preservação; 

 Ressaltar a ilegalidade da caça e pesca predatória e as penas previstas na Lei de Crimes Ambientais 

(Lei Federal 9.605). 

 Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes: 

 Tipos de resíduos gerados na construção civil (CONAMA 307); 

 Classificação de resíduos de acordo com a NBR 10.001 (classes I e II);  

 Resíduos sólidos urbanos (RSU) e efluentes gerados no canteiro de obras (manutenção e lavagem de 

máquinas e equipamentos); 

 Separação e armazenamento correto dos resíduos gerados na obra; 

 Sistemas de contenção de vazamento de óleo e resíduos perigosos; 

 Legislação ambiental sobre gestão de resíduos no Brasil, Estado e município;  
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 Sensibilização ambiental: Qual é o destino do lixo; Por que reciclar; Quais as consequências da má 

destinação do lixo; Poluição da água, do solo e do ar. 

Atividade não Sistematizada: Acompanhamento Diário de Obra – Conversas Informais 

Resumo: se houver o acompanhamento diário de um técnico ambiental durante todo o período de obras do 

empreendimento, este técnico deverá realizar ações de educação ambiental de acordo com a demanda das atividades 

da obra. 

Objetivo: utilizar fatos do dia-a-dia para trazer questões ambientais à discussão. 

Público-alvo: pessoas presentes no local. 

Número de participantes: variável de acordo com a situação. 

Material necessário: poderão ser utilizados recursos existentes no local. 

Formação: livre. 

Duração: até 20 minutos. 

Execução: o técnico será responsável pela verificação diária das atividades na obra e na área de convivência do 

parque, por isso, de acordo com ocorrências do dia a dia, algumas ações de educação ambiental poderão ser 

realizadas a partir de conversas informais com os funcionários. 

Temas: 

 Avistagem furtiva de fauna: é possível que animais silvestres aproximem-se do canteiro de obras ou demais 

instalações da área do empreendimento. Propõe-se que o técnico responsável pelo acompanhamento de 

obra dialogue com as pessoas presentes para esclarecimento sobre a espécie em questão, comentando sobre 

hábitos e habitat natural. 

 Carcaças de animais encontradas: é possível que sejam encontradas carcaças de animais silvestres 

atropelados na área do empreendimento. Neste caso, a carcaça poderá ser mostrada ao grupo e medidas 

mitigatórias poderão ser propostas para conscientização. No caso de o animal apresentar sinais de morte 

proposital, comum em serpentes, por exemplo, é importante utilizar este espaço para informar quais são os 

animais que causam risco ao ser humano e quais as medidas corretas a serem tomadas. 

 Notícias ambientais divulgadas em meios de comunicação: quando relacionadas à atividade da obra ou 

região do empreendimento, as notícias podem ser comentadas com os trabalhadores, visando à informação 

dos mesmos. 

 

10.6.2. Resultados esperados 

A conscientização no canteiro de obras traz como consequência a redução da utilização de materiais e produtos, a 

separação correta dos resíduos recicláveis e o respeito pela fauna e flora locais. Com a elaboração deste programa, 
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espera-se que todas as pessoas envolvidas no processo sejam sensibilizadas e capacitadas acerca destas questões 

ambientais. Espera-se, principalmente, que novas atitudes possam ser tomadas em relação ao meio ambiente para a 

construção de uma sociedade mais sustentável e equilibrada. 

 

EQUIPE EXECUTORA 

Coordenador Geral: profissional com prática em educação ambiental, que terá como atribuição coordenar o trabalho 

da equipe, definir o conteúdo a ser ministrado, sendo este a principal interface entre empreendedor e comunidade. 

Palestrante: técnico com conhecimento em educação ambiental, principalmente nos temas abordados, deverá auxiliar 

o coordenador na preparação do material didático e emitir ART. 

 

PRODUTOS A SEREM GERADOS 

As informações referentes as atividades de educação ambiental poderão ser apresentadas como um relatório 

espécífico ou como um capítulo no Relatório de Gestão Ambiental, que deverá ser protocolo no órgão ambiental, a 

cada seis meses, ou conforme definido pelo órgão. 
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10.7. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

O Programa de Comunicação Social propõe esclarecer junto à população o projeto e dar informações acerca dos 

objetivos, da tipologia e dos potenciais impactos positivos e negativos, que poderão ser gerados pela implantação e 

operação do mesmo. 

Objetivos 

Divulgar junto às isntituições locais e regionais informações fidedignas sobre as características do empreendimento, 

esclarecenddo dúvidas e mostrando as vantagens da energia eólica e do empreendimento para o desenvolvimento 

regional. Além disso: 

 incentivar a visitação e auxiliar na organização de grupos interessados;  

 fazer a mediação entre as atividades e interesses do empreendimento e os da comunidade;  

 estimular a contratação de mão-de-obra local até o limite possível em termos de disponibilidade quali-

quantitativa. 

  

10.7.1. Métodos  

O principal fundamento do Programa de Comunicação Social (PCS) é estabelecer um processo de comunicação efetivo 

e permanente entre o empreendedor e os diversos grupos de interesse: população em geral, instituições públicas e 

entidades civis, bem como trabalhadores diretamente envolvidos com as obras de implantação do parque eólico, em 

todas as suas etapas.  

Estratégia de execução  

O Programa foi estruturado com base em quatro módulos:  

A) Articulação: abrange as atividades e ações de comunicação desenvolvidas com o objetivo de estabelecer um 

relacionamento construtivo com a população e suas entidades representativas. Envolve, ainda, a criação e a 

implantação de mecanismos ágeis de comunicação e a elaboração de instrumentos de comunicação.  

B) Informação: envolve o conjunto de ações e instrumentos de comunicação desenvolvidos com o objetivo de 

informar os diferentes públicos-alvo sobre os diversos aspectos do empreendimento, impactos associados, adoção de 

medidas e a implantação e desenvolvimento do Programa de Gestão Ambiental.  

C) Educação: envolve as ações de comunicação desenvolvidas com o objetivo de educar para a constituição de uma 

consciência ambiental e mudar comportamentos, atitudes e procedimentos na relação entre os diferentes públicos-

alvo, o meio natural e o empreendimento.  

D) Monitoramento e Avaliação:  envolve o processo de acompanhamento e avaliação das ações de comunicação. 

Uma vez identificado o público-alvo, suas entidades e as expectativas em relação ao empreendimento, a equipe 

técnica deverá proceder ao detalhamento de todas as atividades a serem realizadas: 
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 definição dos conteúdos, para elaboração do material de divulgação das atividades;  

 complementação dos dados para a realização dos contatos junto ao público-alvo;  

 agendamento de reuniões a serem realizadas no conjunto das áreas de influência;  

 seleção dos meios de comunicação a serem utilizados para a veiculação de informações;  

 definição dos locais e datas para a realização das reuniões.  

 

Execução das atividades  

Na execução das atividades, os temas e os conteúdos a serem abordados e os meios de comunicação a serem 

utilizados deverão contemplar:  

 status do andamento dos programas ambientais;  

 dicas de prevenção contra acidentes com animais peçonhentos;  

 segurança e saúde do trabalho;  

 fauna silvestre, caça e legislação;  

 flora, desmatamento e legislação;  

 qualidade da Água;  

 informações gerais sobre o empreendimento;  

 o possível fluxo migratório em busca de trabalho;  

 as alterações e sobrecarga que o mercado de bens de serviço poderá oferecer;  

 restrições ao uso do solo na área do Complexo Eólico;  

 inserção comunitária;  

 medidas mitigadoras;  

 proibição de queimadas na área.  

O desenvolvimento das atividades de campo do Plano de Comunicação Social se insere nas linhas de ação descritas a 

seguir.  

 

Linha de ação 1: Divulgação do Empreendimento  

 Informar a sociedade em geral sobre as características do empreendimento, seus objetivos, as etapas e as 

mudanças ambientais que poderão ocorrer durante a implantação da obra.  

 Promover a importância estratégica do empreendimento tendo em vista os seus benefícios para a sociedade 

e para o Estado.  

 Informar as principais mudanças socioeconômicas decorrentes da instalação do empreendimento e sobre os 

programas ambientais a serem implantados, bem como as ações sociais e as medidas mitigadoras e 

compensatórias.  
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 Contribuir para a minimização de eventuais transtornos associados às diversas fases do empreendimento, em 

função de falhas no processo de comunicação.  

 Subsidiar e apoiar os demais programas facilitando o aporte de informações e divulgando-os para a 

população em geral.  

Informar sobre as medidas de segurança a serem observadas e seguidas por todos. Como agir em caso de acidentes e 

os telefones úteis de acesso a todos.  

 

Linha de ação 2: Mobilização e Participação dos Segmentos Envolvidos no Processo  

 Realizar um levantamento para conhecimento do perfil sociocultural, econômico e ambiental das 

comunidades diretamente atingidas pelo empreendimento.  

 Identificar lideranças e potenciais alianças e parcerias no âmbito local e regional.  

 Identificar a concepção da população sobre o empreendimento através de técnicas que propiciem tal 

conhecimento.  

 Promover fóruns de discussão com a população abordando as vantagens do empreendimento a partir de 

resultados dos estudos que apontam para os seus impactos ambientais numa perspectiva proativa.  

 Promover a construção de um contrato de convivência das populações mais próximas com o 

empreendimento, garantindo uma relação de transparência entre o empreendedor e os atores envolvidos, 

evitando que sejam criadas falsas expectativas pela comunidade.  

 Garantir a padronização dos procedimentos de comunicação sobre as obras.  

 Garantir ao empreendedor informações sobre as expectativas e aspirações da população, geradas pelo 

processo de implantação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados.  

 Criar um canal de comunicação permanente entre os gestores do empreendimento e a comunidade para 

receber consultas, reclamações ou sugestões ao empreendimento.  

 Sistematizar e responder as consultas e/ou sugestões encaminhadas pela população.  

  

Linha de ação 3: Operacionalização e Monitoramento  

 Desenvolver ações permanentes de comunicação numa interrelação com as comunidades locais e do entorno 

do empreendimento, com o poder público e demais organizações da sociedade civil organizada.  

 Divulgar informações sobre as ações resultantes dos outros programas voltados para o empreendimento.  

 Acompanhar sistematicamente o desenvolvimento das ações propostas.  

 Receber e tratar com respeito e ética as informações da comunidade, suas expectativas e possíveis 

insatisfações.  

 Promover a ampliação da capacidade de interlocução entre os diversos atores e grupos sociais, por parte dos 

empreendedores e dos órgãos ambientais.  
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Linha de ação 4: Finalização das Atividades  

 Informar sobre o início da operação do empreendimento, esclarecer a população sobre as restrições de uso e 

cuidados a serem observados na faixa de servidão, contribuir com desmobilização das diferentes frentes que 

envolvem a obra e divulgar as atividades futuras.  

Público alvo  

As ações de comunicação social serão dirigidas para as populações e instituições locais mais próximas do 

empreendimento, bem como para os trabalhadores envolvidos nas etapas de implantação do empreendimento.  

A seguir estão relacionados alguns segmentos definidos como público alvo das ações de comunicação social:  

 Sociedade civil organizada – associações de moradores, cooperativas, sindicatos, igrejas, grupos de serviço, 

conselhos populares, organizações não governamentais de cunho ambiental, e outras entidades atuantes no 

Município de São José do Norte;  

 Organizações governamentais – prefeitura municipal, câmara dos vereadores, órgãos do governo federal e 

estadual atuantes na área de influência do empreendimento, escolas e outros;  

 População residente ou que exerce atividade direta na área do empreendimento ou no entorno;  

 Os funcionários e os operários das empresas responsáveis pela execução do empreendimento.  

 

EQUIPE EXECUTORA  

Coordenador Geral: terá como atribuição coordenar toda a implementação do programa, assim como contratar e 

coordenar a equipe de comunicação, definir e orientar os trabalhos e a elaboração de textos e materiais do programa. 

Representa a empresa em eventuais reuniões e eventos públicos a serem organizados. 

 

10.7.2. Produtos a serem gerados 

As informações referentes as atividades do programa de comunicação social poderão ser apresentadas como um 

relatório espécífico ou como um capítulo no Relatório de Gestão Ambiental, que deverá ser protocolo no órgão 

ambiental, a cada seis meses, ou conforme definido pelo órgão. 

 

10.8. PROGRAMA DE LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO 

O Programa de Levantamento Arqueológico irá avaliar o potencial de impacto ao patrimônio arqueológico na área de 

implantação do empreendimento, foi submetido à aprovação do IPHAN e tem como objetivo geral resgatar e analisar 

o material arqueológivo enterrado através da prospecção ao longo das áreas a serem afetadas pela construção do 
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empreendimento. Além disso,  o programa irá identificar os sítios arqueológicos; coletar, analisar, descrever e 

catalogar os materiais encontrados; identificar as cultura pré-existentes a partir dos dados encontrados. 

