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1. APRESENTAÇÃO
Este estudo apresenta a elaboração de MATRIZES DE RISCO AMBIENTAL
decorrente da implantação de três alternativas de unidades de produção de energia
elétrica: usinas eólicas, termelétricas, com a utilização de gás natural como combustível,
e hidrelétricas.
Para a elaboração das MATRIZES DE RISCO AMBIENTAL, foram identificados os
impactos ambientais potenciais associados a esses empreendimentos, nas seguintes
fases do ciclo de vida dos mesmos: planejamento, implantação e operação. Esses
impactos foram classificados considerando os atributos constantes da Resolução
CONAMA 01/86 e, a partir da Resolução citada, foi desenvolvida (Capítulo 8) uma
metodologia de atribuição de ‘escore’ a esses impactos para definir a sua importância.
O trabalho visa a apoiar a incorporação de uma variável ambiental às análises de
solicitações de financiamento às instituições financeiras, bem como a realização de
investimentos dessas.
Assim, as matrizes de risco desenvolvidas contemplam o nível de risco ambiental
de empreendimentos, dado pela ocorrência de impactos classificados de acordo com a
sua importância, o ‘escore’ do impacto, para o apoio às decisões de concessão de
financiamento e de investimentos.
É importante lembrar que, como o objetivo do trabalho é o de construir uma Matriz
de Riscos Ambientais, foram levantados os impactos associados a esses
empreendimentos, mas deve-se consignar que esses impactos e as informações sobre
os impactos apresentadas são genéricas dessas atividades, não se referindo a nenhum
empreendimento específico. Isso implica que os resultados devem ser sempre
considerados “on a case to case basis” (1), ou seja, cada projeto deve ser analisado
conforme as suas características próprias.

2. ESCOPO DO TRABALHO
Este segundo capítulo apresenta o escopo do trabalho, que consiste na
sistemática de identificação e de avaliação de impactos ambientais no Brasil, levando
em conta a legislação pertinente para a identificação dos riscos ambientais para projetos
de geração de energia elétrica, incluindo usinas eólicas, termelétricas a gás natural e
hidrelétricas.
Quanto à identificação e à avaliação de impactos ambientais, foi considerada a
legislação pertinente, em especial a Resolução CONAMA 01/86, a bibliografia sobre o
assunto, incluindo a análise de dez Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental1, e a
experiência do autor.
A análise efetuada não se baseou em um empreendimento específico, mas, sim,
em características gerais de cada tipo de empreendimento. Isso é importante para que

1

Foram analisados três Estudos de Impacto Ambiental para usinas eólicas, três para usinas
termelétricas a gás natural e um para usinas hidrelétricas, além de dois Relatórios de Impacto
Ambiental para hidrelétricas e um para termelétricas.

se tenha um panorama mais amplo dos impactos dos diferentes tipos de unidades de
produção de energia elétrica sobre os diversos meios.
Os tipos de empreendimentos contemplados neste trabalho estão sujeitos a
terem o seu licenciamento ambiental fundamentado no mais completo e complexo
instrumento que existe para essa finalidade, o Estudo de Impacto Ambiental e o seu
Relatório de Impacto Ambiental, o EIA/RIMA, a que se refere a Resolução CONAMA
01/86.
Conforme a legislação posterior à Resolução CONAMA 01/86, os
empreendimentos do tipo daqueles analisados, quando considerados de pequeno
potencial poluidor, podem ter o seu licenciamento ambiental avaliado por meio de
relatório ambiental simplificado (Resolução CONAMA 279/2001). Posteriormente, a
Resolução CONAMA 462/2014 especificou as condições pelas quais o licenciamento
de usinas eólicas, mesmo levando em conta que sejam de “pequeno potencial poluidor”,
deve ser feito por meio de EIA/RIMA.

3. A LEGISLAÇÃO RELATIVA À AVALIAÇÃO E À CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTOS AMBIENTAIS
No início dos anos 80, a Lei Federal no. 6938/1981 estabeleceu a Política Nacional
do Meio Ambiente, a qual, em seu artigo 9º, define os Instrumentos da Política Nacional
do Meio Ambiente, e o inciso III deste artigo inclui, entre esses instrumentos, a Avaliação
de Impactos Ambientais.
Com o objetivo de se estabelecerem as definições, as responsabilidades, os critérios
básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto
Ambiental, em 23 de janeiro de 1986, por meio da Resolução CONAMA 01/1986, foi
instituída no país a prática de licenciamento ambiental com a utilização de EIA/RIMA.
Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se 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 que, direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.
Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório
de impacto ambiental - RIMA, a ser submetido à aprovação do órgão estadual competente, e do
IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais
como: (grifo nosso)
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima
de 10MW; (grifo nosso)
Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os
princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às
seguintes diretrizes gerais:

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontandoas com a hipótese de não execução do projeto;
II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de
implantação e operação da atividade;
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos,
denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica
na qual se localiza;
lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área
de influência do projeto, e sua compatibilidade.
Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades
técnicas:
I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise dos
recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação
ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:
a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a
topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes
marinhas, as correntes atmosféricas;
b) o meio biológico e 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 e as áreas de preservação permanente;
c) o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a socioeconomia,
destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as
relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização
futura desses recursos.
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de
identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos
relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e
indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes; seu grau de
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios
sociais.
III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos
de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.
lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos positivos
e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados).

Deve ser observado que os empreendimentos considerados com um pequeno
potencial poluidor podem ter o seu licenciamento ambiental avaliado por meio de
Estudos Simplificados (Resolução SMA/SP 42/94, Resolução CONAMA 279/2001).
Posteriormente, a Resolução CONAMA 462, de 24 de julho de 2014, especificou as
condições, além do “pequeno potencial poluidor”, pelas quais o licenciamento de usinas
eólicas deve ser feito por meio de EIA/RIMA.
Outro diploma importante para este trabalho é a Resolução CONAMA 237/1997, que
promoveu uma revisão do sistema de licenciamento ambiental do Brasil. Transcrevemse, abaixo, os aspectos mais relevantes dessa Resolução:
Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes
licenças:

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento
ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de
sua implementação;
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo
as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo
determinante;
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após
a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de
controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.
Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:
§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a
certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade
estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o
caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos
órgãos competentes.

Deve ser observado que, por meio do Decreto Federal no. 8.437/2015, o
licenciamento ambiental de hidrelétricas e de termelétricas, com uma capacidade de
produção superior a 300 MW, passou para a competência federal quando
caracterizadas situações que comprometam a continuidade e a segurança do
suprimento eletroenergético, reconhecidas pelo Comitê de Monitoramento do Setor
Elétrico - CMSE, ou a necessidade de sistemas de transmissão de energia elétrica
associados a empreendimentos estratégicos, indicada pelo Conselho Nacional de
Política Energética - CNPE.
Outra legislação de interesse para este trabalho é aquela que trata do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC), a Lei Federal no. 9.985/2000.
Também deve-se considerar como importantes à questão em estudo a Lei
Federal no. 12.651/2012 que, entre outros aspectos, dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa, estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, as Áreas
de Preservação Permanente, as áreas de Reserva Legal e a compensação por
supressão vegetal; além das legislações específicas sobre os biomas, a poluição do ar,
os recursos hídricos, a disposição de resíduos, a poluição do solo, os ruídos, o uso do
solo, as populações protegidas, as demais Resoluções CONAMA e as normas ABNT
pertinentes.
Não se pode, ainda, deixar de mencionar a Resolução BACEN 4.327/2014 (2), que
estabelece, em seu artigo 8º, que as instituições financeiras e as demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem estabelecer critérios e
mecanismos específicos de avaliação de risco quando da realização de operações
relacionadas a atividades econômicas com um maior potencial de causar danos
socioambientais.

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO E DE
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

A avaliação de impactos ambientais é o primeiro passo para montar a Matriz de
Riscos Ambientais, na medida em que essa apreciação permitirá a identificação dos
riscos ambientais associados aos tipos de empreendimentos analisados.
O artigo 6º, da Resolução CONAMA 01/86, estabelece as atividades técnicas
mínimas a serem desenvolvidas em um EIA/RIMA, sendo que o seu inciso II determina
a análise dos impactos do projeto e de suas alternativas, conforme descrito abaixo:
Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes
atividades técnicas:
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de
identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos
relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e
indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes; seu grau de
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios
sociais.

É importante assinalar que, apesar da importância da identificação e da
avaliação dos impactos ambientais e dos esforços da comunidade científica sobre o
tema, tanto a identificação quanto a avaliação dos impactos envolvem limitações
técnicas e um certo grau de discricionariedade.
Um impacto ambiental é o que uma ação ou um empreendimento pode causar
ao ambiente em que se insere ou a um espaço mais amplo. A identificação dos impactos
ambientais relacionados a um projeto, por melhor que seja a formação dos técnicos
envolvidos no processo, sempre esbarra no fato de que as considerações e as decisões
são tomadas com base no estágio atual do conhecimento científico. Ainda que se
trabalhe na fronteira do conhecimento, novos conhecimentos científicos surgem a cada
dia. Apesar de existir uma vasta compilação de impactos associados a diversos tipos de
empreendimentos, as intervenções no ambiente podem gerar efeitos não previstos no
momento da aprovação do projeto, que depois serão ou não constatados em seu tempo
de vida útil, seja pelos fatos ou por novos achados científicos.
Para realizar a identificação de impactos ambientais são necessárias: a)
compreensão técnica do projeto que será implantado; b) o conhecimento das
características do meio em que esse empreendimento será implantado.
Há vários métodos de identificação de impactos. Essa identificação pode ser
feita com o auxílio de Checklists (Listas de Verificação ou de Controle), que relacionam
os projetos e os seus impactos.
Outro método utilizado para essa averiguação é a matriz ações x impactos, que
mostra as relações de causa e efeito, ou seja, as ações desenvolvidas para a
consecução do empreendimento e os impactos que causam.
Note-se que, na identificação de impactos ambientais, há vários métodos que
utilizam a expressão “matriz”, mas essa não tem o sentido das matrizes matemáticas,
apenas a utilização de linhas e de colunas que se relacionam, buscando-se uma relação
de causa e efeito.
Há, também, modelos previsionais de impactos, baseados em modelos
matemáticos, mas estes estão mais restritos ao meio físico. O que nunca pode ser
esquecido é que quanto mais acurado é um modelo, mais informações ele precisa, como
dados de entrada, que nem sempre estão disponíveis.

No que diz respeito à questão da avaliação dos impactos ambientais, a
ocorrência desses deve ser avaliada em todos os meios em que ocorre: o físico, o biótico
e o antrópico. Em cada um destes tem-se uma série de aspectos (qualidade do ar, por
exemplo, no meio físico), sobre os quais o empreendimento, em qualquer de suas fases,
pode causar impactos e que devem ser identificados e avaliados.
Infelizmente, não existe uma unidade comum que permita transformar todos os
impactos em um número, um indicador único, uma unidade monetária, que compare
impactos ambientais e demais benefícios de modo conclusivo, como, por exemplo,
citam, entre outros, Botelho et ali (3):
“Determining the economic value of environmental impacts is a process far from being
simple, since there are no markets for the environmental goods and services impacted and
therefore, prices are not available”.

Como menciona Sanchez: (1) “Avaliar os impactos é uma forma de classificálos, de separar os mais importantes dos demais... Isso não elimina, contudo, a
subjetividade inerente a todo juízo de valores. Antes e, pelo contrário, uma das funções
do EIA é justamente a de permitir que tal juízo de valores seja fundamentado em estudos
técnicos detalhados”.
Claro que, para aquilo que existem legislação, padrões, normas técnicas, etc.,
como ruídos e vibrações, padrões de qualidade das águas e do ar, normas de projeto,
etc. o EIA/RIMA, ou outra forma adotada para o licenciamento, deve demonstrar
também o seu cabal atendimento pelo projeto.
Após a análise dos impactos identificados durante a elaboração do estudo, cada
impacto identificado, em cada fase do empreendimento, deve ser classificado conforme
o inciso II, do artigo 6º, da Resolução CONAMA, que cita os atributos a serem
considerados na análise dos impactos ambientais, quais sejam:
•

Impactos positivos ou negativos (benéficos ou adversos);

•

Impactos diretos ou indiretos;

•

Impactos imediatos, de médio ou longo prazo;

•

Impactos temporários ou permanentes;

•

Impactos reversíveis ou irreversíveis;

•

Propriedades cumulativas ou sinérgicas dos impactos;

•

Distribuição dos ônus e benefícios sociais dos impactos.

A legislação, no entanto, não fornece os critérios para a análise dos atributos
citados. Supõe-se a existência de certa lógica para isso. Uma interpretação usual
aceitável do significado desses atributos é a seguinte:
•
Impactos positivos ou negativos (benéficos ou adversos): o impacto positivo ou
benéfico é aquele que resulta na melhoria da qualidade de um fator ou de um parâmetro
ambiental. Impacto negativo ou adverso: quando a ação resulta em um dano à qualidade
de um fator ou de um parâmetro ambiental.
•
Impactos diretos ou indiretos: o impacto direto é o primeiro resultado de uma
ação. Por exemplo, ao se proceder à ação de movimentação de terra na área de
intervenção, pode ocorrer o surgimento de processos erosivos. Esse impacto, o
processo erosivo, será considerado direto ou de primeira ordem. O impacto indireto, ou

de segunda ordem, será tido aquele que resulta de um impacto direto. Por exemplo, a
movimentação de terra causou o aparecimento de processos erosivos e o material
terroso foi carreado para um corpo d´água, fazendo surgir um processo de
assoreamento. Esse impacto será considerado como indireto ou de segunda ordem. Se,
por exemplo, a presença da terra na água altera a sua turbidez, esse impacto também
será considerado um impacto indireto.
•
Impactos imediatos, de curto e médio prazo: referem-se ao momento em que
este surge. Por exemplo, o aumento no nível de ruído perceptível no entorno do
empreendimento, de modo que cause incômodos à vizinhança, é um impacto imediato,
porque assim que a fonte de ruído começa a operar, o receptor começa a percebê-lo.
Com outros impactos ocorre um certo “delay”, uma defasagem entre o momento em que
ocorre o impacto e o momento em que os seus reflexos começam a ser percebidos. O
período para considerar-se um impacto de médio e longo prazo não é definido pela
legislação. Assim, aquele que efetua a análise dos atributos do impacto deve definir o
critério que está considerando, para que este seja definido de médio ou longo prazo.
•
Impactos temporários e permanentes: este será considerado temporário se,
quando cessada a sua causa, deixar de existir, por exemplo, a emissão de ruídos
durante a construção de um empreendimento. Já o impacto considerado permanente é
aquele que promove uma alteração definitiva no ambiente, como, por exemplo, uma
alteração de topografia que resulta de uma ação de terraplenagem.
•
Impactos reversíveis e irreversíveis: o impacto reversível é aquele que, uma vez
cessada a ação que o gerou, o meio recupera as suas características anteriores. O
impacto irreversível é aquele que, mesmo cessada a ação que o gera, o meio não
recupera as suas características anteriores.
•
Propriedades cumulativas e sinérgicas: o termo cumulativo refere-se à
possibilidade de o efeito de um impacto, se não cessada a sua causa, ir se acumulando
ao longo do tempo. Outros também incluem, como um efeito cumulativo, as
consequências, por exemplo, de um novo barramento em um rio que já tem outros. A
sinergia é um atributo de um impacto que, positivo ou negativo, combinado com outros
impactos, multiplica os seus efeitos. Por exemplo, o aumento de renda de um município,
decorrente de um projeto, pode gerar um aumento de consumo na cidade, o que resulta
em maiores rendas para os comerciantes, que podem consumir mais, investir em seus
próprios negócios ou realizarem outros investimentos, aumentando a arrecadação
tributária da cidade; enfim, cria-se uma sinergia que gera um ciclo virtuoso. Entretanto,
a combinação de impactos negativos também pode gerar situações cumulativas
indesejadas ou sinérgicas.
•
Distribuição dos ônus e benefícios sociais: a verificação desse quesito não deve
ser feita para um impacto isolado, mas, sim, no âmbito de uma análise integrada dos
diversos impactos, sopesando-se o conjunto deles para que se possa decidir sobre o
empreendimento, ou sobre quais medidas mitigadoras/compensatórias se adotar para
aqueles sobre os quais recaem os ônus sociais do empreendimento.
A Resolução CONAMA 01/86, nesse mesmo inciso II, do artigo 6º, cita que deve ser
considerada a magnitude e a importância dos impactos analisados, entendendo-se, por
magnitude, a intensidade do impacto em um determinado meio e, por importância, a sua
significância concreta em relação ao meio.

5. DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS DE GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA
Apresenta-se, a seguir, em linhas gerais, a descrição das características de cada
uma das alternativas de geração de energia elétrica que estão sendo consideradas
neste trabalho: usinas eólicas, termelétricas, com a utilização de gás natural (ciclo
combinado), e usinas hidrelétricas. Essa descrição será importante para que nos
capítulos subsequentes seja feita a identificação e a avaliação de seus impactos
ambientais.

5.1. Usinas Eólicas
As usinas eólicas são aquelas que utilizam a energia dos ventos para a geração de
eletricidade. Essas usinas podem ser instaladas em terra, quando são chamadas
“onshore”, como em alto mar, chamadas “offshore”2. Este trabalho estará voltado para
as usinas “onshore”.
O uso da energia dos ventos para gerar eletricidade tem despertado o interesse de
governos e de empresas em todo o mundo. A evolução da potência eólica instalada no
mundo passou de 97 GW, em 2008, para 591 GW, em 2018 (4), conforme pode ser visto
no gráfico a seguir.

Figura 1 Capacidade Instalada Mundial para a Geração Eólica

FONTE: BNDES.

No Brasil, o aumento na utilização da energia eólica para a obtenção de energia
elétrica pode ser visualizado no gráfico abaixo, que mostra a evolução da potência
No mundo, há atualmente um total de 23,1 GW instalados em plataformas “offshore”. O Reino
Unido, a Alemanha e a China concentram os empreendimentos dessa natureza, com 93,1%
desse volume. Em novembro último, tramitavam no IBAMA, sete projetos de complexos eólicos
offshore com pedidos de licenciamento ambiental. Em 17/11, o IBAMA divulgou o Termo de
Referência para a elaboração de EIA/RIMA de complexos eólicos “offshore”.
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instalada das usinas eólicas no Brasil entre 2005, quando era de 221 MW, e 2019,
quando alcançou 15.378 MW (4), representando 12,2% da oferta interna de energia
elétrica.

Figura 2 Capacidade Instalada no Brasil para a Geração Eólica

FONTE: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO (4).

A primeira usina eólica de geração de eletricidade no Brasil foi instalada em
Fernando de Noronha em 1992, com 1 MW de potência instalada, havendo em 2019,
no Brasil, 608 parques eólicos (5), com 7.477 aerogeradores instalados, que em 2019
alcançavam 15.378 MW de potência instalada.
Em 2018, o Brasil ocupava a oitava posição no mundo entre aqueles com a maior
potência instalada de energia eólica. Os principais países do mundo em 2018, em
termos de potência instalada eólica, são apresentados no quadro a seguir:

Tabela 1 Os Dez Principais Países em Potência Instalada para a Geração Eólica
(2018)
PAÍS

POTÊNCIA (GW)

CHINA

221,0

EUA

96,4

ALEMANHA

59,3

ÍNDIA

35,0

ESPANHA

23,0

REINO UNIDO

20,7

FRANÇA

15,3

BRASIL

14,5

CANADÁ

12,8

ITÁLIA

10,0
FONTE: http://petroleo.com.br.

A utilização da energia eólica para gerar trabalho é conhecida há cerca de 4.000
ou 5.000 anos. Na China e na Babilônia foram encontrados indícios da existência de
moinhos de 4.000 anos atrás, utilizados para bombear água e para moer grãos. Em
1750, a Holanda tinha 8.000 desses moinhos e a Inglaterra, 10.000 (6). A utilização
desses moinhos entrou em declínio com a introdução da máquina a vapor e esse
declínio acelerou-se no século XX, como resultado do maior uso de combustíveis
fósseis.
O desenvolvimento do setor de energia eólica para gerar eletricidade iniciou-se
nos EUA após a crise energética de 1973, com a construção, pela NASA e pelo
Departamento de Energia, de máquinas de demonstração capazes de gerar energia
elétrica a partir do vento (6). Entretanto, o interesse norte-americano pela energia eólica
reduziu-se ao longo da década de 80 e do início dos anos 90, em função da queda dos
preços dos derivados do petróleo.
No Brasil, em meados dos anos 80, a oferta de energia elétrica a partir de
hidrelétricas estava maior do que a sua procura e houve até programas de incentivo ao
uso dessa energia a menores preços pelas indústrias, financiando-se, inclusive, a
aquisição de caldeiras elétricas para a substituição de caldeiras a óleo BPF, visandose, em São Paulo, com essa substituição, ao controle da poluição do ar por óxidos de
enxofre, uma vez que o óleo utilizado nessas caldeiras tinha um teor de enxofre em
torno de 5%. Desta forma, aqui, também, demorou a materializar-se o interesse pela
energia eólica.
Assim, em razão dos preços de outras fontes de energia, no início dos anos 2000,
a utilização da energia eólica para a geração de energia elétrica era muito pequena. Nos
EUA, por exemplo, essa energia atendia a 0,1% das necessidades de energia elétrica
daquele país. No Brasil, a potência instalada a partir da energia eólica, no ano 2000, era
de 19 MW. No mundo inteiro, a capacidade instalada para a energia eólica, àquela
época, era de menos de 25 GW, tendo em 2018 alcançado 508 GW, o que mostra o seu
rápido crescimento nesse primeiro quinto do século XXI devido às pressões, em termos
da preservação do meio ambiente, e aos preços do petróleo.
Atualmente, o Brasil, conforme os dados da ANEEL apresentados no quadro a
seguir, tem a seguinte situação em termos de potência outorgada3 e de potência
fiscalizada4 para a produção de energia eólica (7).

Tabela 2 Potência (MW) dos Empreendimentos de Energia Eólica por Estado

3

Potência outorgada: corresponde àquela considerada no Ato de Outorga, ou seja, é a potência
que a usina foi autorizada a operar, registrada na ANEEL.
4 Potência fiscalizada: corresponde àquela considerada a partir da operação comercial realizada
pela primeira unidade geradora. Essa potência pode gradativamente aumentar, porque, várias
vezes, as unidades geradoras de energia (torres de geração) não entram em operação
simultaneamente no início da operação do empreendimento, mas o fazem ao longo do tempo,
até alcançarem a potência outorgada.

ESTADO

POTÊNCIA
OUTORGADA

POTÊNCIA
FISCALIZADA

BAHIA

8.595,3

4.426,2

CEARÁ

2.632,8

2.177,9

PERNAMBUCO

1.075,7

783,9

957,6

157,2

9.065,1

4.672,3

MARANHÃO

426,0

426,0

SERGIPE

34,5

34,5

3.814,3

1.745,2

RIO DE JANEIRO

28,0

28,0

MINAS GERAIS

156,0

156,0

SÃO PAULO

2,24

2,24

PARANÁ

2,5

2,5

245,5

245,5

1.888,3

1.832,0

28.923,84

16.689,44

PARAÍBA
RIO GRANDE DO NORTE

PIAUÍ

SANTA CATARINA
RIO GRANDE DO SUL
TOTAL

FONTE: ANEEL – SIGA.

Os dados apresentados no quadro anterior mostram que, em novembro de 2020,
o Brasil tinha uma potência instalada fiscalizada em usinas eólicas de 16.689,44 MW,
das quais 86% no Nordeste brasileiro. Esse fato deve-se à condição atmosférica no
Nordeste, que é favorável à circulação de ventos, uma condição propícia à operação
desse tipo de atividade.
Segundo o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, publicado em 2001(8), o potencial
de geração de energia eólica do Brasil, considerando uma série de variáveis físicas, que
interferem na questão dos ventos, e considerando a velocidade do vento à altura de 50
m, o país teria uma capacidade de geração de 143,5 GW5, sendo praticamente 50%
deste potencial no Nordeste.
O equipamento no qual ocorre a transformação da energia cinética dos ventos
em energia elétrica é o aerogerador, ou a turbina eólica. No mercado mundial de
aerogeradores de grande porte, há cerca de 50 participantes. Dentre esses, estão a
Siemens – Gamesa (Alemanha/Espanha), Vestas (Dinamarca), Goldwind (China), Ge

5

Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica (10), o potencial brasileiro atual de geração
eólica seria de 500 GW “onshore”, considerando os aerogeradores instalados em torres a 150 m
de altura. Quando do cálculo do potencial de geração de energia elétrica em 2001, as torres
tinham 50 m de altura.

