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APRESENTAÇÃO

Este Relatório Impacto Ambiental – RIMA apresenta um resumo dos principais assuntos
tratados no Estudo de Impacto Ambiental - EIA do COMPLEXO EÓLICO ITAREMA, com o
objetivo de divulgar as informações para todos os interessados e possibilitar uma ampla
discussão sobre o projeto.
O COMPLEXO EÓLICO ITAREMA será composto por 11 (onze) centrais geradoras eólicas
CGE ITAREMA I (27,0 MW), CGE ITAREMA II (27,0 MW), CGE ITAREMA III (15,0 MW), CGE
ITAREMA IV (21,0 MW), CGE ITAREMA V (21,0 MW), CGE ITAREMA VI (24,0 MW), CGE
ITAREMA VII (21,0 MW), CGE ITAREMA VIII (21,0 MW), CGE ITAREMA IX (30,0 MW), CGE
ITAREMA X (30,0 MW) E CGE ITAREMA XI (30,0 MW) empreendimento com capacidade total
instalada de 267,0 MW, localizado no município de Itarema – CE, de responsabilidade da
empresa ITAREMA GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA..
Os estudos ambientais realizados possibilitaram verificar quais são os impactos
associados ao empreendimento e como tratá-los com medidas e programas adequados.
Este RIMA foi elaborado visando atender a Resolução CONAMA N°. 001/86 e ao Termo
de Referência emitido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE),
órgão responsável pelo licenciamento ambiental no estado do Ceará.
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1. O EMPREENDEDOR

O Complexo Eólico Itarema é um projeto de interesse da empresa Ita re m a Ge ra ç ã o d e
En e rg ia Ltd a . - EP P , assim identificada:
Razão Social:

ITAREMA GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. - EPP

CNPJ/MF:

13.234.214/0001-74

Endereço:

Fazenda Sargento, S/N
Distrito: Almofala
Fortaleza, CE
CEP: 62.590-000

Representante Legal:

Achilles Barreto Neto
Gerente de Implantação
CPF: 620.120.883 - 68
Rua Farme de Amoeda, 56 – 2º andar - Ipanema
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22.420-020
Tel.: (21) 2103.4668 /7215.0731
E-mail: achilles.barreto@rioenergyllc.com

Pessoa de Contato:

Achilles Barreto Neto
Tel.: (21) 2103.4668 /7215.0731
E-mail: achilles.barreto@rioenergyllc.com

COMPLEXO EÓLICO ITAREMA – ITAREMA / CE
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)

-8

2. O EMPREENDIMENTO

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O empreendimento objeto deste Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) denomina-se
COMPLEXO EÓLICO ITAREMA.
O COMPLEXO EÓLICO ITAREMA é composto por 11 (onze) centrais geradoras eólicas a
serem implantadas em uma área de 1.489,83 hectares, cuja denominação e área de
implantação são apresentadas na sequência.
 CGE Itarema I (27,0 MW), em área de 236,66 hectares;
 CGE Itarema II (27,0 MW), em área de 107,95 hectares;
 CGE Itarema III (15,0 MW), em área de 137,25 hectares;
 CGE Itarema IV (21,0 MW), em área de 102,22 hectares;
 CGE Itarema V (21,0 MW), em área de 299,74 hectares;
 CGE Itarema VI (24,0 MW), em área de 128,58 hectares;
 CGE Itarema VII (21,0 MW), em área de 79,18 hectares;
 CGE Itarema VIII (21,0 MW), em área de 86,07 hectares;
 CGE Itarema IX (30,0 MW), em área de 113,75 hectares;
 CGE Itarema X (30,0 MW), em área de 107,34 hectares; e
 CGE Itarema XI (30,0 MW), em área de 91,09 hectares.
O C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA está projetado para uma potência total instalada de 267
MW, através da operação de 89 aerogeradores ACCIONA AWS125 de 3,0 MW de
potência.
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O que é um parque eólico ou central geradora eólica (CGE)?
Uma central geradora éolica (CGE) é composta por unidades geradoras individuais
chamadas aerogeradores ou turbinas eólicas, posicionadas de modo a captar a energia.
Os aerogeradores são instalados no topo de uma torre de concreto ou aço, de forma
cônica tubular, sendo apoiados sobre uma fundação em concreto armado, estaqueada
quando necessário, e interligados através de uma rede elétrica de média tensão aérea a
uma subestação elevadora situada no interior do parque. Essa subestação tem por
finalidade elevar a tensão da geração a um valor apropriado ao transporte da energia.
Resumidamente, os aerogeradores ou turbinas eólicas podem ser subdivididos em 3
partes: (a) os segmentos que formam a torre; (b) a nacele, que abriga os componentes
internos (gerador, sistemas de segurança, sistema de transmissão e conversão de
velocidade - caixa multiplicadora na maioria dos casos, existindo também aerogeradores
sem caixa multiplicadora); (c) o rotor, composto por 3 pás de fibra de vidro, conectadas
a um eixo principal ou cubo (hub), que transmite o movimento de rotação das pás ao
gerador através do sistema de transmissão, transformando a energia cinética do vento
em energia mecânica de rotação, que por sua vez é transformada em energia elétrica por
meio do gerador.

2.2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO
As CGE’S ITAREMA I, ITAREMA II, ITAREMA III, ITAREMA IV, ITAREMA V, ITAREMA VI, ITAREMA VII,
ITAREMA VIII, ITAREMA IX, ITAREMA X e ITAREMA XI serão implantadas entre a sede e as
localidades de Almofala e Mãe Cosma, compreendendo as comunidades de Gerais,
Córrego de Jucá, Brejo, Sítio Alegre, Morro do Comum, Panã de Baixo, Morro da Sinhá,
Almofala, dentre outras, as quais estão inseridas no distrito de Almofala.
O acesso direto à área, partindo de Fortaleza é feito inicialmente pela BR-222 até a
rotatória do município de Caucaia. Neste ponto toma-se a CE-090 rumo a Icaraí, até
chegar-se a rotatória com a CE-085. Toma-se então a CE-085 até Itarema num percurso
de 174 km até chegar-se a área das CGE’s ITAREMA V e ITAREMA VII. Destas pode-se
tomar estradas de terra que recortam as áreas dos parques.
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Mapa de Localização das Estradas de Acesso ao Empreendimento
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Mapa da Área do Empreendimento com Imagem de Satélite

.
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2.3. OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO
O empreendimento tem como objetivos:
•

Produzir energia elétrica através de aerogeradores e fornecimento da energia
produzida à rede básica, auxiliando direta e indiretamente no desenvolvimento
sustentável do estado do Ceará;

•

Ampliar a oferta de energia, utilizando-se do vento, fonte renovável e limpa;

•

Contribuir para o indispensável crescimento do suprimento de energia para o País,
visando garantir o necessário atendimento da demanda presente e futura, como o
mínimo impacto ao meio ambiente.

2.4. JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO
A justificativa pela opção de gerar energia elétrica a partir do potencial dos ventos,
utilizando-se de usina eólica com aerogeradores, encontra-se sua fundamentação no
aproveitamento da energia eólica, que é abundante no estado do Ceará. Especialmente, a
implantação da usina eólica é justificada por tratar-se de energia renovável, livre de
combustíveis, sem emissões atmosféricas ou geração de resíduos.
De acordo com o Atlas de Energia do Brasil é possível a complementaridade entre a
geração hidrelétrica e a eólica, visto que o maior potencial eólico do país, na região
Nordeste, ocorre durante o período de menor disponibilidade hídrica.

Complementaridade entre a Geração Hidrelétrica e Eólica

Fonte: Centro Brasileiro de Energia Eólica – CBEE / UFPE. 2000. Disponível em: www.eolica.com.br.
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O desenvolvimento tecnológico tem reduzido o custo e melhorado o desempenho e a
confiabilidade dos equipamentos. O custo dos equipamentos, o qual se caracterizava
como um dos principais entraves ao aproveitamento comercial da energia eólica reduziuse de forma significativa com o desenvolvimento de fornecedores e implantação de
fábricas no Brasil.
Para o processo de licenciamento e viabilidade, a energia eólica está se destacando em
função dos inúmeros incentivos, bem como pelo fato de se constituir em energia limpa e
renovável.
Nesse contexto, o COMPLEXO EÓLICO ITAREMA, após estudos de layout, otimização e
viabilidade, proporcionará o incremento da produção de energia no estado do Ceará,
através de uma fonte renovável e limpa.
O empreendimento é perfeitamente justificado pelos seguintes aspectos relevantes:
 O estado do Ceará, como mostra o Mapa do Potencial Eólico Brasileiro através de
medições precisas, apresenta significativo potencial eólico, principalmente em áreas
próximas ao litoral.
 As centrais geradoras eólicas não demandam qualquer tipo de combustível fóssil. A
matéria prima, o vento, é abundante e gratuita, e sua utilização não afeta sua
qualidade, nem sua quantidade.
 Empreendimentos de geração de energia eólica podem ser implantados em curtos
espaços de tempo, servindo como uma solução de curto prazo para problemas de
geração de energia, além de não ocasionar grandes alterações ambientais.
 A tecnologia eólica não gera qualquer tipo de efluente líquido, resíduo sólido ou
emissão gasosa; não necessitando de equipamentos ou sistemas específicos de
controle, que muitas vezes causam grandes impactos ambientais.
 Os riscos potenciais de acidentes ambientais nesse tipo de empreendimento são
praticamente nulos, tanto na etapa de construção, quanto na de
operação/manutenção.
 A atividade de geração de energia eólica permite que outras atividades sejam
desenvolvidas concomitantes em sua área.
 O pagamento pelo arrendamento compartilhado da terra representa significativo
retorno financeiro para os proprietários das áreas ocupadas.
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 As máquinas utilizadas neste projeto são certificadas por instituições internacionais e
são amplamente usadas em parques eólicos europeus, apresentando elevados
níveis de confiabilidade e de eficiência operacionais.
 A utilização de sistemas eólicos para a geração de energia elétrica é altamente
benéfica em termos ambientais em relação a outros empreendimentos, por contribuir
para a redução da poluição atmosférica ao substituir combustíveis fósseis.

2.5. INFRAESTRUTURA EXISTENTE
A área de influência direta do projeto apresenta-se predominantemente alterada em seus
aspectos naturais, existindo plantios de coco-da-baía, cajueiros, extrações minerais e
infraestrutura: vias de acesso em revestimento asfáltico e primário; energia elétrica e
fontes de abastecimento de água.
O COMPLEXO EÓLICO ITAREMA situa-se as margens da rodovia estadual CE-085, asfaltada,
em bom estado de conservação tornando-se uma boa opção para o transporte de
equipamentos. Outra rodovia que secciona o Complexo Eólico é a CE-433, que interliga a
sede municipal de Itarema a sede do distrito de Almofala, distante 4,0 km, asfaltada e em
bom estado de conservação, porém apresenta restrições ao trafego pesado em razão de
não possuir acostamento e curvas fechadas.
Na sede do município de Itarema destacam-se dentre os equipamentos de infraestrutura
básica existentes, e que gerarão facilidades à implantação e operação do
empreendimento, os seguintes:
 Sistema de energia elétrica fornecida pela CHESF e distribuída pela Coelce;
 Sistema de telefonia celular operado através da prestadora CLARO; Oi, TIM e Vivo,
 Rodovias de acesso asfaltadas em bom estado de conservação, CE-085 e CE-433.
O empreendimento poderá também contar com toda a infraestrutura de comércio e
serviços, financeira e institucional disponibilizada na cidade de Itarema.
No plano energético, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) planeja
construir a nova Subestação Acaraú II.
Na região também existe mão de obra ativa e disponível, porém de baixa qualificação,
que poderá ser empregada na construção do complexo eólico.
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2.6. USO DOS TERRENOS
A área total de implantação das 11 (onze) CGE’s que compõem o COMPLEXO EÓLICO
ITAREMA perfaz uma área total de 1.489,83 hectares inserida em propriedades particulares
arrendadas, os direitos e deveres das propriedades, a fim de sua utilização para
instalação dos parques eólicos.

2.7. PLANOS E PROJETOS CO-LOCALIZADOS
2.7.1. Planos e Projetos Governamentais
Os projetos governamentais instalados e/ou projetados no município de Itarema são na
sua maioria comuns e similares a todos os demais disponíveis para os municípios do
estado do Ceará. Além dos projetos de gestão federal e estadual, têm-se os projetos de
competência do poder municipal. Os de maior destaque são listados na sequência.
• PRÓ-MORADIA – Urbanização de áreas carentes com reassentamento de famílias,
através da construção de casas em regime de mutirão. O Mutirão oferece serviços
de pavimentação, drenagem, água e esgoto.
• IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS – Programa da Secretaria de Desenvolvimento
Agrário – SDA implantação de 14.228 cisternas de polietileno e implantação,
recuperação e/ou ampliação de 1.500 sistemas de abastecimento d’água.
• PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA MANDIOCULTURA
NO CEARÁ – O Projeto Modernização e Fortalecimento do Setor da Mandiocultura
se propõe a reformar casas de farinha dentro das especificações tecnológicas
exigidas, permitindo a produção de produtos de boa qualidade e de maior valor
comercial, com custos razoáveis, proporcionando aumento na renda do produtor
rural, estando em total consonância com a prioridade do Governo do Estado do
Ceará, no sentido de dinamizar a curto em médio prazo a economia cearense,
através de produtos processados no meio rural.
• CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA/MINISTÉRIO DO ESPORTE
- Como forma de incrementar o esporte na região, a administração municipal
pretende executar as obras de Implantação da Iluminação do Estádio Dedezão e
Construção de 05 Quadras Poliespotivas nas Localidades de Batedeira, Vila Tapera,
Parati, Alto Alegre e Olho D'água.
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• CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA/MINISTÉRIO DO TURISMO Construção de Estrada Vicinal entre a comunidade de Gargue a São Vicente;
Revitalização da Praça Pedra Cheirosa, na sede do município; pavimentação no
distrito de Almofala.
• CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA/MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - estruturação da rede de
serviços de proteção social especial – construção de CREAS.
• PROGRAMA KfW – (Programa de Saneamento Básico Rural do Ceará). Destina-se
à implantação de sistemas de água e esgoto em pequenas localidades (de 250 a
5.000 habitantes), tendo a CAGECE como órgão executor. Dentro do Programa, foi
adotado um modelo de gestão o Sistema Integrado de Saneamento Rural - SISAR,
onde as associações comunitárias se congregam, constituindo uma associação civil
de direito privado, sem fins lucrativos.
• PROJETO SÃO JOSÉ II e III – O Projeto implantará sistemas de abastecimento
d’água, beneficiando comunidades da área rural (distritos e pequenas localidades do
Estado do Ceará) através de ligações. O Projeto contempla também redes de
eletrificação rural, beneficiando comunidades da área rural. Os benefícios principais
são melhores condições de vida, geração de emprego e renda para o pequeno
produtor rural.
• PROGRAMA LUZ NO CAMPO – O Programa visa universalizar o atendimento com
energia elétrica a todos os domicílios e propriedades rurais do estado do Ceará,
dando continuidade ao Projeto São José.
• COMUNIDADE SOLIDÁRIA – Esse programa objetiva levar água para 21.744
famílias do Interior do Ceará, com 81 intervenções.
• PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa
de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de
extrema pobreza em todo o País. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria
(BSM), que tem como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda
familiar per capita inferior a R$ 70,00 mensais, e está baseado na garantia de renda,
inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos.
O Bolsa Família possui três eixos principais focados na transferência de renda,
condicionalidades e ações e programas complementares. A transferência de renda
promove o alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a
direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social. Já as
ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de
modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade.
COMPLEXO EÓLICO ITAREMA – ITAREMA / CE
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O Programa atende mais de 13 milhões de famílias em todo território nacional de
acordo com o perfil e tipos de benefícios: o básico, o variável, o variável vinculado ao
adolescente (BVJ), o variável gestante (BVG) e o variável nutriz (BVN) e o Benefício
para Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância (BSP). Os valores dos
benefícios pagos pelo PBF variam de acordo com as características de cada família,
considerando a renda mensal da família por pessoa, o número de crianças e
adolescentes de até 17 anos, de gestantes, nutrizes e de componentes da família.
A gestão do Bolsa Família é descentralizada e compartilhada entre a União, estados,
Distrito Federal e municípios. Os entes federados trabalham em conjunto para
aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar a execução do Programa, instituído pela Lei N°.
10.836/04 e regulamentado pelo Decreto N°. 5.209/04.
A seleção das famílias para o PBF é feita com base nas informações registradas
pelo município no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal,
instrumento de coleta de dados que tem como objetivo identificar todas as famílias
de baixa renda existentes no Brasil.
Com base nesses dados, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) seleciona, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas no PBF.
• PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - O Programa Caminho da Escola foi criado
em 2007 com o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, garantir segurança
e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão
escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na
escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural das redes
estaduais e municipais. O programa também visa à padronização dos veículos de
transporte escolar, à redução dos preços dos veículos e ao aumento da
transparência nessas aquisições.
O governo federal, por meio do FNDE e em parceria com o Inmetro, oferece um
veículo com especificações exclusivas, próprias para o transporte de estudantes, e
adequado às condições de trafegabilidade das vias das zonas rural e urbana
brasileira.
O programa consiste na aquisição, por meio de pregão eletrônico para registro de
preços realizado pelo FNDE, de veículos padronizados para o transporte escolar.
Existem três formas para estados e municípios participarem do Caminho da Escola:
com recursos próprios, bastando aderir ao pregão; via convênio firmado com o
FNDE; ou por meio de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), que disponibiliza linha de crédito especial para a
aquisição de ônibus zero quilômetro e de embarcações novas.
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•

No plano energético, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) planeja
construir a nova Subestação Acaraú II.

•

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS/Pavimentação e
Drenagem

2.7.2. Projetos Privados
Atualmente há 109 usinas eólicas em operação no Brasil, e que somam 2.251.773,10 kW
de potência instalada. Isso representa aproximadamente 1,78% da matriz de energia
elétrica brasileira.
Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2010-2019 da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), espera-se que a capacidade instalada de usinas eólicas no
Brasil atinja pelo menos a marca de 5,3 mil MW até 2019.
A participação de fontes renováveis de energia é crescente no estado do Ceará. Nos
municípios de Amontada, Itarema e Acaraú, existem parques eólicos em operação e em
implantação, todos no litoral, a saber:
Empreendimentos eólicos em operação:
 Parque Eólico Icaraizinho – composto por 26 aerogeradores com potência total
instalada de 54,6 MW, em Amontada;
 UEE Icaraí – composta por 8 aerogeradores com potência total instalada de 16,8
MW, em Amontada;
 Parque Eólico Praia do Morgado – composta por 19 aerogeradores com potência
total instalada de 28,8 MW, em Acaraú;
 Parque Eólico Volta do Rio – composta por 28 aerogeradores com potência total
instalada de 42,4 MW, em Acaraú.
 CGE Icaraí I - composta por 13 aerogeradores com potência total instalada de 27,3
MW, em Amontada;
 CGE Icaraí II - composta por 18 aerogeradores com potência total instalada de
37,8 MW, em Amontada;
 Usina Eólica Cajucoco - composta por 20 aerogeradores com potência total
instalada de 30 MW, em Itarema;
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Empreendimentos eólicos em implantação:
 Parque Eólico (PE) Pedra Cheirosa I - composta por 13 aerogeradores, com
potência elétrica de 26 (vinte e seis) MW;
 Parque Eólico (PE) Pedra Cheirosa II - composta por 12 aerogeradores, com
potência elétrica de 24,0 MW;
 CGE Ilha Grande - composta por 11 aerogeradores com potência total instalada de
29,7 MW, em Amontada;
 CGE Boca do Córrego - composta por 9 aerogeradores com potência total
instalada de 24,3 MW, em Amontada;
 CGE Ribeirão - composta por 8 aerogeradores com potência total instalada de 21,6
MW, em Amontada;
 Complexo Eólico Pedra Cheirosa - composta por 25 aerogeradores com potência
total instalada de 50 MW, em Itarema;
 Complexo Eólico Curral Velho - composta por 42 aerogeradores com potência total
instalada de 88 MW, em Acaraú;
 Nova Eólica Buriti – composta por 20 aerogeradores com potência total instalada
de 30 MW, em Acaraú;
 Nova Eólica Coqueiros – composta por 18 aerogeradores com potência total
instalada de 30 MW 27 MW, em Acaraú;
 Nova Eólica Araras – composta por 20 aerogeradores com potência total instalada
de 30 MW, em Acaraú;
 Nova Eólica Garças – composta por 20 aerogeradores com potência total instalada
de 30 MW, em Acaraú;
 Lagoa Seca – composta por 13 aerogeradores com potência total instalada de 19,5
MW, em Acaraú.
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3. ASPECTOS LEGAIS DO EMPREENDIMENTO

3.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
O enquadramento legal da atividade tem como suporte uma consulta a legislação
ambiental pertinente dos três entes federativos – União, Estado e Município. Desse modo,
o licenciamento ambiental é conduzido baseado em uma análise da legislação aplicável
(federal, estadual ou municipal) ao bem jurídico ambiental tutelado (recursos hídricos, ar,
vegetação, etc.).
Relativamente à competência para o licenciamento ambiental do empreendimento eólioelétrico, face sua localização em território de um único estado, enquadra-se na regra geral
de licenciamento pelo órgão estadual de controle ambiental, prevista na Lei
Complementar N°. 140/2011, visto que não há nenhuma circunstância que torne o
licenciamento objeto da competência privativa ou supletiva do órgão de proteção
ambiental federal (IBAMA) ou municipal.
Segundo a Resolução N°. 01/1986, que dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais
para a avaliação de impacto ambiental, em seu Art. 2º, os projetos de geração de
eletricidade acima de 10 MW dependem de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) a serem submetidos a
aprovação do órgão estadual competente.
Embora de forma complementar, a Resolução CONAMA N°. 279/2001, tenha vindo
estabelecer procedimentos e prazos para o licenciamento ambiental simplificado de
empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental, como as usinas
eólicas e outras fontes alternativas de energia, diante do porte e da potência total do
projeto em foco (267,0 MW), o órgão ambiental licenciador solicitou a apresentação de
EIA/RIMA.