Para que os objetivos sejam atingidos serão necessárias as atividades: mapeamento das áreas a serem atingidas pela 

construção da infraestrutura do parque; consulta ao banco de dados do IPHAN; localizar materiais pré-existentes 

coletados pela comunidade doo entorno; organizar e encaminhar as informações obtidas para uma instituição 

responsável.   

 

10.9. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA 

Este item apresenta o programa de monitoramento da fauna de vertebrados (ictiofauna, herpetofauna, avifauna e 

mastofauna), bem como do monitoramento da fauna atropelada na área de influência direta e indireta do Complexo 

de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados. O monitoramento objetiva acompanhar a fauna, identificar riscos 

durante as fases de instalação e operação  (quando for necessário) e determinar o afugentamento e/ou resgate 

brando, caso necessário.  

Os objetivos são: 

 avaliar a riqueza das espécies; 

 distribuição das espécies no espaço e no tempo (sazonalidade); 

 status de conservação e endemismo das espécies; 

 comportamento das espécies ligadas ao risco de impacto; 

 estabelecer os critérios e metodologia de afugentamento e/ou resgate de fauna em risco durante a as 

atividades de instalação do empreendimento; 

 monitorar a fauna atropelada. 

Para o atendimento dos objetivos deste programa, deve ser dada atenção especial às espécies citadas como 

ameaçadas de extinção e/ou endêmicas, evidenciando a categoria de ameaça, conforme as listas oficiais estaduais e 

da união, bem como as espécies de interesses citadas para a região do empreendimento no Anexo I da Portaria 

FEPAM 118/2014. 

O monitoramento da fauna empregará metodologias padronizadas para cada grupo, sendo que a amostragem deve 

ser estratificada por ambiente e incluir as variações climáticas sazonais da região. A partir disso, será possível 

comparar os dados entre estações e entre ambientes. 
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EQUIPE EXECUTORA 

Todos os métodos de monitoramento da fauna (ictiofauna, herpetofauna, avifauna e mastofauna) que serão descritos 

só poderão ser executados por biólogo, com emissão da respectiva ART. O monitoramento da fauna atropelada 

poderá ser conduzido por profissional graduado habilitado para o trabalho com fauna silvestre perante o conselho de 

classe, apto a emitir ART para atuar no acompanhamento diário das obras. 

 

10.9.1. Produtos a serem gerados 

Este programa prevê dois tipos de produtos a serem gerados: 

(a) Relatórios trimestrais: são referentes a execução do monitoramento de fauna e fauna atropelada, serão 

entregues conforme o fechamento de cada estação do ano. 

(b) Relatório final: Ao final do período de 12 meses de monitoramento de fauna e fauna atropelada, será 

confeccionado um relatório com a compilação das informações e respectivos registros fotográficos, sempre 

que possível, dos espécimes ocorrentes na área. 

(c)  

10.9.2. Demais considerações 

O manuseio dos animais deverá ser realizado somente pelo biólogo responsável pelo acompanhamento das obras ou 

por técnico habilitado. Para isso, deverão ser disponibilizadas, na obra, caixas de contenção para acomodação dos 

animais de pequeno porte, puçá, luvas de raspas de couro e gancho.  

Todos os funcionários da obra, terceirizados ou não, passarão pelo Programa de Educação Ambiental no qual serão 

informados sobre as penalidades envolvendo a caça, bem como o atropelamento intencional da fauna silvestre. Além 

disso, receberão informações de como agir em caso de encontro com animais, principalmente cobras e serpentes. 

 

10.9.3. Ictiofauna 

Os peixes anuais da família Rivulidae são especialmente afetados pela degradação e perda das áreas úmidas por 

viverem exclusivamente neste tipo de ambiente. Cerca de 40% da ictiofauna ameaçada de extinção no Rio Grande do 

Sul pertencem a este grupo (Reis et al., 2003). Na família Rivulidae, a maioria das espécies é conhecida como peixe 

anual por possuírem ciclo de vida curto, sendo encontrados na forma adulta em breves períodos do ano (Costa, 2002). 

Como característica principal do grupo, os indivíduos depositam seus ovos no substrato e estes permanecem vivos 

durante períodos de seca em estágio de diapausa, aguardando a próxima estação chuvosa quando irão eclodir e 

iniciar um novo ciclo (Berois et al., 2014; Furness, 2015). 

As áreas úmidas dos municípios de São José do Norte e Rio Grande, assim como a totalidade das áreas da Planície 

Costeira, são potencialmente positivas para a ocorrência de rivulídeos. Atualmente, na família Rivulidae grande parte 

das espécies enfrenta redução de habitat e extinção de suas populações, principalmente no sul do Brasil (Lanés et al., 
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2016). Em especial, na área do empreendimento podem ocorrer três espécies pertencentes à família Rivulidae: 

Cynopoecilus melanotenia (Regan, 1912), Austrolebias minuano Costa & Cheffe, 2001 e Austrolebias wolterstorffi (Ahl, 

1924) (Costa, 2006), sendo que as duas últimas estão consideradas ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul 

(Decreto Nº 51.797, 8 de setembro de 2014). A. minuano possui o status de “em perigo”, ou seja, possui o risco muito 

alto de extinção na natureza. A espécie é endêmica da restinga litorânea na Planície Costeira Externa Setentrional 

(com registros nos municípios de Mostardas,Tavares e São José do Norte) e na Planície Costeira Externa Meridional, 

onde tem sua distribuição restrita ao município de Rio Grande. Já A.wolterstorffi possui o status de “criticamente em 

perigo” e sua distribuição geográfica é conhecida para as áreas úmidas associadas aos tributários do curso inferior do 

rio Jacuí (e.g. rio dos Sinos, rio Caí, rio Gravataí) e duas populações desconectadas: uma no estuário da Laguna dos 

Patos (Costa, 2006) e outra ao sul da laguna Mirim, no Uruguai (Vaz-Ferreira & Sierra, 1971). A menor preocupação é 

para C. melanotenia, que não está ameaçadade extinção e possui distribuição restrita a Planície Costeira Interna da 

Laguna dos Patos e Planície Costeira Externa da Lagoa Mirim, até o nordeste do Uruguai (Costa, 2002). 

Nesse sentido, a proposta de mapeamento da ocorrência das espécies e a elaboração de medidas de mitigação para 

os possíveis impactos nas populações visam aprimorar a proteção e o conhecimento sobre este grupo alvo. 

 

Objetivos 

Esse subprograma tem como objetivo avaliar e monitorar a icitiofauna, especialmente da família Rivulidae, ocorrente 

na área de implantação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados, visando avaliar o risco e a 

necessidade de realocação de substrato. 

 

Método e estratégias de ação 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Antes do início das obras deverá ser realizada a verificação in loco  dos locais projetados para a colocação dos 

aerogeradores e torres da linha de transmissão, a fim de se identificar possíveis populações de peixes anuais. Caso 

sejam confirmadas a presença de Rivulídeos que possam sofrer algum tipo de impacto decorrente da obra, deverá ser 

feita a realocação do substrato, para locais previamente selecionados pela supervisão ambiental, durante o período 

de seca.  

Para os locais que possuam lâmina d’água e que possam sofrer impacto direto das obras recomenda-se que os 

mesmos devam ser investigados, antes do início da intervenção no solo e, quando constatada a presença de 

Rivulídios, os mesmos sejam capturados e direcionados para áreas com características ambientais semelhantes. Para 

captura dos exemplares será utilizado um puçá de (60 x 60 cm), com malha de 2 mm. Os espécimes serão colocados 

em sacos plásticos resistentes com água do próprio local ou em baldes específicos para transporte dos exemplares, 

também utilizando água do próprio local de captura. Será considerado áreas e intervenção direta os pontos 
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identificados com lâmina de água onde ocorrer deslocamento de solo (locais de instalação dos aerogeradores, das 

torres da linha de transmissão e construção de acessos). 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

Durante o primeiro ano de operação do empreendimento deverá ocorrer o monitoramento das populações na área 

sob influência direta da linha de transmissão, com o objetivo de verificar a recorrência das espécies previamente 

identificadas no mapeamento na fase de implantação do 169omponent169e169o169, assim como o monitoramento 

nos locais onde o substrato foi realocado com espécimes vivos. 
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10.9.4. Herpetofauna 

Este subprograma visa apresentar uma proposta para o monitoramento da herpetofauna durante o período de 

instalação e operação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados. O monitoramento indicará a 

necessidade de afugentamento ativo ou resgate brando da fauna. Para tanto será apresentada a metodologia a ser 

executada durante as referidas fases. 

Ao longo da Restinga de São José do Norte e Rio Grande estendem-se grandes áreas de banhados, campos alagadiços, 

lagoas permanentes e outras de regime intermitente, além de sinuosos arroios costeiros. No estuário da Laguna dos 

Patos, as margens lagunares constituem as marismas, caracterizadas por sistemas pantanosos inundados pela água 

salobra. Os sistemas palustres, lacustres e fluviais sustentam uma grande biodiversidade e complexas relações 

ecológicas. A importância desses sistemas vai além da abrangência dos próprios ambientes límnicos, uma vez que boa 

parte da energia produzida nos ecossistemas aquáticos é transferida aos ambientes terrestres através de intrincadas 

cadeias tróficas. Além de abrigar comunidades bióticas diversificadas e fornecer energia aos ecossistemas terrestres, 

os sistemas límnicos também sustentam a pesca artesanal realizada a gerações pelas comunidades locais. 

De acordo com Lewinsohn & Prado (2005) o Brasil faz parte dos países com megadiversidade do mundo. Atualmente, 

é o país com a maior riqueza de anfíbios, sendo conhecidas 946 espécies, distribuídas em três ordens: Anura (sapos, 

rãs e pererecas), Urodela (salamandras) e Gymnophiona (cecílias) (Segalla et al., 2012). Nas últimas décadas, no Rio 

Grande do Sul (RS), vários pesquisadores têm elaborado e ampliado à lista das espécies de anfíbios com ocorrência 

para o Estado (Garcia & Vinciprova, 1998; Kwet & Di-Bernardo, 1999; Kwet, 2001; Deiques et al., 2007; Lema & 

Martins, 2011), na qual até o momento contempla 98 espécies. Em relação aos répteis, no Brasil ocorrem 744 

espécies (Bérnils & Costa, 2012), sendo que dessas 111 têm ocorrência registrada para o Estado do Rio Grande do Sul. 

Os répteis da ordem Squamata compreendem 89% da diversidade de répteis do Estado, com 73 espécies de 

serpentes, 21 de lagartos, 11 de quelônios, cinco anfisbenas e um jacaré. Anfíbios e Répteis possuem grande 

importância ecológica, uma vez que são predadores e presas para diversos grupos. Apesar da importância desses 

animais em diversos sistemas ecológicos, suas populações vêm declinando, e a principal ameaça a esse grupo é a 

perda de hábitat (Duelmann, 1999; Rodrigues, 2005). Dessa forma, estudos de monitoramento como o atual 

contribuem para aumentar o conhecimento acerca da ocorrência de espécies na região. Em geral os estudos da 

herpetofauna que visam inventariar a comunidade utilizando-se de diversos métodos de captura conjugados, devido à 

grande diversidade de formas, tamanho, hábitos, habitats e horários de atividade das espécies de répteis e anfíbios 

(Heyer et al., 1994).  

O estudo é de extrema importância devido à necessidade de obter conhecimento acerca da herpetofauna existente 

nos limites da área de influência do empreendimento de maneira mais aprofundada e para que os resultados levem 

em consideração a sazonalidade, ou seja, para que contemplem a diversidade durante as quatro estações climáticas 

do ano. Além disso, essa etapa de monitoramento visa estabelecer um banco de dados, o mais completo possível. 
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Objetivos 

Esse subprograma tem como objetivo avaliar e monitorar a estrutura e a composição da herpetofauna ocorrente na 

área de implantação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados, visiando avaliar o risco e 

necessidade de afugentamento ativo ou resgate brando da herpetofauna, com base nos seguintes parâmetros: 

 riqueza de espécies; 

 distribuição das espécies no espaço e no tempo (sazonalidade); 

 status de conservação e endemismo das espécies; 

 comportamento das espécies ligadas ao risco de impacto. 

 

Método e estratégias de ação 

FASE DE INSTALAÇÃO 

A fim de caracterizar a herpetofauna presente no empreendimento será investigada a riqueza de anfíbios e répteis, ou 

seja, o número total de espécies registrada em cada ambiente estudado e a abundância, ou seja, o número de 

indivíduos por espécie. As amostragens serão realizadas por transecções (adaptado de Halliday, 1996). A amostragem 

por transecção consiste na identificação taxonômica dos animais através do contato visual ou a partir da vocalização, 

ao longo de uma trilha percorrida pelo observador a uma velocidade constante. 