Renewable Energy (EUA) e Enercon (Alemanha). Essas empresas foram responsáveis
por 58% do mercado desses equipamentos em 2017(9).
As turbinas eólicas se dividem em dois principais seguimentos, dependendo da
posição do seu eixo, que pode ser horizontal ou vertical. As turbinas de eixo horizontal
são as mais utilizadas, por apresentarem uma melhor aerodinâmica e eficiência. No
Brasil, quase 80% das turbinas empregadas são de eixo horizontal.
Em termos operacionais, entende-se a geração de energia elétrica a partir da
energia eólica como um processo em que a energia cinética do movimento das massas
de ar faz movimentar as pás que compõem cada unidade geradora. Esse movimento
das pás, que são fixadas em um rotor, faz transmitir o movimento de rotação do rotor
para um “eixo lento” e daí para a caixa de transmissão, de modo que essa rotação seja
multiplicada de modo a fazer o gerador acoplado a essa funcionar, transformando essa
energia de movimento em eletricidade.
Cada unidade de geração de energia é composta por uma torre, que sustenta todo
o conjunto, por um rotor onde são fixadas as pás que, ao movimentar-se, darão início
ao processo de geração de eletricidade; um nacele onde ficam abrigados os
equipamentos para a transformação do vento em eletricidade.
Um parque eólico é composto, em geral, por muitas torres como essa descrita, e
a energia gerada em cada uma vai para a linha de transmissão e de distribuição após a
correção da tensão.
A necessidade de um número em geral, grande, de torres de geração, deve-se a
que a eficiência máxima que uma turbina pode alcançar, para converter a energia dos
ventos em energia elétrica gira em torno de 30%.
Quanto aos requisitos locacionais de uma usina eólica singular, de um parque
eólico ou de um complexo eólico, conforme definidos no artigo 2º, da Resolução
CONAMA no 462/2014, considerando-se unicamente a produção de energia, o principal
fator é que esse apresente um bom potencial eólico. Para isso, o estudo do local deve
contemplar:
a)
A influência do terreno no comportamento do vento: quanto mais acentuada a
rugosidade do terreno, de seu entorno e a cobertura vegetal, mais resistência o vento
encontra;
b)
As características do vento: o vento ideal para uma usina eólica deve ser
constante, sem oscilações. Assim, o estudo deve abranger períodos longos de tempo,
considerando as quatro estações do ano;
c)
A possibilidade de o terreno permitir a definição do layout da disposição dos
aerogeradores que alcance o melhor resultado aceitável.
Outro aspecto também importante nos estudos de localização de usinas eólicas,
como em qualquer unidade produtora de eletricidade, qualquer que seja o tipo de
energia utilizada, é a possibilidade da conexão dessa à rede elétrica de transmissão de
energia, uma vez que a energia produzida precisa ser encaminhada para a distribuição
aos consumidores, por meio dessas linhas. Assim, a viabilidade de interligação da usina
eólica à linha de distribuição é fundamental para o estudo de localização da unidade no
local escolhido, pelos custos que essa interligação pode ter.
Em termos ambientais, o principal ganho das usinas eólicas é a não utilização de
um combustível para o seu funcionamento, estando, portanto, livres de emissões de

gases de efeito estufa. Entretanto, essas usinas também apresentam impactos
negativos, como aqueles relacionados à alteração da paisagem, à emissão de ruídos e
aos acidentes com aves, entre outros, que serão vistos no Capítulo 6.

5.2. Usinas Termelétricas a Gás Natural (ciclo combinado)
As usinas termelétricas produzem energia elétrica a partir da energia térmica
liberada pela queima de combustíveis, no caso, o gás natural. A geração termelétrica
baseia-se na conversão de energia térmica produzida na queima desse combustível em
energia mecânica, e da conversão dessa em energia elétrica.
O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves, principalmente o metano.
A composição química típica desse gás pode ser vista no quadro a seguir:

Tabela 3 Composição Química Típica do Gás Natural
COMPOSIÇÃO

PERCENTUAL

METANO (CH4)

88,5

ETANO (C2H6)

6,2

PROPANO
(C3H8)

2,2

C4+

0,8

CO2

1,8

N2

0,5
FONTE: GASMIG.

A exploração e a produção do gás natural podem ocorrer em campos marítimos ou
terrestres. O gás, quando encontrado no mesmo reservatório que o petróleo, é chamado
gás “associado”, dissolvido no petróleo ou como uma “capa” sobre esse. Quando
encontrado em campos onde há apenas o gás, é chamado “não associado”. Cerca de
70% da produção nacional de gás natural, em 2018, foi de gás associado e veio de
campos localizados no mar.
Após ser extraído, o gás natural vai para as estações coletoras, instaladas nos
campos de produção. Dessas estações, ele é levado, por meio de dutos, às Unidades
de Processamento de Gás Natural (UPGNs). E, nesse ponto, passa por um processo
de separação de impurezas e de outros produtos, como o GLP ou outros utilizados como
matéria-prima na indústria petroquímica, seguindo daí para a distribuição por meio de
dutos.
O Brasil ocupa a 31ª posição mundial em termos de reservas provadas de gás
natural, com cerca de 364,5 bilhões de metros cúbicos, sendo considerada a segunda
maior da América Latina, depois da Venezuela. A participação do gás natural na matriz

energética brasileira está no patamar de 9,28%, sendo a média mundial de 25%. Em
2019, a produção de gás natural do Brasil foi de 44 bilhões de m3 (122,5 milhões de
m3/dia), de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). Também, 70% das reservas provadas de gás natural do Brasil estão nos Estados
do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Conforme informação do Ministério de Minas e Energia (12), em 2019, a oferta
interna de energia elétrica a partir de termelétricas a gás natural teve um aumento de
10,7% em relação a 2018. O potencial teórico de expansão das termelétricas a gás
natural é estimado em até 27.000 MW (13).
Os principais poluentes atmosféricos associados à operação das turbinas a gás
natural são os Óxidos de Nitrogênio (NOx), o Monóxido de Carbono (CO) e, em menores
quantidades, os compostos orgânicos voláteis (COVs) e o material particulado (MP).
O NOx mais importante formado, em termos de quantidade, é o NOx térmico, que
se forma a partir da dissociação térmica e da subsequente reação de nitrogênio (N2) e
oxigênio (O2) das moléculas do ar de combustão. Esse fenômeno ocorre na zona de
maior temperatura da chama, próxima dos queimadores das turbinas. A formação desse
poluente pode ser reduzida através do controle da temperatura de combustão, com o
uso de queimadores denominados “low NOx”
A emissão de CO, na turbina a gás, está associada a processos de combustão
incompleta. Esse poluente é formado quando existe um baixo tempo de residência do
combustível na câmara de combustão, temperatura de combustão reduzida ou uma
mistura insuficiente de oxigênio e combustível para a oxidação completa do carbono.
Portanto, é função das condições de operação da turbina.
Em decorrência do baixo teor de material inorgânico no gás natural e das condições
de queima desse combustível, as termelétricas a gás natural possuem emissão
relativamente pequena de material particulado (MP).
O metano é o principal componente do gás natural. As emissões de CH4 nas
turbinas a gás natural têm sua origem principal no gás não totalmente queimado na
câmara de combustão.
Além dessas características ambientais, o Gás Natural possui um alto PCI – Poder
Calorífico Inferior entre 8.364 e 9.160 Kgcal/m3 (a 20º C e 1 atm), o que lhe assegura
uma alta eficácia de queima6.
Quanto à tecnologia de produção de energia elétrica empregada pelas usinas que
utilizam o gás natural como combustível, a mais utilizada é a de ciclo combinado,
também chamadas usinas de cogeração a gás natural, porque produzem eletricidade e
calor simultaneamente, e esse calor gerado vai possibilitar que outro equipamento (uma
turbina a vapor), operando em conjunto, também produza eletricidade, aumentando a
eficiência do sistema.
As turbinas a gás não necessitam de um fluido intermediário de trabalho, ou seja,
o líquido para produzir o vapor. A energia térmica do combustível (gás) é convertida em
energia mecânica no eixo da turbina, por meio dos gases quentes que saem da câmara
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O Poder Calorífico de combustíveis é definido como a quantidade de energia interna contida no
combustível, sendo que, quanto maior a quantidade de energia contida, mais alto é o seu poder
calorifico. Um combustível é constituído sobretudo de hidrogênio e carbono, tendo o hidrogênio
o poder calorífico de 28.700 Kcal/kg, enquanto o carbono é de 8.140 Kcal/kg; por isso, quanto
mais rico em hidrogênio for o combustível, maior será o seu poder calorífico.

de combustão. Em continuação, os gases liberados a alta temperatura pela turbina a
gás são aproveitados também para a geração de vapor de água, que aciona a turbina a
vapor, aumentando significativamente o rendimento de todo o ciclo.
Os principais fatores locacionais de uma termelétrica, além da demanda que a
justifique são:
a)

Possibilidade de interligação com a linha de transmissão da energia elétrica;

b)
Possibilidade de obtenção do gás natural, considerando a disponibilidade em
termos de vazão e de pressão;
c)

Disponibilidade de água;

d)
Disponibilidade de terreno nas dimensões necessárias e possibilidade de o
empreendimento implantar-se nesse;
e)

Disponibilidade de acessos.

De forma geral, uma termelétrica a gás é composta pelas seguintes unidades:
a)

Gasoduto para o abastecimento de gás para a termelétrica;

b)

Sistema de adução e adutora de água para o abastecimento da termelétrica;

c)

Sistema de tratamento de águas para o processo industrial e o consumo;

d)

Sistema de tratamento de efluentes industriais e domésticos;

e)

Sistema de afastamento para o lançamento de águas residuárias;

f)

Subestação seccionadora para a intersecção à linha de transmissão;

g)
Central de produção formada por: turbogeradores(s) a gás, turbogeradores(s) a
vapor, recuperadores de calor, sistema de queima suplementar, condensador, sistema
de resfriamento, sistemas auxiliares (combate a incêndio, ar comprimido, gás natural,
abastecimento de eletricidade e monitoramento).

5.3. Usinas Hidrelétricas
As usinas hidrelétricas são utilizadas para gerar energia elétrica pelo
aproveitamento da energia cinética da água.
Devido à disponibilidade de recursos hídricos, a matriz elétrica do Brasil foi
construída ao longo do tempo, tendo como base a eletricidade proveniente de
hidrelétricas, sendo construídas várias delas pelo país. Até hoje, essa energia ocupa
um lugar de destaque na matriz elétrica brasileira, apesar de nos últimos vinte anos
estar reduzindo a sua participação relativa nessa matriz, devido à utilização, também,
de outros insumos para a produção de energia. O quadro, a seguir, mostra a
composição percentual da oferta interna de energia elétrica no Brasil, comparativamente
aos países da OCDE e ao mundo, em dois momentos: 1973 (primeira crise do petróleo)
e 2019.

Tabela 4 Matriz Elétrica do Brasil, OCDE e Mundo: 1973 e 2019
BRASIL

OCDE

MUNDO

FONTE
1973

2019

1973

2019

1973

2019

PETRÓLEO E DERIVADOS

7,2

1,1

25,4

1,7

24,6

3

GÁS NATURAL

0,5

9,3

11,6

28,3

12,2

23,2

CARVÃO
MINERAL

1,7

2,4

37,9

23,4

38,3

36,7

URÂNIO

0

2,5

4,2

17,8

3,3

10,1

OUTRAS NÃO
RENOVÁVEIS

0

1,9

0

0,4

0,1

0,2

HIDRÁULICA

89,4

64,9

20,5

12,9

21

15,6

BIOMASSA
SÓLIDA

1,2

8,4

0,2

3,1

0,5

2,1

EÓLICA

0

8,6

0

9,1

0

6,5

SOLAR

0

1,02

0

3

0

2,1

GEOTÉRMICA

0

0

0,1

0,4

0,1

0,3

TOTAL

100

100

100

100

100

100

% RENOVÁVEIS

90,6

83

20,8

28,5

21,5

26,7

FONTE: MME.

Note-se que, apesar da perda de importância relativa das hidrelétricas para a
produção de energia elétrica no Brasil entre 1973 e 2019, essas continuam
respondendo, em 2019, por 64% da energia elétrica gerada no país.
A redução na importância relativa da energia hidráulica para a produção de
eletricidade no Brasil deu-se devido ao aumento do uso de outras fontes, como o gás
natural, a biomassa e a energia eólica. Não se pode deixar de citar, ainda, a redução da
importância do uso do petróleo e dos derivados para esse fim.
Certamente, a redução da importância relativa da energia hidráulica está
relacionada também aos problemas ambientais associados à implantação dessas
usinas geradoras de energia elétrica.
Entre as dez maiores hidrelétricas do mundo, três estão no Brasil: Itaipu, Belo
Monte e Tucuruí.
A ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica classifica as hidrelétricas em três
grupos: UHE – Usina Hidrelétrica de Energia, aquelas com capacidade de geração de
mais de 30 MW; PCH – Pequena Central Hidrelétrica, com uma capacidade de produção
maior que 5 MW e de até 30 MW; e as CGH – Centrais Geradoras Hidrelétricas, com
uma capacidade de geração de até 5 MW. Note-se que a classificação de um
empreendimento em uma ou outra categoria pode também definir a forma de seu
licenciamento ambiental.
O quadro, a seguir, mostra o número de geradoras de unidades de produção de
energia elétrica conforme a classificação acima e a sua capacidade instalada (potência
fiscalizada).

Tabela 5 Potência Fiscalizada por Unidades Geradoras em Cada Grupo de
Geração e por Número de Unidades
TIPO

POTÊNCIA
FISCALIZADA (KW)

UNIDADES

UHE

103.026.876

223

PCH

5.433.392

542

CGH

820.359

744

109.280.627

1.509

TOTAL

FONTE: ANEEL – SIGA (26 de janeiro 2021).

Para que a energia elétrica possa ser gerada7 a partir da energia hidráulica, é
preciso haver um certo desnível entre o nível da água e as turbinas geradoras, para que
a energia potencial da água possa ser transformada em energia cinética e movimentar
essas turbinas. A produção de energia elétrica é uma função tanto da altura desse
desnível (altura de carga) quanto da vazão de água que, por meio de um duto, alcança
a turbina. Assim, a altura de carga é a diferença entre o nível mais alto da água e a
turbina geradora da energia.
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Com reservatórios de regularização de vazão.

A força produzida por essa água é igual à taxa de perda de energia potencial
gravitacional que ocorre quando a água cai de sua fonte. A mudança na energia
potencial gravitacional é igual ao peso da água, multiplicada pela altura vertical da qual
ela cai (4).
Assim, por exemplo, se 40 L/s de água caem de uma altura de 10 m, então a troca
de energia (potencial x cinética) é igual a 40 x 9,8 m8/s2 x 10 m, o que é igual a 1960 J9.
Considerando a taxas de eficiência da turbina em 0,8, a energia elétrica que pode ser
obtida é igual a: 0,8 x 1960 J, ou seja, 1.568 W.
Note-se que a mesma produção de energia dessa turbina poderia ser obtida se,
em lugar de 40 L/s fosse 80 L/s, e a altura de carga fosse 5 m. Assim, uma grande
produção pode ser obtida tanto por uma altura de carga elevada quanto por uma
reduzida, utilizando um grande volume de água que permita um considerável volume de
vazão.
Essa combinação, entre a disponibilidade hídrica (vazão) e a potência que se
pretende obter, são fatores, entre outros, que indicam o volume de água que deverá
estar disponível, para que se obtenha a produção de energia desejada, o que também
acaba determinando as características da barragem a ser construída (extensão, altura,
entre outras), para que se tenha o reservatório necessário a essa produção.
Para a geração da energia elétrica, a água aduzida do reservatório segue por um
conduto forçado para que ganhe pressão devido à gravidade, sendo encaminhada à
Casa de Força, onde estão as turbinas e os geradores. As turbinas, ao serem
movimentadas, movimentam o eixo que as interligam aos geradores, produzindo-se a
energia elétrica. A água, após passar pelas turbinas, retorna ao rio por um canal
denominado “canal de fuga”. A energia gerada é, então, interligada à rede de
transmissão.
Deve ser observado que, nos últimos anos, em função das discussões ambientais,
tem sido abandonada a ideia de hidrelétricas com reservatórios de acumulação que
alagam grandes extensões de terra, optando-se por uma UHE a fio d´água, reduzindose a área alagada, porém produzindo menos energia, o que as faz ter um menor “fator
de capacidade”10.

6. IMPACTOS AMBIENTAIS DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM ANÁLISE

6.1. Introdução
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1 joule é a energia que acelera uma massa de 1 kg a 1 m/s² num espaço de 1 m.
10 Fator de capacidade é um número adimensional que se obtém dividindo-se a energia média
gerada em um determinado ano pela potência total instalada.
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Neste capítulo, serão apresentados e avaliados os impactos ambientais dos
empreendimentos de geração de energia elétrica objeto deste trabalho, que serão um
insumo para a análise de seus riscos ambientais.
Incialmente, os impactos identificados serão descritos e classificados como
preconiza o inciso 2º, do artigo 6º, da Resolução CONAMA 01/86, deixando-se de citar,
pela razão exposta no Capítulo 4 deste, a questão do ônus e benefícios sociais, bem
como a questão da magnitude e importância do impacto, que será vista no Capítulo 7,
com a metodologia para a atribuição de ‘escore’ aos impactos. Assim, serão
considerados neste capítulo, para cada impacto, os seguintes atributos:
•

Impactos positivos ou negativos (benéficos ou adversos);

•

Impactos diretos ou indiretos;

•

Impactos imediatos, de médio ou longo prazo;

•

Impactos temporários ou permanentes;

•

Impactos reversíveis ou irreversíveis;

•

Propriedades cumulativas ou sinérgicas dos impactos;

Deve ser citado que a Resolução CONAMA 01/86, em seu artigo 6º, incisos III e
IV, estabelece que deverão ser definidas medidas mitigadoras dos impactos negativos
e elaborados programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos
e negativos. Assim, na análise de cada impacto, será indicado o Programa normalmente
adotado para a sua mitigação, o acompanhamento e, se for o caso, as medidas
compensatórias.
Neste trabalho, o que está sendo considerado não é um empreendimento
específico, mas impactos de cada uma das alternativas de produção de energia em
estudo, cuja ocorrência é confirmada pela experiência do autor, pela bibliografia e pelo
exame de EIA/RIMAs11, e cuja classificação, obedecidos os preceitos legais prévios
para sua aprovação, decorre da possibilidade técnica de sua mitigação e/ou
compensação.
Registre-se que a ressalva que está sendo feita, de que estão sendo contempladas
situações em que preceitos legais prévios da aprovação do empreendimento estão
atendidos, implica em que previamente foi feita a análise da legislação federal, estadual
e municipal de que esse atende, além da legislação já citada, aquela de uso e de
ocupação do solo, de biomas específicos como a Mata Atlântica, a caatinga, as
populações protegidas, etc.
A análise apresentada neste trabalho é conservadora, supondo que estejam
sendo consideradas as melhores práticas da engenharia, da biologia, da análise
econômica, das técnicas de comunicação, etc., para a minimização dos impactos
negativos ou da potencialização, no caso de impactos benéficos ou positivos.

11

Foram analisados três Estudos de Impacto Ambiental para usinas eólicas, três para usinas termelétricas
a gás natural e um para usinas hidrelétricas, além de dois Relatórios de Impacto Ambiental para hidrelétricas
e um para termelétricas. Esses documentos são disponibilizados pelos órgãos ambientais responsáveis
pelo licenciamento dos empreendimentos.

6.2. Usinas Eólicas
A seguir, serão apresentados, conforme o meio de ocorrência, os impactos relativos
às fases de planejamento, implantação e operação de usinas eólicas de geração de
energia elétrica, bem como serão indicados os Programas Ambientais de mitigação dos
impactos negativos ou potencialização dos impactos positivos.

6.2.1. Impactos no Meio Antrópico

6.2.1.1.

Fase de Planejamento

De forma geral, os seguintes impactos no meio antrópico são previsíveis em um
projeto dessa natureza:
•
Geração de expectativas na população: esse é um impacto comum a todos os
tipos de projeto, quando surgem as primeiras notícias sobre a sua possível implantação.
Essas informações sempre despertam ansiedades, expectativas positivas e/ou
negativas nas comunidades onde se imagina haver possibilidades de o
empreendimento vir a ser implantado. Algumas pessoas têm expectativas de não saírem
de sua zona de conforto, querem que tudo fique como está e se preocupam imaginando
os problemas que o projeto, do qual têm poucas informações, poderá trazer. Outras
anseiam por mudanças, seja a criação de empregos, a mudança de rotinas, a
dinamização de negócios, etc., e vêm no projeto essa oportunidade.
Seja qual for a expectativa desses indivíduos, o fato é de que o início da
circulação de informações, sejam essas categorizadas ou não, a presença de estranhos
na área ou a busca de terrenos por empresas, faz com que sejam criadas expectativas
boas ou más em relação a esse, dependendo da ótica de cada pessoa.
Por vezes, as expectativas saem do campo pessoal e interpessoal e levam a
que, em sentido favorável ao projeto ou desfavorável a esse, as pessoas se organizem
e se posicionem.
A criação de expectativas, ainda que sem uma base sólida, é um impacto
aparentemente negativo, mas que pode ser positivo, porque permite, de um lado, que o
empreendedor conheça as dúvidas, os anseios e os interesses daquela população em
relação ao projeto, e possibilita à população receber informações categorizadas sobre
esse e se posicionar. A forma de mitigar esse impacto é a existência de um Programa
de Comunicação Social por parte da empresa, que esclareça o que é o
empreendimento, suas características, o que pode trazer para a comunidade, como será
desenvolvido o projeto, etc.
Assim, podemos classificar este impacto da seguinte forma: Positivo, Direto,
Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

6.2.1.2.

Fase de Implantação

•
Geração de empregos e de renda: a fase de implantação de uma usina eólica
é intensiva, em termos de mão de obra. Uma empresa, com capacidade de produção
de 300 MW, com 100 aerogeradores e prazo de implantação de 30 meses em geral
mantém, ao longo desse período, uma média de 250 empregos diretamente envolvidos
em sua construção, sendo que, no pico das obras, que dura cerca de seis meses, esse
número pode alcançar 600 funcionários.
O impacto da geração de empregos e renda ultrapassa a cidade ou a região
onde o empreendimento será implantado. Parte desses empregos pode ser oferecida à
população local e a outros municípios da área de influência do empreendimento pelas
empresas que executarão sua implantação, mediante treinamento, que deve estar
previsto no Programa de Contratação e Formação de Mão de Obra. Esses empregos
gerarão renda, que estimulará, em algum grau, o consumo local e da área de influência,
o que terá um efeito multiplicador no emprego. Isso vale para as pessoas que não são
da cidade, mas que vêm contratadas pela empresa responsável pela construção, que
também dispenderão parte de sua renda no local.
A falta de mão de obra especializada na construção civil nos municípios
menores, onde ocorre a implantação desses empreendimentos, impõe a importação de
mão de obra de outras cidades ou Estados brasileiros. Isso reforça ainda mais a
importância para que seja considerada, no processo de licenciamento ambiental do
empreendimento, a adoção pelo empreendedor de um Programa de Contratação e
Formação de Mão de Obra, para capacitar a mão de obra local a ocupar os cargos
possíveis na implantação do empreendimento.
Dessa forma, podemos classificar este impacto como: Positivo, Direto,
Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Geração de renda devido ao aquecimento do mercado imobiliário: na
implantação de empreendimentos desse tipo, que podem até superar dois anos, não é
incomum que pessoas que sabem que vão ficar nas obras até sua conclusão aluguem
casas para se estabelecerem, gerando renda pelos aluguéis pagos.
Este impacto pode ser classificado da seguinte forma: Positivo, Direto,
Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Geração de renda imobiliária relativa ao aluguel de terras: trata-se do aluguel
de terras para a implantação do empreendimento, sendo esse um contrato sempre de
longo prazo, em torno de 20 anos e renovável. Como para acomodar os aerogeradores
e aproveitar melhor as correntes aéreas, esses são instalados a uma distância de três
a cinco vezes o diâmetro de seu rotor, os parques eólicos ocupam grande extensão de
terras, sendo seus proprietários remunerados pelo número de aerogeradores que
podem ser instalados em seus terrenos, desde o momento da fase de estudos de
ventos, quando são instalados anemômetros para os estudos.
Este impacto pode ser classificado da seguinte forma: Positivo, Direto,
Permanente, Imediato, Irreversível (se considerarmos que são de longo prazo, 20 anos,
podendo ser renovados), Cumulativo e Sinérgico.

•
Aumento da arrecadação tributária: considerando a competência tributária, os
seguintes impostos são da competência do município: o Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Urbana e o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
Entretanto, muitas vezes os empreendimentos de geração de energia elétrica a partir
de fonte eólica, até pela área que exigem para sua implantação, estão localizados na
área rural, cuja competência sobre a propriedade, o ITR – Imposto Territorial Rural, é
de âmbito federal, restando ao município, nessa situação, o ISSQN. A intensificação da
economia em função das obras de implantação do empreendimento fará aumentar a
arrecadação desse imposto.
Este impacto pode ser classificado como: Positivo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Dinamização da economia: como visto na fase de implantação do
empreendimento, a geração de empregos, o pagamento do aluguel de terras, o
aquecimento do mercado imobiliário, a movimentação em hotéis e restaurantes
ocasionada pela obra e o aumento da arrecadação tributária geram renda para a área
de influência do empreendimento, o que estimula a economia local, tendo como
consequência a abertura da possibilidade de novos negócios, o que provoca a
dinamização da economia do município e de sua área de influência.
Este impacto pode ser positivamente potencializado por meio de um Programa
de Empreendedorismo, de Potencialização dos Benefícios Econômicos Associados ao
Projeto e do Programa de Formação de Mão de Obra.
Trata-se de um impacto: Positivo, Indireto, Temporário, de Médio Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Perda de terras da agropecuária: as terras que são utilizadas para a
agricultura, pecuária ou silvicultura, quando empregadas para outro fim, constituem uma
perda de produção e de empregos que precisa ser levada em conta. Essa perda pode
ocorrer porque durante a implantação do empreendimento pelo menos a parte da
propriedade que foi alugada para a implantação do empreendimento não poderá ser
utilizada.
Essa perda de terras será considerada um impacto: Negativo, Direto,
Temporário, Imediato, Reversível, não Cumulativo e Sinérgico.