3.2. ANUÊNCIA MUNICIPAL
Todas as centrais geradoras eólicas possuem Anuência para fins de licenciamento
ambiental emitidas pela Prefeitura Municipal de Itarema, que declaram que as CGE’s
estão em conformidade com a Lei Municipal N°. 373/2008, de Uso e Ocupação do Solo do
município.
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3.3. UTILIDADE PÚBLICA DA ATIVIDADE
A geração de energia é uma atividade caracterizada como de utilidade pública, sendo
dotada de prerrogativas especiais dispostas na própria legislação ambiental.
O C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA está concebido para disponibilizar energia ao Sistema
Interligado Nacional - SIN, o que demonstra de forma inequívoca sua utilidade pública.

3.4. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
O que são Unidades de Conservação?
São espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam
garantias adequadas de proteção (Lei Nº. 9.958/2000).

As Unidades de Conservação dividem-se em dois grupos com características específicas:
as Unidades de Proteção Integral, que tem como objetivo preservar a natureza, sendo
admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos
previstos em lei; e as Unidades de Uso Sustentável, cujo objetivo básico é compatibilizar
a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.
No contexto da área do município de Itarema é identificada uma Unidade de Conservação
de Área de Proteção Ambiental - APA do Lagamar, reconhecida pela Lei Municipal de
N°. 118, de 28 de outubro de 1995, a qual dista cerca de 1.350,0 m do ponto mais
próximo da área do Complexo Eólico.
Portanto não haverá qualquer interação do projeto com as unidades de conservação
existentes na região, não sendo necessária a autorização de seus órgãos gestores para
implantação do empreendimento.

COMPLEXO EÓLICO ITAREMA – ITAREMA / CE
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)

Localização da Área com Relação à Unidade de Conservação Existente na Região

COMPLEXO EÓLICO ITAREMA – ITAREMA / CE
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)

- 23

- 24

3.5. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
O que é Área de Preservação Permanente (APP)?
É a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das
populações humanas (Lei N°. 12.651/2012 e Lei Nº. 12.727/2012).

De acordo com os levantamentos realizados em campo e tomando-se por base a
legislação ambiental acima referida, na área de implantação do COMPLEXO EÓLICO
ITAREMA existem as seguintes Áreas de Preservação Permanente:


Faixa marginal com 30,0 (trinta) metros de largura, para os cursos d’água de
menos de 10,0 (dez) metros de largura, a partir da borda do leito regular dos cursos
de água que drenam a área.



As áreas no entorno das lagoas naturais com larguras de 100,0 (cem) metros,
entorno dos lagamares, e faixa marginal será de 50,0 (cinquenta) metros nas
demais lagoas.



As áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento
ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental
do empreendimento (Incluído pela Lei N°. 12.727, de 2012).



As áreas nos entornos dos represamentos de cursos d’água naturais em faixa
marginal com largura mínima de 15,0 metros no entorno dos reservatórios
artificiais.



As restingas, como fixadoras de dunas.



Os manguezais, em toda a sua extensão.

Inclui-se os eolianitos ou cascudos como Área de Preservação Permanente estabelecida
pela Lei Estadual N°. 13.796, de 30 de junho de 2006.
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Eolianitos ou cascudos.
Embora não haja aerogeradores locados em área de preservação permanente, para
construção dos acessos internos de algumas CGE’s, e para instalação da rede elétrica
que conectará as CGE’s à subestação elevadora de tensão do complexo eólico, haverá
necessidade de intervenção e supressão de vegetação em áreas de preservação
permanente de cursos d’água.
Em se tratando de um projeto de utilidade pública, esta intervenção poderá ser feita nos
termos da Resolução CONAMA N°. 369/2006, que dispõe sobre os casos excepcionais de
utilidade pública que possibilitam intervenção em Área de Preservação Permanente –
APP. Desta forma, o empreendimento deverá obter da SEMACE a autorização para
intervenção ou supressão de vegetação em APP, em processo administrativo próprio, no
âmbito do processo de licenciamento ou autorização, motivado tecnicamente, observadas
as normas ambientais aplicáveis.
As APP`s a sofrerem intervenção deverão ser compensadas com a recuperação de
ecossistema semelhante em área mínima correspondente a duas vezes a área degradada
para que garanta a evolução e a ocorrência de processos ecológicos, obedecendo ao que
dispõe a Lei N°. 12.488 de 13 de setembro de 1995, que trata da Política Florestal do
Estado do Ceará, em seu Art. 20, parágrafo único.

3.6. FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS
O Complexo Eólico é recortado por duas rodovias estaduais, a CE-085 e a CE-433.
Dever-se-ão respeitar as faixas de domínio das rodovias conforme estabelecem as leis
estaduais N°.s 12.250/1994 e 13.273/2003 e as Resoluções DERT N°.s 03/1978 e
233/2002.
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3.7. RESERVA LEGAL

O que é Reserva Legal?
É a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o
uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a
conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da
biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (Lei N°.
12.651/2012).

Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de
Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação
Permanente, que para a região onde localiza-se o empreendimento deverá ter um
percentual mínimo de 20% em relação à área do imóvel.
A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo
proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado.
Considerando que os imóveis onde se situa o C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA localizam-se na
Zona Rural do município de Itarema, suas Reservas Legais deverão ser averbadas.

3.8. COMUNIDADES TRADICIONAIS
O que são Comunidades Tradicionais?
São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais
como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica,
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição
(Decreto Federal N°. 6.040/2007). Entre os povos e comunidades tradicionais do Brasil,
estão os povos indígenas, os quilombolas, as comunidades de terreiro, os extrativistas, os
ribeirinhos, os caboclos, os pescadores artesanais, os pomeranos, dentre outros.

Na área de implantação do empreendimento não foram identificadas populações
tradicionais conforme critérios previstos no Decreto Federal N°. 6.040/2007. Contudo, no
município de Itarema são identificados as terras indígenas de Tremembé de Almofala e
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Córrego João Pereira, e as comunidades Povos de Mar das localidades Guagiru, Farol e
Porto dos Barcos.

3.9. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
Na área do empreendimento foram realizados estudos visando a preservação do
patrimônio histórico, arqueológico e cultural, estando a mesma sob licenciamento junto ao
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

3.10. AUTORIZAÇÃO DA AERONÁUTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
Segundo a Portaria N°. 256/GC5/2011, que dispõe sobre as restrições relativas às
implantações que possam afetar adversamente a segurança e a regularidade das
operações aéreas, obstáculo é todo objeto de natureza permanente ou temporária, fixo ou
móvel, ou parte dele, que esteja localizado em uma aérea destinada a movimentação de
aeronaves no solo, ou que se estenda acima das superfícies destinadas a proteção das
aeronaves em vôo, ou ainda que esteja fora ou abaixo dessas superfícies definidas e
cause efeito adverso a segurança ou regularidade das operações aéreas (Art. 2º).
A Aeronáutica, por meio do Segundo Comando Aéreo Regional (II COMAR) emitiu ofícios
sobre a implantação das CGE’s Itarema I a VIII, na concepção anterior do
empreendimento, declarando a conformidade e instruindo sobre a sinalização. Contudo,
nova apreciação deverá ser solicitada diante do novo layout do C OMP LEXO E ÓLICO
ITAREMA.

O que é sinalização de obstáculos?
É a sinalização feita por meio de pintura em cores, balizas e luzes de baixa, media e alta
intensidades que tem a finalidade de reduzir os perigos para as aeronaves, indicando a
presença deles (Portaria Nº 256/GC5/2011).

3.11. GERENCIAMENTO COSTEIRO
De acordo com o Art. 17 do Decreto Federal N°. 5.300, de 7 de dezembro de 2004 que
institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe sobre regras de uso
e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, o
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desmatamento para instalação, ampliação ou realocação de empreendimentos ou
atividades na zona costeira que implicar a supressão de vegetação nativa deverá ser
compensado por averbação de, no mínimo, uma área equivalente, na mesma zona
afetada.
O empreendimento será instalado em áreas desprovidas de vegetação nativa.

3.12. OUTORGA DE ÁGUA
De acordo com o Artigo 10º, parágrafo primeiro da Resolução CONAMA N°. 237/98, no
procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a outorga
para uso da água, emitida pelo órgão ambiental competente.
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4. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS

4.1. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS
A alternativa preferencial para a localização de um empreendimento é sempre aquela que
se mostra social e ambientalmente menos impactante, levando-se em consideração,
também, as questões técnicas e econômicas.
Para ser viável, é imperativo que o projeto de uma usina eólica busque sua implantação
em locais com abundância em vento, com velocidades médias anuais que maximizem a
produção de eletricidade a fim de que possa ser competitivo com outros projetos de
geração de energia e ser viável e rentável economicamente. Também os aspectos de
infraestrutura são importantes: existência de estradas de acesso para transporte de
equipamentos, e sistema elétrico reforçado para suportar a conexão e escoamento da
energia produzida pela usina.
Desta forma, os requisitos para viabilização técnica de projetos eólicos baseiam-se num
tripé:
 Recurso Eólico Disponível: vento na intensidade e constância exigida;
 Disponibilidade de Terrenos: a área deve ser compatível com o porte do
empreendimento, e a documentação deve ser regularizada e sem impedimentos
ambientais;
 Infraestrutura da Região: estradas de acesso para o transporte de equipamentos, e
conexão elétrica para escoamento da energia gerada.
A falta de qualquer um desses itens basta para inviabilizar o projeto de uma usina eólica,
sendo a área de implantação do COMPLEXO EÓLICO ITAREMA privilegiada por concentrar
todos os requisitos que um empreendimento deste tipo exige, como ficará comprovado na
sequência.
O estado do Ceará possui, especialmente no litoral, uma expressiva potencialidade para a
geração de energia eólica devido a sua situação geográfica favorecido pelas correntes
eólicas, encontrando-se em baixas altitudes na Zona de Convergência Intertropical,
recebe influência dos ventos alísios de leste e brisas terrestres e marinhas com ventos
que vêm do hemisfério norte.
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Também nas porções mais elevadas do estado do Ceará, como na região das Chapadas
da Ibiapaba e do Araripe, a altitude influencia sobremaneira na velocidade dos ventos
uma vez que não há anteparos que formem barreiras aos ventos.
Tais estudos destacam os locais com potencialidade à exploração da energia eólica, de
forma que a seleção de área foi feita sob embasamento técnico e científico, conjugando,
locais com potencialidade eólica constante, facilidades de infraestrutura e disposição de
terrenos, dentre outros.
Os fatores que resultaram na eleição da área do projeto entre as diversas áreas
potenciais selecionadas no interior do Ceará são os seguintes:
 situação geográfica ideal, em ambiente contemplado por correntes eólicas regulares
e dotadas de velocidades significativas, em áreas situadas em superfície
topograficamente plana;
 disponibilidade de terrenos, que ofereçam grandes áreas livres, com pouca
variação altimétrica;
 existência de infraestrutura básica na região de entorno para dar suporte a
implantação e operação do empreendimento; e,
 existência de levantamentos quanto ao potencial eólico da região.
Diante de uma seleção entre outras áreas disponíveis no estado do Ceará e estados
adjacentes, a área do empreendimento atende satisfatoriamente todos os requisitos do
processo seletivo, destacando-se que neste processo foi decisiva a disponibilidade de
imóvel com boas condições eólicas e em situação legal e ambiental favorável ao
desenvolvimento do empreendimento.
Importante enfatizar, que no estudo de alternativas locacionais considerou-se serem as
áreas de implantação dos referidas centrais geradoras eólicas já licenciadas pelo órgão
ambiental, ou seja, que dispõem de licenças prévias, fato o qual não justificaria a
apresentação de outras áreas para a implantação dos projetos.
Quanto à localização dos aerogeradores dentro das áreas selecionadas, os estudos de
locação das torres levaram em consideração existência de espaços livres dentro dos
terrenos. A existência a Áreas de Preservação Permanente na área de implantação do
empreendimento foi também determinante para locação dos aerogeradores.
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Localização da Área do Empreendimento no Mapa do
Potencial Eólico Brasileiro – Região Nordeste

Fonte: Atrás do Potencial Eólico Brasileiro, BRASIL (2001).
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4.2. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS
Dentre as diversas fontes de energia existentes (petróleo, carvão mineral, gás natural,
nuclear, solar, biomassa, etc.), os empreendedores optaram pela energia eólica, por ser
esta uma fonte de energia renovável, limpa e abundante na região do município de
Itarema.
A seleção da turbina eólica no projeto do COMPLEXO EÓLICO ITAREMA se deveu à critérios
como disponibilidade de turbinas no período da construção do complexo eólico; custos de
compra, operação e manutenção; relação da energia gerada calculada / preço das
turbinas e minimização dos impactos sobre o terreno, buscando-se para isso a utilização
de um menor número de máquinas.
O modelo de aerogerador ACCIONA AWS125 de 3,0 MW de potência, a serem
empregados no COMPLEXO EÓLICO ITAREMA apresenta comprovada eficiência.

4.3. HIPÓTESE DE NÃO IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Sem a implantação do empreendimento o prognóstico para a área de influência direta do
projeto pode ser assim considerado:
 Os proprietários dos terrenos deixarão de agregar valor a suas propriedades e de
ganhar rendimentos extras, em complementaridade ao cultivo de cajueiro e coco-dabaía;
 Sem o empreendimento a população da região perderá oportunidades de empregos,
tanto diretos quanto indiretos e o município envolvidos deixará de contar com uma
nova fonte de arrecadação de impostos e tributos, além de uma importante
oportunidade para o crescimento econômico;
 Deixarão de ser injetados na rede nacional, 267,0 MW de energia, gerados de forma
sustentável e com baixo impacto ambiental.
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5. CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO

5.1. PROJETO BÁSICO DO COMPLEXO EÓLICO ITAREMA
5.1.1. Dimensionamento do Complexo Eólico
Um complexo eólico é composto por unidades geradoras individuais chamadas
aerogeradores ou turbinas eólicas, posicionadas de modo a captar a energia.
Os aerogeradores são instalados no topo de uma torre de concreto ou aço, de forma
cônica tubular, sendo apoiados sobre uma fundação em concreto armado, estaqueada
quando necessário, e interligados através de uma rede elétrica de média tensão
subterrânea ou aérea a uma subestação elevadora situada no interior do parque. Essa
subestação tem por finalidade elevar a tensão da geração a um valor apropriado ao
transporte da energia.
Resumidamente, os aerogeradores ou turbinas eólicas podem ser subdivididos em 3
partes: (a) os segmentos que formam a torre; (b) a nacele, que abriga os componentes
internos (gerador, sistemas de segurança, sistema de transmissão e conversão de
velocidade - caixa multiplicadora na maioria dos casos, existindo também aerogeradores
sem caixa multiplicadora); (c) o rotor, composto por 3 pás de fibra de vidro, com diâmetro
de 100 m, conectadas a um eixo principal ou cubo (hub), que transmite o movimento de
rotação das pás ao gerador através do sistema de transmissão, transformando a energia
cinética do vento em energia mecânica de rotação, que por sua vez é transformada em
energia elétrica por meio do gerador.
A nacele é orientável, rodando em torno de um eixo vertical, por forma a posicionar-se no
azimute do vento dominante.
As CGE’s que compõe o C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA utilizarão aerogeradores do modelo
ACCIONA AWS125 de 3,0 MW de potência. As naceles serão instaladas sobre torres
metálicas com 120,0 m de altura. As pás serão em fibra de vidro.
A turbina modelo ACCIONA AWS125 tem um rotor de diâmetro de 125,0 metros.
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Turbinas Eólicas ACCIONA AWS125 Instaladas no Brasil

Fonte: Memorial Descritivo (Rioenergy, 2014).

Desenho Ilustrado da Nacele com os Componentes da Turbina Eólica

Legenda: 1. Refrigerador de óleo; 2. Refrigerador do gerador; 3. Transformador; 4. Sensores ultrasônicos;
5. Controlador VMP-Top com conversor; 6. Grua de manutenção; 7. Gerador; 8. Acoplamento; 9. Sistema
de orientação; 10. Multiplicador; 11. Freio de parada prolongada; 12. Chassis; 13. Rolamento de pás;
14. Cubo do Rotor (Hub); 15. Pás; 16. Cilindro de controle de passo; 17. Controlador do Cubo do Rotor
Fonte: Memorial Descritivo (Rioenergy, 2014).
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Na área que abrange as instalações do C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA serão instalados ou
construídos:
 89 aerogeradores que incluem as respectivas torres, naceles, rotores de três pás e
transformadores;
 Plataformas de manobra para os guindastes;
 Vias de acesso internas;
 Subestações unitárias;
 Cabeamento elétrico;
 Subestação elevadora de tensão elétrica e respectiva casa de comando e controle.
A disposição dos aerogeradores a serem instalados no terreno destinado ao C OMP LEXO
E ÓLICO ITAREMA levou em conta aspectos técnicos, socioambientais e operacionais
relevantes para o empreendimento.
O controle operacional dos aerogeradores, dos parâmetros elétricos da energia produzida
e procedimentos de proteção são feito automaticamente a partir de um sistema de
controle computadorizado (inclui os sistemas de supervisão, proteção e controle) abrigado
na parte inferior e interna da torre metálica. Para tanto o sistema de controle utiliza
informações dos diferentes sensores instalados em vários locais da máquina.
Existirão equipamentos auxiliares no interior da nacele destinados à orientação do
conjunto de pás em relação ao vento e à sua travagem e imobilização quando tal situação
se fizer necessária. No topo da nacele serão instalados os sensores de medição da
velocidade e direção do vento. Na parte inferior da torre existirão os quadros de potência,
que recebem a energia produzida e um quadro de comando.

5.1.2. Rede de Distribuição Elétrica Interna e Subestação
As 11 (onze) centrais geradoras eólicas que compõem o complexo eólico contarão com
suas próprias redes internas de conexão elétrica (Sistema Coletor), levando a energia
produzida nos aerogeradores para a subestação elevadora de tensão (34,5/230 kV).

5.1.3. Interligação à Rede Elétrica
A conexão das CGE’s do C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA se fará através de uma linha de 34,5
kV que se conecta a subestação elevadora acima descrita, de onde parte uma linha de
transmissão em 230 kV, com extensão aproximadamente de 28,5 km até a Subestação
Acaraú II, de propriedade da CHESF.
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5.2. FASE DE IMPLANTAÇÃO
Nesta fase, o projeto materializa-se através das diversas atividades que devem ser
realizadas. É a fase construtiva do empreendimento a qual se consolida com o
desenvolvimento das seguintes ações: aquisição dos equipamentos, contratação dos
fornecedores de serviços de engenharia, instalação do canteiro, limpeza da
área/desmatamento, terraplenagem, drenagem, pavimentação dos acessos, edificações
(fundações, montagem das torres, instalação e montagem do aerogerador, montagem da
rede de distribuição, conexão elétrica, etc.) e subestação.

5.2.1. Contratação dos Empreiteiros / Mão de Obra
A mão de obra a ser utilizada para implantação do empreendimento compreenderá os
seguintes grupos de trabalhadores: trabalhadores da construção civil, trabalhadores do
setor eletromecânico e técnicos especializados, estimando-se a geração de 300
empregos diretos no pico da obra.
Os trabalhadores da construção civil serão empregados para construção da estrada de
acesso interno, das edificações, das fundações e das calhas a serem utilizadas no
cabeamento, entre outros serviços.
Para montagem das torres, dos aerogeradores e dos cabeamentos serão requisitados
trabalhadores especializados, sendo que parte desse pessoal será encaminhada pelos
fabricantes dos equipamentos.
A etapa de instalação do C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA terá participação de mão de obra
especializada de outros estados, o que permitirá uma troca de informações entre
especialistas, bem como treinamento da mão de obra local.