As transecções deverão ser estabelecidas de acordo com o andamento do cronograme a ações de intervenção no solo, 

visando priorizar primeiramente áreas onde está ocorrendo intervenção  e áreas que antecedem o inicio de 

intervenção. 

Durante a instalação do empreendimento, em caso de risco para anfíbios, será feito o afugentamento de qualquer 

espécie, sem danos a sua preservação, somente quando a espécies estiver em risco. O método consiste no biólogo 

realocar manualmente os anfíbios para outras áreas úmidas próximas, que apresentem fisionomia semelhante.  

Para os répteis, especificamente as serpentes, será feito o manuseio delas com gancho herpetológico, sendo utilizados 

baldes de contenção, para que não exista nenhum risco para o profissional da área e o animal. Após isso o animal 

(serpente) é translocado para outra área sem danos para sua preservação, no entorno do empreendimento, com 

mesma fisionomia. 

 

ANFÍBIOS (MONITORAMENTO, AFUGENTAMENTO E RESGASTE BRANDO) 

O monitoramento do grupo de anfíbios na AID e AII do empreendimento será realizado através da combinação de dois 

métodos: 
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 AST (Audio strip transect): que consiste na audição de espécies em atividade de vocalização em pontos fixos 

pré-determinados (Zimmerman, 1994) e VES (Visual Encounter Survey) que é a procura por indivíduos ativos e inativos 

ao longo de transecções (Crump & Scott, 1994). O AST corresponderá a um período de escuta, nas margens de 

potenciais sítios reprodutivos das espécies. Para cada espécime observado, serão anotadas informações gerais, tais 

como: data, horário de encontro, identificação taxonômica, habitat e micro-habitat. 

Os registros de vocalização serão utilizados somente na identificação taxonômica dos anuros, enquanto que a 

abundância será obtida a partir da contagem dos indivíduos visualizados. Os pontos selecionados serão demarcados 

em campo, de acordo com o andamento das obras. Preferencialmente serão selecionados pontos em dias que 

atencedem o início da intervenção no solo, objetivando derminar a necessidade de ações de manejo. 

 Procura Visual Ativa (VES): a busca será realizada com duração de aproximadamente 60 minutos e serão 

realizadas em transecções no período entre às 14h e 22h. Além da procura por indivíduos em atividade, serão 

inspecionados possíveis abrigos, tais como folhiço, vegetação herbácea, buracos no solo, rochas e troncos caídos. Os 

pontos para verificação dos abrigos seguirão as mesmas coordenadas de instalação da torres, quando existir ambiente 

propício para a ocorrência de anfíbios, seguindo o cronograma de atividades da obra. 

Além dos métodos acima citados, todos os registros realizados de forma ocasional, serão anotados e contribuirão para 

incrementar o inventário e o mapeamento da ocorrência de mamíferos nas áreas de influência do empreendimento. 

As informações sobre espécies ameaçadas serão obtidas nas listas nacionais e internacionais de espécies ameaçadas 

de extinção (IUCN, 2017), Decreto Estadual 51.797 e Portaria 444 do Ministério do Meio Ambiente. 

 

RÉPTEIS (MONITORAMENTO, AFUGENTAMENTO E RESGASTE BRANDO) 

O monitoramento do grupo de répteis existente na AID e AII do empreendimento será realizado através de: 

 Procura Visual Ativa (VES): a busca será realizada nas mesmas transecções selecionadas para o 

monitoramento dos anfíbios, com duração de aproximadamente 60 minutos. De maneira a favorecer o encontro de 

espécies com diferentes hábitos (diurnos, crepusculares e noturnos), as transecções serão percorridas no período 

entre às 14h e 22h. Além da procura por indivíduos em atividade, serão inspecionados possíveis abrigos, tais como 

folhiço, vegetação herbácea, buracos no solo, rochas e troncos caídos. 

Durante o período diurno, será monitorada a ocorrência de indivíduos em atividade de termoregulação em ambientes 

próximos de corpos d’água (bancos de areia, vegetação emergente e barrancos nas margens). 

As informações sobre as espécies ameaçadas serão obtidas nas listas nacionais e internacionais de espécies 

ameaçadas de extinção (IUCN, 2017), Decreto Estadual 51.797 e Portaria 444 do Ministério do Meio Ambiente. 
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FASE DE OPERAÇÃO 

Com o cessar das obras o monitoramento deve se basear no encontro casual, com frequência a ser determinada pelo 

órgão licenciador, seguindo a mesma metodologia apresentada acima. Na fase de operação, não havendo mais 

intervenção na área, o risco sobre a herpetofauna passa a ser baixa ou inexistente, restrita ao risco de atropelamento 

pelo trânsito de veículos eventualmente utilizados na manutenção do parque eólico e da linha de transmissão, supõe-

se que o risco sobre a herpetofauna será inexpressivo. 
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10.9.5. Avifauna 

Nas últimas décadas a publicação de estudos científicos referentes aos impactos das atividades humanas sobre a 

avifauna tem se intensificado. A maioria dos estudos sistematizados é oriunda da África do Sul, América do Norte e 

Europa, em função dos transtornos causados pela interrupção no suprimento de energia e também da maior 

dedicação à pesquisa científica voltada para a conservação (Bevanger, 1998; Lheman et al., 2007; Jenkins et al., 2010). 

Informações para o restante do mundo, como África Central e do Norte, América do Sul, Austrália e Ásia são escassas 

ou inexistentes (Bevanger, 1998; Lheman et al., 2007). No Brasil a realidade não é diferente, o que dificulta a 

proposição de medidas que possam minimizar os impactos ambientais relacionados com os empreendimentos de 

geração eólica. 

No Rio Grande do Sul, sabe-se que algumas espécies de aves como tachã (Chauna torquata), maguari (Ciconia 

maguari), cabeça-seca (Mycteria americana), irerê (Dendrocygna viduata), marreca-parda (Anas 174omponent), 

garça-branca (Ardea alba), quero-quero (Vanellus chilensis) e urubu (Coragyps atratus) apresentam registros de 

colisão com linhas de transmissão de energia (Tessmer & Port, 1996). Na Planície Costeira do RS, na região da Lagoa 

do Casamento, no Pontal do Anastácio, há o registro de quatro aves mortas por eletrocussão, sendo três tachãs (C. 

torquata) e uma garça-branca (A. alba) (Bencke et al., 2007). 

Acredita-se que algumas características biológicas e ecológicas comuns destas aves devem 174ompo-las mais 

propícias a colisões do que outras espécies. Associado a estes fatores bióticos devem estar os abióticos, como a 

morfologia da paisagem e as condições climáticas (Lheman et al., 2007). Algumas destas características, biológicas e 

ecológicas, das espécies afetadas têm sido apontadas, na América do Norte, como indicativos de potenciais fatores 

que aumentam os riscos de colisões (Henderson et al., 1996; Bevanger, 1998; Janss, 2000; Bevanger & Broseth, 2001). 

Entre estes fatores podem ser citados o comportamento das aves (aves que passam muito tempo voando, como 

gaviões e falcões, são mais susceptíveis a colisões do que aquelas com hábitos mais terrícolas); período de maior 

atividade (aves ativas durante o crepúsculo ou à noite têm maiores chances de colisões do que aquelas com hábitos 

diurnos); interação (aves que se deslocam em bandos são apontadas como mais sensíveis à possibilidade de colisão, 

quando comparadas as que mantêm hábitos solitários); maturidade dos indivíduos (aves jovens são mais sensíveis por 

que ainda estão adquirindo habilidade para o voo); área de vida (espécies migratórias não convivem diariamente com 

os cabos de transmissão, ao contrário das espécies residentes); entre outros (Henderson et al., 1996; Bevanger, 1998; 

Janss, 2000; Bevanger & Broseth, 2001).  

A performance do voo também tem sido um importante indicativo, associado a uma massa corporal acentuada, para 

aumentar o risco de colisão (Bevanger, 1998; Janss, 2000; Bevanger & Broseth, 2001). Aves que voam pouco e 

apresentam massa corpórea maior, como a narceja (Gallinago galinago) são vítimas comuns de colisão (Bevanger, 

1998), embora Henderson et al. (1996) destaque que não são apenas as aves de grande porte que estão sujeitas a 

colisões. Muitas espécies de Anseriformes, Charadriiformes e Passeriformes também são vítimas de colisões (Alonso 

et al., 1994; Henderson et al., 1996; Bevanger, 1998), ainda que em menor quantidade. Aves de rapina têm visão 
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binocular e excelente habilidade de voo, porém passam a maior parte do seu tempo no ar, o que aumenta a chance 

de colisão, quando frequentemente cruzam entre os cabos de transmissão (Bevanger, 1998). 

Existem áreas que, em função das características da paisagem, acabam atuando como corredores naturais para as 

aves (Sieving et al., 2000; Rodewald & Yahner, 2001). Quando aerogeradores e torres de transmissão de energia são 

instaladas nestes locais as chances das aves colidirem são maiores, acentuando-se no caso das espécies migratórias 

(Henderson et al., 1996; Bevanger, 1998). Portanto, fica evidente que se trata de um conjunto de fatores bióticos e 

abióticos que tornam algumas espécies mais susceptíveis a colisões do que outras. A localização de uma estrutura 

pode afetar a probabilidade de mortalidade por colisões das aves. As aves apresentarão maior chance de colidir com 

estas estruturas se estas forem colocadas sobre ou perto de áreas regularmente usadas por um grande número de 

espécies para reprodução, alimentação, dormitório, em rotas migratórias ou em rotas locais de voo (Henderson et al., 

1996). Mas é muito simplista associar o risco de colisões apenas com o habitat, sem levar em consideração as espécies 

presentes, sua abundância e o uso do habitat (Drewitt & Langston, 2008). De acordo com Alonso et al. (1994), tornar 

os cabos de transmissão mais visíveis para as aves é uma forma de reduzir o número de mortes por colisões. Assim, 

justifica-se a necessidade de investigação da (i) riqueza, (ii) abundância e (iii) uso de habitat das aves, para que sejam 

detectados potenciais impactos dos aerogeradores e da linha de transmissão, podendo ser propostas medidas de 

manejo. 

 

Objetivos 

 Monitorar a ocorrência e o uso de habitat das aves presentes nos ambientes onde será instalado o Complexo 

de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados; 

 Identificar taxonomicamente as aves presentes (riqueza de espécies) e quantificar o número de indivíduos 

(abundância) por espécie; 

 Classificar as aves nos seguintes atributos ecológicos: 

 status de ocorrência para o estado, sendo residentes ou migratórias (Bencke, 2001); 

 prioritárias para a conservação, conforme Decreto Estadual Nº 51.797 de 8 de setembro de 

2014, que traz a Lista das Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção do Rio Grande do 

Sul e a Red List da International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2018); 

 Registrar as informações etológicas das aves observadas;  

 Buscar fatores que levam a ocorrência de concentrações populacionais de aves em locais adjacentes ao 

traçado onde será instalada a linha de transmissão. 

 

MÉTODO E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

FASE DE INSTALAÇÃO 

Riqueza e Abundância de Espécies 
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A fim de caracterizar as aves presentes na área, será investigada a riqueza, que é o número total de espécies 

registradas no ambiente de estudo e a abundância, que é o número de indivíduos por espécie. Os nomes científicos 

dos táxons e os nomes em português foram padronizados conforme o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos – 

(Piacentini et al., 2015). Quanto ao status em relação a migração das aves no RS será seguida a classificação proposta 

por Bencke (2001), considerando-se àquelas espécies que realizam movimentos cíclicos, sazonais e regulares.  

A amostragem por transecções consiste na identificação taxonômica das aves através do contato visual ou do seu 

reconhecimento a partir da vocalização, ao longo de uma trilha percorrida pelo observador (adaptado de Bibby et al., 

1997). As amostragens serão realizadas em transecções localizadas em áreas próximas das linhas de aeroegradores e, 

quando possível, em áreas onde a linha de transmissão será instalada, bem como em áreas adjacentes. Cada 

transecção terá uma extensão de 400 metros e uma área amostral de 200 metros de largura, sendo de 100 metros 

para cada lado, a partir do eixo central de deslocamento do observador. As transecções serão identificadas pela letra T 

e um número sequencial, sendo que o número de transecções será estabelecido posteriormente .  