•
Interferência com o Patrimônio Arqueológico, Histórico e Arquitetônico: as
ações de implantação do empreendimento podem causar danos irreparáveis à memória
nacional se, precedendo à intervenção no terreno, não for realizada pesquisa para
levantar esse patrimônio e adotar as medidas necessárias à sua proteção. No que tange
ao patrimônio arqueológico, esse deve ser realizado no âmbito do Estudo de
Arqueologia e Programa de Monitoramento Arqueológico, que deve ser previsto no
âmbito do licenciamento ambiental.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Interferência em terras indígenas, quilombolas e em áreas de comunidades
tradicionais: o arcabouço jurídico brasileiro constitucional e infraconstitucional garante
direitos específicos a uma série de populações, que, por sua ancestralidade, pelo
reconhecimento que se tem delas ou por particularidades de sua cultura, são lembrados
na legislação.
Assim, o parágrafo 1º, do artigo 231, da Constituição Federal (14), estabelece o
conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, como sendo: aquelas "por
eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas,
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar
e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e
tradições".
Conforme o artigo 20, inciso IX, da Constituição Federal, as terras indígenas "são
bens da União" e, de acordo com o §4º do art. 231, são "inalienáveis e indisponíveis e
os direitos sobre elas imprescritíveis". Os índios detêm a posse permanente e o
"usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos" em suas terras, mas,
conforme o parágrafo 2º, do Art. 231, da Constituição, elas constituem patrimônio da
União. Como bens públicos de uso especial, as terras indígenas, além de inalienáveis
e indisponíveis, não podem ser objeto de utilização de qualquer espécie por outros que
não os próprios índios, a menos que considerados os termos do parágrafo 3º, do artigo
231, o qual estabelece que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra de minerais, só podem ser efetuados com
a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas.
As proteções constitucionais que as terras indígenas dispõem inviabilizam
atualmente sua utilização e o status dos diversos territórios recomenda extrema atenção
daqueles que pretendem empreender em áreas desse tipo, porque mesmo aquelas
áreas consideradas em estudo poderão transformar-se em áreas indígenas, o que
inviabiliza, atualmente, sua utilização por não índios. Logo, essa interferência direta
dentro de área indígena, como não é autorizada, não será aqui analisada em termos de
impactos ambientais.
Entretanto, não somente a área indígena deve ser considerada. O Decreto
Federal 99.274, de 06 de junho de 1990, estabelece em seu artigo 9º que as ações
voltadas à proteção ambiental das terras indígenas e seu entorno destinam-se a garantir
a manutenção do equilíbrio necessário à sobrevivência física e cultural das
comunidades indígenas, estabelecendo em seu inciso III que:
III – devem contemplar o controle ambiental das atividades potencial ou efetivamente
modificadoras do meio ambiente, mesmo aquelas desenvolvidas fora dos limites das terras
indígenas que afetam; (grifo nosso)

A Constituição Federal, no artigo 68 das disposições transitórias, também
assegura que, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam
ocupando suas terras, é reconhecido a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir
os títulos respectivos.
Conforme o Decreto Federal 4.887/2003, compete ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação
das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem
prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos é atestada
mediante autodefinição da própria comunidade. Para a medição e a demarcação das
terras, são levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos
remanescentes das comunidades dos quilombos.
Segundo levantamento da Fundação Cultural Palmares, há no Brasil 3.524
grupos remanescentes de quilombolas, dos quais até abril de 2019, um total de 154
havia sido titulado pelo INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Conforme o artigo 13º do Decreto Federal no. 4.887/2003, incidindo nos
territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos quilombos, título de
domínio particular não invalidado por nulidade, prescrição ou comisso, e nem tornado
ineficaz por outros fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel,
objetivando a adoção dos atos necessários à sua desapropriação, quando couber.
Verificada a presença de ocupantes nas terras dos remanescentes das
comunidades dos quilombos, o INCRA acionará os dispositivos administrativos e legais
para o reassentamento das famílias de agricultores pertencentes à clientela da reforma
agrária ou a indenização das benfeitorias de boa-fé, quando couber.
De acordo com o artigo 16º desse Decreto, após a expedição do título de
reconhecimento de domínio, a Fundação Cultural Palmares garantirá a assistência
jurídica, em todos os graus, aos remanescentes das comunidades dos quilombos para
a defesa da posse contra esbulhos e turbações, para a proteção da integridade territorial
da área delimitada e sua utilização por terceiros.
Da mesma forma que a Portaria Ministerial 60/2015 estabelece em seu artigo 3º
que no início do procedimento de licenciamento ambiental, o IBAMA deverá solicitar
informações do empreendedor sobre as possíveis intervenções em terra quilombola,
quando o empreendimento, conforme o inciso II, do parágrafo 2º, apresentar elementos
que possam ocasionar impacto socioambiental direto sobre a área.
Além dos grupos já especificados, que receberam atenção na Constituição
Federal de 1988, também devem ser consideradas outras populações tradicionais12. Por
meio do Decreto Federal 6040/2007, foi instituída a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNDSPC). O
decreto 8750/2016 estabeleceu as representações de populações tradicionais no
Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais.
A interferência no entorno das áreas indígenas e quilombolas e áreas de outras
populações tradicionais é um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

12

Povos indígenas, comunidades quilombolas; povos e comunidades de terreiro/povos e
comunidades de matriz africana; povos ciganos; pescadores artesanais; extrativistas;
extrativistas costeiros e marinhos; caiçaras; faxinalenses; benzedeiros; ilhéus; raizeiros;
geraizeiros; caatingueiros; vazanteiros; veredeiros; apanhadores de flores sempre-vivas;
pantaneiros; morroquianos; povo pomerano; catadores de mangaba; quebradeiras de coco
babaçu; retireiros do Araguaia; comunidades de fundos e fechos de pasto; ribeirinhos; cipozeiros;
andirobeiros; caboclos; e juventude de povos e comunidades tradicionais. Segundo dados do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), as Comunidades Tradicionais
constituem aproximadamente 5 milhões de brasileiros e ocupam ¼ do território nacional.

•
Pressão sobre serviços púbicos: foram considerados neste trabalho, como
potencialmente impactáveis durante a fase de implantação do empreendimento, os
seguintes serviços públicos: transporte, sistema viário, conservação de vias, serviço de
atendimento de saúde, educação, segurança pública e saneamento.
Apresenta-se, a seguir, as considerações sobre o impacto que pode ser causado
nos diversos componentes de serviços públicos contemplados.
a)
Interferência com o sistema de transporte coletivo: envolve o
deslocamento dos trabalhadores, da residência ao local do empreendimento e seu
retorno, trabalhadores esses que, por não haver alojamento na obra ou por decisão
própria, não ocupam os alojamentos no canteiro de obras. Algumas vezes, como a
cidade não está preparada para o empreendimento, esse transporte nem existe; em
outras, quando existe, não está preparada para atender a essa demanda, devendo ser
suprida pelo empreendedor ou por seu preposto, por meio de um Programa de
Deslocamento dos Trabalhadores, que assegure o transporte desses trabalhadores até
o local da obra, sem sobrecarregar o sistema de transporte do município.
b)
Interferência com o sistema viário: o acesso à área de implantação do
empreendimento envolve as estradas de acesso ao município onde será feita a
implantação do empreendimento e as ruas desse que serão utilizadas para acessá-lo.
Por aí deverão circular veículos de carga, alguns de grande porte, como, por exemplo,
aqueles que transportarão as pás dos aerogeradores, os guindastes a serem utilizados,
ônibus de transporte de trabalhadores, veículos de passeio, motos e bicicletas dos
trabalhadores. Assim, deve constar na avaliação do empreendimento o estudo de
tráfego, para avaliar a capacidade dessas vias para atender ao tráfego a ser gerado e
um Programa de Tráfego, com as orientações a serem observadas para minimizar os
impactos de deslocamento nessas vias.
c)
Conservação de vias: enquanto o impacto anterior diz respeito à
capacidade de suporte do sistema viário para atender ao tráfego a ser gerado, deve
também ser considerado que esse tráfego afeta a conservação das vias, causando
danos à sua pavimentação, uma vez que essas não foram implantadas com
características para suportar essa nova demanda.
d)
Serviço de atendimento de saúde: a implantação de grandes unidades
de geração de energia elétrica utilizando a energia eólica, como já se afirmou, é
intensiva de mão de obra. Assim, no pico das obras dessa implantação, centenas de
trabalhadores poderão estar em atividade no canteiro de obras e parte deles vivendo
ali.
É natural que parte deles, em algum momento, possa necessitar de atendimento
médico, seja por eventos naturais ou por acidentes de trabalho, uma vez que a
construção civil é uma atividade de risco. Segundo o Anuário Estatístico de Acidentes
do Trabalho – AEAT, em 2017 ocorreram 549.405 acidentes do trabalho no país.
Desses, 30.025 aconteceram no setor de construção civil (5,46%), com 227 óbitos.
Enquanto no Brasil a taxa de mortalidade é de 5,21% de óbitos para cada 100.000
vínculos de trabalho, na construção civil esse indicador é de 11,76% (18).
Além das características próprias do trabalho da construção civil, o
andamento de uma obra desse porte gera outras situações, como o incremento de
tráfego, que são potencialmente geradoras de situações que podem requerer a atenção
de serviços de saúde. Assim, no diagnóstico do meio antrópico deve ser avaliada a
situação de atendimento de emergência de serviços de saúde do município, inclusive

ambulância UTI, considerando sua capacidade de atendimento e adotando medidas
para evitar que os trabalhadores venham a sobrecarregar o serviço público de saúde.
e)
Segurança pública: o aumento do número de pessoas, o maior volume
de dinheiro circulando na economia local, os acidentes e a interação de estranhos com
a população local criam situações que podem exigir a presença da Polícia. Assim, o
diagnóstico ambiental deve incluir o levantamento da capacidade da Polícia de fazer
frente ao novo desenho da situação que se apresenta. Efetivamente, o empreendedor
pode mitigar pelo menos parcialmente essa situação com a adoção de processos
rigorosos de seleção de trabalhadores e da existência de um Código de Conduta dos
Trabalhadores.
f)
Saneamento: as questões de saneamento no canteiro de obras e no
alojamento, na etapa de implantação do empreendimento, devem ser resolvidas pelo
empreendedor ou por seus prepostos. Entretanto, devem ser considerados também
aqueles trabalhadores que não irão ficar no alojamento da obra e as suas famílias e
que, dependendo de seu número, poderão pressionar os serviços de saneamento.
g)
Educação: considerando que parte dos trabalhadores poderá vir com
suas famílias para permanecerem pelo período de obras, eventualmente parte deles
pode ter filhos em idade escolar e que pressionarão esse serviço pelo tempo que
permanecerem na cidade.
A pressão sobre os serviços públicos deve ser estudada no âmbito dos estudos
do licenciamento ambiental e aquilo que for atribuível ao empreendimento deve ser
objeto, por exemplo, de Programa de Apoio a Esses Serviços.
O impacto da pressão sobre a infraestrutura pública é um impacto: Negativo,
Direto, Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Aumento do afluxo populacional: no período da implantação de um
empreendimento de porte maior, trabalhadores são recrutados nos municípios da área
de influência do mesmo e outros são trazidos de fora. Desses, uma parcela ficará
alojada no canteiro de obras, enquanto outros, principalmente aqueles que sabem que
permanecerão por mais tempo na obra, poderão ir morar em hotéis ou alugar um imóvel
pelo tempo que permanecerão na obra. De todo modo, todos esses trabalhadores estão
associados à obra. Há, também, outra parcela de pessoas que, sabendo da obra,
procura as cidades da área de influência, algumas com a expectativa de abrir negócios
e poder aproveitar esse “boom”, ainda que temporário. Dessa parcela, há outros
indivíduos que procuram a cidade na expectativa de conseguir alguma colocação, seja
na obra ou em outra atividade. Parte dessa parcela, entretanto, não será contratada e
poderá acabar ficando nessas cidades vivendo de pequenas oportunidades, podendo
sobrecarregar os serviços públicos do município. O Programa de Comunicação Social
do empreendimento deve abordar esse tipo de ocorrência.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Danos ao patrimônio imobiliário: o tráfego gerado para atender às
necessidades de implantação do empreendimento, em vias que não estão preparadas
para o aumento do volume de tráfego e, principalmente, o tráfego de veículos pesados,

pode gerar danos a prédios públicos e privados adjacentes, devido à vibração causada,
o que pode provocar trincas e rachaduras nos mesmos.
A análise dessas vias, o monitoramento e a mitigação dessa situação devem
estar previstos no Programa de Tráfego e na existência de um Programa de
Monitoramento de Danos ao Patrimônio Imobiliário Público e Privado.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Mediato, Reversível,
Cumulativo e não Sinérgico.

•
Incômodos à população: durante a implantação do empreendimento, há uma
alteração das rotinas dos moradores devido ao aumento do tráfego, aos ruídos
causados pela obra, à poeira que essa causa, às interrupções de tráfego, à presença
de pessoas estranhas e a situações de conflito que podem ocorrer entre moradores,
trabalhadores e transportadores de material para a obra, entre outros.
Esses incômodos podem ser mitigados com medidas previstas no Código de
Conduta dos Trabalhadores e no Programa de Controle de Tráfego, no Programa de
Controle Ambiental das Obras, e é fundamental a existência de um canal para os quais
os moradores possam relatar ocorrências que gerem situações de incômodos. Esse
canal deve constar do Programa de Comunicação Social do empreendimento, para que
essas ocorrências não tomem um vulto indesejado.
Trata-se de um impacto: Negativo, Indireto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e não Sinérgico.

•
Perda de acessibilidade: uma vez iniciada a implantação de uma usina eólica,
pode ocorrer que caminhos que se percorriam por entre terrenos vazios, estradas
internas às propriedades, ou por sobre dunas (casos do Nordeste), passem a funcionar
como propriedades privadas e sejam fechadas ao trânsito de pessoas e veículos não
autorizados, bem como qualquer forma de sua utilização por terceiros, o que inviabiliza
os acessos. Essa atividade também afeta o turismo e o lazer, na medida em que os
antigos acessos às praias e a outros pontos são fechados.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Redução da atividade extrativa e de renda: como consequência da perda de
acessos, de criadouros e do desaparecimento de lagoas interdunares (onde houver)
devido às intervenções no terreno ou, ainda, da supressão de vegetação, pode ocorrer
uma redução da atividade de extrativismo que em algumas regiões do Brasil pode ser a
fonte de sustento de algumas populações.
Trata-se de um impacto: Negativo, Indireto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e não Sinérgico.

•
Desmobilização da mão de obra: o término das obras e a desmobilização da
mão de obra faz encerrar a injeção de recursos adicionais na economia da área de
influência, em termos de emprego, aquecimento do comércio e arrecadação tributária.

A renda que se mantém é aquela referente ao aluguel de terras para a implantação e a
operação dos aerogeradores. Negócios abertos, em função das expectativas que a fase
de implantação do empreendimento causou, põem a encerrar-se, causando mais
desemprego.
Para a redução das dimensões desse impacto, o Programa de Comunicação
Social deve inserir considerações sobre esse aspecto da implantação do
empreendimento, ao passo que o Programa de Formação de Mão de Obra pode
oferecer saberes àquela população e um Programa de Empreendedorismo pode formar
uma consciência não só sobre oportunidades, mas também sobre riscos de negócios
aos interessados em se estabelecerem por conta própria.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Mediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

6.2.1.3.

Fase de Operação

•
Incômodos à população: conforme a distância que separa as residências do
entorno das unidades eólicas geradoras de energia elétrica, essa população poderá vir
a se sentir incomodada pela emissão de ruídos decorrentes da operação dos
aerogeradores. Outro incômodo que também é citado é uma possível interferência
eletromagnética nas comunicações. Esses temas serão detalhados com mais
profundidade ao se comentar os impactos no meio físico.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
não Cumulativo e não Sinérgico.

•
Prejuízo a outros usos devido à alteração do uso do solo: a operação de um
parque eólico, o que significa que esse está concluído, não só define o uso do solo
naquele espaço, como também, por vezes, a interferência nos acessos pode acarretar
impactos sobre outros usos do solo, como possiblidades de lazer, do exercício de
atividades extrativistas, do uso da área para residências permanentes ou de veraneio,
ou a exploração do turismo.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Emprego: a produção de energia elétrica a partir da energia eólica, em sua fase
de operação, não é uma grande empregadora. Como também ocorre nas outras formas
de geração de energia elétrica, a maior parte dos empregos criados está em sua fase
de implantação, dado que a construção civil é intensiva de mão de obra.
Apesar do número de empregos criados na fase de operação desses
empreendimentos ser reduzido, quando comparado àquele criado na fase de
implantação, esses são empregos permanentes.
Este impacto pode ser classificado como: Positivo, Direto, Permanente,
Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Renda imobiliária dos proprietários de terras: a renda imobiliária daqueles
que alugam terras para a implantação dos aerogeradores está em torno de R$
1.300,00/mês por unidade de aerogerador. Há registros de proprietários que, com isso,
auferem uma renda de R$ 60.000,00/mês (18).
Este impacto pode ser classificado como: Positivo, Direto, Permanente,
Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Dinamização da economia: o aluguel de terras para as empresas instalarem os
aerogeradores é uma fonte de renda para os proprietários dessas terras, que recebem
algo em torno de R$ 1.300,00 por aerogerador instalado. Para o Rio Grande do Norte,
que em 2019 tinha 2.042 aerogeradores instalados (19), isso teria significado, naquele
ano, uma injeção de R$ 36 milhões na economia, sendo que muitos proprietários ainda
podem continuar com sua atividade agrícola, aumentando sua renda e ajudando a
dinamização da economia.
Trata-se de um impacto classificado como: Positivo, Direto, Permanente,
Mediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da paisagem: os fatores principais de uma usina eólica que causam
a percepção de alteração da paisagem da área onde é implantado um parque eólico são
o tamanho, a altura, a quantidade, a cor dos aerogeradores, as alterações na cobertura
vegetal e na topografia para a sua implantação e as linhas de transmissão, etc. Uma
vez concluídas as obras de implantação e iniciadas as operações de geração de
energia, o novo uso do solo está consolidado, com todos os seus reflexos, inclusive
sobre a paisagem.
A beleza cênica é um fator importante para a atividade turística, que
indubitavelmente é um dos setores-chave para a criação de emprego e renda ao redor
do mundo e uma garantia de preservação do ambiente.
O Complexo Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul, consta como um ponto
turístico em site do governo daquele Estado (18). A administração do Complexo tem,
inclusive, horário estabelecido para as visitas àquele e um dos pontos de maior
atratividade é um mirante, de onde se tem uma visão ampla do local. Esse Complexo
tem uma potência instalada de 376,4 MW e conta com 173 aerogeradores (19).
Estudos de casos (20, 21) mostram que não há uma rejeição das pessoas à
presença desses empreendimentos na paisagem.
Assim, este é de difícil classificação, mas até que pesquisas com um maior
número de casos permitam conclusões mais amplas, será classificado como: Negativo,
Direto, Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Arrecadação tributária municipal: como visto quando analisado o impacto da
arrecadação na fase de implantação do empreendimento, esse é positivo para o
município, na medida em que significa um aumento de sua receita. Entretanto, como
adiantado naquela seção, encerrada a obra, pode haver uma redução no aumento
dessa receita, uma vez que as possibilidades que ensejam a incidência do ISSQN

também diminuem, limitando-se praticamente aos serviços de manutenção dos
sistemas instalados, à limpeza e à vigilância, mas que serão permanentes.
Pelo seu caráter permanente, trata-se de um impacto classificado como:
Positivo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

6.2.2. Impactos no Meio Físico
6.2.2.1.

Fase de Implantação

De forma geral, é previsível a ocorrência dos seguintes impactos no meio físico
gerados pelas atividades relacionadas à implantação de unidades de geração de
energia elétrica, utilizando-se a energia eólica:

•
Aumento nos níveis de ruído: durante a etapa de implantação dos
empreendimentos há um aumento no nível de ruído na área e no seu entorno devido ao
afluxo de trabalhadores, equipamentos e pessoas, além do tráfego de veículos para o
transporte de insumos, equipamentos e pessoas.
A emissão de ruídos é um fator de desconforto para a vizinhança. As fases
iniciais de implantação do empreendimento são as mais críticas, com relação a esse
impacto.
Para efeito de estimativa dos níveis de ruídos gerados pela operação das
máquinas e dos equipamentos utilizados na implantação do empreendimento, será
utilizada a curva de decaimento do nível de ruído, adotando-se que o nível de ruído
medido a 1,5 m dos equipamentos é de 95 dB.
O nível de ruído decresce com a distância do receptor à fonte, de acordo com a
seguinte fórmula:
L2 = L1 – 20 log (d2/d1)
Onde:
L2 = Nível de ruídos à distância d2 da fonte;
L1 = Nível de ruídos à distância d1 (1,5m) da fonte.

O gráfico apresentado na Figura “Níveis de Ruído x Distância”, a seguir,
apresenta a curva de decréscimo nos níveis de ruído em função da distância ao ponto
d1 (1,5 m), de acordo com a fórmula acima.

Figura 3 Níveis de Ruído x Distância

FONTE: elaboração do autor.

Cabe ressaltar que a propagação das ondas sonoras pode ser influenciada pela
direção e pela velocidade dos ventos, pressão atmosférica, topografia e rugosidade da
superfície do terreno no entorno da fonte de ruídos (por exemplo, devido à cobertura
vegetal). Assim, a estimativa apresentada pode exibir variações significativas nos níveis
de pressão sonora.
No Brasil, a legislação de níveis de ruído é definida pela Resolução CONAMA
001/90, que determina que sejam respeitados os padrões estipulados pela ABNT,
conforme a NBR 10.151/revisão 2000, para ruídos emitidos em decorrência de
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas.
A norma NBR 10.151 – “Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o
Conforto da Comunidade, revisão de 2000”, considera recomendável, para o conforto
acústico, os níveis máximos de ruído externo conforme apresentados no Quadro a
seguir.

Tabela 6 Limites de Ruído Conforme a NBR 10.151

FONTE: NBR 10.151.