5.2.2. Instalação do Canteiro de Obras
Na área do C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA será instalado um canteiro de obras para dar
suporte às obras do complexo eólico. O canteiro de obras localizado na área da CGE
ITAREMA V.
Para a instalação dos canteiros de obras serão observadas as normas vigentes,
destacando-se a Norma Regulamentadora NR 18 – Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção, elaborada especificamente para a indústria da
construção civil.
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Layout da Usina de Concreto
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A montagem e instalação do canteiro de obras deverão atender ao armazenamento de
todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessária à execução dos serviços,
inclusive depósitos de materiais, bem como, construção de escritórios e demais
instalações.
O canteiro de obras contará ainda com uma usina de concreto e um pátio de estocagem
das pás, naceles e hubs (componentes dos aerogeradores).
Considerando a inexistência de rede de abastecimento de água, a água bruta necessária
às diversas atividades desenvolvidas no canteiro de obras será captada através de poços
profundos. Para o consumo humano será implantado um sistema de abastecimento de
água potável tratada.
Os poços a serem construídos serão outorgados pela SRH/COGERH.
No canteiro de obras será implantado um sistema de reaproveitamento de água. O
sistema consiste na coleta de águas cinza das edificações temporárias do canteiro de
obras e contará com rede coletora distinta e separada da rede de esgoto sanitário. A
utilização da água de reuso é para fins não nobres, como descarga de sanitários,
irrigação de jardins e canteiros, limpeza de pisos e etc. Este sistema se justifica na
necessidade de uso racional dos recursos hídricos, economizando água potável.
Para o tratamento dos esgotos gerados, o canteiro de obras contará com uma Estação
Compacta de Tratamento de Efluentes.
De acordo com a resolução do CONAMA N°. 307 de 05 de julho de 2002, que estabelece
as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, o
gerenciamento dos resíduos será feito de forma adequada para o não comprometimento
da qualidade ambiental da região.

5.2.3. Mobilização de Equipamentos e Materiais
A mobilização consiste na colocação, montagem e instalação no local da obra de todos os
equipamentos, materiais e produtos necessários à execução dos serviços, de acordo com
o cronograma pré-estabelecido. Todos os equipamentos a serem mobilizados ficarão
estacionados dentro da área do empreendimento, de forma a evitar transtornos nas áreas
de entorno do canteiro de obras.
Os componentes dos aerogeradores virão desmontados de fábrica e serão transportadas
em caminhões até o local dos parques eólicos.
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O transporte dos aerogeradores até a área do Complexo Eólico será feito através de
carretas especiais. A logística de entrega estará condicionada ao cronograma de
montagens destes equipamentos no Complexo Eólico.

Transporte de Segmento da Torre

Fonte: Casa dos Ventos, 2012.

Transporte da Pá

Fonte: Geoconsult, 2010.
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5.2.4. Melhorias das Vias de Acesso Externas
A região do empreendimento é servida por rodovias estaduais asfaltadas, notadamente as
CE-085 e a CE-433, que oferecem facilidades de acesso até a área do complexo eólico.
Das rodovias estaduais até a área do empreendimento existem também estradas vicinais
em revestimento primário e em boas condições de trafegabilidade, que caso seja
necessária sua utilização, serão melhoradas para atenderem as necessidades do projeto.

5.2.5. Construção das Vias de Acesso Internas
Dentro dos parques eólicos, as vias de acesso até cada um dos aerogeradores terão
cerca de 15,0 metros de largura para permitir a entrada de caminhões, guindastes, e
serviço de manutenção durante o período de operação do complexo eólico.
Não será necessária a construção de estradas asfaltadas, visto que o fluxo de veículos e
cargas se dará apenas no momento de montagem, manutenção e desmontagem do
aerogerador.
Depois do transporte e montagem do complexo eólico, os acessos serão utilizados
apenas para manutenção dos aerogeradores.

5.2.6. Construção das Fundações e Bases dos Aerogeradores
Outra grande parte das obras civis diz respeito às fundações da torre (em concreto
armado, estaqueada quando necessário).
A área abrangida pela fundação do aerogerador é de aproximadamente 280,0 m2 (18,80
m de diâmetro), sendo que a maior parte da área da fundação fica embaixo do solo.
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Cimentação da Base com as Armaduras de Engaste

Exemplo da Armadura do Bloco de Coroamento já com Coroa de
Ancoragem (em destaque)

Foto: Geoconsult, 2010.

5.2.7. Montagem das Torres e dos Aerogeradores
Os aerogeradores, ou turbinas eólicas, podem ser subdivididos em 3 partes: (a) os
segmentos que formam a torre (atualmente entre 80 e 120 metros de altura para as
turbinas comerciais de grande porte); (b) a nacele que abriga os componentes internos,
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onde estão o gerador, sistema de transmissão e conversão de velocidade (caixa
multiplicadora na maioria dos casos, existindo também aerogeradores sem caixa
multiplicadora); (c) o rotor, composto por 3 pás, que são conectadas a um eixo principal
ou cubo (hub).
As peças são montadas através do uso de um guindaste com capacidade de até 100
toneladas.
A torre é fixada numa base circular em concreto armado. Na parte central onde se apoia o
tubo, há um reforço de seção circular com ferragem de fretagem, onde é fixado o anel de
sustentação do tubo inferior da torre, conforme projeto e cálculos estruturais.
O corpo da torre do aerogerador é aço ou concreto, sendo composta várias seções unidas
uma a outra. As seções são formadas pela junção de segmentos verticais compondo um
tronco de cone. As seções são mantidas juntas uma a outra através da inserção de guias
de aço (macho) montadas na seção superior que se encaixam em furos guias (fêmeas) na
seção inferior. As juntas horizontais são preenchidas por cimento de alta resistência.
Os componentes do aerogerador (nacele, três pás e hub) também são acoplados à torre
com o uso de guindastes, podendo todo o conjunto ser elevado junto ou separadamente.

Ilustração da Etapa de Montagem Mecânica de um Aerogerador

Fonte: Camargo-Schubert.
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Montagem dos Aerogeradores

Fonte: Casa dos Ventos, 2012.

5.2.8. Montagem Elétrica
Após os trabalhos da montagem mecânica segue-se com os trabalhos no que se refere à
montagem elétrica.
Diversas são as ligações elétricas existentes no aerogerador após a montagem mecânica.
Todo aerogerador deverá possuir uma subestação unitária a qual servirá para transformar
a energia nos parâmetros exigidos pela concessionária, podendo desta forma realizar a
ligação na rede elétrica.
A energia elétrica gerada por cada um dos aerogeradores será transmitida ao seu
respectivo alimentador, instalado na nacele, envolvendo os dispositivos de proteção e
manobra necessários. Da nacele o aerogerador se conecta a disjuntores instalados na
base no interior da torre. Destes disjuntores saem os cabos isolados que compõem os
circuitos internos do parque eólico.

5.2.9. Cabeamento Elétrico
O cabeamento de controle e o cabeamento elétrico acompanharão as vias de acesso
internas, sendo todo ele aéreo. Para instalação deste cabeamento serão utilizados postes
rurais modelo padrão CHESF/Coelce.
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5.2.10. Interligação Elétrica
Esta ação compreende montagem eletromecânica, instalação dos cabos elétricos e
lógicos, e instalação dos postos de transformação e do posto de medição e proteção,
através dos quais os parques eólicos se interligarão a rede da CHESF. Este serviço
deverá ser feito por empresa especializada.

5.2.11. Testes Pré-operacionais e Comissionamento
A regulagem dos sensores que irão manter a constância da voltagem na geração de
energia elétrica e o sistema de monitoramento que garantirá uma operação segura e
confiável será testada nesta fase. Somente depois de todos os ajustes para produção
segura da energia elétrica é que o sistema será considerado apto para operação.

5.2.12. Desmobilização da Obra
Após o término da obra, as estruturas dos canteiros de obras como: escritório, banheiros,
vestiário e almoxarifados, serão desmobilizados. Todas as instalações provisórias serão
retiradas, ficando apenas as benfeitorias previstas no projeto executivo do C OMP LEXO
E ÓLICO ITAREMA.

5.3. FASE DE OPERAÇÃO
5.3.1. Produção de Energia Elétrica
A etapa de Operação tem início a partir dos testes de comissionamento dos
equipamentos e se inicia com a obtenção da Licença Ambiental – Licença de Operação
(LO). É constituída pela geração de energia a partir do vento, mitigação de impactos
ambientais e a administração do empreendimento.
Conforme mencionado anteriormente, o C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA tem como finalidade a
geração de energia elétrica a partir do vento. Essa produção de energia ocorre da
seguinte forma:
•

O vento circula pela área abrangida pelas pás do aerogerador.

•

A força do vento gira as três pás que propulsionam o rotor. Este se conecta com o
eixo principal que move um gerador.
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•

Dentro da turbina há um multiplicador de velocidade o qual se acopla ao rotor. Isto
permite que o gerador produza velocidade.

•

A eletricidade é enviada por cabos que descem pelo interior da torre e se conectam
a uma rede de energia.

•

Essa energia flui até a subestação elevadora de tensão localizada no complexo
eólico e depois é transmitida através de linhas de transmissão até as subestações.

A energia elétrica produzida no complexo eólico será escoada através de uma linha de
transmissão, uma para a Subestação Acaraú II, localizada em Acaraú - CE, a qual
permitirá a conexão ao Sistema Interligado Nacional (SIN).
A previsão de vida útil do complexo eólico é de 20 anos de produção contínua, podendo
ser prorrogado para 25 ou 30 anos, a depender das condições de mercado.

5.3.2. Manutenção dos Equipamentos
Durante a operação do complexo eólico não haverá a necessidade de manter uma grande
quantidade de pessoal para a sua manutenção e operação. Serão contratados cerca de
10 funcionários, nos cargos: operadores de subestação, auxiliares de serviços gerais,
vigilantes e gerente de operação e manutenção.
De maneira geral, com relação ao monitoramento, todo o controle operacional da
máquina, dos parâmetros elétricos de energia produzida e procedimentos de proteção são
feitos automaticamente a partir de um sistema de controle computadorizado, que inclui os
sistemas de supervisão, proteção e controle, abrigado na parte inferior e interna da torre
metálica. Para tanto, o sistema de controle utiliza informações dos diferentes sensores.
Serão efetuadas campanhas de medições baseadas em reconhecidos procedimentos, de
forma a determinar os níveis de ruído emitidos pelo complexo eólico. Caso seja
necessário, serão feitos ajustes de maneira que os níveis de ruído se tornem aceitáveis e
compatíveis com as Normas Brasileiras aplicáveis.
As fontes de ruído mais críticas durante a operação do Complexo Eólico serão os
aerogeradores e as subestações. As emissões no perímetro do complexo eólico não
deverão exceder os limites estabelecidos pela legislação.

5.4. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
O prazo total previsto para implantação do C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA é de 13 meses a
contar da emissão da Licença de Instalação do empreendimento.
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Cronograma de Implantação do Empreendimento
Atividades

Meses
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Mobilização
Canteiro de obras
Supressão vegetal
Terraplenagem para construção das vias de acesso
Pavimentação das vias de acesso
Drenagem
Estaqueamento das fundações
Concretagem das bases e fundações
Construção da subestação e casa de controle / concretagem
Finalização das plataformas
Montagem das turbinas / Equipamentos elétricos e de medição / cabeamento / interligação
elétrica / teste pré-operacionais / comissionamento
Desmobilização da obra
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6. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO

A área de influência ambiental de um projeto ou empreendimento corresponde ao espaço
físico, biótico e socioeconômico susceptível de alterações como consequência da sua
implantação e operação.
Neste sentido, o planejamento dos estudos deve flexibilizar seus limites, de forma a
considerar as inter-relações nos seus diversos níveis. Nesse caso, o diagnóstico
ambiental se compõe em estudos tomando por base duas áreas em que os impactos
terão influências distintas, sendo assim denominadas: área de influência direta e área de
influência indireta.
A área de influência do empreendimento é definida em função das previsões de seus
impactos ambientais.

A Área de Influência Direta é a área onde os efeitos são produzidos diretamente por uma
ou várias ações do empreendimento. Geralmente a AID compreende a área de interferência
física do empreendimento, ou seja, o espaço físico das intervenções, e seu entorno mais
próximo.
A Área de Influência Indireta é aquela onde os impactos ambientais se refletem de
forma indireta.

Para o projeto do C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA foram definidas as seguintes áreas de
influência:
Área de Influência Indireta (AII): compreende para os meios físico, biótico e
socioeconômico, os componentes ambientais inserido no território do município de
Itarema.
Área de Influência Direta (AID): compreende para os meios físico e biótico os
componentes ambientais inseridos dentro do limite das poligonais que compõe a área de
implantação do empreendimento. Para o meio socioeconômico, a AID é representada
pela área de implantação do empreendimento e pelas comunidades existentes em seu
entorno, a saber: Água das Velhas, Campestre, Caraúbas, Corguinho, Córrego de Jucá,
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Córrego Grande de Cima, Gerais, Porto dos Barcos e São Vicente que fazem parte da
sede de Itarema; a sede do distrito de Almofala, com algumas das suas localidades, as
quais são: Águas Belas, Brejo, Córrego São Miguel, Morro do Comum, Morro da Sinhá,
Panã de Baixo e Sítio Alegre.
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Área de Influencia do Empreendimento
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Localização das Comunidades Existentes na Área de Influência Direta
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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Objetivando conhecer bem a região onde será implantado o COMPLEXO EÓLICO ITAREMA foi
feita uma caracterização ambiental com base em diferentes aspectos associados aos
meios físico, biótico e socioeconômico.
No que se refere ao meio físico, destacam-se as informações sobre o solo e subsolo, as
águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões
do solo e os corpos d’água.
Quanto ao meio biótico procurou-se levantar a vegetação existente na área de
implantação do projeto e a fauna associada, para que, no projeto final, se fizesse o menor
desmatamento possível e sem que fossem afetadas espécies ameaçadas de extinção.
A qualidade ambiental e de vida das comunidades que vivem no entorno da área do
complexo eólico foi analisada cuidadosamente, para que se possa garantir que o
empreendimento seja benéfico para a região, não trazendo impactos sociais, econômicos
e culturais que não possam se resolvidos a contendo da população local.

7.1. MEIO FÍSICO
7.1.1. Clima e Qualidade do Ar
O clima da região é classificado como Aw’, que se caracteriza por um tipo climático
tropical, chuvoso, quente e úmido, com chuvas no verão e precipitações máximas no
outono.
O período chuvoso inicia-se no mês de dezembro, passando a ter chuvas mais fortes a
partir de janeiro, sendo mais intensas e praticamente diárias nos meses de março e abril.
O período mais seco ocorre dos meses de agosto a novembro. A pluviometria média do
município de Itarema é de 1.193,934mm.
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Distribuição Média Mensal da Precipitação

Fonte: Geoconsult.

A região apresenta temperatura média anual de 27,0 °C. A temperatura média das
mínimas fica em torno de 22,9°C e a média das máximas na faixa de 31,8 °C.
O período mais quente ocorre nos meses de outubro a dezembro, ficando em torno de
28°C. A partir de dezembro a temperatura cai até 26,3°C, registrados de junho a julho, no
final da temporada de chuvas na região.

Distribuição Média da Temperatura do Ar

Fonte: Baseado em dados da Estação Meteorológica de Acaraú (INMET).
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A insolação apresenta uma configuração inversa em relação à umidade relativa do ar ao
longo do ano. Isto é, menos insolação nas épocas de chuvas e mais insolação nos
períodos secos. A insolação total média anual fica em torno de 2.815,3 horas de sol, com
uma média mensal de 234,6 horas.
No 1º semestre do ano, onde se tem a ampla concentração pluviométrica e uma queda
das médias térmicas, os ventos apresentam uma média de 3,4 m/s, onde o mês de abril
(de maior pluviosidade) apresenta uma velocidade média de apenas 2,7 m/s. Ao longo do
2º semestre, com a redução dos índices de pluviosidade e o aumento das médias de
temperatura, os ventos apresentam uma média de 4,5 m/s, sendo que em setembro, a
velocidade alcança 5,6 m/s.
O painel climático da região tem como característica os indicadores a seguir:
Pluviosidade média total anual (Itarema) ............................................ 1.193,93 mm
Período mais chuvoso.............................................................................. Fev./mai.
Mês de maior pluviometria .................................................................... Março
Evaporação total anual ........................................................................... 1.935,2 mm
Temperatura média anual ...................................................................... 27 ºC
Umidade relativa média anual ............................................................... 79%
Insolação anual ........................................................................................ 2.815,3h
Período de maior insolação .................................................................... Set./Nov.
Período de menor insolação ................................................................... Mar./Mai.
Velocidade média anual dos ventos ...................................................... 4,5 m/s
Período de maiores ventanias ................................................................ Set./Nov.
Direção Predominante dos Ventos........................................................ E

Níveis de Ruídos
A área do COMPLEXO EÓLICO ITAREMA se caracteriza como uma zona rural na qual se
pratica a agricultura e pecuária. Deve-se destacar que a área apresenta muitas
plantações de coqueiro e cajueiro, além de algumas manchas de vegetação. Apresenta
um considerável fluxo de veículos, destacando-se nos trechos próximos das CE’s 085 e
433.
Para a caracterização da pressão sonora na área do complexo eólico foram realizadas 12
(doze) medições. Os resultados das medições dos níveis de ruídos realizadas na área
apresentam uma correlação associável às atuais características naturais e de uso e
ocupação do solo, considerando-se ainda a variação horária.
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As variações se devem a principalmente à circulação de veículos, motos, ocorrência de
ventos mais intensos, ou ainda pela presença de aves, e a presença de pessoas
conversando nas proximidades. Os resultados das medições dos níveis de ruídos
realizados na área de influência direta são apresentados a seguir.

Resultado das Medições do Nível de Ruídos
Pontos de
Medição

Valor Médio (dB)

Valor Máximo (dB)

Valor Mínimo (dB)

P01

61,7

70,2

55,4

P02

74,2

84,5

59,8

P03

88,4

91,5

81,9

P04

88,1

94,5

75,8

P05

71,5

86,5

56,3

P06

70,0

83,9

60,6

P07

75,9

90,5

57,5

P08

72,9

93,7

53,4

P09

64,4

84,5

51,7

P10

59,0

73,1

45,0

P11

75,8

84,5

68,7

P12

76,8

83,9

66,3

Médias

73,2

85,1

61,0

Fonte: Geoconsult, relatório interno.

A análise integralizada das medições na área do COMPLEXO EÓLICO ITAREMA resulta em
uma pressão sonora média de 73,2 dB, sendo a média das máximas de 85,1 dB e a das
mínimas de 61,0 dB. Frisa-se que estes valores são variáveis em função da atuação dos
agentes que influenciam nas medições, tais como a intensidade dos ventos; a presença
humana, registrada através das conversas e da passagem de veículos, destacando-se
entre estes as motos; e a presença de animais.

Qualidade do Ar
Na região, a atividade econômica predominante é a agricultura, destacando-se o cultivo
de coco-da-baía. Assim, a qualidade do ar na AII apresenta-se, de um modo geral, de boa
qualidade, o mesmo se considerando para a AID que apresenta as mesmas
características.
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Mapa de Localização dos Pontos de Medição de Ruídos
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7.1.2. Terra (Geologia)
No município de Itarema predomina a unidade geológica Formação Barreiras, constituída
depósitos de material arenoso a argilo-arenoso, ou argiloso que tem aproveitamento na
economia local com a extração de areia e barro. Encontram-se ainda, próximos da costa,
acumulações recentes como os depósitos formados no leito da praia, pós-praia e dunas.
Tanto no interior como próximo à costa constatam-se depósitos arenosos no leito dos
riachos e rio da região.
A
Área
de
Influência
Direta
do
empreendimento COMPLEXO EÓLICO ITAREMA
está inserida na área de ocorrência do
arenito da unidade Formação Barreiras. Nas
escavações encontradas na área do
empreendimento se vê a Formação Barreiras
com uma cobertura arenosa esbranquiçada
cobrindo níveis avermelhados de areia com
argila, gradando para argilas com areia. Este
material é aproveitado na construção civil.

Exposição da Formação Barreiras.
Além dos sedimentos da Formação Barreiras, merecem destaque na área do
empreendimento, principalmente na área de implantação da CGE Itarema I os corpos
eolianiticos, ou cascudos como é popularmente conhecido.
A cimentação seria devido a uma ação direta
do mar, com idade de, no mínimo, 4.000
anos. Esta geração ocorre de modo na região
do estudo, sendo mais comumente
encontrada em diversos setores do litoral
oeste do Ceará.
Os eolianitos se destacam em meio à
paisagem, não só pelas altimetria da
ocorrência, mas também pela singularidade
das formas de ocorrência. Nos cortes feitos
Eolianito ou Cascudo
na beira da estrada para o Morro da Sinhá,
se pode observar a estratificações plano-paralelas e/ou cruzadas bem evidenciadas pelas
deposições de grãos de areia.
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De acordo com o Cadastro Mineiro, no município de Itarema estão registrados 15 (quinze)
processos mineiros para a exploração das seguintes substancias minerais: arenito (1);
quartzito (3); areia (3); argila (7) e granito (1).