Todas as transecções serão mapeadas e consideradas como uma unidade amostral, na qual todas as aves observadas 

ou ouvidas serão registradas. Quando necessário serão feitas paradas em pontos aleatórios, para observação do 

comportamento das aves. Cada transecção será percorrida no período matutino e diurno (se estendendo ao período 

vespertino) por um técnico e um auxiliar de campo. Para compor a informação das observações por transecções será 

utilizada a riqueza total de espécies e a abundância total dos indivíduos observados nos períodos circadianos das 

amostragens. As condições climáticas não serão consideradas como impeditivos para a realização da amostragem. 

 

Suficiência Amostral 

A suficiência amostral do conjunto do programa de monitoramento será avaliada por meio da curva de acumulação de 

espécies e curva de riqueza estimada (estimador Chao 1). O Chao1 é um dos estimadores de riqueza mais comumente 

usados para dados de abundância de indivíduos (em contraste com dados de incidência de espécies). Estas análises 

serão realizadas no programa EstimateS 9.1 (Colwell & Elsensohn, 2014). 

 

Amostragem das Aves Noturnas 

A amostragem das aves noturnas se realizará entre o início da noite e a meia-noite e se consistituirá na busca ativa, de 

carro, a baixa velocidade, das aves nas vias de acesso trafegáveis tanto da AID, como da AII. Adicionalmente, serão 

realizados pontos de escuta e busca ativa nestas vias para o registro das espécies com hábitos noturnos.  

 

Registro do Comportamento das Aves 

Durante as amostragens por transectos e pontos será feito o registro do comportamento das aves observadas. O 

registro de comportamento contemplará o tipo de uso do habitat que a ave faz, conforme segue: comportamento de 
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corte, de caminhar pelo local, de nidificação, de busca por alimento, pouso, deslocamento aéreo, dando ênfase a 

altura estimada e a direção deste deslocamento (quando observadas aves se deslocando em grandes distâncias). 

Quando detectada a presença de algum atrativo para as aves este será identificado e caracterizado, buscando 

contemplar o maior número possível de variáveis que possam estar contribuindo para que as aves estejam no local. 

Concentrações Populacionais 

As áreas com concentrações populacionais das aves, quando encontradas, serão mapeadas e analisadas. Além destas, 

áreas utilizadas para pouso, descanso, alimentação ou reprodução colonial e suas variações sazonais também serão 

analisadas. Para isso, será realizado observações a partir do método adaptado de busca na área, descrito em Ralph et 

al. (1995), no qual são registradas as espécies observadas em toda a AID do empreendimento e seu entorno (AII), 

abrangendo todo o período amostral e todos os períodos avaliados (matutino e diurno/vespertino). O percurso será 

percorrido a pé ou de carro, de acordo com a área de interesse. 

Em cada área de concentração populacional serão registradas as seguintes informações: 

 coordenadas do local ou área de concentração; 

 espécie(s); 

 número de indivíduos; 

 tipo de uso do ambiente: pouso (parada momentânea), descanso (ave deitada ou em posição de descanso) e 

alimentação; 

 tipo de habitat em cada observação; 

 comportamento e itens alimentares das espécies. 

 

Reprodução 

De acordo com Ralph et al. (1995) a busca de ninhos fornece a medida mais direta de sucesso reprodutivo em habitat 

específicos. Esta técnica também permite a identificação de características de habitat importantes associadas com 

ninhos prósperos e outras informações vitais sobre muitas espécies. Assim sendo, será realizada a busca ativa por 

ninhos, empregando-se o método adaptado de Ralph et al. (1995). 

Durante o acompanhamento diário da obra, o profissional responsável pela supervisão verificará a presença de ninhos 

de aves nas áreas de intervenção. Caso seja detectado ninho, o local será demarcado e acionado o profissional 

responsável pelo manejo de aves para avaliar e indicar a media  a ser adotada. A medida adotada dependerá da 

presença de ovos ou filhotes e da espécie de aves. Essas medidas podem ser o isolamento da área ou a translocação 

do ninho.  

Após definição da medida adotada, o ninho será monitorado de acordo com o tempo necessário para garantir que não 

haja mais impacto sobre os ovos ou filhote, por tempo a ser determinado pelo profissional do avifauna.  
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Além da supervisão da obra, os funcionários que atuarem na instalação da linha de transmissão, serão instruídos a 

comunicar o profissional responsável pela supervisão ambiental da obra, caso sejam identificados ninhos de aves.  

 

Espécies Prioritárias para a Conservação 

As espécies prioritárias para conservação serão classificadas em nível estadual, segundo Decreto Nº 51.797, de 09 de 

setembro de 2014, que “Declara as Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Rio Grande do 

Sul”; em nível nacional segundo a Portaria Nº 444, de 17 de dezembro de 2014, que traz a “Lista Nacional Oficial de 

Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção” e globalmente segundo a “Red list” da International Union for 

Conservation of Nature (IUCN, 2018). 

Será enfatizada a busca de espécies prioritárias para a conservação, empregando-se também, um esforço maior de 

campo para localizar locais de nidificação e analisar o uso de habitat que as espécies registradas fazem na região. 

Estas informações poderão subsidiar futuras medidas de manejo, caso sejam necessárias. 

 

Informações Etológicas das Aves  

Existem características etológicas e morfológicas que tornam algumas espécies de aves potencialmente mais 

susceptíveis às colisões do que outras. As aves observadas “in situ” serão classificadas com base em informações 

bibliográficas, as quais serão selecionadas de acordo com critérios internacionalmente já constatados como relevantes 

para tornar uma espécie potencialmente vulnerável a colisões. Para cada um destes critérios serão estabelecidos 

valores binários, sendo zero, quando não contribuírem para tornar a ave mais susceptível a colisão e um quando esta 

premissa se inverte. Desta forma, as aves que forem registradas “in situ” serão ranqueadas com base no somatório da 

pontuação obtida a partir dos critérios estabelecidos. Será adotado os seguintes critérios de susceptibilidade a 

colisões: 

I – Status de Ocorrência: as aves migratórias são mais susceptíveis a colisões do que as residentes, pois estas deixam 

de conviver diariamente com o obstáculo e/ou desconhecem a sua existência, diferente daquelas que acompanharam 

o seu surgimento (Henderson et al., 1996).  

O status de ocorrência se caracteriza pelos deslocamentos que as aves fazem, ou não, no estado, sendo residentes (se 

não realizam movimentos cíclicos de ida e volta além do RS), migratórias/visitantes de inverno ou de verão (espécies 

que sazonalmente realizam movimentos de ida e volta para o estado do RS), vagantes (que apresentam movimentos 

erráticos pelo estado) ou ainda, se sua ocorrência é desconhecida. Para esta classificação foi seguida a proposta de 

Bencke (2001). 

II – Guilda Alimentar: as aves carnívoras ou necrófagas como as rapineiras, urubus, gaviões e falcões passam longos 

períodos voando, atingem grandes altitudes e algumas delas, como urubus, planam nas correntes ascendentes de ar 

quente (Burton, 1989; Sick, 1997). Esse comportamento favorece o risco de colisões (MacKinnon et al., 2001; Lehman 
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et al., 2007). Além disso, algumas espécies de aves sentem-se ameaçadas com a presença de rapineiros e se lançam 

sobre o possível predador tentando afugentá-lo (Sick, 1997). Essa situação é frequentemente observada na natureza 

durante o período de nidificação. Esse comportamento também pode favorecer colisões, tanto da possível presa 

como do predador. 

As espécies de aves observadas no local serão organizadas em agrupamentos alimentares, denominados guildas, com 

base na dieta predominante de cada espécie, descrita por Sick (1997), Azpiroz (2001) e Corrêa & Mello (2013), 

destacando-se aqui, dada a maior susceptibilidade citada, as espécies carnívoras, que incluem pequenos vertebrados 

na dieta e as necrófagas, que se alimentam de animais em decomposição.  

III – Guilda de Ambientes: as espécies adaptadas a áreas abertas, ou seja, que não utilizam a vegetação florestal como 

habitat preferencial, geralmente apresentam maior mobilidade de deslocamento (Cody, 1985), por isso estão mais 

expostas a colisões do que aquelas que não atravessam áreas abertas (Bevanger 1998; Lehman et al., 2007).  

As aves observadas serão classificadas, baseando-se em Stotz et al. (1996) e Belton (1994), de acordo com o tipo de 

ambiente onde comumente ocorrem, sendo organizadas em dois grandes grupos para este estudo, sendo: (i) aves que 

utilizam áreas abertas (por exemplo: áreas úmidas, locais alagados, campos, arrozais, solos expostos) e (ii) aves que 

utilizam ambientes florestais/áreas de mata.  

IV – Comportamento Social: As espécies gregárias são amplamente apontadas, em relação às de comportamento 

solitário, como vulneráveis a colisões (Henderson et al., 1996; Janss, 2000). As aves serão classificadas com base no 

seu comportamento social, em: (i) solitárias: aquelas que comumente são observadas sozinhas; (ii) aos pares: quando 

normalmente são observados dois indivíduos e (iii) em bandos: aquelas que são observadas em grupos com mais de 

dois indivíduos, conforme Sick (1997), Sigrist (2006) e observações pessoais.  

V – Massa superior a 250 gramas: embora aves com qualquer massa possam colidir com algum obstáculo próprio de 

um empreendimento eólico, acredita-se que aquelas de maior porte (superior a 250 gramas) são mais susceptíveis 

(Bevanger, 1998; Janss, 2000; Bevanger & Broseth, 2001). A massa de cada espécie, expressa em gramas, foi obtida 

com base em Dunning (1992). 

VI – Espécies Rapineiras: as aves de rapina apresentam, em maioria, uma ótima acuidade visual. Quando detectam 

uma presa, o que acontece durante o sobrevoo ou a partir de um poleiro, os rapineiros se lançam sobre ela em um 

voo rápido. Nessas ocasiões, as aves podem se tornar vulneráveis a colisões com os mais diversos obstáculos (Lehman 

et al., 2007). Dados sobre aves rapinantes serão obtidos em Sick (1997). 

VII – Status de Conservação: conforme já citado, as espécies presentes no Decreto Estadual Nº 51.797/2014, na 

Portaria Nacional Nº 444/2014 e na “Red List” da International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2016) são 

prioritárias para a conservação, o que justifica a sua inclusão no ranque de critérios para avaliar a vulnerabilidade das 

aves às colisões. 

 

Estudo EIA - Estudo Impacto Ambiental V.3 (7995019)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 179



 

180 

____________________________________________________________________________________________ 
Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados – São José do Norte e Rio Grande 
Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Afugentamento ativo, resgate e transporte da fauna 

Durante a fase de instalação, para as aves não será necessário a realização de resgate, pois elas tendem a se afugentar 

para outras áreas com a presença da atividade humana. Porém, sempre que algum bando numeroso de ave, 

principalmente de porte médio e grande, que são mais susceptíveis a colisões, forem observados em local próximo 

que esteja ocorrendo alguma atividade relacionada à instalação do empreendimento, este deverá ser afugentado para 

áreas adjacentes seguras pelo biólogo que acompanha as obras. O afugentamento ocorre para evitar que estes 

animais sejam mortos deliberadamente ou acidentalmente pelas atividades de instalação do empreendimento, tais 

como colisões com alguma estrutura durante o voo. 

As aves que colidirem com alguma estrutura da obra, ou veículos de transporte serão capturadas e mantidas em 

caixas especiais e translocados imediatamente para atendimento em veterinário. Os indivíduos que virem a óbito 

causado pelas atividades das obras, serão recolhidos e tombados na instituição responsável pelo recebimento do 

material biológico. 

Para o afugentamento das aves terrestres, da mesma forma que ocorre para o grupo, a alta capacidade de locomoção 

exclui a necessidade de captura. No caso de identificar aves terrestres em locais de intervenção no solo o 

afugentamento se dará por meio do deslocamento humano no local, inibindo a presença da ave no local.  

A coruja buraqueira (Athene cunicularia), embora não seja ave terrestre, tem o comportamento de criar tocas em 

burcaos no solo. Caso tocas dessa espécie seja identificada em área de intervenção no solo (locais de instalação das 

torres ou acessos), será primeiramente verificada a presença de filhotes. Na inexistência de filhotes, o animal será 

afugentado para permitir a intervenção no solo e evitar o risco que soterramento do animal na toca. Na existência de 

filhotes, o local deve ser demarcado e isolado, e a intervenção no solo deverá ser realizada somente quando o 

ornitólogo responsável determinar que o indivíduo poderá ser afugentado. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

Durante a operação do empreendimento o risco de colisão das aves com as estruturas do parque eólico e linha de 

transmissão é maior. Desta forma, será apresentado um subprograma específico para monitorar a mortandade da 

fauna vertebrada alada (item 10.4.5.5).   