As operações com potencial para a geração de ruídos são as seguintes:
supressão de vegetação; movimentação de terra, construção do canteiro de obras e
outras estruturas de apoio, acessos, construção das fundações, edificações e
montagem dos aerogeradores, desmontagem do canteiro e instalações de apoio.
As medidas de monitoramento desse impacto e sua mitigação devem estar
incluídas no Programa de Controle Ambiental das Obras, Programa de Monitoramento
Ambiental das Obras e no Programa de Comunicação Social. O primeiro Programa deve
conter a indicação das medidas de controle de ruídos decorrentes da operação dos
veículos e equipamentos; o segundo deve indicar a rotina, locais e método de avaliação
de ruídos na área de implantação e seu entorno; o terceiro deve deixar claro à população
do entorno a possibilidade de emissão de ruídos e os incômodos que poderão ser
causados, bem como estabelecer o canal de comunicações da comunidade com a
empresa para que as situações possam ser relatadas, para que, se for o caso, possam
ser tomadas as providencias cabíveis.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da qualidade do ar: Na fase de implantação dos empreendimentos
são realizadas operações que resultam na emissão de poluentes atmosféricos, na forma
de material pulverulento, bem como a emissão de gases associados à utilização de
combustíveis para a movimentação de equipamentos. As principais operações com
potencial para a geração de emissões atmosféricas são as seguintes: a supressão de
vegetação, a movimentação de terra, a construção do canteiro de obras e outras
estruturas de apoio, os acessos, e a construção das fundações e das edificações dos
aerogeradores.
Esse impacto é decorrente da suspensão ou resuspensão de material
pulverulento devido à movimentação de veículos e equipamentos em superfícies não
pavimentadas e pela ação dos ventos sobre essas áreas e pilhas de materiais não
compactados. A utilização de combustíveis pelos veículos e equipamentos empregados
gera a emissão de gases de combustão para a atmosfera, tais como: Material
Particulado, Dióxido de Enxofre - SO2, Monóxido de Carbono - CO e Óxidos de
Nitrogênio - NOx.
O Programa de Controle Ambiental das Obras deve prever ações para o controle
das emissões atmosféricas, tais como: evitar a realização das obras no período mais
seco do ano, de modo a reduzir a emissão de material particulado decorrente da
movimentação de terra; proceder-se à umectação de vias não pavimentadas em trechos
próximos a habitações e outros usos urbanos; proceder-se a umectação de áreas onde
foi realizada movimentação de terras e que estejam desprovidas de cobertura vegetal e
de pilhas de material pulverulento para minimizar os impactos relacionados à emissão
de poeiras; as movimentações de veículos e equipamentos nos acessos das áreas de
trabalho devem sempre ser feitas em velocidade controlada e caso o material
transportado não tenha umidade, a carga deverá ser coberta por lona, mesmo que para
deslocamentos de curta distância, evitando a emissão de material particulado.
Todos os veículos e equipamentos com motores a combustão deverão ser
mantidos em perfeito estado de conservação para minimizar as emissões de material
particulado e gases na atmosfera, atendendo aos limites de emissão estabelecidos pelo

PROCONVE e isso deverá ser previsto no Programa de Controle Ambiental das Obras,
bem como a periodicidade da verificação dos veículos.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da conformação e dinâmica superficial: Trata-se de um impacto
relacionado às atividades nas áreas de intervenção que geram exposição do solo, tais
como: a supressão de vegetação nas áreas de intervenção, a construção de acessos,
a construção do canteiro de obras e estruturas de apoio, caixas de empréstimo e bota
fora, a movimentação de terra para as várias intervenções necessárias.
A exposição do solo e a ação de ventos e das águas de runoff13 em uma
superfície de solo superficial exposta, tornam-no vulnerável ao impacto direto das
chuvas e ação dos ventos e levando à instalação de processos erosivos. Com essa
alteração da dinâmica superficial local pré-existente, ocorre a mobilização de material
carreado que pode causar assoreamento dos cursos d´água, aumentar a turbidez e
outros parâmetros de qualidade de suas águas.
O Programa de Controle Ambiental de Obras deve prever os procedimentos para
a mitigação desse impacto, entre outros, a execução de cortes e aterros de forma
adequada, instalação de sistemas de drenagem ainda que provisórios, a realização de
cobertura vegetal nos taludes, manutenção do solo descoberto pelo menor espaço de
tempo possível nas áreas onde ocorrerem intervenções. Caso venha a ser utilizada área
de empréstimo de solo e ou bota-fora, esse Programa deve incluir também o PRAD Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, com as indicações de recuperação
dessas áreas à medida de sua utilização, porque esses processos erosivos também
podem ocorrer nessas áreas.
O Programa de Monitoramento Ambiental das Obras deve prever ações
relacionadas ao monitoramento de processos de instabilidade de taludes e sistemas de
drenagem e assoreamento de corpos d´água.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Ocorrência de vibrações: Na implantação dos empreendimentos são
realizadas operações que resultam na geração de vibrações no ambiente. Estes podem
repercutir de forma distinta sobre a população local e sobre a fauna em geral, resultando
em incômodo e outros impactos ambientais.
As principais fontes de vibrações estão relacionadas ao trânsito de veículos e
máquinas, ao uso de explosivos para desmonte de rocha, operação de máquinas e
equipamentos de perfuração e escavação para a supressão de vegetação, abertura ou
adequação/melhoria de estradas de serviço e de acesso, implantação e operação de
canteiros de obras, terraplenagem, implantação das fundações e montagem das torres
e dos aerogeradores.
O Programa de Controle Ambiental de Obras deve conter orientações para
mitigar esse impacto e utilização de equipamentos adequados para a execução de
13

Fluxo de água que escorre sobre o solo.

atividades que possam gerar vibrações, utilizando-os pelo menor tempo possível nas
áreas onde ocorrerem intervenções. Quanto ao uso de explosivos, esse deve ser
precedido de estudos de avaliação das vibrações e riscos com vistas à integridade
pessoas, animais, edificações e monumentos naturais no entorno.
O Programa de Monitoramento Ambiental das Obras deve prever ações
relacionadas ao monitoramento da operação das máquinas e equipamentos, sobretudo
no entorno das áreas com moradores próximos e das vibrações causadas pelo uso de
explosivos.
Considera-se este um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração do nível do lençol freático local: potencialmente e de baixa
probabilidade de ocorrência, este impacto é passível de ocorrência devido à supressão
da vegetação, que expõe o solo e aumenta o escoamento superficial, dificultando a
recarga d’água; ao trânsito de veículos; às atividades de terraplanagem; à remoção de
solo; à implantação do canteiro de obra e à instalação das fundações dos
aerogeradores, que aumentam a compacidade do solo e a impermeabilização de áreas
criando obstáculos hidráulicos, afetando diretamente as condições naturais de
infiltração e a circulação das águas.
Outro fator interveniente na alteração do nível do lençol freático é a eventual
necessidade de rebaixamento do lençol, a menos que sejam situações que exijam o
rebaixamento do aquífero livre para a execução de fundações ou níveis subterrâneos
das edificações.
O Programa de Controle Ambiental de Obras deve prever a recuperação de
áreas degradadas com sua revegetação, e o Programa de Monitoramento Ambiental
das Obras deve acompanhar processos erosivos e a evolução da variação do lençol
freático ao longo do tempo.
Este impacto é classificado como: Negativo, Direto, de Curto Prazo, Temporário,
Reversível, não Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e do solo: De
forma geral este impacto está relacionado às seguintes ocorrências, que podem alterar
as características dos recursos hídricos especificadas na Resolução CONAMA
357/2005 de classificação dos corpos d´água, bem como do solo e das águas
subterrâneas:
- carreamento de material sólido para corpos d´água devido à alteração da dinâmica
superficial do terreno causando, além do assoreamento desses, também o aumento dos
índices de cor e turbidez da água;
- vazamento de combustíveis em área de armazenamento desprovida de medidas de
segurança;
- derramamento de combustíveis no momento do abastecimento de veículos, máquinas
e equipamentos;
- derramamento de óleos lubrificantes, graxas, solventes devido a vazamentos dos
equipamentos que o utilizam;

- lavagem de veículos sem medidas adequadas de separação de água e óleos e sistema
de coleta e disposição dessas águas residuárias;
- disposição inadequada de efluentes líquidos sanitários gerados na obra;
- disposição inadequada de estopas que foram utilizadas em manutenção de máquinas,
veículos e equipamentos; resíduos de construção civil e resíduos com características
de patogenicidade.
Da mesma forma, produtos vazados, efluentes líquidos e a infiltração no solo de
material presente em resíduos sólidos dispostos indevidamente, podem contaminá-lo e
as águas subterrâneas.
As medidas mitigadoras desse impacto são basicamente preventivas que devem
estar indicadas no Programa de Controle Ambiental de Obras, abrangendo, entre outros
aspectos: a adoção de rede de drenagem provisória durante as obras; a estocagem de
combustíveis, óleos lubrificantes, graxas e solventes, bem como de resíduos
considerados perigosos deve ser feita em local coberto dotado de impermeabilização
do solo e sistema de contenção e drenagem do material vazado; o abastecimento em
frentes de trabalho deve ser realizado com medidas cautelares de contenção e proteção
pare evitar o espalhamento do combustível se vier a ocorrer vazamento durante a
operação; a lavagem de veículos deve ser feita em local especifico dotado de sistema
separador de água e óleo; veículos, máquinas e equipamentos devem ser
periodicamente revisados para verificação da presença de vazamentos e emissão de
gases de combustão.
O Programa de Monitoramento Ambiental das Obras, deve prever ações de
acompanhamento periódico por meio de coleta de amostras de águas superficiais sob
influência do empreendimento e análise laboratorial para determinação dos índices de
cor, turbidez, DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio, OD - Oxigênio Dissolvido, óleos
e graxas, sólidos em suspensão, pH e outros parâmetros físico-químicos constantes da
Resolução CONAMA 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos d´água, as
diretrizes para o seu enquadramento e as condições e padrões para o lançamento de
efluentes.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

6.2.2.2.

Fase de Operação

•
Aumento dos níveis de ruído: Conforme a Resolução CONAMA nº 001/90, a
emissão de ruídos em decorrência de quaisquer atividades humanas deve obedecer,
aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos na NBR 10.151, que fixa índices
aceitáveis aos ruídos, visando ao conforto da comunidade e à proteção da saúde.
No caso de unidades de produção de energia elétrica a partir da energia eólica
as principais fontes de emissão de ruído são a operação dos aerogeradores e a
movimentação de veículos, sendo a primeira a mais importante.
Considerando-se um aerogerador produzindo 106,0 dB de nível de pressão
sonora e o gráfico de decréscimo de ruído já apresentado, esse pode alcançar 50 db a

cerca de 600 m da fonte, padrão compatível no período noturno com uma zona mista
de uso predominantemente residencial.
As medidas mitigadoras em relação a esse impacto abrangem a escolha dos
equipamentos com especificações rigorosas em relação a ruídos. No entanto, a medida
mais eficaz de controle ambiental desse impacto se refere ao planejamento preventivo
de localização dos aerogeradores, considerando a existência e a localização dos
possíveis receptores.
O Programa de Monitoramento Ambiental da Operação do Empreendimento
para a fase de operação deve abranger a avaliação periódica da emissão de ruídos. O
Programa de Comunicação Social por seu turno deve indicar a possibilidade de
ocorrência dessa situação e estabelecer o canal por meio do qual a vizinhança possa
relatar à empresa a ocorrência desse incômodo.
Quanto aos veículos, deve-se procurar manter as características originais do
sistema de escapamento dos mesmos e o Programa de Monitoramento Ambiental da
Operação do Empreendimento deve prever a revisão periódica desse sistema.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Interferências eletromagnéticas: A operação de parques eólicos pode
provocar a ocorrência de interferências eletromagnéticas causando perturbações nas
comunicações.
As torres podem obstruir ou refletir ou refratar as ondas eletromagnéticas. As
pás por seu movimento podem mudar a direção das ondas. As pás modernas possuem
um impacto mínimo na transmissão de radiação eletromagnética por serem feitas de
materiais sintéticos (por exemplo, fibra de vidro). Quanto à interferência do gerador,
essa pode ser eliminada com o isolamento apropriado da nacele e boa manutenção.
Na implantação de parques eólicos de geração de energia elétrica ou de
unidades eólicas isoladas de geração dessa energia, esse problema pode ser evitado
com o planejamento adequado da localização da unidade pela determinação da área de
interferência, localizando-se o(s) aerogerador(es) fora da linha de visão do transmissor
dos sinais.
Nos casos em que o parque eólico já esteja em operação, essa interferência
pode ser mitigada como a substituição paulatina de pás metálicas por pás de materiais
sintéticos e o isolamento da nacele.
Esse impacto pode ser classificado como: Negativo, Direto, Permanente,
Imediato, Reversível, não Cumulativo e não Sinérgico.

•
Alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e
contaminação do solo: este impacto é causado pela atividade de manutenção de
aerogeradores, equipamentos e veículos, bem como pela formação de processos
erosivos.
A atividade de manutenção de aerogeradores, equipamentos e veículos pode
acarretar o derramamento de óleos, graxas e solventes e, ainda, de combustíveis no
solo, que podem infiltrar-se nele, podendo a contaminação do solo alcançar as águas

superficiais e subterrâneas. Neste caso, devem ser observadas as diretrizes de
gerenciamento da qualidade do solo e das águas subterrâneas contidas na Resolução
CONAMA 420/2007, e em normas estaduais específicas.
Podem também ser produzidos em pequena escala resíduos sólidos classe I
(resíduos perigosos), conforme a Norma ABNT 10004-2004 Resíduos Sólidos Classificação. Caso haja a geração de óleos lubrificantes usados, estes deverão ser
devidamente acondicionados e destinados a empresas especializadas no rerefino, em
conformidade com a Resolução CONAMA 362, de 20 de junho de 2005, e alterações.
Ocorrendo a formação de processos erosivos (trata-se de obra em áreas
extensas), principalmente em taludes ao longo de acessos, as chuvas podem carrear
material sólido para corpos d´água, alterando sua qualidade, principalmente em termos
de sólidos dissolvidos e em suspensão, bem como provocar o aparecimento de
processos de assoreamento.
Além dessas atividades de manutenção e a geração de processos erosivos que
podem alterar a qualidade das águas superficiais, também deve ser mencionada a
geração de efluentes sanitários e os resíduos sólidos de Classe II, conforme a Norma
ABNT 10004-2004 Resíduos Sólidos - Classificação. Note-se que na fase de operação
esse tipo de empreendimento emprega relativamente poucas pessoas, portanto, o
volume gerado de efluentes sanitários e de resíduos deverá ser pequeno.
As medidas mitigatórias para esses impactos são:
- Realizar a manutenção de veículos e equipamentos em áreas impermeabilizadas,
segregando para destinação adequada em unidade que disponha das licenças
ambientais os materiais contaminados com graxas, solventes e combustíveis;
- Realizar o reparo imediato de solo onde ocorreu o processo erosivo, mantendo o local
protegido com dispositivo temporário até a realização do trabalho de recuperação,
revegetando-o;
- Manter limpas as canaletas de drenagem;
- Adoção de sistema de tanque séptico e sumidouro de fossa sanitária, se não houver
rede pública, para a disposição de efluentes, atendendo à norma ABNT 7229-1993 e
13.969:1997;
- Destinar os resíduos sólidos para unidades de reciclagem ou de disposição final,
devidamente licenciadas.
Estas medidas devem constar do Programa Ambiental da Operação do
Empreendimento, bem como deve constar do Programa de Monitoramento Ambiental
do Empreendimento a realização de análises periódicas das águas, para verificar a
manutenção de suas condições.
Este impacto pode ser classificado como: Negativo, Direto, Temporário,
Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

6.2.3. Impactos no Meio Biótico

6.2.3.1.

Fase de Implantação

•
Perda de cobertura vegetal: Os parques eólicos, ou mesmo unidades isoladas
de geração de energia elétrica a partir da energia eólica, devido às características de
distribuição dos aerogeradores para melhor aproveitamento do vento, bem como o
tamanho de suas bases, requerem áreas extensas para sua implantação. Esse fato
pode significar que deverá ocorrer supressão de vegetação, seja de árvores isoladas ou
de maciços.
Ainda que na área total do empreendimento ou naquela específica destinada à
remoção de vegetação não se verifiquem espécies ameaçadas de extinção, sejam
animais ou espécies vegetais, a vegetação também deve ser considerada quanto a
estrutura ecológica e capacidade de suporte para a ocorrência de espécies de fauna e
flora, que permitem o fluxo gênico entre as áreas do entorno, podem abrigar a biota e
suas relações ecológicas, dar condições de reprodução, abrigo, alimentação para a
fauna nativa, ou servir de área de descanso e reprodução para outras espécies de
animais.
Para compensar a supressão de vegetação, a legislação exige a adoção de
medidas compensatórias como o replantio compensatório. Esta ação deve estar
prevista em Programa de Reposição Florestal e Compensação devidamente detalhado,
com informações sobre o local do replantio, espécies e número de árvores por espécie
a serem plantados, os cuidados com as mudas etc.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Intervenção em Áreas de Preservação Permanente: Para a implantação do
empreendimento poderá ser necessária a intervenção em APP seja de margem de rios
ou lagoas, assim como o tipo de vegetação.
A Lei Federal 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa,
estabelece em seu artigo 40 as situações de ocorrência de áreas de preservação
permanente (APP).
A supressão de vegetação na APP também precisará ser reposta, inclusive com
compensação pela supressão sendo esta ação prevista em Programa de Reposição
Florestal devidamente detalhado.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Afugentamento e resgate de fauna: a movimentação que se inicia na área de
intervenção do empreendimento para abertura de acessos, supressão de vegetação
para o desenvolvimento das obras, o aumento do nível de ruído, a iluminação noturna,
caso sejam realizados trabalhos à noite, induz ao afugentamento da fauna local. Isso
causa um prejuízo também àquelas espécies que se alimentam da fauna e flora local,
reduz habitats, causa disputas territoriais, reduz as áreas de descanso.
Para este impacto se houver áreas do terreno que não serão objeto de
intervenção, após análise da flora e da fauna, se houver condições da fauna ser

afugentada para essa área, deve-se procurar fazer a intervenção no sentido das áreas
onde a cobertura vegetal será preservada. Havendo necessidade de retirada da fauna,
o Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna, abrangendo espécies vertebradas
e invertebrados deve prever que a fauna possa ser acomodada em locais apropriados.
As espécies maiores normalmente possuem maior mobilidade e as que são mais
impactadas são aquelas de tamanho diminuto e com hábitos fossoriais ou com baixa
locomoção. Caso o diagnóstico do meio biótico a ser realizado para o licenciamento do
empreendimento venha a revelar a presença de animais ameaçados de extinção, então
esses devem ser incluídos no Programa, com a transferência dos elementos dessa
espécie ameaçada para outros locais apropriados à espécie. Deve também ser
realizado Programa de Monitoramento de Fauna antes e depois da transferência para
avaliar a situação dos animais transferidos.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, de Longo
Prazo, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Acidentes com a fauna durante a supressão de vegetação e outras
atividades: durante a atividade de supressão de vegetação, há um movimento de fuga
da fauna da área de intervenção, podendo ocorrer atropelamento da mesma,
principalmente de animais com baixa mobilidade, bem como ninhos e tocas podem ser
destruídos.
A medida que pode reduzir a dimensão deste impacto é o Programa de Resgate
de Fauna, prevendo que ninhos e tocas deverão ser isolados, colmeias deverão ser
relocadas, animais com hábitos fossoriais ou com baixa mobilidade deverão ser
relocados, assim como aqueles de maior mobilidade. Também devem ser incluídos no
Programa de Resgate de Fauna animais maiores que estejam na área e aqueles, se
houver ameaçados de extinção.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Aumento da pressão de caça, captura de animais e de pesca: a presença de
uma população, no caso os trabalhadores e a presença de animais, pode ensejar que
trabalhadores em seus momentos de folga venham a praticar a caça, captura de animais
e a pesca.
O Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores deve prever o
esclarecimento a esses da importância de que não sejam realizadas essas atividades,
deletérias ao meio ambiente e aos animais, bem como o risco de estarem cometendo
crime ambiental. A proibição desse tipo de atividade deve estar prevista no Código de
Conduta dos Trabalhadores.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Temporário, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Aumento de risco de acidentes com animais peçonhentos: Durante a
execução das obras, principalmente nas fases de supressão de vegetação, abertura de
acessos, construção do canteiro de obras e unidades de apoio, os trabalhadores estarão
mais próximos dos animais inclusive os peçonhentos (serpentes, escorpiões, aranhas,

abelhas etc.) e o instinto de defesa desses animais ou mesmo a defesa de sua
territorialidade pode ensejar o ataque dos mesmos.
Assim as medidas mitigadoras para esse impacto são sua abordagem nos
programas de Educação Ambiental dos Trabalhadores, Programa de Segurança do
Trabalho e Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna com informações sobre
esse tipo de ocorrência. Além disso, é fundamental insistir-se na utilização de EPI Equipamentos de Proteção Individual adequados, conforme sejam necessários às
diversas atividades das obras.
Não se pode esquecer que no processo de fuga dos animais da área de
intervenção, esses podem procurar as comunidades do entorno, que também ficam sob
esse risco, devendo a unidade de saúde local ser prevenida sobre a possibilidade desse
tipo de ocorrência.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Temporário, Reversível, não
Cumulativo e não Sinérgico.

•
Interferência com a ictiofauna: A interferência em áreas de reprodução da
ictiofauna pode interferir na sobrevivência das mesmas naquele local, inclusive com
consequências antrópicas.
A mitigação desse impacto passa pela busca de um projeto de
engenharia que evite a interferência nessas áreas, cuidados na geração de efluentes e
seu manejo e pela execução de um Programa de Monitoramento da Fauna Ictiológica e
da qualidade da água, para avaliar essa possível ocorrência ao longo do tempo.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração na biota aquática: As operações de implantação dos
empreendimentos podem carrear materiais sólidos e líquidos para cursos d´água,
provocando não só sua alteração como também redução de microrganismos dessa
biota, como planctos, fitoplânctos, zooplânctos e ictioplânctos, invertebrados
bentônicos.
As medidas mitigadoras para esse impacto são aquelas indicadas no comentário
sobre o impacto de alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e do
solo, na seção referente aos impactos no meio físico na fase de implantação do
empreendimento previstas no Programa de Controle Ambiental das Obras e no
Programa de Monitoramento da Fauna Ictiológica.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

6.2.3.2.

Fase de Operação

•
Colisão de aves e morcegos com os aerogeradores: A bibliografia sobre esse
tema apresenta diversos estudos que tratam desse tipo de ocorrência associada às
usinas eólicas (23, 24).
Há várias possíveis explicações para o choque desses animais com os
aerogeradores, mas o fato é que esses ocorrem. Também são várias as sugestões para
evitar essa ocorrência, como o aumento da altura dos aerogeradores, a pintura desses
de modo a permitir uma melhor visualização pelos animais, até um radar que à medida
que o animal se aproximasse do aerogerador faria automaticamente esse desligar.
Importante levar em conta que o estudo de alternativas locacionais do
empreendimento, como determina a Resolução CONAMA 01/1986, deve também
considerar: rotas migratórias, uso agrícola do solo no entorno, áreas de disposição de
resíduos próximas, populações da avifauna e de morcegos, altura de voo das aves,
áreas de pouso e nidificação etc.
O Programa de Monitoramento Ambiental de Fauna na fase de operação do
empreendimento deve prever o acompanhamento das fatalidades ocorridas, para que
ao longo do tempo soluções possam ser pensadas.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e não Sinérgico.

•
Danos à fauna devido ao aumento do nível de ruído decorrente da operação
dos aerogeradores: O aumento do nível de ruídos pode levar ao afastamento da fauna
da área e de suas proximidades.
A mitigação desse impacto está associada à instalação de equipamento que
gerem níveis menores de ruídos.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da biota aquática: As causas da possível ocorrência desse impacto
são: a manutenção dos aerogeradores, a manutenção de veículos e a ocorrência de
processos erosivos carreando materiais e substâncias que podem impactar a biota. As
medidas mitigadoras deste impacto são aquelas indicadas no Programa de Ambiental
de Operação do Empreendimento, bem como deve constar do Programa de
Monitoramento Ambiental da Operação do Empreendimento a realização de análises
periódicas das águas para verificar a manutenção de suas condições.
Esse impacto pode ser classificado como: Negativo, Direto, Temporário,
Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

6.3. Usinas Termelétricas a Gás Natural
Nesta seção, são apresentados e classificados os impactos relativos ao
planejamento, à implantação e à operação de usinas termoelétricas – UTE a gás natural,

que utilizam o processo de ciclo combinado, e indicados os Programas Ambientais de
mitigação dos impactos negativos ou a potencialização dos impactos positivos.
A ocorrência de algum impacto não abordado nesta seção dependerá da situação
específica de um projeto concreto.

Note-se que o modelo de UTE adotado para a análise considera um
empreendimento que aduz água e lança seus efluentes líquidos tratados em corpo
d´água de água doce.

6.3.1. Impactos no Meio Antrópico

6.3.1.1.

Fase de Planejamento

•
Geração de expectativas: a geração de expectativas na comunidade ocorre
logo que as primeiras notícias sobre a implantação de um empreendimento aparecem.
As expectativas positivas da população quanto ao empreendimento estão relacionadas
à geração de empregos, à possibilidade de negócios a serem realizados com as
empresas e aos prestadores de serviços envolvidos com o empreendimento, com o
aumento da arrecadação tributária, ou seja, são expectativas associadas à dinamização
da economia. Já as expectativas negativas, que também serão criadas, dizem respeito
aos incômodos que o empreendimento poderá trazer, tais como: tráfego, ruído, atração
de estranhos para a cidade, ocupações irregulares, preocupação com a poluição devido
às emissões atmosféricas que o empreendimento pode ter, preocupação quanto aos
efeitos da captação de águas e lançamento de efluentes líquidos da UTE pelo
empreendimento, do risco de explosão do gasoduto, etc.
Apesar desse impacto também ser formado por expectativas negativas quanto
ao empreendimento, a manifestação dessas expectativas torna possível conhecer as
preocupações da comunidade e considerá-las devidamente.
O programa de mitigação/potencialização deste impacto é o Programa de
Comunicação Social, que deve trazer informações categorizadas sobre o
empreendimento e suas características, de modo que as pessoas tenham a dimensão
exata do que esse é e o que esperar dele.
Trata-se de um impacto: Positivo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

6.3.1.2.

Fase de Implantação

•
Geração de emprego e renda: o maior percentual de empregos criados por
UTEs dá-se na fase de implantação, pois são empregos na construção civil e na
montagem, em geral, de nível de escolaridade de ensino fundamental e médio.