7.1.3. Formas do Terreno (Geomorfologia)
A região do estudo compõe-se dos seguintes domínios geomorfológicos: Depressão
Sertaneja, Tabuleiros Pré-Litorâneos, Planície Fluvial e Planície Litorânea.
A planície litorânea define o limite norte da área da CGE ITAREMA I, assim inclui-se a
descrição da mesma dentro da geomorfologia local, considerando a planície praial, a
planície de deflação, a planície flúvio-marinha.
Em termos altimétricos, destacam-se na Área de Influência Direta as elevações do campo
de eolianito. De acordo com o levantamento altimétrico fornecido pelo empreendedor,
estas elevações podem chegar a 23,0 m, cerca de 20,0 m acima do nível do Lagamar do
Sargento.
As dunas fixas encontradas no setor sul da área da CGE ITAREMA I também alcançam a
altitude de 23,0 m.
A maioria das áreas destinadas à implantação das Centrais Geradoras Eólicas está
inserida no contexto dos Tabuleiros Pré-litorâneos, caracterizado pelo relevo planificado.
Os usos agrícolas das áreas intensificaram a planificação do terreno com intervenções
mecânicas.
Ressalta-se que os terrenos de tabuleiro
apresentam uma elevação de norte para sul.
O aerogerador instalado no ponto mais baixo
(ITA-I-01) até o que ficará no ponto mais
elevado (ITA-XI-08) a diferença altimétrica é
de 27,90 m. O ITA-I-01 será instalado na
zona de transição do tabuleiro para a planície
flúvio-marinha, em terreno alterado por
atividades de carcinicultura, na cota de 2,787
m. O aerogerador a ser instalado na cota
mais elevada, ITA-XI-08 em 30,685 m, situase no extremo sul do complexo eólico.

Neossolo Quartzarênico.

Terreno plano de tabuleiro.

Os riachos que recortam estas áreas não apresentam incisões significativas do terreno
dos tabuleiros. Estes cursos se apresentam sem calhas definidas, mas estabelecidas pelo
rebaixamento gradual do terreno em direção ao eixo do curso d’água, associando-se com
as calhas em “V” aberto dos córregos.
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Localização dos Processos Mineiros e Ocorrências Minerais
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7.1.4. Solos (Pedologia)
A região é composta por quatro tipos principais de solos essenciais: Planossolos,
Argissolos Vermelho-amarelos, associado com Luvissolo; Neossolos Quartzarênicos e
Planossolo. Em escala de detalhe encontra-se o Planossolo seccionado em Neossolo
Flúvico e Gleissolo.
Na área de implantação do COMPLEXO EÓLICO ITAREMA predominam as classes de solo
Argissolo Vermelho-amarelo; Neossolo Quartzarênico; Gleissolo e Neossolos flúvicos.
O Neossolo Quartzarênico se destaca pelo
material arenoso, coloração esbranquiçada,
constituição
quartzosa
com
grãos
apresentando brilho vítreo.
Por sua vez, os neossolos flúvicos se
caracterizam por serem formados a partir do
fluxo hídrico dos cursos d’água que recortam
a área do complexo eólico em diversos
setores. Nestes solos é comum o
desenvolvimento de gretas de contração nos
períodos de maior evaporação,

Neossolo quartzarênico.

7.1.5. Recursos Hídricos (Hidrologia/Hidrogeologia)
O município de Itarema encontra-se inserido no contexto espacial da bacia do Litoral. Sob
esta designação agrupa-se um conjunto de bacias que drenam no sentido sul-norte,
desaguando no Oceano Atlântico. No município de Itarema, a Bacia Hidrográfica do
Litoral compreende 3 (três) sub-bacias:
 Aracatimirim – ocupando a maior parte do município compreendendo o rio que lhe
empresta o nome e os principais recursos hídricos da AII.
 Zumbi – compreendendo o setor noroeste do município, incluindo o Córrego do
Riacho e a Lagoa Seca.
 Aracatiaçu – no setor nordeste do município, contendo como principal recurso
hídrico o Córrego da Barbosa.
As fontes de abastecimento das comunidades do município estão baseadas na captação
de água de poços profundos. Os poços escavados, predominantemente no domínio
hidrogeológico do Barreiras, apresentam profundidades variadas, chegando até 165,0 m,
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profundidade média é de 54,94 ha. O nível estático médio é de 4,67 m de profundidade,
enquanto que o nível dinâmico a profundidade média é de 33,41 m.
Em termos de recursos hídricos superficiais,
a área do C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA
apresenta diversos córregos, algumas
lagoas e um lagamar, o Lagamar do
Sargento.
O Lagamar do Sargento constitui-se o
principal recurso hídrico superficial. Este
ocorre no setor norte da área estudada,
entremeando as áreas da CGE ITAREMA I.
O lagamar tem ocupa uma superfície de
Lagamar do Sargento
73,11 ha e se forma na baixada encontrada
entre os corpos de eolianitos e o Tabuleiro Pré-litorâneo. Além de acumular as aguas
pluviais, o Lagamar do Sargento recebe aporte hídrico de um riacho que nasce na
localidade de Morro do Comum.
Um dos córregos que se destaca na área é o Córrego José do Engenho, situado na área
da CGE ITAREMA IV. Devido estar situado próximo da CE-085 e ter largura e
profundidade necessárias para o lazer, este recurso hídrico é muito procurado pela
comunidade.
Quanto à qualidade da água, em termos aparentes (percepção visual), a maioria deles
apresenta boa qualidade, não se observando carga de material em suspensão ou
colorações anormais. Não se observou ainda o escoamento de materiais poluentes, nem
a deposição dos mesmos nas margens dos riachos.

Resultados das Analises Laboratoriais das Amostras de Água
PARÂMETROS
Latitude N (m)
Longitude W (m)
Coliformes Fecais Nmp/100ml
DBO (mg /L)
Fósforo Total (mg /L)
Nitratos (mg /L)
Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L)
Oxigênio Dissolvido (mg/L)
pH
Salinidade (G/L)
Sólidos Totais (mg /L)
Turbidez (UT)

AMOSTRA 02

AMOSTRA 03

AMOSTRA 04

V.M.P.

400.972

404.271

402.703

---

9.671.293
< 300
120
0,48
< 0,10
1,38

9.676.093
> 110.000
102,4
1,82
< 0,10
0,22

9.675.812
740
121,7
1,22
< 0,10
0,22

--< 5.000
60,0
< 0,030
10,0
5,0

4,59
6,47
0,64
837,0
46,0

6,03
6,51
2,0
2.673,5
11,2

6,03
6,51
< 0,10
192,5
9,23

>3
6,0 A 9,5
NE
NE
5

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido; NE – Não especifico nesta Resolução.
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Na área da CGE ITAREMA XI foi identificado um poço com agua extravasando em 2012, já
em 2014 o mesmo poço não apresentava o mesmo fluxo.

7.2. MEIO BIÓTICO
O estudo do meio biótico e o conhecimento da realidade florestal da área são importantes
para assegurar o desenvolvimento sustentável na região de desenvolvimento do projeto.
Para isso foram estudados os ecossistemas naturais – a fauna e a flora, destacando as
espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e
ameaçadas de extinção, as áreas de preservação permanente e as unidades de
conservação.
O que é ecossistema?
É um sistema natural, aberto, que inclui em certa área, todos os fatores
físicos e biológicos daquele ambiente e suas interações.

7.2.1. Flora
A vegetação nativa tem um papel fundamental no equilíbrio ambiental, já que protege o
solo, fornece alimento e abrigo para a fauna e controla o regime das chuvas e da poluição
atmosférica.
Neste sentido, o conhecimento da biota para o diagnóstico das
condições ambientais e consequente avaliação dos potenciais
efeitos das intervenções antrópicas sobre o meio afetado. Dentro
do contexto do projeto COMPLEXO EÓLICO ITAREMA, torna-se
importante o conhecimento dos ecossistemas locados tanto na
área de influência indireta, que compreende o município de
Itarema, como da área de influência direta do empreendimento, a
fim de se identificar potenciais impactos a serem causados pelo
projeto.

O que é biota?
É o conjunto de
seres vivos de um
ecossistema, o que
inclui a fauna e a
flora.

As fitofisionomias encontradas nos ambientes terrestres e aquáticos da área do
empreendimento são:
 Vegetação Pioneira Psamófila,
 Vegetação com Influência Fluviomarinha (Mangue),
 Vegetação Subperenifolia de Dunas,
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 Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Ribeirinha/ Lacustre e
 Vegetação com influência Antrópica.

Vegetação Pioneira Psamófila
Um tipo de vegetação que se desenvolve em
condições adversas como solo arenoso,
salino e ácido, em geral planícies de
deflação, mas está presente também em
algumas porções de dunas móveis. No caso
do C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA, este
fisionomia se concentra em uma pequena
porção do setor norte na CGE Itarema I.
As espécies que ocorrem apresentam baixa
diversidade,
sendo
esta
fisionomia
Vista geral da vegetação pioneira psamófila.
representada
por
poucas
espécies,
geralmente composta por indivíduos herbáceos como Pectis apodocephala (cominhobravo), Remirea maritima (pinheirinho-da-praia), Cyperus maritimus (capim-da-praia) e
Ipomoea asarifolia (salsa).

Vegetação com Influência Fluviomarinha – Mangue
A flora do manguezal é única pois as
espécies que apresenta são exclusivas dele,
sendo plenamente bem adaptadas ao
ecossistema pois possuem mecanismos de
controle osmótico e eliminação de sal
devido ao ambiente com a água salobra da
zona estuarina. Algumas espécies possuem
estruturas especializadas para se fixar na
lama, aerênquima nas raízes, para garantir
o suprimento de oxigênio no solo anóxico, e
viviparidade dos propágulos (VANNUCCI,
1999).

Vista geral da vegetação de mangue

A vegetação característica de mangue encontra-se inserida em uma porção no setor norte
da CGE Itarema I. As espécies mais representantes dessa fitofisionomia são Avicennia
germinans (mangue-preto), Avicennia shaueriana (mangue-preto), Conocarpus erectus
(mangue-de-botão).
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Vegetação Subperenifolia de Dunas
Esta vegetação caracteriza-se como uma
mata aberta predominantemente arbustiva,
geralmente formando moitas ,intercaladas
com uma vegetação herbácea, e cuja altura
dos indivíduos não ultrapassa os 3 metros,
estando associada a plantios de Cocos
nucifera (coco). Além disso, esta fisionomia
ocorre associada a Copernicia prunifera
(carnaúba), em setores isolados no interior
da poligonal da CGE Itarema I.

Vista geral da vegetação de dunas
Essa vegetação ocorre em porções dos CGE Itarema I e II, porém em áreas que não
terão intervenção direta do empreendimento. As principais espécies são Byrsonima
crassifolia (murici), Anacardium occidentale (cajueiro), Cnidoscolus urens (cansanção)

Floresta Estacional Semidecidual – Mata de Tabuleiro
Caracteriza-se
como
uma
vegetação
tipicamente arbustiva-arbórea nos limites
dos tabuleiros pré-litorâneos onde se
percebe a característica de uma mata
aberta. Esse tipo de mata geralmente
ocupam extensas áreas de planície ou
tabuleiro costeiro, de origem terciária, com
suas espécies distribuídas ao longo de um
gradiente climático (sentido litoral-interior).
Neste setor os animais encontram maior
Vista geral da vegetação de tabuleiro
oportunidade de abrigo quando comparado
à outros ambientes dentro do mesmo terreno. Devido à vegetação apresentar porte mais
elevado e adensado, os animais podem encontrar mais facilmente locais para descanso e
reprodução.
As espécies mais comuns deste ambiente são: Croton sonderianus (mameleiro),
Anacardium occidentale (cajueiro), Caesalpinia pyramidalis (catingueira).
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Ambientes Dulcícolas - Vegetação Ribeirinha / Lacustre
São os ecossistemas dulcícolas que
compreendem as planícies fluviais e regiões
inundáveis, regiões que apresentam boas
condições
hídricas
e
solos
férteis,
favorecendo o desenvolvimento de uma
cobertura vegetal com fisionomia de mata de
ciliar, por vezes dominada por carnaúbas,
que contrasta na maioria das vezes com a
vegetação dos setores adjacentes.
Esta classe ocorre no entorno de lagoas
existentes nas CGEs Itarema II, Itarema III,
Itarema IV e Itarema V. e as espécies mais comuns são, Ipomoea pes-caprae (salsa de
praia), Cyperus ligulares (tiririca) e Ipomoea assarifolia (salsa).

Vista geral da vegetação lacustre

Vegetação com influência Antrópica
a vegetação com influencia antrópica
englobam as áreas agrícolas, áreas de
vegetação em pousio, capoeira, pastagens
e solo exposto.
O modelo produtivo encontrado pelos
produtores rurais da região é diferenciado
em 2 (dois) cultivos distintos, sendo
majoritária a produção de Cocos nucifera
(coco) seguido do cultivo de Anacardium
occidentale (caju), cultura de subsistência
também são encontradas, entretanto de
forma mais escassa.
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Representantes da Flora Local

A

B

C

D

E

F

Legenda: A – Fruto de um Indivíduo da família Myrtaceae; B – Crotalaria retusa (guizo de cascavel)
detalhe para os frutos; C – Flor de Turnera sp (chanana); D – Flor de Solanum sp (jurubeba); E – Fruto de
Cucumis sp (maxixe) com fruto; F – Flor de Passiflora sp (maracujá).
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G

H

I

J

K

L

Legenda: G – Flores de Handroanthus impetiginosus (ipê roxo); H - Fruto de Himatanthus drasticus
(janaguba); I – flor de Mimosa misera (malícia); J – Fruto de Mouriri guianensis (gurguri)- K – fruto de
Annona coriacea (araticum) L – flor fechada de Ipomoea asarifolia (salsa)
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7.2.2. Fauna
Dentre as espécies da fauna as aves foram as mais
visualizadas, sendo registradas para a área: beija-flor-dabarriga-branca, rolinha-caldo de feijão, rolinha picui, urubuda-cabeça-preta, anu-preto, anu-branco, corrupião, sabiá-dapraia, bem-te-vi, carcará, gavião-carijó, tetéu e noivinha, e
espécies características de regiões de praia como batuíra-decoleira, batuíra-de-bando, maçariquinho, vira-pedras, gaivotade-cabeça-cinza, maçarico-rasteirinho, trinta-réis-de-bicopreto dentre outros.

O que é fauna?
É o termo coletivo para
vida animal de uma
determinada área ou
período.

As espécies de mamíferos levantadas para a área foram: raposa, guaxinim, tatu, cassaco,
peba, preá e rabudo e algumas espécies de morcegos.
Quanto à herpetofauna, foram registrados para a área: jibóia, jararaca, tijubina, correcampo,iguana, coral, falsa coral, calango, lagartixas e teju.

Representantes da Fauna – Anfíbios e Répteis

A

B

C

D

Legenda: A - Indivíduo da espécie Tantilla melanocephala capturado por pitfall; B – individuo da espécie
Cnemidophorus pyrrhogularis bastante encontrado na área, capturado por pitfall; C - Nadadeira de
Chelonia mydas com identificação do Projeto TAMAR encontrada na área; D – indivíduos da espécie
Iguana iguana (camaleão). Encontrado morto e fotografado.
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E

F

Legenda: E - individuo da espécie Vanzosaura rubricauda (lagarto do rabo vermelho) muito capturado por
meio de pitfall; F - individuos representantes do grupo anura, capturados por rede de arrasto.

Representantes da Fauna – Morcegos

A

B

C

D

Legenda: A - Indivíduo da espécie Artibeus sp capturado por rede de neblina; B – individuo da espécie
Carollia sp capturado por rede de neblina; C – indivíduos da espécie Glossophaga sp. capturado por
rede de neblina; D – Indivíduo da espécie Myotis sp capturado por rede de neblina.
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Representantes da Fauna – Aves

A

B

C

D

E

F

Legenda: A - Indivíduo da espécie Amazilia leucogaster (beija-flor-de-barriga-branca); B – individuo da
espécie Milvago chimachima (gavião carrapateiro); C – indivíduos da espécie Athene cunicularia (coruja
boraqueira); D – indivíduos da espécie Guira guira (anu-branco) E - individuo da espécie Piaya cayana
(alma de gato); F – Macho da espécie Piranga flava (sanhaçu de fogo).
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G

H

I

J

K

L

Legenda: G - Indivíduo da espécie Charadrius semipalmatus (batuíra de bando); H – individuo da espécie
Calidris pusilla (maçarico rasteirinho); I – indivíduos da espécie Charadrius collaris (batuíra de coleira).
Encontrado morto e fotografado; J – individuo da espécie Calidris alba (maçarico branco); K - Indivíduo da
espécie Egretta thula (garça branca pequena); L- individuo da espécie Gelochelidon nilotica (trinta reis de
bico preto) em destaque
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7.2.3. Espécies Endêmicas, Raras, Ameaçadas de Extinção, de Valor
Econômico e de Interesse Científico
O que é espécie endêmica?
É aquela cuja distribuição natural está limitada a uma determinada região.
O que é espécie ameaçada de extinção?
Uma espécie ameaçada é uma espécie cujas populações estão decrescendo
a ponto de colocá-la em risco de desaparecimento.

Com relação as plantas, não foram levantadas espécies ameaçadas de extinção.
Considerando-se a Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção
registrou-se na área apenas a ocorrência de Leopardus tigrinus (gato-de-mato) que
integra a lista na categoria Vulnerável.
Considerando as listas internacionais (CITES e IUCN), outras espécies que ocorrem na
área aparecem com algum status de ameaça, como raposa, guaxinim, preá, peba, tatu e
gambá (ou ticaca). Para a avifauna apenas a espécie Calidris pusilla está citada como
quase ameaçada pela lista vermelha da IUCN .

7.2.4. Área de Preservação Permanente
De acordo com os levantamentos realizados em campo e tomando-se por base a
legislação ambiental acima referida, na área de implantação do COMPLEXO EÓLICO
ITAREMA existem as seguintes Áreas de Preservação Permanente:


Faixa marginal com 30,0 (trinta) metros de largura, para os cursos d’água de
menos de 10,0 (dez) metros de largura, a partir da borda do leito regular dos
cursos de água que drenam a área.



As áreas no entorno das lagoas naturais com larguras de 100,0 (cem) metros,
entorno dos lagamares, e faixa marginal será de 50,0 (cinquenta) metros nas
demais lagoas.



As áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento
ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental
do empreendimento (Incluído pela Lei N°. 12.727, de 2012).



As áreas nos entornos dos represamentos de cursos d’água naturais em faixa
marginal com largura mínima de 15,0 metros no entorno dos reservatórios
artificiais.



As restingas, como fixadoras de dunas.

COMPLEXO EÓLICO CHAPADA DO PIAUÍ – CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ / PI
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)

- 75



Os manguezais, em toda a sua extensão.

Inclui-se os eolianitos ou cascudos como Área de Preservação Permanente estabelecida
pela Lei Estadual N°. 13.796, de 30 de junho de 2006.

7.2.5. Unidades de Conservação
No contexto da área do município de Itarema é identificada uma Unidade de Conservação
de Área de Proteção Ambiental - APA do Lagamar, reconhecida pela Lei Municipal de N°.
118, de 28 de outubro de 1995, a qual dista cerca de 1.350,0 m do ponto mais próximo da
área do Complexo Eólico.
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7.3. MEIO SOCIECONÔMICO
O município de Itarema compreende a área de Influência Indireta do empreendimento
COMPLEXO EÓLICO ITAREMA, do qual será apresentado um resumo da dinâmica
socioeconômica do mesmo.

7.3.1. Sinopse Socioeconômica do Município de Itarema
Conhecendo o Município de Itarema

Itarema foi constituído município em 1985, é formado pelo distrito sede, distrito de
Almofala e o distrito Carvoeiro, compondo uma área de 720,662 m² com densidade
demográfica de 52,00 hab/km², dista de Fortaleza 185 km. Possui um Índice de
Desenvolvimento Humano – IDHM de 0,606 considerado de médio desenvolvimento,
requerendo a implantação de políticas públicas que melhorem o patamar de educação,
saúde e renda do município.
O acesso principal a Itarema é a rodovia estadual CE-085, tendo como ponto de
referencia a capital Fortaleza. A outra via, a qual dá acesso ao distrito de Almofala e
varias localidades rurais é a CE- 433.
Itarema
apresenta
importantes
equipamentos
históricos
e
turísticos,
cabendo destacar a Igreja Nossa Senhora
de Fátima, construída em 02 de janeiro de
1954, onde é celebrada a Festa da
Padroeira é marco referência do município
de Itarema.