 

10.9.6. Mastofauna 

Os mamíferos são representados por 652 espécies no Brasil (Reis et al., 2010), sendo que cerca de 145 espécies (não 

incluindo os mamíferos aquáticos) podem ser encontradas no Rio Grande do Sul (Gonçalves et al., 2014). O grupo é 

bem diversificado, podendo variar em tamanho, forma, hábitos e habitats, sendo encontrados em todo o globo 

(Emmons & Feer, 1999). Algumas espécies possuem grandes áreas de vida e podem apresentar hábitos alimentares 

extremamente especializados, o que as tornam mais frágeis a intervenções em seus ambientes. Outras espécies, no 
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entanto, podem até certo limite, ajustar-se a ambientes alterados pelo homem, principalmente as espécies que 

possuem hábitos mais oportunistas e dietas amplas e flexíveis como, por exemplo, gambás e graxaim (Facure & 

Monteiro-Filho, 1996). 

Alguns, inclusive, possuem um importante papel na manutenção e na regeneração das florestas tropicais, pois 

apresentam funções ecológicas vitais e são chaves na estruturação das comunidades biológicas. Além disso, podem 

atuar em processos de polinização, frugivoria, predação e dispersão de sementes (Cuarón, 2000), sendo que muitas 

espécies de plantas dependem exclusivamente de animais para dispersão de suas sementes (Almeida-Neto et al., 

2008). 

Segundo a nova lista de fauna brasileira (MMA, 2014), 110 espécies estão enquadradas em alguma categoria de 

ameaça (sendo 10 mamíferos aquáticos). No Rio Grande do Sul, 31 espécies de mamíferos terrestres ou semi-

aquáticos são consideradas ameaçadas e uma espécie regionalmente extinta (Decreto Estadual 51.797/2014). São 

consideradas espécies ameaçadas aquelas que foram enquadradas em uma das seguintes categorias: criticamente em 

perigo, em perigo ou vulnerável. As demais categorias – quase ameaçada, menor preocupação e dados insuficientes – 

são indicações do status de conservação da espécie ou indicativos da carência de informação, mas não constituem 

categoria de ameaça. 

Outro grupo de interesse são os mamíferos fossoriais, ou tuco-tucos, animais que passam a maior parte do tempo de 

vida abaixo da superfície do solo (Lacey et al., 2000). Devido à baixa capacidade de dispersão e locomoção, são mais 

suscetíveis ao impacto de empreendimentos que gerem intervenção no solo, durante a fase de construção. Os tuco-

tucos normalmente ocupam ambientes com formações abertas, apresentando condições ecofisiológicas peculiares 

em função do comportamento fossorial. Estes animais constroem túneis, estruturados geralmente em uma galeria 

central com vários caminhos, utilizados geralmente para armazenamento de alimento e latrina (Gastal, 1994; 

Fernandes, 2008). A maioria das espécies utiliza solos arenosos (Mora et al., 2003) e as entradas dos túneis são 

fechadas ativamente, facilitando a fuga (defesa de predadores) e auxiliando no controle das condições físico-químicas 

(Mora et al., 2003). 

Os pequenos mamíferos da ordem Rodentia (não fossoriais) e Didelphimorphia são considerados bons indicadores de 

qualidade ambiental por serem de grande importância na cadeia trófica e possuírem ciclo de vida rápido, 

possibilitando mais facilmente a detecção de impactos (Oliveira, 2008). Embora os pequenos mamíferos tenham baixa 

capacidade de dispersão (Pardini & Umetsu, 2006), as características da construção de empreendimentos eólicos 

permitem a locomoção deste grupo para áreas adjacentes, representando baixo impacto nas populações. 

Já os mamíferos de médio e grande porte (com massa superior a 1 kg) constituem o grupo menos impactado por 

empreendimentos, devido à alta capacidade de locomoção e dispersão. Entretanto, a ocorrência de espécies 

ameaçadas de extinção requer atenção especial, principalmente nas medidas de controle e risco de atropelamento, 

um dos principais impactos que pode ser associado aos mamíferos de médio e grande porte em empreendimentos 

eólicos.  
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Na fase de instalação o maior  impacto ocorre sobre a fauna de mamíferos fossoriais (Ctenomidae), em razão da baixa 

capacidade de locomoção desses animais de comportamento fossorial. Secundariamente, o aumento da circulação de 

pessoas e veículos aumenta o risco de atropelamento da fauna. A supressão da vegetação na área será mínima, não 

ocorrendo perda significativa de habitat, fator positivo que permite a fauna retornar para a área após a perturbação. 

 

Objetivos 

Esse subprograma tem como objetivo avaliar e monitorar a estrutura e a composição da mastofauna ocorrente na 

área de implantação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados, visiando avaliar o risco e 

necessidade de afugentamento ativo ou resgate brando, com base nos seguintes parâmetros: 

 riqueza de espécies; 

 distribuição das espécies no espaço e no tempo (sazonalidade); 

 status de conservação e endemismo das espécies; 

 comportamento das espécies ligadas ao risco de impacto. 

  

Método e estratégias de ação 

FASE DE INSTALAÇÃO 

Na fase de instalação, quando identificada espécies da fauna que estejam em risco, será avaliada de acordo com a 

espécie e local de ocorrência, a necessidade de afugentamento ativo ou resgate brando da fauna. O afugentamento 

consiste em direcionar, sem captura, o indivíduo para áreas adjacentes. Quando não for possível realizar o 

afugentamento, caso que ocorre normalmente com os tuco-tucos, por exemplo, deverá ser realizado o resgate 

brando. O resgate brando consiste em capturar o(s) indivíduo(s) e translocá-los para áreas próximas. 

 

Afugentamento Ativo 

A exceção de tuco-tuco, sempre que algum animal for observado em local que esteja ocorrendo alguma atividade 

relacionada à instalação do empreendimento, ele deverá ser afugentado para áreas adjacentes pelo biólogo que 

acompanha as obras. O afugentamento ocorre para evitar que estes animais sejam mortos deliberadamente ou 

acidentalmente pelas atividades de instalação do empreendimento. Sempre que ocorrer um caso de afugentamento, 

deverá ser registrado a espécie, a data e hora do afugentamento. 
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Resgate Brando 

Visando a proteção da fauna que esteja susceptpivel a acidentes, será adotado o resgate brando, o qual consiste no 

resgate do animal alvo do risco para uma área adjacente, mais segura, compatível com o seu ambiente natural, onde 

não haja atividades relacionadas à obra. Este resgate tem como objetivo retirar o animal do local com atividades 

evitando assim, possíveis acidentes com máquinas ou funcionários da obra. A área de soltura será próxima ao local da 

captura, mas fora da área de concentração das obras. 

Monitoramento e resgate 

O afugentamento ativo ou resgate brando da fauna será indicado quando ocorrer a identificação de espécies em risco. 

Essa identificação poderá ocorrer durante o acompanhamento da obra (principalmente para os mamíferos 

escansoriais, que apresentam maior capacidade de locomoção) ou durante o monitoramento da fauna. O 

monitoramento da fauna objetiva identificar previamente situações de risco, em especial para a fauna de mamíferos 

fossoriais que apresentam menor capacidade de locomoção.  
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MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE 

A riqueza e a distribuição espacial dos mamíferos de médio ou grande porte (massa > 1 kg) serão avaliadas da 

seguinte forma: 

 Registros ocasionais: todos os registros realizados de forma ocasional serão anotados e contribuírão para 

incrementar o inventário e o mapeamento da ocorrência de mamíferos nas áreas de influência do 

empreendimento. Quando visualizado, o animal será identificado em nível específico e anotado: data, 

horário da observação, coordenadas e outras informações relevantes, quando necessário. Registro ocasional 

consiste na identificação da fauna por meio de registros diretos (visualização do animal vivo ou carcaças) ou 

indiretos (pegadas, vocalização, marcas), realizados durante as atividades de acompanhamento da obra ou 

fora das metodologias padrão indicadas neste documento. 

  

MAMÍFEROS FOSSORIAIS (TUCO-TUCOS) 

Para a avaliação da presença e distribuição espacial dos tuco-tucos, serão percorridos, mensalmente, transectos 

lineares com distância não inferior a 500 metros de extensão, em diferentes pontos do 184omponent184e184o184. 

As áreas úmidas e com vegetação arbustiva ou arbórea serão excluídas do monitoramento.  

A localização das transecções será realizada de acordo com o andamento da obra, dando-se prioridade para as áreas 

onde ocorrerá intervenção sobre o solo. 

Quando detectada a presença de tuco-tucos deverá ser indicada a forma de registro (indícios, vocalizações ou 

visualização direta) e as coordenadas geográficas do ponto. A partir dos dados levantados, será atualizado um mapa 

com a distribuição desses animais ou seus vestígios. O mapa permitirá comparar a ocorrência de tuco-tuco com o 

layout do empreendimento, facilitando o planejamento da obra para evitar conflitos com a espécie ou orientando 

medidas de manejo, caso inexista alternativa locacional. 

 

Captura 

Este método deverá ser empregado somente para os mamíferos fossoriais (tuco-tuco), em caso de ser detectada 

presença dos animais em local conflitante com a instalação de alguma torre, ou acesso. Para a captura serão 

instaladas armadilhas tipo trampa, marca Oneida-Victor, tamanho zero, nas entradas das tocas que apresentarem 

atividade recente, identificadas através de montículos de areia fresca. Cada armadilha será sinalizada com uma 

bandeira numerada e permanecerão ativas durante o tempo de coleta até que não sejam realizadas novas capturas, 

por pelo menos cinco dias consecutivos, indicando que todos os indivíduos foram removidos do local (Gastal, 1994). 

As armadilhas ativas serão revisadas a cada 15 minutos de modo a evitar que os animais se machuquem (Fernandes et 

al., 2007). A coleta será realizada por cerca de duas horas no período da manhã e duas horas no período da tarde. O 

biólogo responsável pelo monitoramento poderá estabelecer mais tempo de coleta conforme necessário.  
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Translocação e Soltura 

Após a captura, os animais serão mantidos em uma caixa especial e translocados imediatamente para a área de 

soltura, em ambiente mais propício à soltura e próximo ao local de origem. 

A manipulação dos animais será realizada com luvas de couro, de acordo com técnicas específicas aplicadas em 

roedores fossoriais, não sendo necessária a utilização de anestesia, forma considerada mais segura para os indivíduos. 

Nos casos em que os animais forem detectados em locais onde não ocorrerá intervenção de instalações das torres, 

será feito apenas o acompanhamento das colônias. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

Com o cessar das obras, o monitoramento deve se basear no encontro casual, com frequência a ser 

determinada pelo órgão licenciador. Como indicador poderá ser comparado as áreas com registro de tuco-tuco no 

monitoramento pré- instalação, durante a instalação e pós-instalação do empreendimento. Em outros parques eólicos 

(Fick, Comm. Pess), têm sido observado a recolonização (retorno) dos tuco-tucos na fase de operação. 

Para os demais grupos de mamíferos o impacto sobre a fauna de mamíferos escansoriais (pequenos 

mamíferos, médios e grandes) é cessado. No entanto, para a quiropterofauna é na fase de operação que os impactos 

são maiores, oriundos ou da colisão ou do barotrauna, merecendo um subprograma específico para monitorar a 

mortandade da fauna vertebrada alada.   

 

Monitoramento do  risco de colisão e barotrauma 

Em parques eólicos, os grupos mais afetados são os morcegos e aves, estando a mortandade associada ao 

choque com as torres (Almeida-Neto et al., 2008) e a lesões internas causadas por barotrauma, que consiste no 

rompimento dos tecidos devido à diferença na pressão (Amorim, 2009).  

Para as aves os padrões de deslocamento, tamanho corporal, comportamento (relacionados especialmente a 

guilda alimentar), porte, fisionomia do ambiente, disposição dos aerogeradores e uso do solo, são alguns dos fatores 

que podem influenciar o risco de colisão deste grupo com os aerogeradores.  

Já para os morcegos, o conhecimento sobre os fatores que influenciam as colisões ainda são escassos e não 

totalmente compreendidos. No entanto, vários autores têm sugerido teorias que explicam as probabilidades de 

mortes de morcegos nos aerogeradores (Billington & Rawlinson, 2006; Cryan & Barclay, 2009; Erickson et al., 2000; 

Horn et al., 2008; Rydell et al., 2010, 2016). Três hipóteses são apresentadas por Horn et al. (2008): 

“Morte aleatória”: morcegos que estão em busca de alimentos e/ou em movimento de migração ou dispersão 

cruzam áreas com presença dos aerogeradores e não conseguem detectar a rotação das pás dos mesmos. A 
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probabilidade de colisões depende do comportamento de cada espécie e dos movimentos de busca de áreas de 

forrageamento e da existência de rotas e padrões de descolamento.  