A construção civil é intensiva de mão de obra. Uma UTE com capacidade de
produção de 2.000 MW e um prazo de implantação de 36 meses e, considerando a
construção da adutora de água, do emissário de efluentes líquidos e o gasoduto,
mantém ao longo desse período uma média de cerca de 250 trabalhadores diretamente
envolvidos em sua construção, sendo que no pico das obras, que dura cerca de seis
meses, esse número pode alcançar aproximadamente 750 trabalhadores.
O impacto da geração de empregos e renda, como já foi mencionado neste
trabalho, ultrapassa a cidade ou a região onde o empreendimento será implantado.
Parte desses empregos pode ser oferecida à população local e a outros municípios da
área de influência do empreendimento, pelas empresas que executarão sua
implantação, mediante treinamento, que deve estar previsto no Programa de Formação
e Contratação de Mão de Obra. Esses empregos gerarão renda, que estimulará em
algum grau o consumo local e da área de influência, o que terá um efeito multiplicador
no emprego. O mesmo vale para as pessoas que não são da cidade, mas que vêm
contratadas pela empresa responsável pela construção, que também dispenderão parte
de sua renda no local.
Trata-se de um impacto: Positivo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Geração de renda imobiliária: na implantação de empreendimentos desse tipo,
que podem ter períodos mais longos de implantação, não é incomum que pessoas que
sabem que vão ficar nas obras até sua conclusão aluguem casas para se
estabelecerem, gerando renda pelos aluguéis pagos, ou os próprios empreendedores
façam isso para o maior conforto dos empregados.
Este impacto pode ser classificado da seguinte forma: Positivo, Direto,
Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Aumento da arrecadação tributária: obras e equipamentos para uma usina
termelétrica a gás natural representam altos investimentos. Uma UTE a gás natural de
ciclo combinado para produzir 1.000 MW de energia pode requerer inversões de cerca
de R$ 2,5 bilhões.
Diferentemente das isenções e dos incentivos à produção da energia elétrica a
partir da energia eólica, os equipamentos utilizados para a geração de energia elétrica
com a utilização de gás natural não gozam de isenção tributária. Assim, considerando
a competência tributária, como já visto, os seguintes impostos são da competência do
município: o Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana e o ISSQN – Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza. Entretanto, por vezes, empreendimentos de geração
de energia elétrica estão localizados na área rural, cuja competência sobre a
propriedade, o ITR – Imposto Territorial Rural, é da União, restando ao município, nessa
situação, o ISSQN. Além desse imposto que o município deverá arrecadar,
considerando-se o fato de não haver isenção tributária para as UTEs a gás natural, o
município também pode se beneficiar pelo aumento da arrecadação do ICMS, que é de
competência estadual, e do IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados.
O ICMS, de competência estadual, beneficia os municípios porque, quando
aumenta a arrecadação desse imposto, os municípios daquele estado também recebem
mais, já que aumenta o montante a ser dividido na quota-parte dos municípios daquele

estado. Entretanto, deve-se considerar dois aspectos: um é que o aumento da quotaparte depende do aumento total da arrecadação do ICMS no Estado onde se localiza o
município; o outro aspecto é que no Brasil, devido à estrutura tributária, o estado
produtor é que recolhe esse imposto.
Da mesma forma, aumentando-se a arrecadação do IPI, isso aumentará o Fundo
de Participação dos Municípios e esses poderão receber um valor maior de
transferência do Governo Federal.
Assim, este impacto pode ser classificado como: Positivo, Direto, Temporário,
Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Dinamização da economia: na fase de implantação do empreendimento, a
geração de emprego, o aumento da renda das pessoas e o aumento da arrecadação
tributária geram renda, tendo como consequência a abertura da possibilidade de novos
negócios, o que provoca a dinamização da economia do município e de sua área de
influência.
Este impacto pode ser positivamente potencializado por meio de um Programa
de Empreendedorismo, de Potencialização dos Benefícios Econômicos Associados ao
Projeto.
Trata-se de um impacto: Positivo, Indireto, Temporário, de Médio Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Perda de terras da agropecuária: Terras que são utilizadas para a agricultura
ou pecuária quando vem a ser empregadas para outros usos constituem uma perda de
produção agrícola e de empregos que precisa ser levada em conta.
As UTEs, entretanto, não requerem grandes extensões de terra. Com isso,
reduzem-se as perdas de terra de produção agropecuária, de empregos, os
deslocamentos involuntários de população etc.
De qualquer forma, essa perda de terras, será considerada um impacto:
Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Interferência com o Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico: as ações
de implantação do empreendimento podem causar danos irreparáveis à memória
nacional se, precedendo à intervenção no terreno, não for realizada pesquisa para
levantar esse patrimônio e adotar as medidas necessárias à sua proteção. No que tange
ao patrimônio arqueológico, esse deve ser realizado no âmbito do Estudo de
Arqueologia e Programa de Monitoramento Arqueológico, que deve ser previsto no
âmbito do licenciamento ambiental.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Interferência com terras indígenas, quilombolas e com outras
comunidades tradicionais: são mantidas as considerações apresentadas na análise
dos impactos da implantação de usinas eólicas.

Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Pressão sobre os serviços públicos: considera-se, aqui, o transporte coletivo,
o sistema viário, a conservação de vias, os serviços de atendimento à saúde, a
segurança pública e o saneamento. São mantidas as considerações apresentadas na
análise dos impactos da implantação de usinas eólicas, lembrando que devem ser
considerados, no tocante ao sistema viário, os impactos da construção de adutora de
água, emissário de efluentes tratados e estações elevatórias e gasoduto.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Aumento do afluxo populacional: são mantidas as mesmas considerações
apresentadas na análise dos impactos da implantação de usinas eólicas.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Danos ao patrimônio imobiliário: O aumento do tráfego nas vias de acesso ao
empreendimento, bem como a alteração qualitativa dos veículos que por ali trafegam,
passando agora a ter um perfil de veículos pesados para atender às necessidades de
implantação do empreendimento, em vias que não estão preparadas para o aumento
do volume de trafego e principalmente trafego de veículos pesados, pode gerar danos
a prédios públicos e privados adjacentes, devido à vibração causada, que pode provocar
trincas e rachaduras nos mesmos.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e não Sinérgico.

•
Incômodos à população: durante a implantação dos empreendimentos, há uma
alteração das rotinas dos moradores do entorno devido ao aumento do tráfego, aos
ruídos causados pela obra, à poeira que essa causa, às interrupções de tráfego, ao
desconforto com a presença de pessoas estranhas, às situações de conflito que podem
ocorrer entre moradores, trabalhadores e transportadores de material para a obra, entre
outras situações estressantes.
De um lado, esses incômodos podem ser mitigados com medidas previstas no
Código de Conduta dos Trabalhadores e no Programa de Controle de Tráfego, no
Programa de Controle Ambiental das Obras, mas é fundamental a existência de um
canal para os quais os moradores possam relatar ocorrências que gerem situações de
incômodo. Esse canal deve constar do Programa de Comunicação Social do
empreendimento, para que essas ocorrências não tomem um vulto indesejado.
Trata-se de um impacto: Negativo, Indireto, Temporário, Mediato, Reversível,
não Cumulativo e não Sinérgico.

•
Interferência com propriedades de terceiros: a implantação de adutora de
água bruta para uso industrial na UTE, do emissário de efluentes líquidos e as possíveis
Estações Elevatórias da adutora e do gasoduto de abastecimento da usina poderão
alcançar propriedades de terceiros.
O ideal é que essa adutora, o emissário, as estações elevatórias e o gasoduto
interfiram o mínimo possível com as propriedades de terceiros, porque isso significa a
supressão de vegetação, obras e, pelos menos no caso das adutoras e do emissário,
deverá ocorrer a intervenção em APP – Área de Preservação Permanente de corpos
d´água dessas propriedades. Essas interferências são permanentes.
No tocante à questão dessas obras, a medida mitigadora desse impacto é o
Projeto de Engenharia, elaborado de forma que use, o mais possível, a faixa de domínio
de estradas.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Perda de acessibilidade: uma vez iniciada a implantação de uma UTE, os
caminhos que se percorriam por entre terrenos vazios, estradas internas a propriedades,
passam a funcionar como propriedades privadas e são fechadas ao trânsito de pessoas
e veículos não autorizados, bem como qualquer forma de sua utilização por terceiros, o
que inviabiliza acessos. Essa atividade também afeta o turismo e o lazer, na medida em
que antigos acessos a esses e a outros pontos podem ser fechados.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e não Sinérgico.

•
Redução da atividade extrativa e de renda: como consequência da perda de
acessos, ou ainda da supressão de vegetação, pode ocorrer uma redução da atividade
de extrativismo, que no Nordeste e Norte do Brasil pode ser a fonte de renda de algumas
populações.
Trata-se de um impacto: Negativo, Indireto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e não Sinérgico.

•
Desmobilização da mão de obra: ainda que o processo de desmobilização de
mão de obra seja paulatino, à medida que a obra se aproxima de seu final, o término
das obras e a desmobilização da mão de obra fazem encerrar a injeção de recursos
adicionais na economia da área de influência, tanto em termos de arrecadação tributária
como de rendas em geral.
Para a redução das dimensões desse impacto, o Programa de Comunicação
Social deve inserir considerações sobre esse aspecto da implantação do
empreendimento, enquanto o Programa de Formação e Contratação de Mão de Obra
pode oferecer saberes àquela população e um Programa de Empreendedorismo pode
formar uma consciência não só sobre oportunidades, mas também sobre riscos de
negócios aos interessados em se estabelecerem por conta própria.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Mediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

6.3.1.3.

Fase de Operação

São apresentados, a seguir, os impactos potenciais no meio antrópico que
podem ser observados nesta fase dos empreendimentos.

•
Estresse causado à população pela exposição ao risco tecnológico de
explosão do gasoduto: ainda que as UTEs não armazenem gás natural, a existência
do gasoduto por onde flui o gás que as abastece é um motivo de preocupação para a
comunidade ao redor da empresa e do gasoduto, por mais baixa que seja a
probabilidade de ocorrência de um acidente de ruptura catastrófica do duto.
Desta forma, no âmbito do estudo ambiental de empreendimentos, no caso do
Estado de São Paulo, deve ser realizado o Estudo de Análise de Risco da UTE,
conforme a norma (25) CETESB P4.261 - Risco de Acidente de Origem Tecnológica Método para decisão e termos de referência.
De acordo com a norma citada, o Estudo de Análise de Risco é um estudo
quantitativo de risco de um empreendimento, baseado em técnicas de identificação de
perigos, estimativa de frequências e de efeitos físicos, avaliação de vulnerabilidade e na
estimativa do risco.
A medida mitigatória para esse impacto é a implantação pelo empreendedor das
medidas preconizadas pelo Estudo de Análise de Risco para redução e controle dos
riscos e disponibilizar à comunidade por meio do Programa de Comunicação Social os
esclarecimentos cabíveis.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Irreversível, Imediato,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Prejuízo a outros usos devido à alteração do uso do solo: a operação da
UTE não só define o uso do solo naquele espaço, como também, por vezes, a
interferência nos acessos pode acarretar impactos sobre outros usos do solo, como
possiblidades de lazer, do exercício de atividades extrativistas, do uso da área para
residências permanentes ou de veraneio e a exploração do turismo. Além disso, a
presença de uma nova forma de uso do solo pode causar alteração do valor da terra,
estimulando uma alteração geral do uso do solo.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e não Sinérgico.

•
Emprego e renda: diferentemente da fase de implantação do empreendimento,
quando a construção e a montagem de uma UTE é demandadora de mão de obra, essa,
em sua fase operacional de produção de energia elétrica, gera um número menor de
empregos.

O número de empregos a serem criados na fase de operação desses
empreendimentos é menor do aquele da fase de implantação, mas esses são empregos
que permanecerão ao longo do tempo.
Trata-se de um em impacto: Positivo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da paisagem: os fatores principais que causam em uma UTE a
percepção de alteração da paisagem da área onde é implantada são seu design, suas
chaminés (cerca de 70 m de altura), alterações na cobertura vegetal e na topografia
para a sua implantação e sua iluminação noturna, etc. Uma vez concluídas as obras de
implantação e iniciadas as operações de geração de energia, o novo uso do solo está
consolidado, com todos os seus reflexos, inclusive sobre a paisagem. Para essa
alteração não há medida mitigadora.
A forma como essa alteração é percebida pelos observadores, se como uma
degradação da paisagem ou como um atrativo integrado à paisagem, um símbolo de
progresso, não tem uma resposta definitiva, porque é uma avaliação que tem forte dose
de subjetividade.
Assim, este impacto é classificado como: Negativo, Direto, Permanente,
Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Arrecadação tributária municipal: Encerrada a obra, pode haver uma redução
no aumento dessa receita, uma vez que as possibilidades que ensejam a incidência do
ISSQN também se reduzem, limitando-se praticamente aos serviços de manutenção
dos sistemas instalados, limpeza e vigilância, mas que serão permanentes.
Pelo caráter permanente dessas receitas, trata-se de um impacto classificado
como: Positivo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

6.3.2. Impactos no Meio Físico
6.3.2.1.

Fase de Implantação

De forma geral, é previsível a ocorrência dos seguintes impactos no meio físico
gerados pelas atividades relacionadas à implantação de UTEs:

•
Aumento dos níveis de ruído: Durante a etapa de implantação dos
empreendimentos haverá um aumento do nível de ruído na área e seu entorno devido
ao afluxo de trabalhadores, à utilização de equipamentos, ao tráfego de veículos para
transporte de insumos, equipamentos e pessoas. Entre esses veículos e equipamentos
podem ser citados entre outros: retroescavadeiras, guindastes, caminhões betoneira,
tratores de esteira, veículo de abastecimento, ônibus, automóveis e motos.

O aumento dos níveis de ruído estende-se também às áreas de intervenção para
as áreas de implantação da adutora, do emissário de efluentes, do gasoduto e das
estações elevatórias.
Conforme o gráfico de decaimento dos níveis de ruído apresentado
anteriormente, o ruído reduz à medida que o receptor se afasta da fonte, e a obra deve
atender, entre outros os parâmetros estabelecidos pela norma ABNT 10.151:2000, a
qual estabelece os níveis a serem observados conforme o uso e ocupação do entorno
da área de implantação.
As operações com potencial para a geração de ruídos são as seguintes:
supressão de vegetação; abertura de caixas de empréstimo de solo e áreas de bota
fora; movimentação de terra para afeiçoamento do terreno; para a construção do
canteiro de obras, estruturas de apoio, acessos, fundações e edificações; montagem
dos equipamentos; desmontagem do canteiro de obras e instalações de apoio.
As medidas de monitoramento desse impacto e sua mitigação devem estar
incluídas no Programa de Controle Ambiental das Obras, Programa de Monitoramento
Ambiental das Obras e no Programa de Comunicação Social. O primeiro Programa deve
conter a indicação das medidas de controle de ruídos decorrentes da operação dos
veículos e equipamentos, o segundo deve indicar a rotina, locais e método de avaliação
de ruídos na área de implantação e seu entorno; o terceiro deve deixar claro à população
do entorno a possibilidade de emissão de ruídos e os incômodos que poderão ser
causados, bem como estabelecer o canal de comunicações da comunidade com a
empresa para que as situações possam ser relatadas, para que, se for o caso, possam
ser tomadas as providencias cabíveis.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da qualidade do ar: Na fase de implantação do empreendimento são
realizadas operações que resultam na emissão de poluentes atmosféricos, na forma de
material pulverulento, bem como ocorrerá emissão de gases associados à utilização de
combustíveis para movimentação de equipamentos, tais como caminhões, tratores,
guindastes, outros equipamentos e veículos.
As principais operações com potencial para a geração de emissões atmosféricas
são: a supressão de vegetação, obras de terraplenagem, abertura de caixas de
empréstimo de solo; a movimentação de terra para o afeiçoamento do terreno para a
construção do canteiro de obras, das estruturas de apoio, acessos, fundações e
edificações; a desmontagem do canteiro de obras e instalações.
Esse impacto é decorrente da suspensão ou resuspensão de material
pulverulento devido à movimentação de veículos e equipamentos em superfícies não
pavimentadas e pela ação dos ventos sobre essas áreas e pilhas de materiais não
compactados. A utilização de combustíveis pelos veículos e equipamentos empregados
gera a emissão de gases de combustão para a atmosfera, tais como: Material
Particulado, Dióxido de Enxofre - SO2, Monóxido de Carbono - CO, Óxidos de
Nitrogênio – NOx, CO2 – Dióxido de Carbono e CH4 – gás metano.
O Programa de Controle Ambiental das Obras deve prever ações para o controle
das emissões atmosféricas, tais como: evitar a realização das obras que impliquem em
movimentação de solo e emissão de poeiras no período mais seco do ano, de modo a

reduzir a emissão de material particulado; reduzir o número de viagens por acessos não
pavimentados; proceder-se à umectação de vias não pavimentadas; proceder-se a
umectação de áreas onde foi realizada movimentação de terra e que estejam
desprovidas de cobertura vegetal e de pilhas de material pulverulento, para minimizar
os impactos relacionados à emissão de poeiras, etc.
Todos os veículos e equipamentos com motores a combustão devem ser mantidos
em perfeito estado de conservação para minimizar as emissões de material particulado
e gases na atmosfera, atendendo aos limites de emissão estabelecidos pelo
PROCONVE e isso também deverá ser previsto no Programa de Controle Ambiental
das Obras. Também deve estar previsto no Programa de Monitoramento Ambiental das
Obras a periodicidade da verificação dos veículos.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da conformação e dinâmica superficial: Trata-se de um impacto
relacionado às atividades que geram exposição do solo, devido à supressão de
vegetação nas áreas de intervenção, às obras de afeiçoamento do terreno, abertura de
acessos, abertura de caixas de empréstimo, abertura de áreas de bota fora, exposição
do solo para construção do canteiro de obras e estruturas de apoio etc.
A exposição do solo e a ação de ventos e das águas de runoff em uma superfície
de solo superficial exposta tornam-no vulnerável ao impacto direto das chuvas e ação
dos ventos e levando à instalação de processos erosivos. Com essa alteração da
dinâmica superficial local pré-existente, ocorre a mobilização de material carreado que
pode causar assoreamento dos cursos d´água, aumentar a turbidez e outros parâmetros
de qualidade de suas águas.
O Programa de Controle Ambiental de Obras deve conter os procedimentos para
a mitigação desse impacto, entre outros, a execução de cortes e aterros de forma
adequada, instalação de sistemas de drenagem ainda que provisórios, a realização de
cobertura vegetal nos taludes, manutenção do solo descoberto pelo menor espaço de
tempo possível nas áreas onde ocorrerem intervenções. Caso venha a ser utilizada área
de empréstimo de solo ou bota-fora, esse Programa deve incluir também o PRAD Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, com as indicações de recuperação
dessas áreas à medida de sua utilização.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, de Longo Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração do nível do lençol freático: Potencialmente e de baixa probabilidade
de ocorrência, esse impacto é possível de ocorrência devido à supressão da vegetação,
que expõe o solo e aumenta o escoamento superficial, dificultando a recarga d’água; ao
trânsito de veículos, as atividades de terraplanagem, remoção de solo, implantação do
canteiro de obra e outras intervenções que aumentam a compacidade do solo e a
impermeabilização de áreas cria obstáculos hidráulicos, afetando diretamente nas
condições naturais de infiltração, circulação das águas.
Outro fator interveniente na alteração do nível do lençol freático é sua eventual
necessidade de rebaixamento, para a execução de fundações ou níveis subterrâneos
das edificações.

O Programa de Controle Ambiental de Obras deve prever a recuperação de
áreas degradadas com sua revegetação e o Programa de Monitoramento Ambiental das
Obras deve acompanhar de processos erosivos e a evolução da variação do lençol
freático ao longo do tempo.
Este impacto é classificado como: Negativo, Direto, de Curto Prazo, Temporário
e Reversível.

•
Ocorrência de vibrações: Na implantação dos empreendimentos são
realizadas operações que resultam na geração de vibrações no ambiente. Estes podem
repercutir de forma distinta sobre a população local e sobre a fauna em geral, resultando
em incômodo e desconforto ambiental.
As principais fontes de vibrações estão relacionadas ao trânsito de veículos e
máquinas, ao uso de explosivos para desmonte de rocha, operação de máquinas e
equipamentos de perfuração e escavação, implantação das fundações, etc.
O Programa de Controle Ambiental de Obras deve conter orientações para
mitigar esse impacto com medidas adequadas e utilização de equipamentos adequados
para a execução de atividades que possam gerar vibrações, utilizando-os pelo menor
tempo possível nas áreas onde ocorrerem intervenções. Quanto ao uso de explosivos,
esse deve ser precedido de estudos de avaliação das vibrações e riscos com vistas à
integridade pessoas, animais edificações e monumentos naturais no entorno.
O Programa de Monitoramento Ambiental das Obras deve prever ações
relacionadas ao monitoramento da operação das máquinas e equipamentos, sobretudo
no entorno das áreas com moradores próximos e das vibrações causadas pelo uso de
explosivos.
Considera-se este um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e do solo: de
forma geral, este impacto está relacionado às seguintes ocorrências, que podem alterar
as características dos recursos hídricos especificadas na Resolução CONAMA
357/2005 de classificação dos corpos d´água, bem como do solo e das águas
subterrâneas:
- carreamento de material sólido para corpos d´água devido à alteração da dinâmica
superficial do terreno, causando, além do assoreamento destes, o aumento dos índices
de cor e da turbidez da água;
- vazamento de combustíveis em área de armazenamento desprovida de medidas de
segurança, tais como a impermeabilização do solo na área e o sistema de contenção e
drenagem do material vazado;
- derramamento de combustíveis no momento do abastecimento de veículos, máquinas
e equipamentos;
- derramamento de óleos lubrificantes, graxas e solventes devido a vazamentos dos
equipamentos que o utilizam;

- lavagem de veículos sem medidas adequadas de separação de água e óleos e sistema
de coleta e disposição dessas águas residuárias;
- disposição inadequada de efluentes líquidos sanitários gerados na obra;
- disposição inadequada de estopas que foram utilizadas em manutenção de máquinas,
veículos e equipamentos e de outros materiais impregnados de óleos e graxas; de
resíduos de construção civil e de resíduos com características de patogenicidade.
Da mesma forma, os produtos vazados, os efluentes líquidos e a infiltração no
solo de material presente em resíduos sólidos dispostos indevidamente podem
contaminá-lo e as águas subterrâneas. Neste caso, devem ser observadas as diretrizes
de gerenciamento da qualidade do solo e das águas subterrâneas contidas na
Resolução CONAMA 420/2007 e em normas estaduais específicas.
A implantação da adutora de água bruta, do emissário de efluentes tratados, das
estações elevatórias e do gasoduto também pode carrear materiais sólidos para os
corpos d´água em seu trajeto, devido às escavações para a abertura de valas para a
instalação dos dutos, ao armazenamento temporário do material das escavações e ao
armazenamento temporário do material excedente das escavações. Além disso, na
abertura dessas valas são utilizados veículos e equipamentos que utilizam combustível,
lubrificantes e graxas que podem contaminar as águas superficiais, subterrâneas e o
solo durante seu abastecimento, ou por vazamentos.
As medidas mitigadoras deste impacto são basicamente preventivas, que devem
estar indicadas no Programa de Controle Ambiental de Obras, abrangendo, entre outros
aspectos, as orientações para: a adoção de rede de drenagem provisória durante as
obras; a estocagem de combustíveis, óleos lubrificantes, graxas e solventes deve ser
feita em local coberto, dotado de impermeabilização do solo e sistema de contenção e
drenagem do material vazado; o abastecimento de combustíveis em frentes de trabalho
deve ser realizado com medidas cautelares de contenção e proteção, para evitar o
espalhamento do combustível, se vier a ocorrer vazamento durante a operação; a
lavagem de veículos deve ser feita em local especifico, dotado de sistema separador de
água e óleo; veículos, máquinas e equipamentos devem ser periodicamente revisados
para a verificação da presença de vazamentos.
O Programa de Monitoramento Ambiental das Obras deve prever o
acompanhamento periódico, por meio de coleta e análise laboratorial dos índices de cor,
turbidez, DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio, OD - Oxigênio Dissolvido, óleos e
graxas, sólidos em suspensão, pH e outros parâmetros físico-químicos constantes da
Resolução CONAMA 357/2005, com alterações efetuadas pela Resolução CONAMA
430/2011, que dispõe sobre a classificação dos corpos d´água, as diretrizes para o seu
enquadramento e as condições e os padrões para o lançamento de efluentes.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

6.3.2.2.