Igreja Nossa Senhora de Fátima
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A População
Em 2010 existia no município de Itarema uma população de 37.471 pessoas e no ano de
2013 a população já estava em 39.494 habitantes, representando um crescimento
geométrico com relação ao ano de 2010 de aproximadamente 1,76%.
Em 2010, 21.533 pessoas moram na zona rural de Itarema, e 15.938 moram na zona
urbana. O maior número de pessoas, que moram no município estava na faixa de idade
entre 15 a 60 anos (22.320 ou 59,59%), as quais estavam aptas a exercerem suas
atividades profissionais no mercado de trabalho de Itarema.

Aspectos de Infraestrutura

Itarema possuiu 10.938
domicílios
particulares
Habitação
permanentes, sendo que
do total de domicílios 8.944 são domicílios
particulares ocupados com população
permanente e 1.454 são domicílios
particulares não ocupados (Censo IBGE,
2010).
Nas residenciais instaladas na sede
municipal de Itarema predominam as,
construídas
em
alvenaria
e
com
revestimento.

Edificações residenciais instaladas na sede
municipal de Itarema, construídas em alvenaria.

O abastecimento de água do município fica a cargo da
Abastecimento de Água
Companhia de Águas e Esgotos do Ceará - CAGECE,
que em 2012 apresentou uma taxa de cobertura na área
urbana de 89,75%, ficando abaixo da taxa média do estado do Ceará, que foi de 93,40%.
Tendo como base os dados do SIAB/2013, 2.558 famílias possuem o abastecimento de
água por meio da rede CAGECE; 7.267 famílias cadastradas têm o abastecimento de
água por meio de poço ou nascente; e 69 famílias se beneficiam com outro tipo de
abastecimento.
Com os dados fornecidos pela CAGECE, o sistema de esgotamento
Esgoto
sanitário em Itarema apresenta uma quantidade de 432 de ligações, com
uma cobertura de esgotamento sanitário de 34,03%, apresentando uma
taxa de cobertura abaixo da média estadual, que foi de 34,62%. O agravante no município
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é a baixa taxa de cobertura de esgotamento sanitário, principalmente com a utilização dos
serviços de coleta de esgoto tipo fossa, as quais contribuem para a contaminação das
águas subterrâneas e, obviamente, os poços de água, desencadeando a proliferação de
doenças na população, como a diarréia, favorecendo o aumento da mortalidade infantil.
A coleta de lixo em Itarema é gerenciada pela Prefeitura Municipal, que
Lixo
terceiriza o serviço de coleta e transporte de resíduos, caracterizado por
varrição, capina, poda, limpeza de prédios públicos, limpeza das vias
públicas, resíduos comerciais e entulho de construção. O lixo coletado é destinado para o
lixão de Itarema que se localiza na comunidade Córrego da Vitória distando a 3 km da
sede.
O município é beneficiado com energia elétrica fornecida
Energia e Comunicação pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF e
distribuída pela Companhia Energética do Ceará – COELCE
como também com o serviço de telefonia fixa prestado pela operadora OI, e acesso a
telefonia móvel através das prestadoras TIM e CLARO.
O setor educacional do município de Itarema é composto pelos níveis
de educação infantil, fundamental e médio, administrado pelas redes de
ensino estadual, municipal e particular. A rede de ensino do município
no ano de 2012, contava com 83 unidades escolares, sendo 12 estaduais, 65 municipais
e 06 particulares. Os programas e projetos destinados à educação no município de
Itarema são apoiados pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, dentre os quais se
destacam os seguintes: PNAIC, PROINFO, Mais Educação, Programa Dinheiro Direto na
Escola - PDDE, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, Programa
Aprendizagem na Idade Certa – PAIC.
Educação

Aspectos Sociais
O setor de saúde de
Saúde
Itarema é atendido pelo
serviço público de saúde
credenciado ao Sistema Único de Saúde –
SUS e pelo Programa de Saúde da Família –
PSF. O atendimento à população na rede
básica de saúde é feito através de
Programas de Ações Básicas sendo
composto pelos seguintes profissionais: 45
médicos, 25 enfermeiras, 09 dentistas, 94
agentes de saúde, 23 profissionais de nível
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superior e 72 profissionais de nível médio. O município conta com o Hospital Municipal
Natércia Rios com a capacidade de 30 leitos, que se destinam para as seguintes
especialidades: 04 leitos para cirurgia geral; 09 para clinica geral; 02 para a obstétrica e
07 para pediatria clínica. No entanto para casos mais urgentes e algumas especialidades
médicas, os pacientes são conduzidos para os hospitais da capital, Fortaleza ou mesmo
para o Hospital do município de Sobral.

Economia de Itarema

A riqueza de Itarema é o somatório das atividades econômicas que se
Riqueza
divide em agropecuária, indústria, comercio e serviços resultando em
um total que se denomina como Produto Interno Bruto – PIB, e que em
2011 foi de R$ 240.412,00 (milhões de reais), com esse valor o município contribui com a
geração de riqueza para o estado do Ceará em 0,27%.
Na agricultura as culturas de destaques são: o coco-da-baía com uma
Agropecuária produção de grande escala; e a mandioca que é cultivada por médios e
grandes produtores. Existe o cultivo de outros produtos como: milho,
feijão, castanha de caju, dentre outros. Na pecuária, em 2012 foi constatado um total de
rebanhos de 62.806 cabeças, sendo o seu efetivo composto por bovinos, equinos,
asininos, muares, suínos, caprinos, ovinos e aves. Quanto aos produtos de origem animal
sublinha-se a produção de mel de abelha,
ovos de galinha e a produção de leite de
vaca. A pesca é muito desenvolvida no
município com a produção de pescado como
lagosta, ariacó, sirigado, polvo, arraia dentre
outros. Ressalta a carcinicultura (cultivo do
camarão em cativeiro) como importante
agronegócio em Itarema, precisamente o
camarão da Associação da Costa Negra que
engloba os municípios de Acaraú, Cruz e
Itarema.
Área com Plantação de Coco-da-baía
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As
indústrias
de
Indústria
transformação ativas em
2012 totalizaram em 35
unidades, sendo 10 unidades na indústria de
transformação de produtos alimentares, as
demais empresas são distribuídas nos
segmentos de produtos minerais não
metálicos,
metalurgia,
química,
têxtil,
vestuários, calçados e artefatos de tecidos,
dentre outros.

Indústria de Alimentos Monteiro Pescado
O segmento do comércio e serviços é os mais que contribui
para a economia do município proporcionando a maior
empregabilidade da mão de obra economicamente ativa. O
comércio varejista se concentra na sede municipal são 530 unidades formadas por
estabelecimentos diversificados que comercializam gêneros alimentícios, material de
construção, lojas de eletrodomésticos,
produtos de perfumaria, químicos e
farmacêuticos,
dentre
outros.
Os
estabelecimentos de serviços destacam-se
no segmento de alojamentos (hotéis e
pousadas), restaurantes, lanchonetes, casa
lotérica, bancos comerciais e as empresas
públicas prestadoras de serviços para a
coletividade.
Comércio e Serviços

Lojas comerciais de varejo no Centro de Itarema

Comunidades Tradicionais

O Censo do IBGE em 2010 identificou em Itarema um contingente
Índios
populacional indígena de 2.258 índios que correspondeu a 6,02% da
população total de Itarema. Na região Nordeste encontram-se 58 terras
indígenas, cabendo ao estado do Ceará 10 terras indígenas, e em Itarema, as
comunidades indígenas são denominadas de Tremembé de Almofala (em identificação) e
Tremembé do Córrego de João Pereira (homologada),
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Tratando-se
das
comunidades
quilombolas
caracterizadas
Quilombolas predominantemente pela população negra rural ou urbana, que se
autodefinem com práticas culturais próprias, conforme a Fundação
Cultural Palmares, foram certificadas no estado do Ceará 42 comunidades quilombolas, e
no município de Itarema não foi identificada esse tipo de comunidade tradicional.
Formam as comunidades Povos de Mar que vivem
tradicionalmente da pesca artesanal, em Itarema são
aproximadamente 514 pescadores, dentre homens e
mulheres moradores das localidades Guagiru, Farol, Porto dos Barcos e Almofala, que
têm como desafio constante em mariscar no manguezal ou pescar sobre as águas do
Atlântico.
Pescadores Artesanais

Esse item vai explanar sobre a Área de Influência Direta que é representada pelas
localidades Água das Velhas, Campestre, Caraúbas, Corguinho, Córrego de Jucá,
Córrego Grande de Cima, Gerais, Porto dos Barcos e São Vicente que fazem parte da
sede de Itarema; a sede de Almofala, com algumas das suas localidades, as quais
são: Águas Belas, Brejo, Córrego São Miguel, Morro do Comum, Morro da Sinhá,
Panã de Baixo e Sítio Alegre.
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7.3.2. Área de Influência Direta - AID
Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

A localidade Água das Velhas está situada a 2 km da sede municipal de Itarema, sendo
composta por 39 famílias e formada por 163 habitantes. A localidade é constituída por
39 domicílios, os quais têm o seu abastecimento d’água realizado pela CAGECE, muito
dos domicílios possuem poço como alternativa de abastecimento de água. O sistema de
esgotamento sanitário tipo coleta, transporte e tratamento inexistem na localidade, cada
unidade residencial possui a fossa séptica para receber os efluentes domésticos
gerados. A gestão dos resíduos sólidos na localidade é realizada pela Prefeitura
Municipal de Itarema três vezes por semana que recolhem os resíduos domésticos em
caminhões, e tem como destino final o lixão do município. Todas as residências
Água das
Velhas

possuem energia elétrica e iluminação nas vias públicas. A principal estrada de acesso
é a rodovia estadual CE-433, que tem revestimento asfáltico, até chegar a uma via com
revestimento em paralelepípedo que permite o acesso até a localidade. A população
estudantil da localidade se desloca para as unidades educacionais disponíveis na sede
de Itarema ou na localidade mais próxima denominada Porto dos Barcos. A localidade
não possui unidade de saúde. No setor primário, a agricultura e a pesca são as
atividades mais desenvolvidas, na agricultura existe o cultivo do feijão e milho que se
destina para consumo próprio; na pecuária o efetivo de rebanho é inexpressivo, sendo
que a criação é mais destinada para os animais de pequeno porte como frangos e
galinhas. A pesca é outra atividade que ocupa a mão de obra masculina da localidade,
cujo pescado é para consumo familiar e o excedente é vendido na própria localidade.
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Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

Essa localidade está situada a aproximadamente 3,8 km da sede municipal de Itarema,
sendo constituída por 33 famílias totalizando 138 habitantes. A localidade é constituída
por 33 domicílios, os quais têm o seu abastecimento d’água realizado por meio de poço.
A localidade não é beneficiada com sistema público de esgotamento sanitário, no
entanto partes dos domicílios possuem banheiro com instalações sanitárias tipo
aparelho sanitário e lavatório. Os efluentes domésticos gerados têm como destino as
fossas negras, já os efluentes provenientes da lavagem da louça são expostos a céu
aberto. O sistema de limpeza pública é inexistente, sendo os resíduos gerados pelos
moradores queimados ou enterrados. A distribuição de energia elétrica fica a cargo da
Campestre

COELCE, onde todas as residências possuem energia elétrica, no entanto inexiste
iluminação nas vias públicas. A principal estrada de acesso é a rodovia estadual CE433, até chegar a uma estrada pavimentada com revestimento primário. Na localidade
há 01 unidade escolar denominada de EMEF Raimundo Inácio Monteiro, que fornece o
ensino regular de creche, pré-escola, ensino fundamental (anos iniciais). A localidade
não possui Unidade de Saúde, sendo utilizado por esses moradores o Posto de Saúde
instalado no bairro de Gorgoe. A principal atividade econômica desenvolvida é voltada
para o setor primário no segmento da agricultura de subsistência, com o cultivo de
produtos básicos para o sustento alimentar das famílias como feijão, milho, mandioca, e
coco-da-baía o qual é comercializado em pequena escala.

Algumas famílias recebem

Bolsa Família, Bolsa Escola, Seguro Safra, dentre outros.
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Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

Essa localidade é constituída por 86 famílias totalizando 360 habitantes. Nesta
localidade encontra-se aproximadamente 86 unidades residenciais, cujo abastecimento
de água é realizado por meio de poço profundo com água de boa qualidade. O serviço
de esgotamento sanitário é inexistente, cada unidade residencial possui a fossa séptica
para receber os efluentes domésticos gerados. O sistema de limpeza pública é
realizado 03 vezes por semana pela Prefeitura Municipal de Itarema. A distribuição de
energia elétrica fica a cargo da COELCE, e todas as residências possuem energia
elétrica, como também existe iluminação nas vias públicas. A principal estrada de
acesso é a rodovia estadual CE-433 a partir da sede de Itarema. Na localidade existe
Caraúbas

uma instituição educacional de educação infantil, denominada Centro Infantil Geraldo
Marques de Oliveira; e sistema de saúde disponibilizado é o Programa de Saúde da
Família - PSF, no posto de saúde situado na localidade Porto dos Barcos. As atividades
econômicas desenvolvidas na localidade estão voltadas para o setor primário e
terciário. No setor primário, na agricultura existe o cultivo do feijão, milho e mandioca
que se destina para consumo próprio; na pesca é outra atividade que ocupa a mão de
obra principalmente a masculina, tendo destaque a pesca da lagosta que tem como
destino o mercado de Fortaleza. Existe o pequeno comércio no ramo do varejo.
Ressalta que algumas famílias recebem ajuda financeira do Governo Federal por meio
da Bolsa Família.
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Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

A localidade de Corguinho está situada a 2 km da sede de Itarema, sendo composta por
51 famílias e formada por 214 habitantes. A localidade é constituída por 51 domicílios,
sendo 50 casas de alvenaria e 01 casa de Taipa, deste total de domicílios, 12 unidades
estão ligados a rede geral CAGECE, e o 39 restantes têm o seu abastecimento de água
através de poço. O sistema de esgotamento sanitário é através da destinação dos
efluentes para fossas sépticas, a maioria dos domicílios possui banheiro completo com
aparelho sanitário, chuveiro e lavatório. A coleta de lixo é realizada pela Prefeitura
Municipal de Itarema três vezes por semana. Os moradores não saparam os materiais
possíveis para a reciclagem, somente os resíduos orgânicos (restos de alimentos) são
destinados para alimentação dos animais (galinhas) ou servem de adubo. Todas as
residências possuem energia elétrica e iluminação nas vias públicas. O acesso à
Corguinho

localidade é feito a partir de Itarema, através da rodovia estadual CE-433 com
pavimento asfáltico. Na localidade não existe unidade escolar. Os moradores da
localidade de Corguinho são assistidos com o Programa de Saúde da Família - PSF
com atendimento no Posto de Saúde situado na localidade Porto dos Barcos que fica a
4km de Corguinho. As atividades econômicas desenvolvidas na localidade estão
voltadas para o setor primário e terciário. No setor primário, a agricultura se cultiva do
feijão, milho, mandioca e batata que se destina para consumo próprio. A pesca é outra
atividade que ocupa a mão de obra principalmente a feminina que são as marisqueiras,
as quais mariscam nos mangues em busca de búzios. No setor terciário existe o
pequeno

comercio

no

ramo

do

varejo

que

movimenta

a

localidade

com

estabelecimentos como mercearia e material de construção. As outras fontes de renda
são percebidas através de emprego na administração pública do município;
aposentadoria; e Bolsa Família.
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Comunidades Pertencentes a Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

A localidade Córrego de Jucá está situada a 7 km da sede de Itarema, sendo composta
por 20 famílias e formada por 65 habitantes. A localidade é constituída por 20
domicílios, de alvenaria, os quais têm o seu abastecimento de água através de poço,
cujos moradores captam água de forma manual. A localidade não é beneficiada com
sistema público de esgotamento sanitário, no entanto parte dos domicílios possui
banheiro com instalações sanitárias tipo aparelho sanitário e lavatório. Os efluentes
domésticos gerados têm como destino as fossas negras, já os efluentes provenientes
da lavagem da louça são expostos a céu aberto. Na localidade inexiste coleta domiciliar
de resíduos sólidos, sendo comumente realizada pelos moradores a queima do lixo nos
Córrego de
Jucá

quintais de suas residências. A distribuição de energia elétrica fica a cargo da COELCE,
e todas as residências possuem energia elétrica e iluminação nas vias públicas. O
acesso a localidade partindo de Fortaleza pode ser feito pela rodovia estadual CE-085,
cuja localização fica às margens da CE-085. Na localidade inexiste sistema
educacional. Os moradores da localidade de Córrego de Jucá são contemplados com o
Programa de Saúde da Família - PSF com atendimento no Posto de Saúde situado no
bairro de Gorgoe na sede de Itarema. A principal atividade econômica desenvolvida na
localidade é voltada para o setor primário no segmento da agricultura de subsistência,
com o cultivo de produtos básicos para o sustento alimentar das famílias como feijão,
milho, mandioca e coco-da-baía. Algumas famílias recebem Bolsa Família, Bolsa Escola
e Seguro Safra.
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Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

A localidade Córrego Grande de Cima está situada a 6,8 km da sede de Itarema, sendo
composta por 19 famílias e formada por 79 habitantes. A localidade é constituída por 19
domicílios construídos em alvenaria, os quais têm o seu abastecimento de água através
de cacimba, cujos moradores captam água de forma manual. A localidade não dispõe
de sistema de esgotamento sanitário, algumas residências possuem banheiros
utilizados somente para o banho e as demais não possuem banheiros. Na comunidade
não existe sistema de limpeza pública, verificando-se que a população queima ou
enterra os resíduos sólidos produzidos em suas residências. A distribuição de energia
elétrica fica a cargo da COELCE, onde todas as residências possuem energia elétrica,
porém não existe iluminação nas vias públicas. O acesso à localidade é feito a partir da
Córrego
Grande de
Cima

sede do município de Itarema pela rodovia estadual CE-085. Na localidade inexiste
unidade escolar tendo os estudantes que se deslocarem para a Escola Municipal
instalada na localidade Mãe Cosma. A comunidade é beneficiada com o Programa de
Saúde da Família – PSF, a qual é atendida no Posto de Saúde no bairro de Gorgoe na
sede de Itarema. A principal atividade econômica desenvolvida na localidade é voltada
para o setor primário no segmento da agricultura de subsistência, com o cultivo de
produtos básicos para o sustento alimentar das famílias como feijão, milho e mandioca.
Destaca-se ainda o desenvolvimento da atividade pecuária, com a criação de pequenos
animais. Para adquirir produtos do comércio e demais serviços, os moradores se
deslocam para a sede de Itarema. Ressalta que algumas famílias recebem ajuda
financeira do Governo Federal por meio da Bolsa Família, Bolsa Escola, Seguro Safra,
dentre outras.
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Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

A localidade Gerais está situada a 7 km da sede de Itarema, sendo composta por 30
famílias e formada por 125 habitantes. A localidade é constituída por 30 domicílios
construídos em alvenaria, os quais têm o seu abastecimento de água por meio de poço,
cujos moradores captam a água de forma mecânica. A maioria dos moradores consome
a água sem nenhum tratamento, poucos filtram a água para beber. A localidade não
dispõe de sistema de esgotamento sanitário, algumas residências possuem apenas
banheiros utilizados somente para o banho e as demais não possuem banheiros. Na
comunidade não existe sistema de limpeza pública, verificando-se que a população
Gerais

queima ou enterra o lixo produzido em suas residências. A distribuição de energia
elétrica fica a cargo da COELCE, onde todas as residências possuem energia elétrica,
porém não existe iluminação nas vias públicas. O acesso localidade é feito a partir da
sede do município de Itarema pela rodovia estadual CE-085. Na localidade inexiste
unidade escolar tendo os estudantes que se deslocarem para a sede de Itarema. Os
moradores da localidade de Gerais são contemplados com o Programa de Saúde da
Família - PSF com atendimento no Posto de Saúde situado no bairro de Gorgoe na
sede de Itarema. A economia á voltada para a agricultura de subsistência, com o cultivo
do feijão, milho e mandioca.