Aerogeradores poderiam atrair morcegos: pode ocorrer de duas formas: (i) sons produzidos pelas turbinas 

poderiam atrair os morcegos que ficariam curiosos ou alterariam os padrões de voo, aumentando a probabilidade de 

colisão, mas esta hipótese ainda não foi testada; (ii) os morcegos poderiam identificar os aerogeradores como 

estruturas (árvores), buscando utilizá-los como poleiro ou, mesmo, para a procura de insetos, que normalmente 

sobrevoam áreas florestadas.  

Variações nas densidades de morcegos na área do empreendimento: estas variações podem ter origem em 

vários fatores, dentre eles destaca-se as alterações na oferta de alimento, aumentando a densidade de morcegos por 

tornarem as áreas mais atrativas (Kunz et al., 2007). Esta hipótese também pode estar relacionada ao aumento da 

morte de morcegos migratórios. Os movimentos migratórios também estão relacionados a movimentos curtos com 

pausa para alimentação em áreas com concentração de alimento, onde estes indivíduos normalmente buscam árvores 

para o descanso (Fleming & Eby, 2003). Para testar essa teoria são necessários vários anos para possibilitar a 

identificação de padrões de abundância. 

As três hipóteses apresentadas por Horn et al. (2008) não são excludentes. Na realidade são complementares, 

podendo agir com diferentes intensidades dependendo da área onde o complexo eólico está instalado e as espécies 

presentes, especialmente quanto à dieta insetívora e comportamento migratório. 

Objetivos 

Esse subprograma tem como objetivo avaliar e monitorar a mortandade da fauna vertebrada alada (aves e 

morcegos) na área de implantação do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados, visiando avaliar o 

risco e propor medidas de mitigação. 

 

MÉTODO E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

FASE DE OPERAÇÃO 

Buscas de carcaças em aerogeradores 

Para avaliar o risco de colisão e barotrauma da fauna alada serão inspecionados mensalmente os 130  

aerogeradores do Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados. O método que será utilizado consiste 

em buscas de carcaças numa superfície circular num raio de 75 metros. Neste método, a zona de amostragem será 

dividida em três áreas a partir do aerogerador (Figura 10.9.1): (i) faixa de zero a 50 metros de raio, (ii) faixa de 50 a 

100 metros de raio e (iii) faixa de 100 a 150 metros de raio.  Na faixa (i) serão percorridos cinco transectos circulares 

distantes 5, 15, 25, 35 e 45 metros da base do aerogerador, na faixa (ii) será percorrido um transecto em zigue-zague 

e na faixa (iii) a busca será realizada com auxílio de binóculos. Este método será executado por dois observadores, que 
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deverão ser mantidos nas demais vistorias. Os observadores também serão avaliados pelo teste do observador para 

estimar a probabilidade de encontro de carcaças. 

 

Figura 10.9.1. Desenho amostral do percurso para investigação da colisão e barotrauma da fauna alada. 

 

Quando uma carcaça for localizada, ela deverá ser identificada, fotografada e registrada a distância até o 

aerogerador. A identificação deverá sempre atingir, na medida do possível, nível específico. No caso dos animais que 

apresentarem aparência de morte recente, portanto, em estágio inicial de decomposição, os mesmos deverão ser 

coletados para buscar identificar a causa mortis: indeterminado (I), colisão SÃO ou barotrauma (B). O indivíduo será 

analisado em busca de fraturas, o que indicará possível colisão. Para os morcegos, além de verificar a presença de 

fraturas, os animais que apresentarem carcaças em estágio inicial de decomposição poderão ser dissecados, buscando 

avaliar a presença de hemorragia nos pulmões, que é indicativo de barotrauma. 

Os indicadores de mortandade serã avaliados sob dois diferentes aspectos: taxa de mortalidade observada e 

taxa de mortalidade estimada. A taxa de mortalidade observada será calculada através da razão do número total de 

aves mortas em um ano pelo número total de turbinas no parque eólico, sendo expressa por “ind./turbina/ano”. Para 

a taxa de mortalidade estimada será aplicada a correção proposta por Erickson et al. (2007) 
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10.10. MONITORAMENTO DE FAUNA ATROPELADA 

Objetivos 

Esse subprograma tem como objetivo avaliar e monitorar a fauna atropelada na área de implantação do 

Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados, visando avaliar o risco e propor medidas de mitigação. 

 

MÉTODO E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

FASE DE INSTALAÇÃO 

Seleção das Áreas de Estudos 

A partir da definição das estradas públicas a serem utilizadas para o transporte de máquinas e equipamentos 

para o empreendimento e da construção dos acessos internos, serão sorteados os trechos para a amostragem.  

 

Registro dos Dados Meteorológicos 

Para cada dia de monitoramento serão registradas as seguintes informações: 

 média da temperatura ambiente: em graus Celsius; 

 precipitação: baixa, média, alta ou intensa. 

 

Amostragem Sistematizada 

Com base no mapa de uso e ocupação do solo serão selecionados três ambientes que compõem a paisagem 

local. Para cada um desses ambientes serão sorteadas três réplicas, cada uma delas será vistoriada uma vez por 

semana. Na vistoria um profissional habilitado fará uma inspeção em um trecho de 100 metros nas margens esquerda 

e direita da estrada. Essa inspeção será visual e buscará identificar a presença de quaisquer vestígios de animais 

mortos. Caso sejam localizados animais mortos, deverão ser coletados, sempre que possível, os seguintes dados: 

 identificação taxonômica (chegar ao nível mais específico possível); 

 porte corpóreo, neste caso mais de 500 gramas ou menos de 500 gramas. Essa informação contribui para 

avaliar a detectabilidade das carcaças (Teixeira, 2010); 

 possível causa da morte (destacar se há incidência de marcas por atropelamento).  

Destaca-se que a manipulação das carcaças, se necessária, deverá ser feita a céu aberto, portanto in situ, e com 

uso de luvas. 
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Para cada carcaça encontrada deverá ser feito o registro fotográfico, a ser colocado na ficha de registros da 

fauna atropelada, contendo na ficha campos para registro da identificação do indivíduo, coordenada geográfica, data 

e hora da observação, condição de conservação da carcaça, ambiente no entorno do ponto do atropelamento. 

Amostragem não Sistematizada 

A estrada a ser monitorada será percorrida de segunda a sexta-feira pelos técnicos da área ambiental, bem 

como pelos funcionários que trabalham na obra. Ocasionalmente, alguém pode localizar um animal atropelado, 

mesmo que não tenha como objetivo esta busca e relatar o fato ao técnico responsável pelo acompanhamento da 

obra. Essas informações serão registradas na ficha de registros da fauna atropelada, contendo a observação “coleta 

não sistematizada” e fará parte apenas da análise estatística descritiva do estudo investigativo da fauna atropelada. 

 

Taxa de Remoção das Carcaças 

Sempre que localizada uma carcaça, a mesma deverá ser mantida no local, sendo monitorada sua permanência 

nos quatro dias consecutivos à primeira observação. Dessa forma poderá ser mensurada a taxa de remoção, ou seja, 

será possível verificar se necrófagos estão removendo as carcaças do local, o que demandaria um perda de 

informações. 

 

Amostragem da Fauna Atropelada nos Acessos Internos 

O atropelamento da fauna na área do empreendimento será monitorado por observação direta, juntamente 

com as atividades de acompanhamento da obra. Dada à baixa probabilidade destas ocorrências, visto que a 

velocidade dos veículos é controlada nos acessos internos e também pelos acessos serem utilizados de forma 

diferenciada ao longo do tempo de acordo com as atividades de instalação, não será sistematizada a coleta deste 

método. Caso seja feito algum registro, o mesmo será apresentado em relatório com a descrição do local e da 

atividade que estava sendo executada no momento.  

Todos os acessos internos em uso serão percorridos, durante o acompanhamento diário da obra, a cada três 

dias. O período de intervalo entre o monitoramento nos acessos internos poderá ser ajustado de acordo com o taxa 

de remoção de carcaças a ser investigada durante o monitoramento. 

 

Análise dos Dados 

Os dados qualitativos, tais como tamanho corporal e táxon a que pertencem, serão analisados através de 

estatística descritiva. Para avaliar a correlação entre o atropelamento de fauna e a movimentação de veículos no 

parque será empregada uma análise de regressão simples. Para avaliar se o impacto é maior sobre um determinado 

grupo biótico, será feita a comparação da média de carcaças encontradas com > de 500 g e com < de 500 g por meio 

de teste de Student. Também será comparada, por meio de Anova para medidas repetidas, a variação do número de 

Estudo EIA - Estudo Impacto Ambiental V.3 (7995019)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 189



 

190 

____________________________________________________________________________________________ 
Complexo de Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associados – São José do Norte e Rio Grande 
Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

carcaças por estação do ano, o que subsidiará a tomada de medidas de manejo, se necessário, específicas para cada 

período. Para avaliar a magnitude da mortalidade por atropelamento, um Índice de atropelamento (Ia) (Formam et al., 

2003) será calculado, considerando o número de indivíduos atropelados por km/amostrado. 

FASE DE OPERAÇÃO 

Com o cessar das obras, o monitoramento deve se basear no encontro casual, com frequência a ser 

determinado pelo órgão licenciador, indicando a vistoria somente nos acessos que foram utilizado no período do 

monitoramento. 
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11. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

Segundo o art. 31-A do Decreto 4.340/02, com redação dada pelo Decreto 6.848/09, o Valor da Compensação 

Ambiental derivada do licenciamento ambiental federal deve ser calculado pelo produto do Grau de Impacto – GI com 

o Valor de Referência – VR: 

CA = VR x GI, onde: 

CA = Valor da Compensação Ambiental; 

VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não incluídos os investimentos 

referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de 

impactos causados pelo empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 

empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais; 

GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, sendo definido para o Complexo Eólico Bojuro e Sistemas Associados valor 

= 0,5%.  

 

CA = VR X 0,5% 

 

O Complexo de Geração Eólico Bojuru será implantado em um período de 2 (dois) anos e terá um custo estimado de 

R$ 2.094.788.288,04. Para a Linha de Transmissão e Conexão à SE Povo Novo o custo previsto é de R$ 256.841.045,25. 

Este valor foi determinado com base em estudos econômicos e análise de preços atuais do mercado. 

Compensação Ambiental para o Complexo Eólico 

VR (Complexo Eólico) = R$ 2.094.788.288,04 

CA (Complexo Eólico) =  2.094.788.288,04 x 0,05 = 10.473.941,44 

A compensação Ambiental do Complexo Eólico resulta no valor de R$ 10.473.941,44 (Dez milhões, quatrocentos e 

setenta e três mil, novecentos e quarenta e um Reais) 

 

Compensação Ambiental para os sistemas associados (Linha de Transmissão). 

VR (Linha de Transmissão) = R$ 256.841.045,25 

CA (Linha de Transmissão) = 256.841.045,25 X 0,05 = 1.284.205,23 

A compensação Ambiental do Complexo Eólico resulta no valor de R$ 1.284.205,23 (Um milhão, duzentos e oitenta e 

quatro mil, duzentos e cinco Reais) 
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Compensação Ambiental Total (Parque Eólico e Sistemas associados) 

A Compensação Ambiental do Complexo Eólico e Sistemas associados somam o valor de R$ 11.758.146,67 (Onze 

milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e seis Reais) 

 

As unidades de conservação identificadas e indicadas para o recebimento de recursos provenientes da compensação 

ambiental são apresentadas a seguir: O mapa da localização das unidades de conservação em relação ao 

empreendimento é apresentado no anexo 2. 