Fase de Operação

•
Alteração da qualidade do ar devido à queima de gás natural, emissões
fugitivas e gases de efeito estufa: A principal fonte de emissão de poluentes

atmosféricos em uma UTE a gás natural é a sua combustão, que dá origem aos
seguintes gases principais: CO – Monóxido de Carbono, MP – Material Particulado, NOx
- Óxidos de Nitrogênio, SOx – Óxidos de Enxofre, CO2 – Dióxido de Carbono e CH4 –
gás metano.
Para avaliar a concentração de gases resultantes de uma emissão é preciso
realizar estudo de dispersão atmosférica, por meio da aplicação de um modelo
matemático.
O objetivo de um modelo de dispersão atmosférica é determinar a concentração
máxima de um poluente no nível do solo emitido por uma determinada fonte e comparar
esse resultado com a legislação vigente, a Resolução CONAMA 491/2018 ou se a
legislação do estado onde a fonte está implantada for mais restritiva essa deverá ser
adotada.
Por meio desse modelo matemático procura-se determinar a concentração
máxima de um poluente emitido por uma fonte a uma distância “x” do ponto de emissão.
Ao final dos cálculos as concentrações obtidas são comparadas com a legislação para
verificar se ultrapassam os padrões estabelecidos.
Ainda que se considere que o padrão legal de qualidade do ar não seja
superado, as condições operacionais de combustão devem ser monitoradas prevendose no Programa de Monitoramento Ambiental da Operação do Empreendimento a
instalação nas chaminés de equipamento de monitoramento contínuo para avaliação
das emissões de para acompanhar o atendimento aos padrões de emissão exigidos no
processo de licenciamento ambiental.
Este impacto será classificado como: Negativo, Direto, Permanente, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Redução da disponibilidade hídrica: As UTEs de ciclo combinado necessitam
de água para sua operação. A título de exemplo, uma UTE a gás natural de ciclo
combinado, com capacidade de 1.000 MW, necessita captar 1.300 m3/h de água dos
quais retornarão à natureza na forma de efluentes tratados cerca de 400 m3/h.
Assim, devem ser feitos estudos para verificar a disponibilidade de água a ser
captada frente à vazão dos corpos d´água que se pretende utilizar.
Este impacto será considerado como: Negativo, Direto, Permanente, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da qualidade das águas: os efluentes de uma unidade deste tipo são
constituídos por efluentes de origem industrial e por efluentes de origem sanitária.
Para serem lançados em corpo d´água, esses efluentes têm que atender aos
padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 430/2011, que alterou a Resolução
CONAMA 357/2005, que estabeleceu as condições e os padrões de lançamento para
efluentes, bem como atender aos padrões de qualidade do corpo d´água definidos por
essa última. Além disso, deverá ser observada a geometria do emissário, de forma que
o lançamento não desencadeie impactos físicos adversos no corpo receptor.
O Programa de Monitoramento Ambiental da Operação do Empreendimento
deverá prever a realização de análise dos efluentes e do corpo d´água receptor, para

verificar o atendimento das condições de lançamento estabelecidas no processo de
licenciamento ambiental do empreendimento.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da qualidade do solo: A operação de uma UTE gerará resíduos
sólidos tais como: óleos lubrificantes usados, óleos isolantes, graxas, estopas, panos e
EPIs contaminados com resíduos oleosos e substâncias químicas, tambores
contaminados com essas substâncias, lodos gerados no tratamento de água e esgoto
e resíduos de características domésticas, devendo ser observados os valores de
referência de qualidade do solo estabelecidos na Resolução CONAMA 420/2007.
O Plano de Gestão Ambiental da Operação do Empreendimento deverá prever
a identificação, coleta, segregação, armazenamento e correta destinação desses
resíduos, privilegiando sempre a possibilidade de reciclagem. Além disso, esse Plano
deve atentar para as inspeções periódicas dos equipamentos de produção, tanques de
armazenamento, para que não venham a ocorrer vazamentos e infiltrações,
contaminando o solo.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

6.3.3. Meio Biótico
6.3.3.1.

Fase de Implantação

•
Supressão da cobertura vegetal: para que o empreendimento possa ser
implantado, é preciso que seja feita a supressão da vegetação que cobre o terreno, seja
vegetação de campo antrópico, árvores isoladas ou de maciços. Essa supressão irá
correr em conformidade com a legislação pertinente.
Ainda que na área total do empreendimento ou naquela específica destinada à
remoção de vegetação não se verifiquem espécies ameaçadas de extinção, sejam
animais ou espécies vegetais, a vegetação também deve ser considerada quanto à
estrutura ecológica e à capacidade de suporte para a ocorrência de espécies de fauna
e flora, que permitem o fluxo gênico entre as áreas do entorno, podem abrigar a biota e
suas relações ecológicas, dar condições de reprodução, abrigo e alimentação para a
fauna nativa, ou servir de área de descanso e reprodução para outras espécies animais
e é o habitat das espécies que ali vivem e outros serviços ambientais.
A legislação exige a adoção de medidas compensatórias como o plantio de
vegetação para compensar a supressão da mesma. Esta ação deve estar prevista em
Programa de Reposição Florestal devidamente detalhado, com informações sobre o
local do replantio, espécies e número de árvores por espécie a serem plantados,
cuidados com as mudas, etc.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Intervenção em Áreas de Preservação Permanente: a Lei Federal no.
12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, estabelece em seu
artigo 40 as situações de ocorrência de Áreas de Preservação Permanente (APP). As
UTEs necessitam de água para a sua operação e, para isso, precisam fazer a captação
em rios, lagos ou reservatórios, trazendo-a por meio de adutora até a UTE. Como as
margens dessas coleções hídricas são consideradas APPs, para instalar a bomba e os
dutos é necessário intervir na APP, suprimindo a vegetação.
Da mesma forma que haverá intervenção em APP para implantação da adutora
e captação de água, também haverá para a implantação do emissário dos efluentes
tratados e possivelmente do gasoduto.
A supressão de vegetação na APP também precisará ser reposta, inclusive com
compensação pela supressão sendo esta ação prevista em Programa de Reposição
Florestal devidamente detalhado.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Afugentamento e resgate de fauna: a movimentação que se inicia na área de
intervenção do empreendimento para a abertura de acessos, a supressão de vegetação
para o desenvolvimento das obras, o aumento do nível de ruído e a iluminação noturna,
caso sejam realizados trabalhos à noite, induz ao afugentamento da fauna local. Isso
causa um prejuízo também àquelas espécies que se alimentam da fauna e flora local,
reduz habitats, causa disputas territoriais e reduz as áreas de descanso.
Para este impacto se houver áreas do terreno que não serão objeto de
intervenção, após análise da flora e da fauna, se houver condições da fauna ser
afugentada para essa área, deve-se procurar fazer a intervenção no sentido das áreas
onde a cobertura vegetal será preservada. Havendo necessidade de retirada da fauna,
o Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna, abrangendo espécies vertebradas
e invertebrados deve prever que a fauna possa ser acomodada em locais apropriados.
As espécies maiores normalmente possuem maior mobilidade e as que são mais
impactadas são aquelas de tamanho diminuto e com hábitos fossoriais ou com baixa
locomoção. Caso o diagnóstico do meio biótico a ser realizado para o licenciamento do
empreendimento venha a revelar a presença de animais ameaçados de extinção, então
esses devem ser incluídos no Programa, com a transferência dos elementos dessa
espécie ameaçada para outros locais apropriados à espécie. Deve também ser
realizado Programa de Monitoramento de Fauna antes e depois da transferência para
avaliar a situação dos animais transferidos.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, de Longo
Prazo, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Acidentes com a fauna durante a supressão de vegetação e outras
atividades: Durante a atividade de supressão de vegetação, há um movimento de fuga
da fauna da área de intervenção, podendo ocorrer atropelamento da mesma,
principalmente de animais com baixa mobilidade, bem como ninhos e tocas podem ser
destruídos.

A medida que pode reduzir a dimensão deste impacto é o Programa de Resgate
de Fauna, prevendo-se que ninhos e tocas deverão ser isolados, colmeias deverão ser
relocadas, animais com hábitos fossoriais ou com baixa mobilidade deverão ser
relocados, assim como aqueles de maior mobilidade. Também devem ser incluídos no
Programa de Resgate de Fauna animais maiores que estejam na área e aqueles, se
houver ameaçados de extinção.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Aumento da pressão de caça, captura de animais e de pesca: a presença de
uma população, no caso, os trabalhadores e a presença de animais, devido à questão
cultural, pode ensejar que trabalhadores, em seus momentos de folga, venham a
praticar a caça, a captura de animais e a pesca.
O Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores deve prever o
esclarecimento a esses da importância de que não sejam realizadas essas atividades,
as quais são deletérias ao meio ambiente e aos animais, bem como o risco de estarem
cometendo um crime ambiental. A proibição desse tipo de atividade deve estar prevista
no Código de Conduta dos Trabalhadores.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Temporário, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Aumento de risco de acidentes com animais peçonhentos: Durante a
execução das obras, principalmente nas fases de supressão de vegetação, abertura de
acessos e construção de unidades de apoio, os trabalhadores estarão mais próximos
dos animais inclusive os peçonhentos (serpentes, escorpiões, aranhas, abelhas, etc.) e
o instinto de defesa desses animais ou mesmo a defesa de sua territorialidade pode
ensejar o ataque dos mesmos.
Assim, a medida mitigadora para esse impacto é sua abordagem nos programas
de Educação Ambiental dos Trabalhadores, Programa de Segurança do Trabalho e
Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna com informações sobre esse tipo de
ocorrência e o que fazer caso essa ameaça se concretize. Além disso, é fundamental
insistir-se na utilização de EPI - Equipamentos de Proteção Individual adequados.
Não se pode esquecer que no processo de fuga dos animais da área de
intervenção, estes podem procurar também as comunidades do entorno, que também
ficam sob esse risco, devendo a unidade de saúde local ser prevenida dessa
possibilidade.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Temporário, Reversível, não
Cumulativo e não Sinérgico.

•
Interferência com a ictiofauna: A interferência nas áreas de reprodução dessas
espécies pode interferir na sobrevivência da mesma naquele local, inclusive com
consequências antrópicas.
A mitigação desse impacto passa pela busca de um projeto de engenharia que
evite a interferência nessas áreas e cuidados na geração e manejo de efluentes e pela

execução de um Programa de Monitoramento da Fauna Ictiológica, para avaliar essa
possível ocorrência ao longo do tempo.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração na biota aquática: As operações de implantação do empreendimento
podem carrear materiais sólidos e líquidos para cursos d´água provocando não só sua
alteração como também a diminuição de microrganismos dessa biota, como planctos,
fitoplânctos, zooplânctos e ictioplânctos, invertebrados bentônicos, bentos, etc.
As medidas mitigadoras para esse impacto são aquelas indicadas no comentário
sobre o impacto Alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e do solo,
na seção referente aos impactos no meio físico na fase de implantação do
empreendimento, previstas no Programa de Controle Ambiental das Obras e no
Programa de Monitoramento da Fauna Ictiológica.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

6.3.3.2.

Fase de Operação

•
Alteração da biota aquática: na fase de operação de uma UTE, são gerados
efluentes sanitários e efluentes industriais, estes últimos, inclusive, com contaminantes
químicos e efluentes térmicos. O lançamento destes nas coleções hídricas pode
interferir nas comunidades aquáticas.
A medida mitigadora desses impactos é a operação adequada dos sistemas de
tratamento de efluentes, e o Programa Ambiental de Monitoramento da Operação do
Empreendimento deverá prever a realização de avaliações da qualidade das águas e
dos efluentes lançados para a adoção das medidas necessárias, no caso da ocorrência
de problemas.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, de Longo Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

6.4. Usinas Hidrelétricas

6.4.1. Meio Antrópico
6.4.1.1.

Fase de Planejamento

•
Geração de expectativas: da mesma forma que, em outros tipos de
empreendimento, logo que surgem notícias da implantação de uma UHE, surgem
também expectativas, fundamentadas ou não, quanto a esse empreendimento. De um
lado são expectativas de pelo menos parte da comunidade da área de influência do
empreendimento, relacionadas à geração de empregos, à possibilidade de negócios a
serem realizados com as empresas e os prestadores de serviços envolvidos com o
empreendimento e com o aquecimento do comércio devido ao aumento da arrecadação
tributária, que são expectativas associadas à dinamização da economia. Surgem,
também, expectativas negativas e que dizem respeito aos problemas que o
empreendimento poderá trazer, como o deslocamento involuntário da população, a
atração de estranhos para a cidade, as ocupações irregulares, a preocupação quanto
aos problemas ambientais, a possibilidade de ocorrência de sismicidade, o risco de
acidentes com a barragem causando um tsunami rio abaixo, o aumento da criminalidade
e as influências sobre sua cultura e modo de vida local. As preocupações ambientais
relativas a um empreendimento deste tipo, por seu caráter global, trazem à discussão
grande ressonância.
O conhecimento prévio, pelo menos parcial, das expectativas quanto ao
empreendimento, torna possível conhecer as preocupações da comunidade e
considerá-las devidamente.
O programa de mitigação/potencialização deste impacto é o Programa de
Comunicação Social, que deve trazer informações categorizadas sobre o
empreendimento, suas características e justificativas, de modo que as pessoas tenham
a dimensão exata do que esse é, e o que esperar dele.
Trata-se de um impacto: Positivo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

6.4.1.2.

Fase de Implantação

•
Geração de emprego e renda: o maior percentual de empregos criados por
uma UHE dá-se na fase de implantação, e são empregos na construção civil e na
montagem, em geral, de nível de escolaridade de ensino fundamental e médio.
A construção civil é intensiva de mão de obra. Segundo o RIMA – Relatório de
Impacto de Meio Ambiente do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte (29), estava
previsto para o pico das obras um contingente de 18.700 trabalhadores14. As UHEs
Santo Antônio e Jirau no Rio Madeira empregaram, no pico das obras, 20.000
trabalhadores.
O impacto da geração de empregos e renda ultrapassa a cidade ou a região
onde o empreendimento será implantado. Parte desses empregos pode ser oferecida à
população local e à de outros municípios da área de influência do empreendimento, ou
mesmo em municípios distantes, pelas empresas que executarão sua implantação,
mediante treinamento, que deve estar previsto no Programa de Contratação e Formação
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Os aproveitamentos citados são de grande porte. Belo Monte tem uma capacidade instalada
de 11.233 MW; Jirau, de 3.750 MW; e Santo Antônio, de 3.568 MW. Uma PCH com uma
capacidade instalada de 15 MW e um prazo de construção de 18 meses emprega, no pico das
obras, 380 trabalhadores.

de Mão de Obra. Esses empregos gerarão renda, que estimulará o consumo local e da
área de influência, o que terá um efeito multiplicador no emprego. O mesmo vale para
as pessoas que não são da cidade, mas que vêm contratadas pela empresa responsável
pela construção, que também dispenderão parte de sua renda no local.
Ainda devem ser consideradas como rendas aquelas
desapropriações, venda de terras e ressarcimento por melhorias.

oriundas

de

Trata-se de um impacto: Positivo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Geração de renda imobiliária: na implantação de empreendimentos desse tipo
a empresa, por vezes, aluga imóveis para os trabalhadores que vêm de fora da área de
influência, e que se sabe que vão permanecer nas obras por longos períodos, gerando,
dessa forma, renda pelos aluguéis pagos.
Em Porto Velho, por exemplo, quando da construção das Usinas de Santo
Antônio e de Girau (30), a procura por imóveis para alugar cresceu 50%, as vendas de
imóveis aumentaram de 30% a 40%, o preço dos imóveis aumentou 30% e os aluguéis
aumentaram 25%. Um dos maiores hotéis de Porto Velho foi obrigado a arranjar
acomodações extras e passou a haver uma fila de espera para obter vagas. Dois anos
depois do início das obras, a cidade inaugurou seu primeiro Shopping Center.
Também se pode incluir nessa rubrica de renda imobiliária aquela decorrente de
desapropriações e da venda de terras para a implantação do empreendimento ou do
ressarcimento de benfeitorias para aqueles que não conseguem provar a propriedade
do terreno.
Este impacto pode ser classificado como: Positivo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Aumento da arrecadação tributária: devido às proporções de uma UHE, os
investimentos necessários à sua implantação são valores. Esse valor é composto pelos
estudos necessários à sua implantação, aos projetos técnicos, às indenizações ou às
aquisições de imóveis e melhorias, à construção do canteiro de obras, aos alojamentos,
à melhoria e à construção de acessos, à realização das obras, à aquisição de
maquinário e sua montagem, aos programas ambientais, às compensações ambientais,
ao pagamento de salários e serviços, à relocação de população, etc. Segundo fontes,
Belo Monte teria custado cerca de US$ 18,9 bilhões; Jirau, US$ 8,0 bilhões; Santo
Antônio, US$ 7,0 bilhões; e Estreito, US$ 1,9 bilhões.
A incidência tributária alcança, com diferentes alíquotas, o custo da implantação
da UHE, conforme os itens componentes do custo total do empreendimento, o estado
da Federação e o município onde essa é implantada.
Considerando a competência tributária, os seguintes impostos são da
competência do município: o Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana e o ISSQN
– Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, cuja alíquota é definida por cada um
dos municípios onde o serviço é prestado. Além desses impostos, o município pode se
beneficiar do aumento da arrecadação do ICMS, que é de competência estadual, e do
IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados e de outros impostos federais.

O ICMS, de competência estadual, tem sua alíquota fixada por cada um dos
estados brasileiros, sendo, portanto, sua alíquota variável. Esse imposto beneficia os
municípios porque, quando aumenta sua arrecadação, os municípios daquele estado
também recebem mais devido ao aumento do montante a ser dividido na quota-parte
dos municípios daquele estado, em decorrência do aumento da arrecadação.
Entretanto, devem ser considerados dois aspectos: um é que o aumento da quota-parte
depende do aumento total da arrecadação do ICMS no Estado onde se localiza o
município; o outro aspecto é que, no Brasil, devido à estrutura tributária, o estado
produtor é que recolhe esse imposto.
Da mesma forma, aumentando-se a arrecadação do IPI – Imposto Sobre
Produtos Industrializados, isso aumentará o Fundo de Participação dos Municípios e
estes poderão receber um valor maior de transferência do Governo Federal. Note-se
que a alíquota de IPI para as turbinas de UHE é zero, havendo, entretanto, outros
produtos industrializados em uma UHE sobre os quais esse imposto incide.
Além do IPI, o Governo Federal também tem sua participação na tributação,
cobrando o II - Imposto de Importação (alíquota de 14%). Observe-se, ademais, que a
União ainda tem como receitas no processo aquelas decorrentes do PIS/PASEP,
COFINS, IRPJ, CSLL e do IRPF.
Assim, este impacto pode ser classificado como: Positivo, Direto, Temporário,
Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Dinamização da economia: na fase de implantação do empreendimento, a
geração de emprego, os aumentos da renda das pessoas motivados pelo emprego,
pelos novos negócios, pelo aquecimento do mercado imobiliário e pelo aumento da
arrecadação tributária geram renda para a área de influência do empreendimento, tendo
como consequência a abertura da possibilidade de novos negócios, como hotéis,
restaurantes, farmácias, etc.
Em Porto Velho (30), por exemplo, por ocasião da implantação das UHE Santo
Antônio e Jirau, além do boom imobiliário, foram abertas lojas de material de construção,
a frota de veículos aumentou 17%, houve um aumento do número de padarias e
restaurantes e foi registrado que a maioria das padarias de Porto Velho passou até a
oferecer opções de almoço.
Este tipo de impacto pode ser positivamente potencializado por meio de um
Programa de Empreendedorismo, de Potencialização dos Benefícios Econômicos
Associados ao Projeto e do Programa de Formação e Contratação de Mão de Obra.
Trata-se de um impacto: Positivo, Indireto, Temporário, de Médio Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Perda de terras da agropecuária: quando terras que são utilizadas para a
agricultura ou pecuária vêm a ser empregadas para outros usos, ocorre uma perda de
produção agrícola e de empregos que precisa ser levada em conta.
Os projetos hidrelétricos de armazenamento exigem a formação de um
reservatório, que pode inundar extensões importantes de terra. Projetos de UHEs que

operam a fio d´água também têm áreas alagadas15, ainda que menores do que aqueles
empreendimentos com reservatório.
A formação do reservatório tem o ônus de perda efetiva ou o potencial de terras
de agricultura ou pecuária, de empregos e de meios de subsistência.
Este impacto é classificado como um impacto: Negativo, Direto, Permanente,
Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Interferência com o Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico: as ações
de implantação do empreendimento podem causar danos irreparáveis à memória
nacional se, precedendo à intervenção no terreno não for realizada pesquisa
arqueológica pertinente, que deve ser prevista no âmbito do licenciamento ambiental,
de modo que seja salvo o patrimônio arqueológico, se esse existir. A avaliação
arqueológica é feita no âmbito do Estudo de Arqueologia e do Programa de
Monitoramento Arqueológico.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, não Cumulativo e Sinérgico.

•
Interferência com terras indígenas, quilombolas e outras comunidades
tradicionais: além das considerações apresentadas na análise dos impactos da
implantação de usinas eólicas e termelétricas sobre a interferência nesses territórios ou
nessas áreas, no caso das dimensões de projetos de UHEs deve ser observado o
impacto potencial de pessoas que vieram trabalhar na construção da hidrelétrica ao
término dessa, ou que para lá foram em função dela, ou mesmo de pessoas relocadas
do local que ocupavam e que podem tentar adentrar e ocupar terras de populações
protegidas.
Para que isso não venha a ocorrer, deve haver um Programa de Segurança de
Terras Indígenas que preveja a fiscalização dos limites dessas terras e o fornecimento,
a essas comunidades, de meios de comunicação rápidos, com um canal estabelecido
no Programa mencionado, para que este acione os órgãos de segurança pertinentes na
ocorrência de entrada de estranhos.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Pressão sobre os serviços públicos: são considerados, aqui, educação,
transporte coletivo, sistema viário, conservação de vias, serviços de atendimento à
saúde, saneamento, educação, segurança pública e saneamento. Uma UHE é uma obra
de grandes dimensões, o que significa que sua implantação requer muita mão de obra
especializada ou não, o que atrairá muitas pessoas, algumas com família, ocasionando
um aumento inesperado de população, que impactará diversos aspectos dos serviços
públicos. Assim, por exemplo, na cidade Porto Velho, as usinas de Santo Antônio e
Jirau, cujas construções foram iniciadas em 2005 e 2006, respectivamente, tinha, em
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As UHEs de Belo Monte, Santo Antônio, Jirau e Estreito, por exemplo, funcionam a fio d´água
e as áreas alagadas pelas mesmas têm a seguinte superfície, respectivamente: 478 km2, 546
km2, 361 km2 e 555 km2.

2.000, 334.661 habitantes, número esse que saltou para 380.974, em 2006, e para
484.992, em 2013.
Esse crescimento foi associado à construção das usinas, o que, em termos, por
exemplo, de educação levou uma média de 1.500 pedidos anuais de matrícula nas
escolas saltar, em 2009, para 4.000 (27). Nenhuma cidade está preparada para
enfrentar esse salto. Isso vale para todos os serviços públicos.
Para a mitigação deste impacto, o Programa de Infraestrutura Urbana deve
prever a articulação com o Poder Público, para que possam ser adotadas medidas
preventivas, com o intuito de evitar que a cidade entre em colapso.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Aumento do afluxo populacional: conforme já mencionado, no período da
implantação de empreendimentos de maior porte, trabalhadores são recrutados nos
municípios da área de influência do mesmo e outros são trazidos de fora. Desses
trabalhadores, uma parcela ficará alojada no canteiro de obras, enquanto outros,
principalmente aqueles que sabem que permanecerão por mais tempo na obra, poderão
ir morar em hotéis ou alugar imóveis pelo tempo que permanecerão na obra. De todo
modo, todos esses trabalhadores estão associados à obra. Há também outra parcela de
pessoas que, sabendo da obra, procura as cidades da área de influência, algumas com
a expectativa de abrirem negócios e poder aproveitar esse “boom”, ainda que
temporário. Existem, ainda, outras pessoas que procuram a cidade na expectativa de
conseguirem alguma colocação, na obra ou em outra atividade. Parte dessa parcela não
será contratada e poderá acabar ficando nessas cidades, vivendo de pequenas
oportunidades e podendo sobrecarregar os serviços públicos do município. O Programa
de Comunicação Social do empreendimento deve considerar esse tipo de ocorrência,
procurando chamar a atenção desse público para a questão das limitações das
possibilidades do empreendimento.
Trata-se de um impacto: Negativo, Indireto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Danos ao patrimônio imobiliário: o aumento do tráfego nas vias, bem como a
alteração qualitativa dos veículos que por ali trafegam, passando agora a ter um perfil
de veículos pesados para atender às necessidades de implantação do empreendimento,
sejam ônibus ou caminhões, em vias que não estão preparadas para o aumento do
volume de tráfego e, principalmente, o tráfego de veículos pesados, pode gerar danos
a prédios públicos e privados adjacentes devido à vibração causada, o que pode
provocar trincas e rachaduras nos mesmos.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Incômodos à população: durante a implantação do empreendimento, há uma
alteração das rotinas dos moradores, principalmente da Área de Influência Direta desse,
ocorrendo, entre outras situações estressantes: o aumento do tráfego; os ruídos
causados pela obra, à poeira que essa causa; as interrupções de tráfego; o desconforto

com a presença de pessoas estranhas; a situações de conflito que podem ocorrer entre
moradores, trabalhadores e transportadores de material para a obra.
De um lado, esses incômodos podem ser mitigados com medidas previstas no
Código de Conduta dos Trabalhadores e no Programa de Controle de Tráfego, no
Programa de Controle Ambiental das Obras, mas é fundamental a existência de um
canal para os quais os moradores possam relatar ocorrências que gerem situações de
incômodos. Esse canal deve constar do Programa de Comunicação Social do
empreendimento, para que essas ocorrências não tomem um vulto indesejado.
Trata-se de um impacto: Negativo, Indireto, Temporário, Mediato, Reversível,
não Cumulativo e não Sinérgico.

•
Interferência com propriedades de terceiros: a implantação de uma UHE é
uma obra que envolve a construção de um grande conjunto de estruturas, grandes não
só no tamanho, mas também pela quantidade dessas estruturas. Assim, tornam-se
necessárias intervenções bastante grandes no terreno, envolvendo a construção de
acessos, de canteiro de obras, de alojamento, de escritórios de administração da
construção, áreas de empréstimo e de bota-fora e desvio do rio, que terminam por
provocar interferências em propriedades de terceiros.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Perda de acessibilidade: uma vez iniciada a implantação de uma UHE, os
caminhos que se percorriam por entre terrenos vazios, estradas internas a propriedades,
ou caminhos fluviais, até por questões de segurança, são fechados ao trânsito de
pessoas e veículos não autorizados, o que inviabiliza acessos tradicionais.
O Programa de Tráfego e Mobilidade do empreendimento deve considerar esse
impacto, prevendo soluções.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e não Sinérgico.

•
Redução da atividade extrativa e de renda: como consequência da perda de
acessos, ou ainda da supressão de vegetação nas áreas de intervenção, pode ocorrer
uma redução da atividade de extrativismo, que pode ser a fonte de renda de algumas
populações.
Trata-se de um impacto: Negativo, Indireto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e não Sinérgico.