A maior renda percebida pelos moradores é da

aposentadoria, seguida do Programa Bolsa Família e Seguro Safra.
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Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

A localidade Porto dos Barcos está situada a 4 km da sede de Itarema, sendo composta
por 297 famílias e formada por 1.244 habitantes. A localidade é constituída por 297
domicílios, dos quais 03 são de taipa. O abastecimento de água é através do Sistema
Integrado de Saneamento Rural – SISAR, sendo que 20 domicílios tem o
abastecimento por meio de poço. Na localidade existe a rede geral de esgoto com 270
domicílios interligados, os demais domicílios utilizam fossa negra ou céu aberto. A
gestão dos resíduos sólidos é realizada pela Prefeitura Municipal de Itarema que coleta
os resíduos com o veículo tipo caminhão, três vezes na semana em dias alternados. A
distribuição de energia elétrica fica a cargo da COELCE, todos os domicílios possuem
Porto dos
Barcos

energia elétrica, e na localidade existe iluminação nas vias públicas. O acesso é feito a
partir da sede de Itarema pela rodovia estadual CE-433 até chegar a uma via Municipal
asfaltada que leva a zona urbana de Porto dos Barcos. Na localidade existem 03
instituições de educação sob a administração do município de Itarema, as quais são:
Centro Educacional Arthur Andrew da Silva Lima com ensino regular em educação
infantil creche e pré-escola; EF Vereador Pedro Penha oferece o ensino fundamental
anos iniciais; e EF Manoel Braga Monteiro, com ensino regular no fundamental anos
finais. Os moradores da localidade são assistidos com o Programa de Saúde da Família
- PSF com atendimento no Posto de Saúde do Porto dos Barcos. A atividade
econômica predominante é a pesca, principalmente a da lagosta. As marisqueiras
capturam búzios, sururu e siri.

COMPLEXO EÓLICO ITAREMA – ITAREMA / CE
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)

- 90

Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

A localidade São Vicente está situada a 3 km da sede de Itarema, sendo composta por
90 famílias e formada por 377 habitantes. A localidade é constituída por 90 domicílios
construídos em alvenaria, os quais têm o seu abastecimento de água através de poço
com a utilização de método de adução mecânica para a captação da água. A localidade
não dispõe de sistema de esgotamento sanitário, cada unidade residencial possui a
fossa séptica para receber os efluentes domésticos gerados. A gestão dos resíduos
sólidos na localidade é realizada pela Prefeitura Municipal de Itarema duas vezes por
semana. A distribuição de energia elétrica fica a cargo da COELCE, onde todas as
residências possuem energia elétrica, e na localidade existe iluminação pública. O
São Vicente

acesso à localidade partindo de Itarema é feito pela rodovia estadual CE-433. Na
localidade existe uma instituição educacional de ensino fundamental, denominada EF
Geraldo Monteiro que oferta o ensino regular anos iniciais para as crianças na faixa de
idade de 6 a 10 anos. Os moradores da localidade de São Vicente são assistidos com o
Programa de Saúde da Família - PSF com atendimento no Posto de Saúde situado na
localidade Porto dos Barcos. No setor primário, a agricultura e a pesca são as
atividades mais desenvolvidas, na agricultura existe o cultivo do feijão, milho e
mandioca que se destina para consumo próprio. No setor terciário existe o pequeno
comercio no ramo do varejo que movimenta a localidade com estabelecimentos como
depósito de construção e mercearia.
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Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

A localidade Almofala está situada a 10 km da sede de Itarema, sendo composta por
165 famílias e formada por 691 habitantes. A localidade é constituída por 165 domicílios
construídos em alvenaria, os quais têm o seu abastecimento de água através do
Sistema Integrado de Saneamento Rural – SISAR. Na Localidade os 165 domicílios,
possuem fossa séptica como forma de sistema de esgoto domiciliar. Dos domicílios
pesquisados todos possuem banheiro localizado dentro das residências com
instalações sanitárias completas. A gestão dos resíduos sólidos na localidade é
realizada pela Prefeitura Municipal de Itarema que coleta os resíduos sólidos com o
Almofala

veículo tipo caminhonete F- 4.000, sem dias definidos de coleta. A distribuição de
energia elétrica fica a cargo da COELCE, onde todas as residências possuem energia
elétrica, bem como as vias públicas. O acesso à localidade é feito a partir de Itarema
rodovia estadual CE-433 que chega até a sede de Almofala. Na localidade existem 05
instituições de educação, sendo 04 sob responsabilidade administrativa do Município
de Itarema, e 01 sob a responsabilidade do Estado. A comunidade é beneficiada com o
Programa de Saúde da Família – PSF, a qual é atendida no Posto de Saúde de Colônia
de Pescadores de Almofala. A economia na sede de Almofala é dinamizada com o setor
primário, principalmente a pesca, e o setor terciário com predomínio de vários
estabelecimentos comerciais e de lazer.
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Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

A localidade Brejo está situada a 5 km da sede de Itarema, sendo composta por 20
famílias e formada por 83 habitantes. A localidade é constituída por 20 domicílios
construídos em alvenaria, os quais têm o seu abastecimento de água através do
Sistema Integrado de Saneamento Rural – SISAR. A localidade não dispõe de sistema
de esgotamento sanitário, mas os domicílios da localidade possuem banheiro completo
com aparelho sanitário, chuveiro e lavatório, cada unidade residencial possui a fossa
séptica para receber os efluentes domésticos gerados. A gestão dos resíduos sólidos
na localidade é realizada pelos próprios moradores, os quais realizam a queima ou
Brejo

enterram os resíduos gerados. A distribuição de energia elétrica fica a cargo da
COELCE, onde todas as residências possuem energia elétrica. O acesso à localidade é
feito a partir de Itarema pela rodovia estadual CE-433 que é a via principal da
Localidade. Na localidade não existe unidade educacional. Os moradores da localidade
de Brejo são assistidos com o Programa de Saúde da Família - PSF com atendimento
no Posto de Saúde situado na sede de Almofala. A atividade econômica desenvolvida
na localidade está voltada para o setor primário, cujas atividades mais desenvolvidas
são as plantações do feijão, milho e mandioca que se destinam para consumo próprio.
Alguns moradores cultivam em suas propriedades o coco-da-baía e caju que é
destinado para o mercado de Itarema.
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Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

A localidade Córrego do São Miguel está situada a 6 km da sede de Itarema, sendo
composta por 18 famílias e formada por 75 habitantes. A localidade é constituída por 18
domicílios, sendo 03 domicílios tipo taipa e os restantes em alvenaria, os quais têm o
seu abastecimento de água através do Sistema Integrado de Saneamento Rural –
SISAR, bem como a forma de abastecimento tipo poço. A localidade não dispõe de
sistema de esgotamento sanitário, mas 15 domicílios da localidade possuem banheiro
completo com aparelho sanitário, chuveiro e lavatório, cada unidade residencial possui
a fossa séptica para receber os efluentes domésticos gerados; 03 domicílios não
possuem banheiro, sendo que a higiene e necessidades físicas são realizadas a céu
aberto. A gestão dos resíduos sólidos na localidade é realizada pelos próprios
moradores, os quais realizam a queima ou enterram os resíduos gerados. A distribuição
Córrego do
São Miguel

de energia elétrica fica a cargo da COELCE, onde 18 residências possuem energia
elétrica e somente 01 residência não possui energia elétrica. O acesso à localidade é
feito a partir de Itarema pela rodovia estadual CE-433, depois percorre 500 m em uma
estrada vicinal para chegar à localidade. Na localidade não existe unidade educacional.
Os moradores da localidade de Córrego São Miguel são assistidos com o Programa de
Saúde da Família - PSF com atendimento no Posto de Saúde situado na sede de
Almofala. A atividade econômica desenvolvida está voltada para o setor primário, com o
cultivo na agricultura das plantações do feijão, milho e mandioca que se destinam para
consumo próprio. Importante registrar que na localidade existem propriedades com
plantação de coco-da-baía. Na atividade pesqueira, alguns moradores exercem essa
atividade com a pesca da lagosta, e no período de defeso se dedicam no cultivo do
roçado. É realizada a atividade de extrativismo vegetal, em pequena escala, para a
fabricação de cerca, para ser utilizada na própria propriedade.
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Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

A localidade Morro da Sinhá está situada a 5 km da sede de Itarema, sendo composta
por 34 famílias e formada por 142 habitantes. A localidade é constituída por 34
domicílios, sendo 09 domicílios tipo taipa e os restantes em alvenaria, os quais têm o
seu abastecimento de água através de poço, cuja adução é de forma manual. A
localidade não dispõe de sistema de esgotamento sanitário, mas 25 domicílios da
Localidade possuem banheiro completo com aparelho sanitário, chuveiro e lavatório,
cada unidade residencial possui a fossa negra para receber os efluentes domésticos
gerados; 09 domicílios não possuem banheiro, sendo que a higiene e necessidades
físicas são realizadas a céu aberto. A gestão dos resíduos sólidos na Localidade é
realizada pelos próprios moradores, os quais realizam a queima ou enterram os
Morro da
Sinhá

resíduos gerados. A distribuição de energia elétrica fica a cargo da COELCE, onde 18
residências possuem energia elétrica, existem 05 residências que não possuem energia
elétrica. O acesso à localidade é feito a partir de Itarema pela rodovia estadual CE-433,
depois percorre uma estrada vicinal para chegar à localidade. Na localidade não existe
unidade educacional. Os moradores da localidade Morro da Sinhá são assistidos com o
Programa de Saúde da Família - PSF com atendimento da equipe de saúde, formada
por um médico, uma enfermeira e um auxiliar de enfermagem, da Unidade de Saúde de
Porto dos Barcos. A atividade econômica está voltada para o setor primário, com o
cultivo na agricultura das plantações do feijão, milho, batata e mandioca que se
destinam para consumo próprio. Importante registrar que na localidade existem
propriedades com plantação de coco-da-baía. Na atividade pesqueira, existem as
marisqueiras que realizam a atividade de mariscagem.
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Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

A localidade Morro do Comum está situada a 8 km da sede de Itarema, sendo composta
por 138 famílias e formada por 578 habitantes. A localidade é constituída por 138
domicílios, sendo 13 domicílios de estrutura tipo taipa e os restantes em alvenaria, os
quais têm o seu abastecimento de água através de poço, sendo que a água é tratada
por hipoclorito. A maioria dos domicílios possuem banheiro, e alguns com apenas
aparelho sanitário; o sistema de esgotamento sanitário tipo fossa rudimentar para
receber os efluentes domésticos gerados. A gestão dos resíduos sólidos na Localidade
é realizada pelos próprios moradores, os quais realizam a queima ou enterram os
resíduos gerados. A distribuição de energia elétrica fica a cargo da COELCE, todas as
Morro do
Comum

residências possuem energia elétrica, as vias públicas não existem iluminação. O
acesso à localidade é feito a partir de Itarema pela rodovia estadual CE-433, depois
percorre uma estrada vicinal para chegar à localidade. Na localidade existe unidade
educacional para os alunos que cursam creche e pré infantil e o ensino fundamental
anos iniciais, denominada EMEF José Neves dos Santos. Os moradores da localidade
de Morro do Comum são assistidos com o Programa de Saúde da Família - PSF com
atendimento no Posto de Saúde situado na sede de Almofala. A atividade econômica
desenvolvida está voltada para o setor primário, com o cultivo na agricultura das
plantações do feijão, milho, batata, mandioca, cana-de-açúcar e banana que se
destinam para consumo próprio. Na pecuária existe a criação em pequena escala de
galinhas, porcos e ovelhas. A pesca artesanal com a técnica de curral é realizada na
Praia de Almofala.
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Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

A localidade Panã de Baixo está situada a 9,5 km da sede de Itarema, sendo composta
por 130 famílias e formada por 545 habitantes. A localidade é constituída por 130
domicílios, sendo 05 domicílios de estrutura tipo taipa e os restantes em alvenaria, os
quais têm o seu abastecimento de água através de poço, sendo que a água é tratada
por hipoclorito de sódio. A maioria dos domicílios possuem banheiro, e alguns com
apenas aparelho sanitário; o sistema de esgotamento sanitário tipo fossa séptica,
somente 05 domicílios possuem fossa negra. A gestão dos resíduos sólidos na
localidade é realizada pelos próprios moradores, os quais realizam a queima ou
enterram os resíduos gerados. A distribuição de energia elétrica fica a cargo da
Panã de
Baixo

COELCE, todas as residências possuem energia elétrica, nas vias públicas não existem
iluminação. O acesso à localidade é feito a partir de Itarema pela rodovia estadual CE433, entra em uma rua ao lado da Igreja Nossa Senhora da Conceição em Almofala
para ter acesso à via principal da localidade. Na localidade não existe unidade
educacional, os alunos se deslocam para a sede de Almofala. Os moradores da
localidade de Panã de Baixo são assistidos com o Programa de Saúde da Família - PSF
com atendimento no Posto de Saúde situado na sede de Almofala. A atividade
econômica desenvolvida está voltada para o setor primário, com o cultivo na agricultura
das plantações do feijão, milho e mandioca se destinam para consumo próprio. Na
pecuária existe a criação em pequena escala de galinhas e porcos. A pesca artesanal
com a técnica de curral é realizada na Praia de Almofala.
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Comunidades Pertencentes à Área de Influência Direta do Empreendimento
Comunidade

Descrição

Fotografia

A localidade Sítio Alegre está situada a 7 km da sede de Itarema, sendo composta por
84 famílias e formada por 352 habitantes. A localidade é constituída por 84 domicílios,
sendo 03 domicílios de estrutura tipo taipa e os restantes em alvenaria, os quais têm o
seu abastecimento de água através do Sistema Integrado de Saneamento Rural –
SISAR e de poço. A maioria dos domicílios possui banheiro, com aparelho sanitário,
lavatório e chuveiro; o destino dos efluentes domésticos é fossa séptica. A gestão dos
resíduos sólidos na localidade é realizada pelos próprios moradores, os quais realizam
a queima ou enterram os resíduos gerados. A distribuição de energia elétrica fica a
cargo da COELCE, 81 residências possuem energia elétrica, e 03 domicílios não
Sítio Alegre

possuem energia elétrica; existe iluminação nas as vias públicas. O acesso à localidade
é feito a partir de Itarema pela rodovia estadual CE-433 que é a via principal. Na
localidade existe unidade educacional denominada EMEF Raimundo José Proziano que
oferta o ensino regular da creche até o fundamental completo. Os moradores da
localidade de Sítio Alegre são assistidos com o Programa de Saúde da Família - PSF
com atendimento no Posto de Saúde situado na sede de Almofala. A atividade
econômica desenvolvida está voltada para o setor primário, com o cultivo na agricultura
das plantações do feijão, milho e mandioca se destinam para consumo próprio.
Importante registrar que na localidade existem propriedades com plantação de coco-dabaía. Na pecuária existe a criação em pequena escala de galinhas e porcos. A pesca
artesanal com a técnica de curral é realizada na Praia de Almofala.
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7.3.3. Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico
As leis de nosso país exigem que empreendimentos potencialmente capazes de impactar,
o patrimônio arqueológico, devem realizar estudos prévios de arqueologia e sobre o
patrimônio histórico e cultural da região em que se insere.
Desta forma, para o C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA estão sendo realizados estudos para
verificar se na área de implantação do empreendimento existem ocorrências ou sítios
arqueológicos, e caso positivo, protegê-los de qualquer impacto.
O que é Sítio Arqueológico?
Um sítio arqueológico é um local onde ficaram preservados artefatos, construções ou outras
evidências de atividades humanas ocorridas num passado muito distante, como por exemplo:
uma ferramenta de pedra lascada, uma fogueira na qual assaram sua comida, uma pintura,
uma sepultura ou a simples marca de seus passos.
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8. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
RECOMENDADAS

8.1. AVALIAÇÃO GERAL
O que é Impacto Ambiental?
É a alteração no meio ambiente ou em algum de seus componentes por
determinada ação ou atividade humana.

Para a identificação e avaliação dos impactos ambientais sobre o meio ambiente,
incluindo a população local, foram analisadas as diferentes atividades de construção e
operação do COMPLEXO EÓLICO ITAREMA.
Foram identificados ou prognosticados 208 (100%) impactos ambientais para a área de
influência do empreendimento, dos quais 111 (ou 53,37%) são de caráter benéfico, e 97
(ou 46,63%) são de caráter adverso.
Na fase de instalação é previsível o maior número de impactos, predominando dentre os
negativos, os de pequena magnitude e curta duração.

Totalização dos Impactos Ambientais por Fase do Empreendimento
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PEQUENA
MAGNITUDE
Expressa a extensão do
impacto, na medida em que se
atribui uma valoração gradual às
variações que a ação poderá
produzir num dado componente
ou fator ambiental por ela
afetado.

Quando a variação no valor dos indicadores for inexpressiva, inalterando o
fator ambiental considerado.
MÉDIA
Quando a variação no valor dos indicadores for expressiva, porém sem
alcance para descaracterizar o fator ambiental considerado.
GRANDE
Quando a variação no valor dos indicadores for de tal ordem que possa levar
à descaracterização do fator ambiental considerado.

NÃO SIGNIFICATIVA

IMPORTÂNCIA
Estabelece a significância ou o
quanto cada impacto é
importante na sua relação de
interferência com o meio
ambiente, e quando comparado a
outros impactos.

A intensidade da interferência do impacto sobre o meio ambiente e em
relação aos demais impactos não implica em alteração da qualidade de vida.
MODERADA
A intensidade do impacto sobre o meio ambiente e em relação aos outros
impactos, assume dimensões recuperáveis, quando adverso, para a queda da
qualidade de vida, ou assume melhoria da qualidade de vida, quando benéfico.
SIGNIFICATIVA
A intensidade da interferência do impacto sobre o meio ambiente e junto aos
demais impactos acarreta, como resposta, perda da qualidade de vida, quando
adverso, ou ganho, quando benéfico.

CURTA
Existe a possibilidade da reversão das condições ambientais anteriores à
ação, num breve período de tempo, ou seja, que imediatamente após a
conclusão da ação, haja a neutralização do impacto por ela gerado.
DURAÇÃO

MÉDIA

É o registro de tempo de
permanência do impacto depois
de concluída a ação que o gerou.

É necessário decorrer certo período de tempo para que o impacto gerado
pela ação seja neutralizado.
LONGA
Registra-se um longo período de tempo para a permanência do impacto, após a
conclusão da ação que o gerou. Neste grau, serão também incluídos aqueles
impactos cujo tempo de permanência, após a conclusão da ação geradora,
assume um caráter definitivo.

Dos 208 impactos, 155 (74,52%) são de pequena magnitude, 46 (22,12%) de média
magnitude e 7 (3,37%) de grande magnitude.
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Impactos Ambientais em Relação ao Caráter X Magnitude

Já com relação à importância, o total dos impactos se divide em 105 (50,48%) de
importância não significativa, 84 (40,38%) de importância moderada e 19 (9,13%) são
impactos de importância significativa

Impactos Ambientais em Relação ao Caráter X Importância

Com referência ao atributo duração, observa-se que do total de impactos, 144 (69,23%)
são de curta duração, 4 (1,92%) de média duração e 60 (28,85%) são impactos de longa
duração.
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Impactos Ambientais em Relação ao Caráter X Duração

8.2. SOBRE O MEIO FÍSICO
Dos 69 impactos prognosticados em relação ao Meio Físico, 50 deles são de caráter
negativo e 19 de caráter positivo. A maioria destes impactos ocorrerá durante a fase de
implantação.

8.3. SOBRE O MEIO BIÓTICO
Dos 73 impactos prognosticados em relação ao Meio Biótico, 55 deles serão de caráter
negativo e 18 de caráter positivo. A maioria destes impactos ocorrerá durante a fase de
implantação.

8.4. SOBRE O MEIO SOCIOECONÔMICO
Dos 169 impactos prognosticados em relação ao Meio Socioeconômico, 63 são negativos
e 106 positivos. A maioria destes impactos ocorrerá durante a fase de implantação.

8.5. QUADRO RESUMO
Na sequência segue um resumo dos principais impactos do COMPLEXO EÓLICO ITAREMA,
nos sistemas ambientais, ou seja, os impactos sobre os meios físico, biótico e antrópico,
incluindo as principais medidas mitigadoras e os respectivos programas ambientais para a
minimização dos seus efeitos sobre cada meio.
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Alteração na qualidade do ar ocasionada pela
circulação de veículos, movimentos de terra e
operação de máquinas.

Operação
Implantação

Medidas Mitigadoras Propostas

Umectar as áreas expostas do solo ou em
terraplenagem para diminuir a emissão de poeiras
fugitivas
Os veículos e equipamentos utilizados nas atividades
devem receber manutenção preventiva para evitar
emissões abusivas de gases e ruídos na área
trabalhada

Sistema
Terra

Programas Ambientais Propostos

Programa Ambiental para Construção

X

Implementação de medidas para redução dos níveis de
pressão sonora, como manutenção e reposição de
peças com desgaste.

X

Programa Ambiental para Construção;
Programa de Monitoramento de Ruídos

Geração de Ruídos

Manutenção preventiva das máquinas e equipamentos

X

Programa de Monitoramento de Ruídos

Realizar a supressão vegetal somente quando estiver
próximo do início das obras de terraplenagem, evitando
que o terreno fique exposto aos agentes intempéricos
por longo período.

X

Programa de Controle e Desmatamento

Intensificação de processos erosivos pela
impermeabilização do solo e aumento do
escoamento superficial
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Empreiteiras

X

Geração de ruídos relacionados às construções
civis, à terraplenagem, à supressão de
vegetação e outros processos, alterando as
condições acústicas locais.