 

Unidade de Conservação 
Esfera. Instrumento de 

criação 
Categoria Distância do empreendimento 

APA da Lagoa Verde 
Municipal  

Lei 6.084/2005 
Área de Proteção 

Ambiental 
A Linha de Transmissão Cruza a 

unidade de conservação 

Refúgio de Vida Silvestre 
Banhando dos Maçaricos 

Estadual 
Decreto 52.144/2014 
Decreto 54.003/2018 

 

Refúgio de Vida 
Silvestre 

13,9 km da Linha de 
Transmissão 

Parque Nacional da Lagoa 
do Peixe 

Federal 
Decreto 93.546/1986 

Parque Nacional 25,9 km do Complexo Eólico 

 

12. CONCLUSÃO 

Na área do Complexo Eólico Bojuru e Sistema Associados, os grupos da fauna com maior nível de impacto negativo 

identificados neste estudo foram as aves, morcegos, tuco-tucos (mamíferos fossoriais da família Ctenomyidae) e os 

peixes anuais (peixes da família Rivulidae). Para as aves, destaca-se a região como área de ocorrência de espécies 

ameaçadas e migratórias, sendo que a colisão, tanto com os aerogeradores como com a linha de transmissão, 

consistem em riscos envolvidos e requer atenção e monitoramento para estabelecer o grau de impacto real durante a 

operação e a adoção de outras medidas de acordo com os resultados obtidos. Para os morcegos, o risco está 

associado apenas à colisão e barotrauma com os aerogeradores, não sendo associado risco com a linha de 

transmissão. Para a fauna de Tuco-tuco, o impacto negativo está associado a perda de hábitat. Entretanto, na fase de 

operação, esse impacto pode ser revertido de negativo para positivo, uma vez que após o parque eólico instalado, o 

ambiente além de permitir a recolonização desse grupo, também pode funcionar com características protetivas, uma 

vez que evitará o surgimento de novas áreas de silvicultura sobre as dunas, beneficiando, especialmente, o tuco-tuco-

das-dunas (Ctenomys falmarioni), espécie ameaçada de extinção. Para os peixes anuais, apesar da diversidade e 

importância das espécies identificadas, o parque eólico deve interferir em escala mínima sobre as áreas de ocorrência 

do grupo. Além deste fator, o monitoramento na fase de implantação, permite controlar eventuais riscos. Na fase de 

operação, o controle da circulação de pessoas na área, poderá atribuir características positivas para o grupo. Apesar 

da sensibilidade ambiental apresentada neste estudo de impacto ambiental, o empreendimento de geração de 

energia eólica é uma alternativa viável e que poderá substituir a atividade de mineração do titânio, que está sendo 
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também cogitada para a região. Desta forma, para uma região que necessita de investimentos econômicos, a 

implantação de um complexo eólico torna-se claramente mais desejável e menos impactante que a alternativa da 

mineração. Desta forma, aplicando-se as medidas mitigatórias e os monitoramentos propostos, a atividade de geração 

de energia eólica torna-se viável e apresenta-se como alternativa para a região. Por fim, como mencionado, a área 

necessita de investimentos e a implantação do complexo eólico deve trazer impacto positivo do ponto de vista 

socioeconômico e socioambiental, promovendo a geração de empregos e tributos para o município. Contribuindo de 

forma sustentável para o desenvolvimento da região. 
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14. GLOSSÁRIO 

 

Aeródromo: Local com infraestrutura para aterrisagem, decolagem e movimentação de aeronaves.  

Aerogerador: Gerador elétrico integrado ao eixo de um cata-vento e que converte energia eólica em energia elétrica.  

Aluviais: são solos que se originam de deposição de sedimentos minerais e orgânicos nas margens de rios e áreas de 

planícies, apresentando elevados padrões de fertilidade. 

Aluvionares: Que se referem, pertencem ou são próprios a aluviões, terrenos formados por depósitos de matérias 

orgânicas e inorgânicas deixados pelas águas. 

Amplitude térmica: Diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas em um determinado período de 

tempo. 

Anastomosado: Canais fluviais que formam um conjunto complexo de canais onde os cursos de água se dividem entre 

eles, se entrelaçam, e são separados por ilhas ou elevações em um padrão de drenagem anastomosado. 

Animais silvestres: São animais encontrados na natureza e não domesticados. 

Antrópico: Resultado das atividades humanas. 

Antropização: Ação do ser humano sobre o meio ambiente.  

Área basal: área seccional transversal de árvores, referindo-se assim a um valor de cobertura, por plantas, de uma 

determinada área de superfície do solo.  

Área de estudo (AE): Área contemplada pelo respectivo estudo. 

Área de Influência Direta (AID): Área geográfica diretamente afetada pelos impactos previsíveis decorrentes do 

empreendimento e corresponde ao espaço territorial contíguo, ampliado e diretamente adjacente à da Área 

Diretamente Afetada (ADA). 

Área de Influência Indireta (AII): Território afetado pelo empreendimento, mas no qual os impactos e efeitos 

indiretos decorrentes deste são considerados menos significativos do que nos territórios da Área de Influência 

Direta (AID). 

Área de Preservação Ambiental (APA): Tipo de Unidade de Conservação incluída no grupo das Unidades de Uso 

Sustentável criado pela Lei 9.985/00. Área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada 

de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o 

bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar 

o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Área Diretamente Afetada (ADA): Área geográfica de implementação do empreendimento, cujo meios físico e biótico 

serão diretamente afetados pelo mesmo. 
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Área/zona rural: Região não urbanizada, destinada a atividades da agricultura e pecuária, extrativismo, turismo rural, 

silvicultura ou conservação ambiental. 

Área/zona urbana: Espaço ocupado por uma cidade, caracterizado pela edificação contínua e pela existência de 

infraestrutura urbana, que compreende ao conjunto de serviços públicos que possibilitam a vida da população. 

Arroio: Pequena corrente de água, seja ou não permanente. 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT): Tem natureza de norma constitucional, contendo regras 

para assegurar a harmonia da transição do regime constitucional anterior (1969) para o novo regime (1988), 

além de estabelecer regras de caráter meramente transitório, relacionadas com essa mudança, cuja eficácia 

jurídica é exaurida assim que ocorre a situação prevista. 

Avifauna: Conjunto das aves de uma região ou ambiente. 

Banhado: Área plana de baixo relevo em ambientes úmidos onde há acúmulo de água de chuvas ou das cheias dos 

ribeirões e rios.  

Barotrauma: Manifestação patológica ligada a variações de pressão no interior do corpo. 

BatDetector: Aparelho detector de ultrassom modelo Petterson D200 para detecção de vocalização emitida por 

morcegos durante o voo, transformando-a em uma frequência audível para humanos. 

Bioma: Grande ecossistema que compreende várias comunidades em diferentes estágios de evolução e extensão 

geográfica. 

Bioturbação: O conjunto de processos realizados por organismos que movimentam os componentes do solo. 

Bosque: Formação vegetal dominada por árvores e arbustos, não muito extensa. 

Calcrete: Camada carbonática endurecida em rocha ou solo, formada pela precipitação de materiais calcáreos como 

resultado de flutuações climáticas em áreas áridas ou semiáridas.  

Canal de irrigação: Duto ou vala que conduz a água com a finalidade de irrigar os solos.  

Capões de vegetação: Grupamentos de vegetação arbórea cercadas por campinas. 

Cenozoico: Unidade de tempo geológico do Éon Fanerozoico que abrange os Períodos geológicos menores delimitada 

de 66 milhões de anos ao presente. 

Cerrado: Bioma brasileiro de clima tropical sazonal caracterizado por árvores baixas, arbustos espaçados e gramíneas. 

Chao1: Fator estatístico estimador de riqueza de espécies baseado na abundância. 

Coluviais: São aqueles transportados por gravidade, localizados no sopé dos montes.  

Comunidade florística: Conjunto da flora de uma região ou ambiente. 
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Comunidade quilombola: Comunidade negra rural formada por descendentes de africanos escravizados, que vivem, 

na sua maioria, da agricultura de subsistência em terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo. 

Comunidade tradicional: Grupo culturalmente diferenciado e que se reconhece como tal, que possui formas próprias 

de organização social, que ocupa e usa território e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. 

Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA): Órgão colegiado, consultivo e deliberativo, formado por 

representantes de entidades governamentais e da sociedade civil organizada, diretamente vinculado ao 

Governador do Estado, integrante do Sistema Estadual de Meio Ambiente na qualidade de Órgão Superior. 

Continentalidade: Fenômeno climático consequente da distância de uma área continental em relação ao litoral, que 

aumenta a amplitude térmica e diminui a pluviosidade daquela região. 

Córrego:  corpo de água corrente de pequeno porte. 

Cultura perene: Cultura que, após ser plantada e concluir um ciclo produtivo, não requer replantio. 

Cultura temporária: Cultura sujeita ao replantio após a colheita. 

Departamento Nacional de Produção Minerária (DNPM): Autarquia federal brasileira, vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e circunscrição em todo o Território Nacional, 

com representação por superintendências e delegacias. 

Derivados do petróleo: Componentes obtidos a partir da separação e refino de hidrocarbonetos. 

Diagênese: Conjunto de processos geológicos (físicos, químicos, biológicos) de baixa temperatura que sucedem a 

deposição de sedimentos, levando, geralmente, à transformação destes em rochas sedimentares (litificação). 

Excluem-se da diagênese os processos de intemperismo e formação de solos. 

Divisão administrativa: Divisão do território de um país em províncias, unidades federativas ou estados, que podem 

se subdividir em municípios que se subdividem em distritos. 

Divisões territoriais: Linhas traçadas por países (no caso de divisão territorial de nações), por estados (divisão 

territorial estatal) ou por municípios (divisão territorial municipal) que visam dividir o território (a porção de 

terra) pertencente a cada um. 

Drenagem natural: Conduto de remoção natural do excesso de água que se encontra no/ou sobre o solo. 

Ecossistema: Sistema que inclui os seres vivos e o ambiente, com suas características físico-químicas e as inter-

relações entre ambos. 

Emissão eletromagnética: Oscilação em fase dos campos elétricos e magnéticos, que, autossustentando-se, 

encontram-se desacoplados das cargas elétricas que lhe deram origem. 

Endêmico: Nativo de, ou restrito à determinada região geográfica (diz-se de espécie, organismo ou população). 
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Escudo Sul-rio-grandense: Unidade geológica e geomorfológica formada por rochas de embasamento de evoluções 

diversas da região centro-sul do Estado do Rio Grande do Sul. 

Espigão: Feição geomorfológica, divisor de águas. 

Estoloníferas: Plantas com hábito de crescimento rasteiro que produzem estolhos. Estolhos são caules aéreos, finos, 

que possuem crescimento horizontal, originando novas plantas.  

Estuário: Área costeira semi-fechada que possui uma ligação com o mar e, portanto, é afetada pela ação das marés. 

São ambientes detransição em que a água doce se mistura com a água marinha.  

Estratificação Cruzada: Estrutura geológica sedimentar de lâminas ou camadas que se cruzam e truncam em ângulos, 

indicando deposição em um processo contínuo de sedimentação. 

Estratificação Hummocky: Estrutura geológica sedimentar, estratificação cruzada diagnóstica dos processos ligados às 

tempestades formadas por ondulações truncantes, normalmente com mergulhos suaves, gerando formas 

irregulares convexas. 

Estratificação Planar: Estrutura geológica sedimentar com superfícies (camadas) sub-paralelas e sub-horizontais entre 

si.  

Falha: Estrutura geológica de descontinuidade, formada pela ruptura de um bloco rochoso ou faixas estreitas da 

superfície, responsável pelo deslocamento de suas partes.  

Fitogeográfico: Relativo à fitogeografia, que é uma disciplina multidisciplinar que versa sobre a 

distribuição geográfica das plantas nas regiões do globo conforme as zonas climáticas e fatores que 

possibilitam a sua adaptação, principalmente fatores do meio físico. 

Fitossociológicos: Levantamentos que tem por objetivo a quantificação da composição florística, estrutura, 

funcionamento, dinâmica e distribuição de tipos de vegetação. 

Flora: Vida vegetal de uma determinada região. 

Fonte renovável: Aquela que vem de recursos naturais que são naturalmente reabastecidos, como sol, vento, chuva, 

marés e energia geotérmica. 

Forrageamento: Busca e exploração de um determinado animal ou grupo de indivíduos por recursos alimentares. 

Fossorial (mamífero): Mamífero que habita túneis ou galerias. 

Fratura: Estrutura geológica de descontinuidade num volume de rocha que não apresenta movimento relativo entre 

os blocos. 

Frugívoros: Grupo de animais cuja dieta é composta principalmente ou exclusivamente de frutos. 

Geófitas: São plantas que permanecem subterrâneas na época desfavorável ao seu crescimento, sob a forma de 

bulbo, rizoma, tubérculo ou raízes gemíferas. 
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Gregários: Indivíduos que usam estratégia protetora observada em diversos grupos de animais, que se agrupam em 

populações mais ou menos estruturadas, permanentes ou temporárias, visando à proteção dos indivíduos que 

a compõem. 

Guerra dos Farrapos: Guerra regional, de caráter republicano, contra o governo imperial do Brasil. 

Halófitas: Plantas que, sendo essencialmente terrestres, estão adaptadas a viverem no mar ou próximo dele, sendo 

tolerantes à salinidade. 

Hematófagos: Grupo de animais ou parasitas que se alimentam de sangue. 

Hemicriptófitas: Espécies herbáceas que apresentam a gemas de crescimento ao nível do solo ou ligeiramente abaixo 

deste, responsáveis por sua sobrevivência sazonal. 

Hemiparasítico: Tipo de hábito que define um parasita que não é completamente dependente do seu hospedeiro, 

podendo mesmo em alguns casos viver sem ele. 

Herpetofauna: Conjunto dos répteis e anfíbios de uma determinada região. 