•
Deslocamento involuntário de população: esse talvez seja o grande impacto
social da construção das UHE, sendo fator de grande preocupação dos bancos
internacionais de fomento, da mídia, de movimentos sociais e dos empreendedores e
daqueles que são deslocados. Uma questão muito difícil, porque o deslocamento ignora

as relações das pessoas com áreas comuns, e recursos explorados pelas famílias são
geralmente ignorados16.
A mitigação deste impacto é muito difícil porque há, também, valores afetivos
com o lugar, as relações familiares, o modo de vida, as discussões sobre a propriedade
da terra, etc., estão envolvidos. Em geral, os programas ambientais para a mitigação
deste impacto são o Programa Ambiental de Indenizações e o Programa de
Reassentamento da População, com critérios de cálculos e condições para o
recebimento de indenizações, no caso, do primeiro programa e das condições para o
reassentamento da população.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Cumulativo e
Sinérgico.

•
Redução das atividades de lazer e empregos relacionados: com as obras de
implantação da UHE, os acessos às praias fluviais, às ilhas e a outros locais podem ser
fechados. Também quando do início do enchimento do reservatório, esses locais podem
vir a ficar submersos, o que afeta a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas, o
emprego e a renda. Alguns desses locais podem ter estruturas de lazer, como
quiosques, quadras e serviços de apoio, com barqueiros que transportam as pessoas
às ilhas, etc., que também serão submersos e haverá perda de empregos.
No caso, os Programas de Indenizações, o Programa de Formação e
Contratação de Mão de Obra e o de Restituição/Recuperação do Turismo e Lazer
devem prever ações para a mitigação desse impacto.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Interferência com outras atividades econômicas: com as interferências que
ocorrerão no rio durante a implantação do empreendimento, pode ser alterada sua
profundidade e seus acessos. Com isso, atividades extrativas minerárias executadas
nesses locais podem, por exemplo, sofrer essa interferência, tendo sua produção
inviabilizada.
O Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias e o Plano de
Indenizações devem conter medidas para a identificação, a caracterização e a mitigação
desse impacto.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Interferência com a produção pesqueira: em regiões onde são implantadas
UHEs, pode haver não só a pesca esportiva, como também a pesca artesanal, que gera
ocupação e renda para as pessoas e famílias envolvidas.
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Segundo fontes, a população deslocada em Itaipu (lado brasileiro), Tucuruí e Belo Monte
passaria de 80.000 pessoas. As usinas de Itaipu e de Tucuruí antecedem a Resolução CONAMA
01/1986, que instituiu a prática de licenciamento ambiental no Brasil para empreendimentos
modificadores do meio ambiente.

Durante as obras, as diversas ações realizadas interferem com as características
da água e com seu fluxo e acessos, afetando a produção pesqueira e a renda das
pessoas que têm na pesca alguma fonte de renda.
O Programa de Atendimento à População Atingida deve prever medidas
mitigadoras para esse impacto.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Desmobilização da mão de obra: ainda que o processo de desmobilização de
mão de obra possa ser paulatino, à medida que a obra se aproxima de sua conclusão,
essa desmobilização faz reduzir a injeção de recursos na economia da área de
influência, em termos de rendas, em geral, e de arrecadação tributária, ocasionando um
movimento de retração.
Em junho de 2016, a Prefeitura de Altamira calculou que teria havido uma
queda de 52% na economia do Município nos doze meses anteriores, devido à
demissão de 20.000 trabalhadores empregados na construção de Belo Monte. Além
disso, depois de três anos nos quais os empregadores tinham dificuldades para
preencher as vagas disponíveis, estavam, naquele momento (junho de 2016), demitindo
empregados.
Para a redução talvez, no máximo, parcial das dimensões de um impacto dessa
magnitude, o Programa de Comunicação Social deve inserir considerações sobre esse
aspecto da implantação do empreendimento, enquanto o Programa de Formação e
Contratação de Mão de Obra pode oferecer saberes àquela população e um Programa
de Empreendedorismo deve formar uma consciência não só sobre oportunidades, mas
também sobre riscos de negócios àqueles interessados em se estabelecer por conta
própria e ter, paralelo ao empreendimento, um programa de desenvolvimento para a
região.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Mediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

6.4.1.3.

Fase de Operação

•
Estresse causado à população pela exposição ao risco de acidente com a
barragem: a população que vive a jusante de barragens tem a preocupação com a
segurança dessas, porque sabe que um acidente com a mesma pode ter graves
consequências, o que causa certo estresse. Apesar da probabilidade dessa ocorrência
ser bastante reduzida, basta ver o número de acidentes desse tipo (a UHE de Vajont,
na Itália, é um dos poucos exemplos), a preocupação existe e os acidentes recentes
com barragens de rejeitos, que não são de UHE, as enchentes e os desbarrancamentos
de margens ocorridos à época da abertura das comportas das UHE de Santo Antônio e
Jirau, onde o degelo dos Andes e o excesso de chuvas foram considerados a causa do
problema, marcam as pessoas.

O Programa de Comunicação Social do empreendimento pode conter
informações sobre o assunto, esclarecendo as pessoas sobre a segurança das
barragens.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Emprego e renda: diferentemente da fase de implantação do empreendimento,
quando de sua fase de operação para a produção de energia elétrica, o número de
empregos é menor.
O número de empregos a serem criados na fase de operação desses
empreendimentos é menor do aquele da fase de implantação, mas esses são empregos
que permanecerão durante a vida do empreendimento.
Trata-se de um em impacto: Positivo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Redução da atividade extrativista: na fase de operação do empreendimento,
a atividade extrativista, seja na forma de pesca ou na coleta de frutos e plantas utilizadas
para fins curativos, se reduz devido à formação do reservatório e da relocação de
população que atinge os ribeirinhos. Assim, aqueles que vivem dessas atividades têm
sua renda reduzida.
Trata-se de um impacto de difícil mitigação, porque inclusive atinge os costumes
e sabores dessa população, que são afetados pela alteração do meio de onde tiram seu
sustento.
Para a mitigação desse impacto, o Programa de Comunicação Social deve
inserir considerações sobre esse aspecto da implantação do empreendimento, o
Programa de Formação e Contratação de Mão de Obra pode oferecer saberes àquela
população e um Programa de Empreendedorismo pode colaborar para formar uma
consciência sobre oportunidades de negócios e riscos.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
não Cumulativo e não Sinérgico.

•
Interferência com outras atividades econômicas: com o enchimento do
reservatório, altera-se a profundidade do rio e suas antigas margens e remansos serão
invadidos pela água. Com isso, atividades extrativas minerárias executadas nesse local
podem, por exemplo, sofrer essa interferência, tendo sua produção inviabilizada. As
atividades minerárias mais atingidas devem ser a extração de areia, argila e pedreiras.
O Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias e o Plano de
Indenizações devem conter medidas para a identificação, a caracterização e a mitigação
desse impacto.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Perda de acessibilidade: Com a formação do reservatório, forma-se um novo
desenho do antigo leito do rio, com o alagamento de áreas por vezes extensas, com a
água cobrindo trilhas e antigas estradas impedindo antigos acessos. Além disso, como
o reservatório formado tem largura maior do que a do rio, fica um espaço maior para a
ação dos ventos, o que provoca ondas maiores no lago, o que faz com que nem sempre
os meios de transporte anteriormente utilizados, tais como canoas, pirogas e outros
possam continuar podendo ser utilizados, seja devido ao seu pequeno porte, seja devido
ao esforço necessário para transpor o corpo d´água.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Deslocamento involuntário de população: com a formação do reservatório
populações previstas para relocação e que ainda não haviam sido relocadas têm que
sê-lo.
A mitigação desse impacto, como já visto, é muito difícil porque há também o
envolvimento de valores afetivos com o lugar, relações familiares, modo de vida,
discussões sobre a propriedade da terra, etc. Em geral, os programas ambientais para
mitigação desse impacto são o Programa Ambiental de Indenizações e o Programa de
Reassentamento da População com critérios de cálculos e condições para recebimento
de indenizações, no caso do primeiro programa e das condições para o reassentamento
da população.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Cumulativo e
Sinérgico.

•
Alteração da paisagem: os fatores principais que em uma UHE causam a
percepção de alteração da paisagem da área onde é implantada, são as construções
imponentes no leito do reservatório formado e o próprio reservatório.
Entretanto, a forma como isso é percebida pelos observadores, se como uma
degradação da paisagem ou como um atrativo integrado à paisagem, até como um
símbolo de progresso, não tem uma resposta definitiva.
Assim, este impacto é classificado como: Negativo, Direto, Permanente,
Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Incremento de atividades econômicas: a formação do reservatório pode
ensejar o desenvolvimento de algumas novas atividades em certos municípios que são
banhados por esse. Alguns municípios, por exemplo, podem desenvolver atividades
turísticas relacionadas ao reservatório, tais como: Barra Bonita, no estado de São Paulo;
Capitólio, em Minas Gerais, conhecida como “mar de Minas”; e Itaipu17, que tem uma
demanda intensa de visitantes. Isso permite o desenvolvimento da hotelaria e de outros
serviços turísticos.
Além disso, o reservatório pode permitir a navegação, facilitando e reduzindo os
custos de transporte, como é o caso da Hidrovia Tietê-Paraná, o que pode facilitar a
17

Lembrando que a UHE de Itaipu é mais um ponto turístico de Foz de Iguaçu, que já era um
polo turístico antes da construção da hidrelétrica.

implantação de terminais logísticos e portos fluviais. A atividade de criação de peixes
pode vir a ser estimulada, assim como sua industrialização. Outra possibilidade é a
disponibilidade de água para irrigação, favorecendo o desenvolvimento da agricultura.
A abertura de condomínios de lazer às margens do reservatório também não pode ser
descartada, assim como a criação de praias em cidades ao longo do reservatório,
desenvolvendo o turismo e oferecendo oportunidades de lazer à sua população.
Este impacto é classificado como: Positivo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Arrecadação tributária municipal e CFURH: o impacto da arrecadação
tributária na fase de implantação do empreendimento é positivo para o município, na
medida em que significa um aumento de sua receita. Entretanto, encerrada a obra,
haverá uma redução importante dessa receita, porque as possibilidades de geração
dessa se reduzem, restando apenas o ISSQN e o IPTU, além das taxas de praxe.
Para compensar, o município que sedia o empreendimento ou, para aqueles que
abrigam o reservatório, foi instituída em 1989, pela Lei Federal no. 13.360/1989, a
CFURH - Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos, que prevê
que um percentual de 7% do montante de energia gerada no mês, multiplicado pela
tarifa atualizada de referência, deva ser repassado aos seguintes entes federativos: 25%
para o estado onde está instalado o empreendimento; 65% para os municípios que têm
áreas inundadas pelo empreendimento; e 10% para o Governo Federal. Em 2018, as
hidrelétricas pagaram R$ 2,58 bilhões a título dessa compensação, beneficiando 21
estados e mais de 700 municípios.
Pelo seu caráter permanente, trata-se de um impacto classificado como:
Positivo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

6.4.2. Impactos no Meio Físico

6.4.2.1.

Fase de Implantação

•
Alteração da conformação e dinâmica superficial: a realização de alterações
topográficas importantes para a implantação desse tipo de empreendimento, a
supressão de vegetação nas áreas de intervenção, a exposição do solo, a escavação
de canais, a instalação de canteiro de obras, a abertura de caixas de empréstimo e as
áreas de bota fora geram grandes áreas de exposição do solo.
A alteração da topografia, a exposição do solo e a ação de ventos e das águas
de “runoff” propicia que os terrenos se tornem vulneráveis ao impacto direto das chuvas
e da ação dos ventos, o que causa alteração da dinâmica superficial local pré-existente
e dinamiza os processos erosivos, e o carreamento de material terroso pode ocasionar
o assoreamento dos cursos d´água, o aumento da turbidez e outros parâmetros de
qualidade de suas águas.

O Programa de Controle Ambiental de Obras deve conter os procedimentos para
a mitigação desse impacto, entre outros, a execução de cortes e aterros de forma
adequada, instalação de sistemas de drenagem ainda que provisórios, manutenção do
solo descoberto pelo menor espaço de tempo possível nas áreas onde ocorrerem
intervenções.
Esse Programa, sendo utilizada área de empréstimo de solo e/ou de bota fora,
deve incluir também o PRAD - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, com
as indicações de recuperação dessas áreas à medida de sua utilização, porque esses
processos podem ocorrer nas mesmas.
O Programa de Monitoramento Ambiental das Obras deve prever, entre outras,
ações relacionadas ao monitoramento de processos erosivos de taludes, da situação
dos sistemas de drenagem e assoreamento e alteração da qualidade das águas.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, de Longo Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Aumento dos níveis de ruído: durante a etapa de implantação do
empreendimento, haverá um aumento do nível de ruído na área e seu entorno devido
ao afluxo de trabalhadores, à utilização de equipamentos, ao tráfego de veículos para o
transporte de insumos, equipamentos e pessoas, à utilização de explosivos e às usinas
de concreto, etc. Entre esses veículos e equipamentos, podem ser citados, entre outros:
retroescavadeiras, guindastes de grande porte, caminhões betoneira, tratores de
esteira, veículos de abastecimento, ônibus, automóveis e motos.
Conforme o gráfico de decaimento dos níveis de ruído apresentado
anteriormente, o ruído reduz-se à medida que o receptor se afasta da fonte, e a obra
deve atender, entre outros, aos parâmetros estabelecidos pela norma ABNT
10.151:2000, a qual estabelece os níveis a serem observados conforme o uso e a
ocupação do entorno da área de implantação.
As operações com potencial para a geração de ruídos são as seguintes:
supressão de vegetação; abertura de caixas de empréstimo de solo, movimentação de
terra para afeiçoamento do terreno para a construção do canteiro de obras, botas fora
de solo não aproveitado, utilização de explosivos para desmonte de rochas, construção
de estruturas de apoio, desvio do rio, melhoria ou construção de acessos, construção
das fundações, barragens e outras edificações, e a montagem dos equipamentos.
As medidas de monitoramento desse impacto e sua mitigação devem estar
incluídas no Programa de Monitoramento Ambiental das Obras, Programa de Controle
Ambiental das Obras e no Programa de Comunicação Social. O primeiro Programa deve
indicar a rotina, locais e método de avaliação de ruídos na área de implantação e seu
entorno; o segundo deve conter a indicação das medidas de controle de ruídos
decorrentes da operação dos veículos e equipamentos, tais como: a regulagem
periódica dos equipamentos, verificação periódica do estado do sistema de
escapamento de veículos e equipamentos, restrição da realização de operações
noturnas de equipamentos mais ruidosos,; o terceiro deve deixar claro à população do
entorno a possibilidade de emissão de ruídos e os incômodos que poderão ser
causados, bem como estabelecer o canal de comunicações da comunidade com a
empresa para que as situações possam ser relatadas, para que se for o caso sema
tomadas as providencias cabíveis.

Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da qualidade do ar: Na fase de implantação do empreendimento são
realizadas operações que resultam na emissão de poluentes atmosféricos, na forma de
material pulverulento, bem como ocorrerá emissão de gases associados à utilização de
combustíveis para movimentação de equipamentos, tais como tratores, guindastes,
outros equipamentos e veículos movidos a combustível.
As principais operações com potencial para a geração de emissões atmosféricas
são: a supressão de vegetação; o tráfego veicular, abertura de caixas de empréstimo
de solo; a movimentação de terra para o afeiçoamento do terreno para a construção do
canteiro de obras, das estruturas de apoio, da barragem, etc.
Esse impacto é decorrente da suspensão ou resuspensão de material
pulverulento devido à movimentação de veículos e equipamentos em superfícies não
pavimentadas e pela ação dos ventos sobre essas áreas e pilhas de materiais não
compactados, bem como pela utilização de combustíveis pelos veículos e equipamentos
empregados gera a emissão de gases de combustão para a atmosfera, tais como:
Material Particulado, Dióxido de Enxofre - SO2, Monóxido de Carbono - CO e Óxidos de
Nitrogênio – NOx.
O Programa de Controle Ambiental das Obras deve prever ações para o controle
das emissões atmosféricas, tais como: reduzir o número de viagens por acessos não
pavimentados; proceder-se à umectação de vias não pavimentadas utilizadas para a
implantação do empreendimento; proceder-se a umectação de áreas onde foi realizada
movimentação de terras e que estejam desprovidas de cobertura vegetal e de pilhas de
material pulverulento, para minimizar os impactos relacionados à emissão de poeiras;
as movimentações de veículos e equipamentos nos acessos das áreas de trabalho
devem sempre ser feitas em velocidade controlada e caso o material transportado não
tenha umidade, a carga deverá ser coberta por lona, mesmo que para deslocamentos
de curta distância, evitando a emissão de material particulado.
Todos os veículos e equipamentos com motores a combustão devem ser
mantidos em perfeito estado de conservação para minimizar as emissões de material
particulado e gases na atmosfera, atendendo aos limites de emissão estabelecidos pelo
PROCONVE e isso deverá ser previsto no Programa de Controle Ambiental das Obras.
Também deve estar previsto no Programa de Monitoramento Ambiental das Obras a
verificação periódica dos veículos utilizados para verificar o atendimento da legislação
ambiental.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e do solo: de
forma geral, este impacto está relacionado às seguintes ocorrências, que podem alterar
as características dos recursos hídricos especificadas na Resolução CONAMA
357/2005 de classificação dos corpos d´água, bem como do solo e das águas
subterrâneas, conforme a Resolução CONAMA 420/2009:

- carreamento de material sólido para corpos d´água devido à alteração da dinâmica
superficial do terreno, causando, além do assoreamento desses, também o aumento
dos índices de cor e turbidez da água;
- vazamento de combustíveis em área de armazenamento desprovida de medidas de
segurança, tais como a impermeabilização do solo na área e sistema de contenção e
drenagem do material vazado;
- derramamento de combustíveis no momento do abastecimento de veículos, máquinas
e equipamentos;
- derramamento de óleos lubrificantes, graxas e solventes devido a vazamentos dos
equipamentos que o utilizam;
- lavagem de veículos sem medidas adequadas de separação de água e óleos e sistema
de coleta e disposição dessas águas residuárias;
- disposição inadequada de efluentes líquidos sanitários gerados na obra;
- disposição inadequada de estopas que foram utilizadas em manutenção de máquinas,
veículos e equipamentos; de resíduos com características de patogenicidade;
- resíduos de construção civil.
Da mesma forma, os produtos vazados, os efluentes líquidos e a infiltração no
solo de material presente em resíduos sólidos dispostos indevidamente podem
contaminá-lo e também as águas subterrâneas.
O carreamento de sólidos para os corpos d´água, como já mencionado, pode
acarretar o assoreamento dos mesmos, bem como acentuar os índices de cor e turbidez
das águas, especificados na Resolução CONAMA 357/2005 de classificação dos corpos
d´água. Por sua vez, combustíveis, lubrificantes e graxas podem alterar outros
parâmetros da Resolução CONAMA citada.
Outro fator de alteração da qualidade das águas superficiais são os efluentes
sanitários dos alojamentos, devendo ser previsto o uso de banheiros químicos utilizados
nas frentes de obras e a coleta de efluentes dos alojamentos, sendo que todo o material
deve ser coletado e tratado em sistema provido de licença ambiental.
As medidas mitigadoras deste impacto são basicamente preventivas, que devem
estar indicadas no Programa de Controle Ambiental de Obras, abrangendo, entre outros
aspectos, as orientações para: a adoção de rede de drenagem provisória durante as
obras; a estocagem de combustíveis, óleos lubrificantes, graxas e solventes deve ser
feita em local com acesso controlado, dotado de cobertura e impermeabilização do solo
e sistema de contenção e drenagem do material vazado; o abastecimento em frentes
de trabalho deve ser realizado com medidas cautelares de contenção e proteção pare
evitar o espalhamento do combustível, se vier a ocorrer vazamento durante a operação;
a lavagem de veículos deve ser feita em local especifico, dotado de sistema separador
de água e óleo; veículos, máquinas e equipamentos devem ser periodicamente
revisados para a verificação da presença de vazamentos.
O Programa de Monitoramento Ambiental das Obras deve prever o
acompanhamento periódico, por meio de coleta e análise laboratorial dos índices de cor,
turbidez, DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio, OD - Oxigênio Dissolvido, óleos e
graxas, sólidos em suspensão, pH e outros parâmetros físico-químicos constantes da
Resolução CONAMA 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos d´água, as

diretrizes para o seu enquadramento e as condições e os padrões para o lançamento
de efluentes.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração do nível do lençol freático: o lençol freático é a superfície da água
subterrânea que ocupa a parte superior das zonas dos solos (saturada), que sofre
variação em função da sazonalidade (recarga).
Este impacto é esperado quando ocorre o desvio do curso d´água para a
implantação da barragem e de demais estruturas complementares. Os estudos indicam
alterações na dinâmica das águas subterrâneas causadas pela escavação/operação de
canais de desvio do rio e pela instalação das ensecadeiras, entre outras intervenções
necessárias para a implantação da barragem e das demais estruturas complementares.
Essa alteração deve ser objeto de modelagem previamente à execução das
obras, de forma que seja delimitada e qualificada a área afetada e identificados os
possíveis usuários de águas subterrâneas que poderão ter as captações afetadas
negativamente.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, de Médio Prazo,
Reversível, não Cumulativo e Sinérgico.

•
Ocorrência de vibrações: Na implantação dos empreendimentos são
realizadas operações que resultam na geração de vibrações e impactos no ambiente.
As principais fontes de vibrações estão relacionadas ao trânsito de veículos e
máquinas, ao uso de explosivos para desmonte de rocha, quando necessário, à
operação de máquinas e equipamentos, abertura ou adequação/melhoria de estradas
de serviço e de acesso, implantação e operação de canteiros de obras, supressão da
vegetação, terraplenagem, implantação das fundações e montagem das torres e dos
aerogeradores.
O Programa de Controle Ambiental de Obras deve conter orientações para
mitigar esse impacto com medidas adequadas e equipamentos adequados para a
execução de atividades que possam gerar vibrações. Quanto ao uso de explosivos,
além dos riscos inerentes pode haver conflitos com relação à população na vizinhança,
decorrente dos incômodos de vibração do terreno, associado à emissão de ruídos e
poeiras. Assim, esse deve ser precedido de estudos de avaliação da propagação de
vibrações, com vistas à integridade de edificações e monumentos naturais no entorno,
bem como o Plano de Fogo, integrando o deve ser feito de modo a evitar o
ultralançamento de fragmentos de rocha.
O Programa de Monitoramento Ambiental das Obras deve prever ações
relacionadas ao monitoramento da operação das máquinas e equipamentos, sobretudo
no entorno das áreas com moradores próximos e das vibrações causadas pelo uso de
explosivos.
Considera-se este um impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração na hidrodinâmica sedimentológica devido às intervenções de
desvio do rio: a alteração no regime hidráulico de um curso d’água, devido às
intervenções que alterem as seções da calha, pode ter como consequência a alteração
da estabilidade da dinâmica de transporte e deposição de sedimentos, bem como dos
processos de erosão de margens ou de deposição de materiais sólidos transportados
na massa de água. Como consequências, podem ocorrer alterações na qualidade da
água, com eventuais efeitos sobre a biota aquática, o comprometimento de obras de
arte devido a processos erosivos em estruturas de sustentação, a redução de área de
terrenos marginais e de áreas produtivas, a destruição de áreas naturais protegidas
como áreas de preservação permanente, ou a redução de profundidade do canal por
deposição localizada de sedimentos, podendo comprometer a navegação e o
escoamento natural das águas.
Trata-se de Impacto: Negativo, Direto, Permanente, de Longa Duração,
Cumulativo e Sinérgico.

6.4.2.2.

Fase de Operação

•
Ocorrência de sismicidade induzida: a ocorrência desse fenômeno pode
começar quando do início do enchimento do reservatório e pode se prolongar após o
seu enchimento. Apesar da ocorrência desse fato em alguns reservatórios no Brasil,
não há registros, no país, que os sismos tenham causado danos às obras civis das
barragens ou aos seus equipamentos.
Como não é possível prever a ocorrência desse fenômeno, o monitoramento
sísmico prévio do local da área da implantação e a agregação ao projeto das obras civis
da segurança, em relação a essa ocorrência, são necessários. O Programa de
Monitoramento Geológico do empreendimento acompanhará, ao longo do tempo,
também a possível ocorrência do problema.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração do fluxo de águas: com a formação do reservatório de uma
hidrelétrica, tem-se a transformação a montante da barragem do ambiente de lótico para
lêntico devido à alteração do fluxo da água, acarretando impactos na fauna aquática e
podendo provocar alteração na qualidade das águas.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da hidrodinâmica sedimentológica devido ao enchimento do
reservatório: durante a fase de enchimento do reservatório, ocorre uma redução das
vazões a jusante do barramento, com a alteração do regime de transporte e a
mobilização e a deposição de sedimentos. Os estudos ambientais prévios deverão
prever a magnitude desse impacto, de forma a definir as vazões mínimas a ser mantidas
no curso d’água, com vistas a minimizar os impactos negativos.