Alteração da camada superficial do solo
ocasionada pela retirada da vegetação, com
exposição do solo direta aos raios solares e
chuvas e revolvimento do material com os
serviços de terraplanagem e escavações.
Alteração geomorfológica com a regularização
da área

Execução

X

Minimizar os níveis de ruídos a serem gerados durante
a operação

Sistema Ar

Operação

Impactos Ambientais Potenciais

Corretiva

Sistema
Impactado

Implantação

Fase

Preventiva

Tipo de
Medida

Empreiteiras

Empreendedor

Empreendedor

A cobertura vegetal existente deverá ser preservada o
máximo possível no entorno dos setores a serem
ocupados pelo projeto, de forma a evitar a atuação de
processos erosivos.

X

Programa de Controle e Desmatamento

Fazer o controle técnico dos trabalhos de
terraplenagem.

X

Programa Ambiental para Construção

Empreiteiras

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
Programa de Conservação Paisagística e dos Recursos
Naturais

Empreiteiras

Implementar os planos e programas de controle e
monitoramento ambiental

X
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Implantação

Implantação

Sistema
Impactado

Impactos Ambientais Potenciais

Alteração na recarga do aquífero pelo aumento do
escoamento superficial ocasionada pela
supressão da vegetação

Flora

Fauna

Fauna

Afugentamento temporário da fauna, pela
emissão de ruídos

Riscos de choque de aves e morcegos com os
aerogeradores
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Empreendedor

X

A limpeza da área deverá ser restrita às áreas
previstas e estritamente necessárias, de forma a
impedir o aumento das áreas desmatadas.

X

Deverá ser executada delimitação física das áreas
constantes nas autorizações para desmatamento,
evitando assim supressão desnecessária de
vegetação. Esta delimitação poderá ser feita por meio
de estaqueamento, fitas de sinalização ou similares.

X

Após a conclusão das obras, as áreas das clareiras e
acessos auxiliares deverão ser restauradas para
facilitar os processos de colonização da vegetação,
retornando estas áreas às suas condições naturais
Deverá ser executada delimitação física das áreas
constantes nas autorizações para desmatamento,
evitando assim supressão desnecessária de vegetação
e/ou soterramento de outras áreas e comprometimento
de corpos de água

Execução

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Alteração no fluxo de água superficial pela
diminuição do fluxo das drenagens

A supressão vegetal resultará diretamente em
prejuízo à cobertura vegetal e a diminuição da
biodiversidade local

Programas Ambientais Propostos

X
Deverá ser feita a recuperação do solo e dos canais e
pontos de escoamento hídrico para se re-estabelecer a
dinâmica dos fluxos hídricos

Sistema
Água

A ação de desmatamento resultará em alteração
da paisagem pela perda do potencial biótico

Operação

Medidas Mitigadoras Propostas

Corretiva

Fase

Preventiva

Tipo de
Medida

X

Empreendedor

Programa de Controle de Desmatamento
Programa de Monitoramento da Fauna;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Programa de Educação Ambiental

Empreiteiras e
Empreendedor

Programa de Proteção e Manejo da Fauna,
Programa de Monitoramento da Fauna

Empreendedor

X

Fazer o manejo da fauna durante a realização da
supressão vegetal

X

Disposição dos aerogeradores em linhas espaçadas
com corredores.

X

Programa de Monitoramento da Fauna

Empreendedor

Instalação de aerogeradores modernos (porte médio a
grande, com ruído reduzido, com torres tubulares e pás
de material sintético).

X

Programa de Monitoramento da Fauna

Empreendedor

Monitoramentos pré/pós-operação.

X

Programa de Monitoramento da Fauna

Empreendedor

X

X
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Operação

Implantação

Sistema
Impactado

Impactos Ambientais Potenciais

Áreas de
Preservação
Permanente APP

O projeto contempla intervenções em
algumas APP’s de cursos d’água.

O projeto não afeta Unidade de
Conservação
Unidade de
Conservação
Alteração na paisagem

Medidas Mitigadoras Propostas

Demarcar e sinalizar com placas as Áreas de
Preservação Permanentes – APP`s, para que não
venham ocorrer intervenções não autorizadas pelo
órgão ambiental
Realizar a supressão vegetal somente nos locais
estritamente necessários.

Implantação
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Programas Ambientais Propostos

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Programa de Controle de Desmatamento

X

X

Realizar a recomposição dos caminhos de serviço para
que a vegetação das áreas afetadas volte as suas
condições naturais

X

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Programa de Controle de Desmatamento;
Programa de Proteção e manejo da Fauna;
Programa de Monitoramento da Fauna

As áreas de entorno do empreendimento, degradadas
pela implantação da obra, deverão ser recuperadas
com projeto de arborização.

X

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Repassar as informações sobre as principais etapas e
Geração de tensão relacionada a incertezas ações do empreendimento, estabelecendo um
quanto a seu futuro e qualidade de vida.
adequado fluxo de comuicação entre o empreendedor
e as comunidades circunvizinhas.
Geração de expectativas positivas nas
comunidades do entorno da AID, pois
muitos podem vislumbrar alguma
oportunidade de negócio e/ou emprego em
virtude do projeto.
O incremento da oferta de empregos diretos
e as atividades inerentes às obras, tais
como compra de materiais, transporte de
pessoas e matérias primas, por sua vez,
Meio
geram efeitos sobre outras atividades, entre
Socioeconômico
elas, a prestação de serviço, prevendo-se
também o aumento na oferta de empregos
indiretos.
Por meio do pagamento de salários aos
trabalhadores, do recolhimento de impostos,
da aquisição de bens e serviços de
fornecedores locais, a qual deverá ser
priorizada pelo empreendedor, haverá
aumento do capital circulante.
O aumento de movimentação nas vias
principais e locais, fazendo com que os
moradores do entorno da área em obras
fiquem sujeitos a maiores riscos de
acidentes.

Corretiva

Fase

Preventiva

Tipo de
Medida

X

Execução

Empreendedor

Empreiteiras

Empreiteiras

Empreiteiras

Programa de Comunicação Social

Empreendedor

Programa de Comunicação Social

Empreendedor

Ênfase na contratação e capacitação de mão de obra
local

X

Incentivar e participar de projetos de capacitação e
qualificação da mão de obra local.

X

Programa de Comunicação Social

Empreendedor

Ênfase na contratação e capacitação de mão de obra
local

X

Programa de Comunicação Social

Empreendedor

Esclarecimento para a população de entorno dos
quantitativos, itinerários, periodicidade e horários de
pico das atividades geradoras de ruídos, materiais
particulados e vibrações.

X

Programa de Sinalização das Obras;
Programa de Comunicação Social

Empreendedor

X
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Sistema
Impactado

Impactos Ambientais Potenciais

Implantação

O aumento do volume de tráfego,
sobretudo por equipamentos pesados,
poderá levar à degradação das vias,
sobretudo na época chuvosa podendo,
eventualmente acarretar o aumento dos
acidentes de trânsito

Meio
Socioeconômico

Durante as obras os operários envolvidos
com a atividade ficarão expostos a riscos
de acidentes de trabalho ou prejuízo à
saúde operacional

As ações que envolvem movimentação de
terras ou interferem diretamente no solo
poderão ocasionar danos ao patrimônio
arqueológico não manifesto
Com o fim da implantação do
empreendimento e a desmobilização das
obras haverá perda dos postos de trabalho
temporários criados.

Operação

Criação de postos de trabalho.
Alteração da paisagem.
Meio
Socioeconômico

Geração de ruídos.

Medidas Mitigadoras Propostas

Corretiva

Fase

Preventiva

Tipo de
Medida
Programas Ambientais Propostos

Execução

Deve-se priorizar a mobilização de equipamentos
pesados para a área destinada à implantação do
sistema viário e do mirante em período de pouca
movimentação nas rodovias e estradas de acesso

X

Programa de Sinalização das Obras;
Programa de Comunicação Social

Empreendedor

Equipar a área do canteiro de obras com sinalização de
segurança

X

Programa Ambiental para Construção

Empreiteiras

Realizar exames médicos periódicos, principalmente
preventivos, devendo envolver todo o quadro de
funcionários.

X

Plano Ambiental para Construção;
Programa de Proteção do Trabalhador e Segurança do
Trabalho

Empreiteiras

Realizar um trabalho de esclarecimento junto aos
operários sobre medidas de prevenção de acidentes
com animais peçonhentos

X

Programa de Educação Ambiental;
Programa de Proteção do Trabalhador e Segurança do
Trabalho

Empreiteiras

Executar os Programas de Prospecção e de Resgate
Arqueológicos

X

Programa para Identificação de Sítios Históricos e
Arqueológicos

Empreendedor

Informar aos trabalhadores a temporalidade da obra, a
forma de contratação, bem como seus direitos e
deveres para com a empresa construtora.

X

Programa Ambiental para Construção;
Programa de Capacitação Técnica e Aproveitamento de
Mão de Obra

Empreendedor

Contratação prioritária da mão de obra local.
Qualificar a mão de obra local

X

Programa de Comunicação Social
Programa de Capacitação Técnica e Aproveitamento de
mão de obra

Empreendedor

Utilização de equipamentos modernos.
Não instalar aerogeradores muito próximos as
residências.

-

X

-

X

Programa de Monitoramento de Ruídos

Empreendedor

Produção de energia

-

-

-

-

-

Agregação de valor a terra

-

-

-

-

-

Aumento da arrecadação de impostos

-

-

-

-

-
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9. PLANO DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL

O plano de controle e monitoramento técnico e ambiental tem como objetivo propor
soluções para controlar e/ou atenuar os impactos ambientais adversos gerados e/ou
previsíveis aos componentes do sistema ambiental pelas ações do projeto de implantação
e operação do COMPLEXO EÓLICO ITAREMA. Desse modo, constituem-se em elementos
básicos de planejamento e de saneamento ambiental durante a fase de implantação do
projeto, bem como de gerenciamento ambiental durante a fase de operação.

9.1. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DAS
OBRAS
O Plano de Controle Ambiental para Implantação das Obras corresponde a um conjunto
de Programas os quais contemplam diversas medidas e ações que devem ser aplicadas
durante a execução da construção do complexo eólico.

9.1.1. Plano Ambiental para Construção Geral
Apresenta as diretrizes e orientações a serem seguidas pelos empreendedores e seus
contratados durante as fases de implantação das obras que compõem o empreendimento,
e os cuidados a serem tomados para a preservação da qualidade ambiental do solo, do
ar, da água, da flora e da fauna das áreas que vão sofrer intervenção humana, e para a
minimização dos impactos sobre as comunidades vizinhas e os trabalhadores.

9.1.2. Programa de Sinalização das Obras do Empreendimento
Este Programa apresenta as atividades de
segurança e alerta no trânsito, que
minimizarão os problemas que poderão vir a
ocorrer relacionados aos aspectos de
locomoção de pessoas e trânsito de veículos
leves e pesados. Seu objetivo principal é
evitar riscos e problemas com o pessoal
ligado à obra e à população durante o
período de construção do COMPLEXO EÓLICO
ITAREMA.

Manutenção e sinalização das vias de acesso.
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9.1.3. Programa de Proteção do
Trabalhador e Segurança do
Ambiente de Trabalho
Este
programa
tem
como
objetivo
estabelecer
controles
para
gerenciar
adequadamente os riscos e ocorrência de
acidentes de trabalho durante a instalação
do empreendimento, bem como otimizar as
condições ambientais no local de trabalho.

Treinamento dos trabalhadores

9.2. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
O Plano de Gestão Ambiental é composto pelos seguintes programas:
• Programa de Controle da Erosão e Sedimentação
• Programa de Comunicação Social.
• Programa de Educação Ambiental.
• Programa de Auditoria Ambiental.
• Programa de Conservação Paisagística e dos Recursos Hídricos.
• Programa de Controle de Desmatamento.
• Programa de Proteção e Manejo da Fauna.
• Programa de Controle de Erosão e Sedimentação.
• Plano de Monitoramento da Qualidade da Água (superficial e subterrânea).
• Plano de Monitoramento da Qualidade do Solo.
• Programa de Recuperação das Áreas Degradadas.
• Programa de Monitoramento da Fauna.
• Programa de Monitoramento dos Ruídos.
• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
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9.2.1. Programa de Comunicação Social
A
implementação
do
Programa
de
Comunicação Social tem como objetivo
principal
estabelecer
um
fluxo
de
informações entre o empreendedor e as
comunidades circunvizinhas através do
repasse de informações sobre as principais
etapas e ações do empreendimento,
proporcionando um diálogo franco e
transparente,
minimizando,
consequentemente, eventuais situações de
conflito.

Ações informativas.

9.2.2. Programa de Educação Ambiental
O Programa de Educação Ambiental tem como objetivo sensibilizar, conscientizar e
contribuir, através de ações educativas, para a adoção de uma postura voltada aos
valores socioambientais, junto ao público envolvido direta e indiretamente com o
empreendimento.
Nesse sentido o programa deverá desencadear ações e processos, tanto na fase de
instalação quanto de operação do empreendimento, voltados para as questões
ambientais, garantindo o envolvimento dos segmentos sociais (público-alvo), através da
promoção de atividades educativas que estimulem práticas ambientais, assegurando a
melhoria da qualidade de vida das comunidades mais próximas.

9.2.3. Programa de Conservação Paisagística e dos Recursos Naturais
O Plano de Conservação Paisagística e dos
Recursos Naturais tem como objetivo definir
as áreas de intervenção do empreendimento
de forma que o uso e ocupação do solo
sejam norteados no sentido de minimizar as
alterações na paisagem e nos ecossistemas.

Panorama do Lagamar do Sargento
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9.2.4. Programa de Controle de Desmatamento
O Programa de Controle de Desmatamento,
ou melhor de supressão vegetal, será
implementado na área de influência direta do
empreendimento com o objetivo de planejar
as ações relativas à supressão vegetal dos
parques eólicos e reduzir os impactos sobre
a flora e fauna.
As principais diretrizes deste programa são: a
remoção planejada da cobertura vegetal, o
aproveitamento dos restolhos vegetais e da
Panorama da vegetação de coqueiros,
lenha, a proteção aos trabalhadores
predominante na região.
envolvidos com a operação; e a garantia da
qualidade ambiental nas áreas de entorno do projeto.

9.2.5. Programa de Recuperação das Áreas Degradadas
O Programa de Recuperação das Áreas Degradadas tem por objetivo planejar as
medidas necessárias para recuperação das áreas atingidas diretamente pelas obras do
C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA, ou seja, as áreas onde serão executadas terraplenagem,
remoção da cobertura vegetal e do solo. O programa prevê medidas preventivas que
evitarão a ocorrência da degradação, e medidas corretivas, como limpeza, regularização
das superfícies e plantio de vegetação.

9.2.6. Programa de Proteção e Manejo da Fauna
Este programa tem como objetivo minimizar
os impactos sobre a fauna silvestre durante
a fase de supressão vegetal para
implantação do empreendimento, através de
ações de condução, captura, manejo e
atendimento veterinário dos animais, quando
necessário.

Resgate de animais.
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9.2.7. Programa de Monitoramento da Fauna
O Programa de Monitoramento da Fauna inclui uma série de medidas a serem adotadas
antes e após a implantação do empreendimento visando monitorar os impactos do
funcionamento do C OMP LEXO E ÓLICO ITAREMA sobre a fauna silvestre. Para tal será
realizado o monitoramento na área para estimativas populacionais e determinação do uso
do habitat, altura e direção de vôo, atividade reprodutiva e comportamento dos animais.

9.2.8. Programa de Monitoramento dos Efluentes Líquidos
O Programa de Monitoramento dos Efluentes Líquidos tem como objetivo monitorar a
eficácia do sistema de esgotamento sanitário do empreendimento durante sua
implantação, ou seja, dos canteiros de obras.

9.2.9. Plano de Monitoramento da Qualidade da Água
O objetivo do Plano de Monitoramento da Qualidade da Água é monitorar a qualidade da
água na área do empreendimento durante sua fase de implantação através de análises
físico-químicas de acordo com cronograma pré-estabelecido.

9.2.10. Programa de Monitoramento do Nível de Ruídos
O monitoramento do nível de ruídos visa
acompanhar através de medições, os ruídos
a serem gerados durante a obra e durante o
funcionamento dos aerogeradores, além de
aplicar as medidas mitigadoras e de controle.
O Programa de Monitoramento do Nível de
Ruídos será de fundamental relevância para
a prevenção e controle da saúde operacional
dos funcionários diretamente envolvidos no
processo
produtivo,
a
utilização
de
equipamentos de proteção individual, ou
Trabalho de medição dos níveis de ruídos
outras
formas
de
atuação,
como
remanejamento periódico entre setores, e ainda a detecção do raio de abrangência dos
ruídos gerados e o nível de incômodos à população e outros.
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9.2.11. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS
O Programa de Gestão de Resíduos estabelecerá diretrizes para o adequado tratamento
e/ou destinação final para os resíduos gerados através da correta segregação,
acondicionamento, identificação, manuseio, armazenamento, transporte e disposição
final, durante as fases de implantação e operação do projeto, de modo a minimizar
potenciais danos ao meio ambiente e à saúde, além de atender os requisitos legais e
normas técnicas aplicáveis.

9.2.12. Programa para Identificação dos Sítios Históricos e
Arqueológicos
De acordo com as determinações legais estabelecidas pelo IPHAN, os estudos
arqueológicos visam levantar e assegurar a preservação dos vestígios arqueológicos,
assim como a inserção cultural da comunidade situada no entorno da área, através do
esclarecimento e conscientização da preservação em atividades voltadas para a
Educação Patrimonial.
Este programa será desenvolvido mediante etapas de gabinete e de campo, onde serão
realizados os trabalhos de levantamento bibliográfico, especialmente o etnohistórico, bem
como o levantamento cartográfico e ainda, os trabalhos de campo arqueológico.

9.3. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA E APROVEITAMENTO DE
MÃO DE OBRA
O Programa de Capacitação Técnica e Aproveitamento de Mão de obra objetiva
implementar no grupo empreendedor e nas empresas contratadas por este, um
mecanismo que possa capacitar e absorver a mão de obra disponível na região, com fins
de multiplicar as benesses sociais da implantação do empreendimento.

9.4. PLANO DE DESATIVAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
O Plano de Desativação e Desmobilização do Empreendimento objetiva descrever as
etapas a serem seguidas na desmontagem e desativação do complexo eólico no final do
período de concessão, além da destinação final dos componentes dos aerogeradores.
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10. PROGNÓSTICO AMBIENTAL

O que é Prognóstico?
O prognóstico é a análise antecipada ou prévia sobre algo que ainda vai
acontecer considerando o desempenho esperado de fatores e medidas
atenuantes.