Hidromórficos: Referente aos solos inundados, encharcados e definidos pelo excesso de umidade. 

Hidromorfismo: Encharcamento do solo. 

Higrófitas: Plantas que se desenvolvem em ambiente úmidos ou aquáticos. 

Insetívoros: Grupo de animais que se alimenta principalmente ou exclusivamente de insetos. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Organização pública responsável pelos levantamentos e 

gerenciamentos dos dados e estatísticas brasileiras. 

Ictiofauna: Conjunto de peixes de uma região ou ambiente. 

Impacto ambiental: Qualquer alteração significativa no meio ambiente em um ou mais de seus componentes 

provocada por uma ação humana.  

Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE): Índice comparativo usado para classificar os municípios e 

cidades do Rio Grande do Sul pelo seu grau de "desenvolvimento socioeconômico". 

Laguna: Braço de mar, de pouca profundidade, que se situa entre bancos de areia ou ilhas, na embocadura de certos 

rios. 

Lagunares: Relativo à lagunas, que são depressões formadas por água salobra ou salgada que se ligam ao oceano 

através de canal. 

Lençol freático: Nome dado à superfície que delimita a zona de saturação da zona de aeração do solo. 

Límnicos: Ecossistemas ou ambientes originados ou provenientes de lagos. 
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Linha de Tordesilhas: Linha de demarcação, separando terras portuguesas e espanholas até então descobertas ou a 

serem descobertas, no meridiano 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão no arquipélago de Cabo Verde. 

Linha de transmissão: Sistema para transmissão e distribuição de energia eletromagnética entre o empreendimento 

gerador e o consumidor final. 

Litoestratigráfica (unidade): Conjunto de rochas individualizadas e delimitadas com base nos seus caracteres 

litológicos, independentemente da sua idade. 

Marisma: Pântano formado pela água do mar, um ecossistema úmido com plantas herbáceas que crescem na água.  

Maritimidade: Fenômeno climático consequente da proximidade de uma área a uma grande massa de água, que 

aumenta a pluviosidade e diminui a amplitude térmica daquela região. 

Mastofauna: Conjunto de mamíferos existentes em uma região. 

Mata nativa: Floresta constituída por árvores nativas da região.  

Mediana: Valor que separa a metade maior e a metade menor de uma amostra, uma população ou uma distribuição 

de probabilidade. Se houver um número par de observações, a mediana será a média das duas observações 

centrais. 

National Wind Coordinating Committee (NWCC): Comitê formado para oferecer um fórum neutro para uma grande 

gama de acionistas – incluindo agências governamentais, indústria, conservacionistas, acadêmicos e o público 

em geral – para buscar o objetivo compartilhado de desenvolvimento sustentável economicamente, 

ambientalmente e politicamente mercados comerciais de energia eólica nos EUA.  

Neártica: Região zoogeográfica que compreende toda a América do Norte, exceto o Norte do México. Os indivíduos 

oriundos dessa região são chamados neárticos. 

Neógeno (Período): Unidade de tempo geológico da Era Cenozoica que demarca o período entre 23,03 e 2,58 milhões 

de anos. 

Nidificação: Ação de alguma espécie animal construir seu ninho. 

Ocupação do Solo: Forma pela qual o espaço geográfico está sendo ocupado pelo ser humano e suas atividades. 

Paleógeno: Unidade de tempo geológico da Era Cenozoica que demarca o período entre 66 e 23,03 milhões de anos. 

Paleossolos: Solos formados em condições antigas, que se encontram em um corte ou perfil, coberto por uma 

formação mais recente. 

Parque eólico: Espaço terrestre ou marítimo onde estão concentrados vários aerogeradores destinados a transformar 

energia eólica em energia elétrica. 
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Patrimônio arqueológico: Constituído por todos os vestígios, bens e outros indícios da evolução do planeta, da vida e 

dos seres humanos, cuja preservação e estudo permitam traçar a história da humanidade e a sua relação com o 

ambiente.  

Pesca artesanal: Tipo de pesca caracterizada principalmente pela mão de obra familiar, com embarcações de porte 

pequeno, como canoas ou jangadas, ou ainda sem embarcações, como na captura de moluscos perto da costa.

  

Pesquisa de campo: Uma das etapas da metodologia científica de pesquisa que corresponde à observação, coleta, 

análise e interpretação de fatos e fenômenos que ocorrem dentro de seus nichos, cenários e ambientes 

naturais de vivência. 

Pesquisa quali-quantitativa: Aquela que envolve métodos quantitativos e qualitativos para a obtenção de uma análise 

mais profunda do assunto da pesquisa. 

Petrecho: Instrumento utilizado para monitoramento e amostragem de ictiofauna. Imagem disponível na Fig. 5.84. 

Planalto Basáltico: Unidade geomorfológica da porção norte do Estado do Rio Grande do Sul caracterizada pelos 

altiplanos formados pelos derrames basálticos da Formação Serra geral da Bacia do Paraná. 

Planície Costeira: Região de baixa altitude, a poucos metros do nível do mar. Unidade geomorfológica que abrange a 

faixa litorânea do Estado do Rio Grande do Sul, formada por diferentes sequências de sedimentos marinhos e 

fluviais. 

Plano urbanístico:  Programas e serviços que visam a melhorar a qualidade de vida da população de áreas urbanas 

existentes ou a serem planejadas. 

Planossolos: Solos minerais que apresentam perda de argila vigorosa da parte superficial e acumulação ou 

concentração intensa de argila no horizonte subsuperficial. Ocorrem preferencialmente em áreas de relevo 

plano ou suave ondulado. Ocorre no sul do Brasil e é usado para a plantação de arroz irrigado. 

População Economicamente Ativa (PEA): População que está inserida no mercado de trabalho ou que, de certa 

forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo de atividade remunerada. 

Porto marítimo: Área abrigada das ondas e correntes, localizada à beira de um oceano ou mar, destinada à atracação 

de barcos e navios, com pessoal e serviços necessários ao carregamento e descarregamento de carga e ao 

estoque temporário deles. 

Potência instalada: Capacidade bruta (kW) que determina o porte da central geradora para fins de outorga, regulação 

e fiscalização, definida pelo somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras 

principais da central. 

Pré-cambriano (Éon): Unidade de tempo geológico de idades muito antigas que abrange os Eras geológicas entre 

cerca de 4600 e 541 milhões de anos. 
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Produto Interno Bruto (PIB): Soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa 

determinada região, durante um determinado período. 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD): Órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) que 

tem por mandato promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza no mundo. 

Programa do Bolsa Família: Programa de transferência de renda, condicionada por parte do Governo Federal, que 

tem como público alvo os considerados em estado de vulnerabilidade. 

Psamófilas: São plantas que se desenvolvem sobre areia. 

Quaternário (Período): Unidade de tempo geológico da Era Cenozoica que demarca o período entre 2,58 milhões de 

anos ao presente. 

Quiropterofauna: Conjunto de morcegos existentes em uma região. 

Reflorestamento: Atividade ou ação ambiental de plantar árvores e outras formas vegetais em zonas que foram 

desmatadas, seja por força da natureza (incêndios e tempestades) ou por influência humana (queimadas, 

construções de barragens, exploração mineral ou madeireira).  

Regressão marinha: Processo geológico caracterizado pelo recuo da linha de costa, seja pela diminuição do nível do 

mar (eustático) ou pelo soerguimento relativo da área continental. O processo expõe camadas marinhas já 

depositadas que ficam sujeitas, assim, aos processos erosivos sub-aéreos. 

Reserva indígena: Terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam à posse 

permanente dos povos indígenas. 

Reserva legal: Área do imóvel rural que, coberta por vegetação natural, pode ser explorada com o manejo florestal 

sustentável, nos limites estabelecidos em lei para o bioma em que está a propriedade. 

Restinga: Faixa de areia ou de pedra que se prende ao litoral e avança pelo mar. 

Rizomatosas: são plantas que apresentam rizomas, que são caules subterrâneos, armazenadores de nutrientes.  

Rochas sedimentares: Formações naturais resultantes da consolidação de fragmentos de outras rochas (chamados de 

sedimentos) ou da precipitação de minerais salinos dissolvidos em ambientes aquáticos. 

Rotor: Parte giratória de certas máquinas e motores. 

Ruderais: Espécies vegetais que se desenvolvem em ambientes fortemente perturbados pela ação humana. 

Ruído aerodinâmico: Som produzido pela interação da superfície de sustentação (neste caso das pás do aerogerador) 

com a turbulência criada no ar pela própria movimentação das mesmas. 

Saneamento básico: Conjunto de medidas adotadas em uma região para melhorar a vida e a saúde dos habitantes, 

impedindo que fatores físicos de efeitos nocivos possam prejudicar as pessoas no seu bem-estar físico mental e 

social.  
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Sanga: Pequeno rio com pouca água.  

Savana: Bioma típico de regiões de clima tropical com estação seca bem definida. Formadas por gramíneas, com 

presença espalhada de árvores de pequeno porte e arbustos. 

Serapilheira: camada superficial do solo de florestas formada pela deposição dos restos de plantas (folhas, ramos) e 

acúmulo de material orgânico em diferentes estágios de decomposição. 

Setor primário: Segmentos da economia que produzem matérias primas, como a agricultura, a pecuária, a pesca e o 

extrativismo mineral. 

Setor secundário: Setor responsável pela transformação dos bens e matérias-primas advindos do setor primário em 

mercadorias. 

Setor terciário: Engloba as atividades de serviços e comércio de produtos. 

Simpatria: Existência de duas ou mais espécies ou populações em uma mesma área geográfica. 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM): Sistema de vigilância epidemiológica nacional, cujo objetivo é 

captar dados sobre os óbitos do país, a fim de fornecer informações sobre mortalidade para todas as instâncias 

do sistema de saúde. 

Sistema Único de Saúde (SUS): Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder 

público. 

Sítio arqueológico: Local ou grupo de locais, cujas áreas e delimitações nem sempre se podem definir com precisão, 

onde ficaram preservados testemunhos e evidências de atividades do passado histórico, seja esse pré-histórico 

ou não. 

Solapamento: Afundamento do solo. 

Solo orgânico: Solo composto de materiais orgânicos (restos de organismos mortos e em decomposição), além da 

areia e da argila. 

Subestação: Estação secundária que, numa rede elétrica, transforma e distribui a corrente de uma central. 

Tectônico (evento, estrutura): Relativo à crosta terrestre, em média até 70 km de profundidade. 

Terciário (Período): Unidade de tempo geológico da Era Cenozoica que demarca o período entre 66 e 2,58 milhões de 

anos. 

Torre anemométrica: Torre cuja finalidade única e exclusiva é a de medição do vento. 

Trabalhador autônomo: Todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta 

própria e com assunção de seus próprios riscos. A prestação de serviços é de forma eventual e não habitual. 
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Transecto: Linha ou seção através de uma faixa de terreno, ao longo da qual são registadas e contadas as ocorrências 

do fenômeno que a ser estudado.  

Transgressão marinha: Processo geológico caracterizado pelo avanço da linha de costa causado pela elevação do nível 

relativo do mar ou abatimento relativo de regiões da bacia. Gera deposição de sedimentos marinhos em 

discordância com as rochas mais antigas. 

Trófico: Nível de nutrição a que pertence um indivíduo ou uma espécie, que indica a passagem de energia entre os 

seres vivos num ecossistema. Os níveis tróficos são a maneira utilizada pela Ecologia para organizar os 

organismos que compõe uma cadeia alimentar, na qual ocorre transferência de massa e energia entre 

indivíduos ou populações. 

Tropeiro: Condutor de tropas.  

Turfeira: Área permanentemente encharcada, com depósitos de restos vegetais incompletamente decompostos. 

Forma-se em regiões de solo impermeável, frequente em regiões de transbordamento de rios e lagos. 

Unidade de conservação (UC): Denominação dada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC) às áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais.  

Valor Adicionado Bruto (VAB): Valor que a atividade agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo 

produtivo. É a contribuição ao Produto Interno Bruto - PIB pelas diversas atividades econômicas, obtida pela 

diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades.  

Vegetação rasteira: Vegetação pouco desenvolvida, que devido à falta de luminosidade, fertilidade ou água não 

crescem a uma altura significativa. Geralmente é composta por gramíneas e pequenos arbustos. 

Xerófitas: são plantas que podem suportar a escassez de água na zona em que habitam. 

Zoonose: Doença que pode ser transmitida aos seres humanos pelos animais. 
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ANEXO 1. 

Mapa das comunidades tradicionais e sítios arqueológicos localizados no entorno do empreendimento. 
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ANEXO 2. 

Mapa da Localização do empreendimento em relação às Unidades de Conservação. 
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