O prognóstico sobre a evolução ambiental da área do empreendimento levou em
consideração se tratar de um ambiente parcialmente alterado em suas características
originais. As intervenções projetadas para instalação do complexo eólico serão
localizadas, possibilitando a preservação dos setores no entorno das estruturas ou a
continuidade das atividades que ocorrem atualmente nos terrenos.
Em termos de abrangência espacial e tomando-se os resultados da análise dos impactos
ambientais (retirada de vegetação, manejo de materiais, trânsito de equipamentos e
veículos), a área de influência direta, ou seja, a área dos parques, será a mais impactada
pelo empreendimento, especialmente durante sua instalação prognosticando-se, nesta
fase, uma maior carga de efeitos negativos. Na área de influência indireta as maiores
alterações serão paisagísticas, em razão do destaque das torres eólicas no ambiente em
que se insere, prognosticando-se por outro lado, que a operação do COMPLEXO EÓLICO
ITAREMA permite a imediata compreensão de que haverá um incremento econômico
através do aumento nos postos de trabalho e arrecadação tributária, além da geração de
energia elétrica.
Porém, é relevante considerar que a taxa de ocupação do empreendimento é pequena,
compreendendo apenas as áreas das fundações das torres, das plataformas de
montagem e das vias de acesso, sendo possível conservar ou ocupar com outros usos
todos os espaços no entorno destes equipamentos, fato que minimiza significativamente
os impactos ambientais negativos do empreendimento.
Já durante a fase de operação do complexo eólico, considerando-se que não há geração
de resíduos sólidos, efluentes líquidos ou gasosos no processo, os benefícios superarão
as adversidades. Diante do exposto, a evolução ambiental da área objeto do
licenciamento pode ser prognosticada sob dois aspectos: o primeiro, com a implantação
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do complexo eólico conforme o projeto proposto e o outro, sem a implantação do
empreendimento.
A previsão sobre o futuro da área com a operação do COMPLEXO EÓLICO ITAREMA é a de
que o local comportará uma atividade econômica, que utilizará o vento como recurso
natural sem degradar o meio ambiente. A produção de efluentes e resíduos sólidos na
operação de um parque eólico é praticamente nula, o trânsito de veículos e de pessoas
será mínimo, e as alterações ambientais decorrentes da instalação do empreendimento
serão controladas ou atenuadas através de medidas mitigadoras.
O prognóstico sobre a evolução da área sem a implantação do COMPLEXO EÓLICO ITAREMA
é relativamente simples de ser avaliado, pois em se tratando de propriedades rurais,
haverá tão somente a continuidade das atividades agrícolas e pastoris nos moldes atuais.
A população da região perderá ainda oportunidades de empregos, tanto diretos quanto
indiretos e o município deixará de contar com uma nova fonte de arrecadação de
impostos e tributos, além de uma importante oportunidade para o crescimento econômico.
Por último, e obviamente, deixará de haver o aumento da oferta de energia elétrica em
todo país, já que o sistema elétrico nacional é interligado.
Sendo assim, conclui-se que a introdução da atividade de geração de energia eólica, nos
moldes do desenvolvimento sustentável, seria a melhor maneira de agregar valores e
obter rendimentos através da exploração racional e planejada dos terrenos.
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11. CONCLUSÕES

Os empreendimentos eólio-elétricos constituem-se em uma das atividades para produção
de energia elétrica de maior compatibilidade com o meio ambiente. Esse aspecto
ambiental favorável é decorrente tanto das características operacionais dos
aerogeradores, quando da forma de uso e ocupação da área pelos equipamentos,
destacando-se a baixa taxa de ocupação dos terrenos, poucas interferências nos
componentes ambientais locais, além ser uma atividade limpa, ou seja, sem produção de
efluentes.
Mesmo em se tratando de uma energia “limpa” e com baixo potencial de adversidades, a
viabilidade ambiental do projeto depende da adoção de medidas mitigadoras, uma vez
que as intervenções serão controladas e/ou atenuadas, através da adoção de métodos e
materiais alternativos que gerem impactos mais brandos.
Desta forma, visando à integração do empreendimento com o meio ambiente que o
comportará, serão empregadas medidas mitigadoras dos impactos ambientais durante a
fase de instalação do empreendimento. Relativamente à fase de operação, este estudo
propõe, além da adoção de medidas mitigadoras, programas de controle específicos que
serão adotados em caráter permanente, os quais foram apresentados na forma de Plano
de Controle e Monitoramento Ambiental.
A localização do empreendimento e seu arranjo final teve como premissa o respeito
incondicional da legislação ambiental aplicável e não representou obstáculo para a
viabilização do projeto. Ao contrário, orientou para que o mesmo se desenvolva de
maneira sustentável e atento aos atributos ambientais locais, importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar da população.
O estudo ambiental do empreendimento atendeu às previsões legais e as prerrogativas
técnicas contando com equipe multidisciplinar especializada e habilitada, utilizando-se de
metodologias de diagnóstico e avaliação consagradas, fornecendo, portanto as
informações necessárias à análise do órgão ambiental.
A equipe executora deste estudo concluiu que o projeto do COMPLEXO EÓLICO ITAREMA
apresenta-se bem concebido em termos técnicos, econômicos e ambientais, bem como
atende aos condicionantes legais para sua instalação na área pleiteada, sendo viável sua
implantação e operação nos termos e condições apresentados nos estudos ambientais.

COMPLEXO EÓLICO ITAREMA – ITAREMA / CE
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)

- 117

12. GLOSSÁRIO
-AAfloramento – Qualquer exposição de
rochas ou solos na superfície da Terra. Podem
ser naturais – escarpas, lajeados ou artificiais
– escavações.
Afluente - Denominação aplicada a qualquer
curso d’água, cujo volume ou descarga
contribui para aumentar outro, no qual
desemboca. Tributário.
Água subterrânea - Água presente no
subsolo ocupando a zona saturada dos
aqüíferos, e movendo-se sob o efeito da força
gravitacional. Difere da água do solo, pois
nesta as forças que a comandam são as
eletroquímicas, tais como capilaridade e
adsorção.
Água superficial - Água que ocorre em
corpos cuja superfície livre encontra-se em
contato direto com a atmosfera, isto é, acima
de superfície topográfica.
Aluvião - Designação genérica para englobar
depósitos detríticos formados pela ação da
água em sistema deposicional fluvial ou
lacustre,
com
granulometria
variável,
cascalho, areia, silte e argila, que refletem as
condições
hidrodinâmicas
reinantes
no
momento de sua deposição.
Antrópico – Relativo à humanidade, à
sociedade humana, à ação do homem. Termo
recente utilizado para qualificar um dos
setores do meio ambiente, o meio antrópico,
compreendendo
os
fatores
sociais,
econômicos e culturais.
Aquífero – Toda formação geológica capaz
de armazenar e transmitir água em
quantidades apreciáveis.
Assoreamento – Processo de acumulação
excessiva de sedimentos e/ou detritos,
transportados por via hídrica, em locais onde
a deposição do material é mais rápida do que
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a capacidade de remoção
agentes de seu transporte.

natural

pelos

Aterro Sanitário - Local adequado de
destinação de resíduos sólidos urbanos, ou
seja, resíduos de origem doméstica, varrição
de vias públicas e comércios, que se utiliza
de técnicas que permitem a disposição
controlada destes resíduos no solo, sem
causar danos ou riscos à saúde pública, e
minimizando os impactos ambientais.
Avifauna – Refere-se a fauna de aves.
-BBacia Hidrográfica - é o conjunto de terras
que fazem a drenagem das águas das chuvas
para determinado curso d’água e seus
afluentes devido as características geológicas
e topográficas. É uma área geográfica e,
como tal, é medida em km². Essa área é
limitada por divisores de água.
Bacia Sedimentar – grande depressão do
terreno, preenchida por detritos provenientes
das terras altas que o circundam. A estrutura
dessas áreas é geralmente composta por
camadas de rochas que mergulham da
periferia para o centro.
Biocenose (Biota) – Conjunto de animais e
plantas de uma comunidade que interagem
entre si.
Biótico – Conjunto dos componentes vivos
de um ecossistema.
-CCambriano – Período geológico de maior
duração da Era, cerca de 90 milhões.
Ciclo Hidrológico – Série de fenômenos,
relacionada ao comportamento natural da
água na natureza, no tocante à sua
ocorrência, transformações de estado e
relações com a vida humana. Este ciclo
realiza-se nos estágios de precipitação,
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escoamento
subterrâneo,
escoamento
superficial, evaporação e transpiração.

subsuperficie
sob
o
ponto
de
granulométrico e de compactação.

Compactação – Aumento da capacidade da
resistência, diminuição da permeabilidade e a
da absorção de água do solo.

Estratificação - disposição paralela ou
subparalela que tomam as camadas ao se
acumularem
formando
uma
rocha
sedimentar. Normalmente é formada pela
alternância de camadas sedimentares com
granulação e cores diferentes, ressaltando o
plano de sedimentação.

Controle
Ambiental
–
Refere-se
à
orientação, a correção, a fiscalização e a
monitoragem sobre as ações referentes à
utilização dos recursos ambientais, de acordo
com as diretrizes técnicas e administrativas e
as leis em vigor.

vista

-F-

Contaminação – Introdução, no meio, de
elementos em concentração nociva a saúde
humana, tais como organismos patogênicos,
subtância tóxicas ou radioativas.

Formação - é um conjunto de rochas ou
minerais que tem características próprias, em
relação à sua composição, idade, origem ou
outras propriedades similares.

-D-

-G-

Diagnóstico Ambiental – Conhecimento de
todos os componentes ambientais de uma
determinada área para a caracterização da
sua qualidade ambiental.

Granulometria – Refere-se à dimensão dos
diâmetros das partículas do solo.

Disposição final – É a última etapa do
tratamento dos resíduos sólidos, que pode
ser através do envio para aterro ou através
do coprocessamento.
-EEcossistema – Sistema aberto que inclui,
em uma certa área, todos fatores físicos e
biológicos do ambiente e suas interações.
El Niño – Aquecimento das águas no setor
centro-leste do Oceano Pacífico e Atlântico
Norte e resfriamento do Atlântico Sul.
Emissões Atmosféricas - Introdução direta
ou
indireta
de
materiais
particulados
(poeiras) e/ou gases na atmosfera.
Erosão – Processo de desagregação do solo
e transporte dos sedimentos pela ação
mecânica da água dos rios (erosão fluvial),
da chuva (erosão pluvial), dos ventos (erosão
eólica), do degelo (erosão glacial) e das
ondas e correntes do mar (erosão marinha).
Estudos Geotécnicos – Estudos realizados
para a determinação da profundidade do nível
freático, caracterização do material de
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Grupo – Conjunto de Formações Geológicas.
-HHerpetofauna - Refere-se a fauna de répteis
e anfíbios. Em geral os animais desse grupo
não produzem o próprio calor, ou seja, são
chamados de animais de sangue frio.
Exemplo: cobras, lagartos, sapos, rãs, etc.
-IIntemperismo – Conjunto de processos
mecânicos, químicos e biológicos que
ocasionam a desintegração e decomposição
das rochas.
Impacto Ambiental – Qualquer alteração
das
propriedades
físicas,
químicas
e
biológicas do meio ambiente, causada por
qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas.
-JJusante – Denomina-se a uma área que fica
abaixo da outra, ao se considerara a acorente
fluvial pela qual é banhada. Costuma-se
também empregar a expressão relevo de
jusante ao se descrever uma região que está
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em uma posição mais baixa em relação ao
ponto considerado.

Medidas Mitigadoras – São aquelas
destinadas a prevenir impactos negativos ou
a reduzir sua magnitude.

-L-

Montante – Diz-se do lugar situado acima do
outro, tomando-se em consideração a
corrente fluvial que passa na região. O relevo
de montante é aquele que está mais próximo
das cabeceiras de um curso d’água.

La Niña – Corresponde ao resfriamento das
águas na faixa equatorial do Oceano Pacífico,
em particular no setor centro-leste da bacia.
Layout – esboço, desenho, plano.
Legislação Ambiental – Conjunto de
regulamentos
jurídicos
especificamente
dirigidos às atividades que afetam a
qualidade do meio ambiente.
Lençol Freático – Lençol d’água subterrâneo
limitado que se encontra em pressão normal
e
que
se
formou
em
profundidade
relativamente pequena.
Limite de Liquidez (LL) – Marca a
passagem do estado liquido do solo para o
estado plástico.
Limite de Permeabilidade (LP) – Marca a
passagem do estado plástico do solo para o
estado semi-sólido.
Litologia – Estudo científico da origem das
rochas e suas transformações.
Lixão - Local para disposição de resíduos
sólidos com poucos ou nenhum critério de
controle ambiental.
Lixiviação - Processo de extração de uma
substância presente em componentes sólidos
através da sua dissolução num líquido.
Lixiviado - Líquido resultante dos processos
físico-químicos e da degradação biológica da
fração orgânica dos resíduos sólidos, somado
à água de chuva que percola através das
células do aterro, umidade dos resíduos e
intrusão de água subterrânea.
Lodo – Sólidos acumulados e separados dos
líquidos, de água ou água residuária durante
um processo de tratamento ou depositado no
fundo dos rios ou outros corpos d’água.
-MMastofauna – Refere-se a fauna de
mamíferos,
que são
uma
classe
de
vertebrados que possui mamas e as fêmeas
produzem leite para alimentação dos filhotes.
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Morfogênese – Processo de formação de
relevos.
-PPatrimônio Arqueológico – Conjunto do
patrimônio histórico, cultural (material e
imaterial), etno-histórico e arqueológico.
Pedologia – Tem por objetivo o estudo das
camadas superficiais da crosta terrestre, em
particular sua formação e classificação.
Refere-se aos solos.
Permeabilidade – Propriedade das rochas e
dos terrenos de se deixarem atravessar,
facilmente, pela água de infiltração.
Plâncton – Diminutos seres marinhos que
vivem na coluna de água, formados por algas
(fitoplâncton), bactérias e larvas de peixes,
crustáceos e moluscos (zooplâncton).
Pleistoceno – Período geológico que marca
o
início
do
Quaternário.
Durou
aproximadamente, cerca de um milhão de
anos. Nesse período apareceu a maioria das
espécies atuais.
Porosidade – É a relação, expressa em
porcentagem, existente entre o volume dos
interstícios e o volume total dos mesmos.
-QQualidade Ambiental – É o estado do ar, da
água, do solo e dos ecossistemas, em relação
aos efeitos da ação humana.
Quaternário – Período geológico que
compreende a história da terra decorrida
desde os fins do Terciário até os nossos dias.
Quirópteros - Grupo de mamíferos voadores
– morcegos.
Quiropterofauna – Fauna de morcegos.
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-RRecursos Hídricos – Numa determinada
região ou bacia, a quantidade de águas
superficiais ou subterrâneas, disponíveis para
qualquer uso.
Recursos Naturais – São os mais variados
meios de subsistência que as pessoas obtêm
diretamente da natureza.
Resíduo Sólido – Resíduos nos estados
sólido e semi-sólido, que resultam de
atividades de origem industrial, doméstica,
hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e
de varrição.
Resíduo Sólido Industrial - Resíduo no
estado sólido ou semi-sólido resultante das
atividades industriais, incluindo lodos e
determinados líquidos, cujas características
tornem inviável seu lançamento na rede
pública de esgotos ou corpos d´água ou que
exijam para isso soluções técnica e
economicamente inviáveis.
Resíduo Sólido de Classe I - Perigosos Resíduo que, em função de suas propriedades
físico-químicas e infecto-contagiosas, pode
apresentar risco à saúde pública e ao meio
ambiente. Deve apresentar ao menos uma
das seguintes características: inflamabilidade,
corrosividade,
reatividade,
toxicidade
e
patogenicidade.
Resíduo Sólido de Classe II-A (Não
Inertes) - É aquele que não se enquadra nas
classificações de resíduos Classe I – resíduos
perigosos ou resíduos Classe II B – resíduos
inertes, nos termos da referida norma.
Os resíduos Classe II A – resíduos não inertes
podem
ter
propriedades,
tais
como:
biodegradabilidade,
combustibilidade,
ou
solubilidade em água. São basicamente os
resíduos com as características dos resíduos
sólidos (lixo) doméstico.
Resíduo Classe II-B 0 (Inertes) – É
aquele resíduo amostrado conforme (NBR
10.007 da ABNT) que, ao ser submetido aos
testes de solubilização (NBR 10.006 da
ABNT),
não
tem
nenhum
de
seus
constituintes solubilizados em concentrações
superiores aos padrões de potabilidade de
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água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez,
dureza e sabor, conforme anexo G da referida
norma.
Rift - termo utilizado para designar vales
formados e limitados por falhamentos
geológicos.
-SSistema Ambiental – Refere-se aos
processos e interações do conjunto de
elementos e fatores que o compõem,
incluindo-se, além dos elementos físicos,
biológicos e sócio-econômicos, os fatores
políticos e institucionais.
Site – Palavra em inglês que significa sítio
em português, e, primariamente, designa
qualquer lugar ou local delimitado.
Sondagem – Processo que busca identificar
as características do terreno – natureza,
propriedades, sucessão e disposição de
camadas e presença do nível de água. A
técnica
mais
comumente
empregada
consiste, de um modo geral, na abertura de
um furo no solo por meio de trado e/ou
percussão, furo este que normalmente é
revestido por tubos metálicos.
Sotavento – Lado oposto da vertente para o
qual o vento sopra.
-TTalude – Superfície inclinada do terreno.
Tectônica
–
Conjunto
de
processos
geológicos responsáveis pela formação e
separação dos continentes ao longo do tempo
geológico.
Terciário – Período que compreende toda
história física da terra. É considerada a idade
dos mamíferos. O clima era mais ou menos
uniforme, tornando-se mais frio, chegando às
glaciações.
Terrícola – Refere-se aquele que vive na
terra.
Testemunho de Sondagem – Amostras de
material recolhido em profundidade pelas
sondagens rotativas.
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-ZZona de Convergência Intertropical
(ZCIT) – Região de confluência dos ventos
alísios de nordeste e sudeste, sendo
caracterizada por intensa nebulosidade e
baixa pressão atmosférica.
Zoneamento Geombiental – Corresponde à
integração sistemática e interdisciplinar da
análise ambiental ao planejamento dos usos
do solo, com o objetivo de definir a melhor
gestão dos recursos ambientais identificados.

CHESF – Companhia Hidrelétrica do Rio São
Francisco.
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
CONAMA – Conselho Nacional do Meio
Ambiente.
CPRM – Companhia de Pesquisa e Recursos
Minerais.
CRAS – Centro de Referência da Assistência
Social.
DATEN – Unidade de Tratamento de Dados.
DDD – Discagem Direta a Distância.

SIGLAS,
SÍMBOLOS
UTILIZADAS

E

UNIDADES

DDI – Discagem Direta Internacional.
DI – Distrito Industrial.

ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas.

DNPM – Departamento Nacional de Pesquisa
Mineral.

AID – Área de Influência Direta.

DNM – Departamento Nacional de
Meteorologia.

AIDS – Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (do inglês Acquired Immune
Deficiency Syndrome).
AII – Área de Influência Indireta.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.
APA – Área de Proteção Ambiental.
APAE - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais.

DPG – Diretoria de Planejamento Global.
EBCT – Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos.
EIA – Estudo de Impacto Ambiental.
EJA - Educação de Jovens e Adultos.
EMATER – Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural.
EPI – Equipamento de Proteção Individual.

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

ET – Especificação Técnica.

ASEF – Ações Socioeducativas de Apoio à
Família.

ETE – Estação de Tratamento de Esgotos.

ASSDERT – Associação dos Servidores do
DERT.
BACEN – Banco Central.
ºC – Graus Celsius.
CAF – Coordenação da Agricultura Familiar.
CBTU – Companhia Brasileira de Transportes
Urbanos.
CCF - Fundo Cristão para as Crianças.
CEF – Caixa Econômica Federal.
CEO – Centro de Especialidades
Odontológicas.
CFN – Companhia Ferroviária do Nordeste.
CGR - Centro de Gerenciamento de Resíduos
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FUNASA – Fundo Nacional de Saúde.
g/s – gramas por segundo.
HME – Grupo de Trabalho de
Hidrometeorologia.
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.
IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal.
IDT – Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho.
INCRA – Instituo Nacional de Colonização e
Reforma Agrária.

- 122

INPH – Instituto Nacional de Investigações
Hidroviárias.

PPT – Programa Prioritário de
Termoeletricidade.

IPI – Impostos sobre Produtos
Industrializados.

PRN – Planejamento de Recursos Naturais.

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.

PRODETUR – Programa de Ação para o
Desenvolvimento Integrado do Turismo no
Nordeste.

ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza.

PRONAF – Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar.

km – quilômetro.
km² – quilômetro quadrado.

PROURB – Programa de Desenvolvimento
Urbano e Gestão de Recursos Hídricos.

Kv – Quilovolt.

PSJ – Projeto São José.

LPUOS – Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo.

PSF – Programa de Saúde da Família.

m – metro.

REFFSA - Rede Ferroviária Federal Sociedade
Anônima

MWH – Mega watts hora.

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental.

m/s – metro por segundo.

RN – Referência de Nível.

m/km – metros por quilômetro

SAA – Sistema de Abastecimento de Água

mm – milímetro.

s/cm – Segundo por centímetros.

m³/s – metro cúbico por segundo (medida de
vazão).

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas.

MMA – Ministério do Meio Ambiente.

SEMAR - Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Piauí.

MME – Ministério das Minas e Energia.
Mta – Milhões de toneladas por ano
NBR – Norma Brasileira Regulamentada.

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial.

NUCAM – Núcleo de Controle Ambiental.

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial.

ONG - Organização Não-Governamental.

SESC – Serviço Social do Comércio.

PA – Projeto de Assentamento

SGA – Secretaria de Gestão Administrativa.

PASS – Programa de Abastecimento e
Saneamento Social.

SINE – Sistema Nacional de Emprego.

PAPP – Programa de Apoio ao Pequeno
Produtor.
PCMAT – Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção.
PDDU – Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano.
PEAD – Polietileno de Alta Densidade.
PETI – Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil.
PIB – Produto Interno Bruto.
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais.
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SIPIA – Sistema de Informação para a
Infância e Adolescência.
SNUC – Sistema Nacional de Unidades de
Conservação.
SRF - Secretaria da Receita Federal.
SRH – Secretaria dos Recursos Hídricos.
SUDENE – Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste.
SUS – Sistema Único de Saúde.
TBA – Técnica Brasileira de Alimentos Ltda.
TELEMAR – Telecomunicações Norte Leste
S.A.
TR – Termo de Referência.
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UC – Unidade de Conservação.
UH – Unidade de Hospedagem.
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UNESCO – Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura.
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13. EQUIPE TÉCNICA

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do empreendimento denominado C OMP LEXO
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GEOCONSULT Consultoria, Geologia e Meio Ambiente Ltda., com sede na Avenida
Barão de Studart, 2.360 – Edifício Torre Empresarial Quixadá, Conj. 508, Joaquim Távora,
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