Trata-se de Impacto: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico

•
Alteração da qualidade das águas: a alteração da qualidade das águas, devido
ao enchimento do reservatório, é observada pelo aumento da deposição de sedimentos
no corpo hídrico devido à redução da velocidade de escoamento, o que pode reduzir a
turbidez das águas e a disposição de nutrientes consumidos pela biota aquática,
podendo alterar a estrutura dessa comunidade. Essa redução de disponibilidade de
nutrientes poderá ser observada também a jusante do reservatório, com os
correspondentes efeitos sobre o meio biótico.
Em reservatórios com grandes profundidades, pode ocorrer a formação de zonas
de anaerobiose nas camadas mais profundas, onde a decomposição da matéria
orgânica poderá resultar em acidificação das águas. Também podem ocorrer emissões
de gás metano, caso não seja efetuada a adequada remoção de massa vegetal
existente na área de inundação durante a fase de pré-enchimento do reservatório.
Trata-se de um Impacto: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração do nível do lençol freático devido ao enchimento do reservatório:
o lençol freático (Nível d’Água) de uma área é a superfície formada pela parte superior
da zona saturada nos solos, que sofre variação em função da sazonalidade. Diversos
estudos apontam alterações nas águas subterrâneas causadas pela construção de
reservatórios, como a elevação do nível de base local e as alterações nas características
físicas, químicas e biológicas da água de aquíferos que apresentam maior contato com
a água do lago formado.
Então, a partir do momento em que o reservatório de uma UHE começa a se
formar, esse enchimento produz alteração do nível freático no entorno, pela elevação
do nível de base da área.
Com a elevação do lençol para níveis mais elevados (próximos da superfície), a
distância entre fontes contaminantes e o nível piezométrico será reduzida, fato que
aumenta a possibilidade de contaminação pelo contato de contaminantes com as águas
subterrâneas.
Recomenda-se que seja feito monitoramento de poços existentes (ou instalados
com esse fim) situados na área de influência direta da UHE, para que se acompanhe a
evolução da potenciometria (cota do N.A.), acompanhada do diagnóstico da qualidade
da água com o processo de enchimento e operação do reservatório.
A rede de poços de monitoramento a ser utilizada tem que levar em conta as
cotas de projeto previstas a serem alcançadas pelo nível máximo do reservatório.
Com o a formação do reservatório da UHE, o impacto causado pela elevação do
nível freático pode ser considerado: Negativo, Direto, de Longo Prazo, Permanente,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

6.4.3. Meio Biótico

6.4.3.1.

Fase de Implantação

•
Supressão da cobertura vegetal: Para que o empreendimento possa ser
implantado é preciso que seja feita a supressão da vegetação do terreno. Essa
supressão deve correr em conformidade com a legislação pertinente e deve ser feito o
replantio compensatório.
Ainda que na área total do empreendimento ou naquela específica destinada à
remoção de vegetação não se verifiquem espécies ameaçadas de extinção, sejam
animais ou espécies vegetais, a vegetação também deve ser considerada quanto a
estrutura ecológica e capacidade de suporte para a ocorrência de espécies de fauna e
flora, que permitem o fluxo gênico entre as áreas do entorno, podem abrigar a biota e
suas relações ecológicas, dar condições de reprodução, abrigo, alimentação para a
fauna nativa, ou servir de área de descanso e reprodução para outras espécies animais
é o habitat das espécies que ali vivem e outros serviços ambientais.
Para compensar a supressão de vegetação, a legislação exige a adoção de
medidas compensatórias como o replantio compensatório à supressão de vegetação.
Esta ação deve estar prevista em Programa de Reposição Florestal devidamente
detalhado, com informações sobre o local do replantio, espécies e número de árvores
por espécie a serem plantados, cuidados com as mudas, etc.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Intervenção em Áreas de Preservação Permanente: a Lei Federal no.
12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, estabelece em seu
artigo 40 as situações de ocorrência de Áreas de Preservação Permanente (APP), entre
as quais, as margens dos rios.
Para a implantação do empreendimento e para a formação do reservatório é
necessária a supressão de vegetação das áreas a serem ocupadas, alcançando
também sua APP.
O reservatório criado também precisa implantar sua APP, a ser prevista em
Programa de Reposição Florestal devidamente detalhado.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Afugentamento e resgate de fauna: a movimentação que se inicia na área de
intervenção do empreendimento para a abertura de acessos, a supressão de vegetação
para o desenvolvimento das obras, o aumento do nível de ruído e a iluminação noturna,
caso sejam realizados trabalhos à noite, induzem ao afugentamento da fauna local. Isso
causa um prejuízo também àquelas espécies que se alimentam da fauna e flora local,
reduz habitats, causa disputas territoriais e reduz as áreas de descanso, entre outros
efeitos sobre o meio biótico.

Para este impacto, há a expectativa de que áreas do empreendimento que não
são objeto de intervenção possam abrigar a fauna que foi afugentada. Espécies maiores
podem ser objeto de Programa de Resgate de Fauna, transferindo-as para habitats
apropriados à espécie. Caso o diagnóstico do meio biótico a ser realizado para o
licenciamento do empreendimento venha a revelar a presença de animais ameaçados
de extinção, então esses devem ser incluídos no Programa, com a transferência dos
elementos dessa espécie ameaçada para outros locais apropriados à espécie.
Importante também haver um monitoramento da fauna remanescente ou relocada, por
meio de um Programa de Monitoramento de Fauna, para avaliar a situação dos animais
transferidos.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, de Longo
Prazo, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Acidentes com a fauna durante a supressão de vegetação e outras
atividades: Durante a atividade de supressão de vegetação, há um movimento de fuga
da fauna da área de intervenção, podendo ocorrer atropelamento da mesma,
principalmente de animais com baixa mobilidade, bem como ninhos e tocas podem ser
destruídos.
A medida que pode reduzir a dimensão deste impacto é o Programa de Resgate
de Fauna, prevendo-se que ninhos e tocas deverão ser isolados, colmeias deverão ser
relocadas, animais com hábitos fossoriais ou com baixa mobilidade deverão ser
relocados, assim como aqueles de maior mobilidade. Também devem ser incluídos no
Programa de Resgate de Fauna animais maiores que estejam na área e aqueles, se
houver ameaçados de extinção.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Aumento da pressão de caça, captura de animais e de pesca: a presença de
uma população, no caso, os trabalhadores e a presença de animais, devido à questão
cultural, pode ensejar que trabalhadores, em seus momentos de folga, venham a
praticar a caça, a captura de animais e a pesca.
O Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores deve prever o
esclarecimento a esses da importância de que não sejam realizadas essas atividades,
as quais são deletérias ao meio ambiente e aos animais, bem como o risco de estarem
cometendo um crime ambiental. A proibição desse tipo de atividade deve estar prevista
no Código de Conduta dos Trabalhadores.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Temporário, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

•
Aumento de risco de acidentes com animais peçonhentos: durante a
execução das obras, principalmente nas fases de supressão de vegetação, abertura de
acessos e construção de unidades de apoio, como refeitórios, alojamentos e escritórios,
os trabalhadores estarão mais próximos dos animais, inclusive os peçonhentos
(serpentes, escorpiões, aranhas, abelhas, etc.) e o instinto de defesa desses animais
ou mesmo a defesa de sua territorialidade pode ensejar o ataque dos mesmos.

Assim, as medidas mitigadoras para esse impacto são sua abordagem no
Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores, no Programa de Segurança do
Trabalho e no Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna, com informações
sobre esse tipo de ocorrência e o que fazer caso essa ameaça se concretize. Além
disso, é fundamental insistir-se na utilização de EPI - Equipamentos de Proteção
Individual adequados, conforme sejam necessários às diversas atividades das obras:
botas de cano longo, perneiras, luvas, uso de repelentes e uniformes apropriados.
Não se pode esquecer que, no processo de fuga dos animais da área de
intervenção, estes podem procurar as comunidades do entorno, que também ficam sob
esse risco, devendo a unidade de saúde local ser prevenida dessa possibilidade.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Imediato, Temporário, Reversível, não
Cumulativo e não Sinérgico.

•
Interferência com a ictiofauna: a intervenção no leito do rio causa alterações
físicas às águas, que podem alterar as condições, que propiciam a reprodução de
algumas espécies.
A mitigação desse impacto passa, em algum grau, pela busca de um projeto de
engenharia que minimiza a interferência nessas áreas e pela execução de um Programa
de Monitoramento da Fauna Ictiológica, para avaliar essa possível ocorrência ao longo
do tempo.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.
•
Alteração na biota aquática: as operações de implantação do empreendimento
podem carrear materiais sólidos e líquidos para cursos d´água, provocando não só sua
alteração, como também a redução de microrganismos dessa biota, como planctos,
fitoplânctos, bentos, etc.
As medidas mitigadoras para esse impacto são aquelas indicadas no comentário
sobre o impacto “Alteração da Dinâmica Superficial” e “Alteração da Qualidade das
Águas Superficiais, Subterrâneas e do Solo”, na seção referente aos impactos no meio
físico na fase de implantação do empreendimento, previstas no Programa de Controle
Ambiental das Obras e no Programa de Monitoramento da Fauna Ictiológica.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.

6.4.3.2.

Fase de Operação

•
Alteração da ictiofauna: a alteração de um ambiente lótico para lêntico causa
impactos para a reprodução de certas espécies. Assim, utiliza-se como medida
mitigadora a técnica de escadas de peixe para essas espécies realizarem a “piracema”.
Para se medir a eficácia dessa mitigação do impacto, o Programa de
Monitoramento da Operação do Empreendimento deve prever avaliações para
monitorar possíveis transformações.

Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, de Longo Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Alteração da biota aquática: na fase de operação de uma UHE, deve haver
uma adaptação das espécies ao meio que passa de lótico a lêntico, bem como às novas
vazões.
A medida mitigadora desse impacto é o Programa Ambiental de Monitoramento
da Operação do Empreendimento, que deverá prever a realização de avaliações para
avaliar essas transformações e suas consequências, para a adoção das medidas
necessárias.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, de Longo Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

•
Perda de ambientes de reprodução e alimentação dos peixes: as condições
lóticas ou lenticas do corpo d´água influem as espécies em sua reprodução. A mudança
de APP, ocasionando o alagamento da APP em floresta fluvial para outra de terreno
seco, pode afetar a oferta de frutos que caem à água e reduzir a oferta desses alimentos
para os peixes.
Trata-se de um impacto: Negativo, Direto, Temporário, de Longo Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

7. METODOLOGIA PARA A ATRIBUIÇÃO DE ‘ESCORE’ A CADA IMPACTO
IDENTIFICADO NAS UNIDADES ANALISADAS

7.1. O Modelo para a Atribuição de ‘Escore’
Neste capítulo, é apresentada a metodologia para a atribuição de um ‘escore’ para
cada impacto identificado nos projetos analisados no capítulo anterior, visando à
construção da matriz de riscos socioambientais desses projetos. Esse ‘escore’ deve
refletir a importância de cada impacto identificado.
O inciso II, do artigo 6º, da Resolução CONAMA 01/1986, estabelece que o Estudo
de Impacto Ambiental desenvolva a análise dos impactos ambientais do projeto, através
de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis
impactos relevantes, discriminando: impactos positivos e negativos (benéficos e
adversos); diretos e indiretos; imediatos e de médio e longo prazo; temporários e
permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas;
e a distribuição dos ônus e benefícios sociais.
No capítulo anterior, os impactos identificados foram avaliados considerando os
seguintes atributos, constantes do inciso mencionado acima:
•

Impactos positivos ou negativos (benéficos ou adversos);

•

Impactos diretos ou indiretos;

•

Impactos imediatos, de médio ou longo prazo.

•

Impactos temporários ou permanentes;

•

Impactos reversíveis ou irreversíveis;

•

Propriedades cumulativas ou sinérgicas dos impactos.

Apesar da Resolução CONAMA 01/86 determinar que os impactos sejam
considerados levando em conta os atributos estabelecidos, nem todos esses atributos
serão úteis para o estabelecimento da importância do impacto, uma vez que, por
exemplo, saber-se isoladamente se um impacto é direto ou indireto, ou benéfico ou
adverso, não nos dá uma informação concreta sobre a sua importância. Entretanto, é
claro que, ainda que não sejam atributos que permitam avaliar a importância do impacto,
esses atributos precisam ser considerados na informação sobre o impacto, para que as
comunidades potencialmente afetadas conheçam previamente como esse as afetará,
se positiva ou negativamente, se é um impacto direto ou uma consequência de outro,
tratando-se, portanto, de um impacto indireto, em que momento ele se manifesta, qual
a sua temporalidade, etc.
Para que possa ser atribuído o ‘escore’ do impacto, aqui considerado como sua
importância, será utilizado o método da Combinação de Atributos (1), combinando-se a
magnitude do impacto, como cita o inciso II, do artigo 6º, da Resolução CONAMA 01/86,
com os seus atributos de temporalidade e de reversibilidade. A magnitude reflete a
intensidade das mudanças que esse ocasiona em cada fator do meio sobre o qual está
associado, sendo sua importância relativizada pelos atributos mencionados, uma vez
que, por exemplo, um impacto temporário adverso, cujos efeitos são reversíveis, terá
uma importância menor do que se fosse um impacto negativo, cujos efeitos fossem
irreversíveis.
Sobre esse aspecto cabe esclarecer que a determinação da magnitude de
determinado impacto não depende somente de sua “intensidade”, mas decorre de uma
interação com a capacidade do meio ambiente em absorver tal impacto e de ser alterado
em suas características pela intervenção ocasionada. Em outras palavras, depende
também da resiliência do meio afetado.
Como nem todos os impactos podem ser expressos de forma quantitativa,
porque sua intensidade pode não ser expressa com base em um resultado numérico,
ou mesmo porque não têm uma referência quantitativa para fins de comparação, sua
magnitude e importância serão expressas em termos qualitativos. Deve ser reconhecido
que, ao expressar-se a magnitude ou a intensidade de um impacto em termos
qualitativos, essa será uma expressão que, mesmo lastreada em um diagnóstico do
meio no qual esse ocorrerá e em um projeto específico, tem certa subjetividade ou juízo
de valores.
Como o método que se está trabalhando para a definição da importância do
impacto é o método de combinação de atributos, definidos os atributos (duração e
reversibilidade) que serão considerados para a definição de sua importância, o próximo
passo será definir os critérios de magnitude, que, em conjunto com os atributos já
mencionados, definirão a importância do impacto.
A magnitude será considerada como Pequena – P, Média – M ou Grande – G, e
classificada conforme o critério apresentado a seguir, que leva em conta impactos
prováveis de ocorrência em qualquer dos três empreendimentos (supressão de

vegetação, por exemplo) e, também, as próprias de um tipo determinado de
empreendimento, como, por exemplo, a poluição do ar decorrente da operação do
empreendimento que é associada à termelétrica.

7.2. Critérios para a Definição da Magnitude dos Impactos18

7.2.1. Meio Antrópico
Pequena magnitude
•
A oferta de empregos originada pelo empreendimento não altera a situação préexistente;
•
O mercado imobiliário local absorve a demanda originada pelo empreendimento
sem alterar a situação pré-existente;
•
A renda oriunda pelo aluguel de terras equivale à renda auferida pelo uso atual
da terra;
•
A alteração na arrecadação tributária que será gerada pelo empreendimento não
altera a situação pré-existente;
•
A infraestrutura existente da cidade, em termos de: sistema viário, transporte
público, saúde, educação, saneamento e segurança pública pode absorver o aumento
da demanda gerada pela implantação do empreendimento;
•

A economia do município não se altera com o empreendimento;

•
A parcela subempregada ou desempregada da população do município não se
altera;
•
A desmobilização da mão de obra, ao final das obras, não ocasiona retração das
atividades econômicas do município;
•
Não há interferência com terras de populações protegidas ou com comunidades
tradicionais;
•

Não há relocação involuntária de população;

•
Não há interferências, de modo a dificultar o acesso a áreas de obtenção de
renda, de lazer ou deslocamentos;
•
Os incômodos percebidos pela população, devido aos ruídos e às vibrações na
fase de implantação e de operação do empreendimento e à movimentação de veículos,
limitam-se aos moradores do entorno imediato do empreendimento;
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Deve ser observado que situações específicas em determinados projetos, ainda que do mesmo
tipo desses aqui analisados, podem exigir que alguma outra questão para a definição do nível
de magnitude do impacto seja considerada e adicionada a essa relação.

•
O lançamento de poluentes à atmosfera, em todas as fases do
empreendimento, não resulta em superação dos padrões de qualidade do ar e não
causa incômodos à população do entorno;
•
O lançamento de efluentes líquidos, em todas as fases do empreendimento,
atende aos padrões de lançamento e de qualidade das águas, não comprometendo seu
uso;
•
A captação de águas pelo empreendimento para seu abastecimento, em todas
as suas fases, não interfere em usos a jusante da captação;
•

Não há a ocorrência de danos ao patrimônio público ou privado;

•

Preservação do patrimônio histórico, arqueológico e arquitetônico.

Média magnitude
•
A oferta de empregos originada pelo empreendimento altera a situação préexistente, devido ao desemprego existente no município ou em municípios próximos,
sendo essa mão de obra absorvida pelo empreendimento durante sua implantação;
•
O mercado imobiliário local ou de municípios próximos absorve a demanda
originada pelo empreendimento, porém os reflexos são pequenos, em termos de
disponibilidade e preços;
•
A renda oriunda pelo aluguel de terras supera a renda auferida pelo uso atual da
terra;
•
A alteração da arrecadação tributária que será gerada pelo empreendimento
altera para mais a situação pré-existente;
•
A infraestrutura existente do município pode absorver parcialmente o aumento
da demanda gerada pela implantação do empreendimento e o empreendedor adotará
medidas para absorver a parcela não absorvida da infraestrutura;
•
Os incômodos percebidos pela população devido aos ruídos e às vibrações da
implantação e da operação do empreendimento, à movimentação de veículos e às
alterações da qualidade do ar alcançam também moradores dos arredores do entorno
imediato do empreendimento, mas limita-se a esses;
•
A economia do município será alterada com o empreendimento, mantendo,
porém, suas características, que permitem que esse absorva essas transformações;
•
A parcela da população subempregada ou desempregada no município
aumenta, porém em níveis próximos ao pré-existente;
•
Outras atividades econômicas que o município desenvolve serão prejudicadas
pelo empreendimento, porém de forma localizada;
•

Há interferência com propriedades de terceiros;

•
Há a possibilidade de ocorrência de danos ao patrimônio público ou privado, sem
comprometê-lo;
•

Danos ao patrimônio ao patrimônio histórico, arqueológico e arquitetônico;

•
Estresse devido ao risco de acidentes tecnológicos de explosão do gasoduto ou
com a barragem.

Grande magnitude
•
A oferta de empregos originada pelo empreendimento não pode ser atendida de
forma significativa pela população local, sendo necessário trazer uma grande parcela
de outros municípios e estados para as obras;
•
O mercado imobiliário local não absorve a demanda originada pelo
empreendimento, com reflexos nos valores imobiliários;
•
A renda oriunda pelo aluguel de terras supera de forma significativa a renda
auferida pelo uso atual da terra;
•
A alteração da arrecadação tributária que será gerada pelo empreendimento
altera de forma significativa a situação pré-existente;
•
A infraestrutura existente da cidade, em termos de infraestrutura, não consegue
absorver o aumento da demanda gerada pela implantação do empreendimento;
•
Os incômodos percebidos pela população devido aos ruídos, às poeiras, às
vibrações, à movimentação de veículos e à circulação de trabalhadores extrapolam os
moradores do entorno do empreendimento e os arredores desse entorno;
•

A estrutura econômica do município será alterada com o empreendimento;

•
A parcela da população subempregada ou desempregada no município aumenta
de forma significativa;
•
Há a possibilidade de ocorrência de danos ao patrimônio público ou privado, com
risco de comprometê-lo;
•
Outras atividades econômicas que o município desenvolve serão prejudicadas
pelo empreendimento;
•
Há interferência com o entorno de terras de populações protegidas ou com
comunidades tradicionais;
•

Há a relocação involuntária de população;

•
Há a ocorrência de danos ou perdas de patrimônio arquitetônico, histórico e
arqueológico;
•
Há interferência com outras populações tradicionais, no sentido de necessidade
de que sejam deslocadas, percam seus acessos ou seu meio de obtenção de renda;
•

Há interferências com acessos;

•

Os níveis de ruído perceptíveis causam incômodos à população;

•
O lançamento de poluentes à atmosfera causa incômodo ou danos à saúde para
a população;
•
A captação de águas pelo empreendimento ou o lançamento de seus efluentes
interferem em usos a jusante;

•
Há a possibilidade de danos ao patrimônio histórico, arqueológico e
arquitetônico;
•

Aumento do custo de vida.

7.2.2. Meio Físico
Pequena magnitude
•
Ocorrência de processos erosivos esparsos, sem relevância e sem formação de
assoreamento;
•
Contaminação episódica do solo, sem consequências para a qualidade
ambiental;
•
Interferência em recursos hídricos, sem consequências para a qualidade
ambiental ou na disponibilidade hídrica para os usos a jusante;
•
Emissões atmosféricas durante o período de implantação limitadas ao canteiro
de obras e acessos, sem causar incômodos à população;
•
Emissões de ruído e vibrações limitadas ao canteiro de obras, sem causar
incômodos à população;
•
Alteração do nível do lençol freático, sem intercorrências com a estabilidade do
solo, utilização da água ou contaminação do solo;
•
Impactos nos recursos hídricos superficiais, sem alteração significativa de sua
qualidade;
•
Possibilidade de ocorrência de acidentes tecnológico de explosão do gasoduto
com consequências limitadas;
•

Ocorrência de sismicidade induzida.

Média magnitude
•
Ocorrência de processos erosivos localizados e de assoreamento pontual de
corpos d´água;
•
Emissões atmosféricas durante a implantação do empreendimento extrapolam o
canteiro de obras e os acessos e são limitadas a populações lindeiras às obras ou aos
acessos;
•
Emissões de ruídos, vibrações ou outras interferências causam incômodos à
população lindeira às obras ou aos acessos, podendo causar danos ao patrimônio;
•
Contaminação do solo em pontos esparsos do terreno, podendo gerar processos
localizados de contaminação do solo;
•
Interferência em recursos hídricos superficiais, com alteração de sua qualidade
e/ou disponibilidade, sem comprometer seus usos;

•

Alteração do nível do lençol freático, com intercorrências de pequena extensão.

Grande magnitude
•
Processos erosivos com risco às construções e a ocorrência de assoreamento
de corpos d´água, comprometendo outros usos;
•

Alteração do nível do lençol freático com intercorrências mais amplas;

•
Alteração do padrão sedimentológico interferindo na profundidade do rio,
comprometimento de obras etc.;
•
Emissões atmosféricas, causando incômodos à população, danos potenciais à
saúde, ou gerando concentrações que superam os padrões de qualidade do ar;
•
Emissões de ruídos ou outras interferências causam incômodos à população
externa às áreas lindeiras ao empreendimento;
•

Contaminação do solo, com riscos às águas subterrâneas;

•

Redução do volume hídrico disponível para outros usos;

•

Emissões de vibrações, causando danos irreversíveis ao patrimônio;

•
Interferência em recursos hídricos superficiais, com a alteração de sua qualidade
e/ou disponibilidade, comprometendo seus usos a jusante;
•
Alteração do nível do lençol freático, com intercorrências significativas com a
estabilidade do solo a utilização da água e a contaminação do solo.

7.2.3. Meio Biótico
Pequena magnitude
•
Não será necessária a supressão de vegetação, ou essa é pequena, abrangendo
indivíduos isolados, e não são previstas interferências em espécies de fauna e de flora
raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção;
•

O empreendimento não se encontra em área de migração de pássaros;

•

A intervenção em APP limita-se exclusivamente a acessos.

Média magnitude
•
As interferências com a flora são pequenas, porém localizadas em APP ou
outras áreas protegidas;
•
A fauna existente é significativa para a área, mas não envolve espécies
endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção;

•
As áreas florestais existentes não possuem espécies endêmicas, raras, ou
ameaçadas de extinção, mas são importantes no contexto dos remanescentes florestais
da região ou produção de serviços ambientais;
•
A intervenção em APP se faz para captação de água, afastamento de efluentes
ou duto de transporte de gás.

Grande magnitude
•

A fauna afetada é endêmica, rara ou ameaçada de extinção;

•

O empreendimento encontra-se em área de migração de pássaros;

•
As áreas florestais afetadas não possuem espécies endêmicas, raras, ou
ameaçadas de extinção, ou de alto valor econômico, mas representam uma parcela
significativa dos remanescentes da região;
•
As áreas florestais afetadas têm grande importância ecológica, como áreas de
abrigo, alimentação, ou conectividade para elementos de fauna rara e ameaçados de
extinção, ou são protegidas por legislação específica;
•
As áreas florestais são importantes para a região, com grande valor ecológico e
com espécies endêmicas raras, ou ameaçadas de extinção, ou de alto valor econômico;
•
As interferências com a flora não são de pequena extensão e localizadas em
APP ou outras áreas protegidas;
•

O empreendimento se encontra em área de migração de pássaros;

•

A ictiofauna é impactada;

•

Proliferação de vetores de doenças de proliferação hídrica;

•

Há instalações produtivas ou de apoio instaladas em APP;

•
O empreendimento está localizado em zona de amortecimento de unidades de
conservação, conforme definidas pela Lei Federal no. 9.985/2000, a qual instituiu o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

7.3. Matriz de Importância dos Impactos
Apresenta-se, na sequência, a Matriz de Importância dos Impactos, a qual, utilizando
o critério de combinação de atributos, é o resultado da combinação da magnitude do
impacto com sua duração e reversibilidade. A avaliação da magnitude é apresentada
supondo que as medidas mitigatórias necessárias à mitigação dos impactos negativos
serão tomadas (quando houver, considerando o estado atual da “arte”), assim como as
medidas potencializadoras dos impactos benéficos (quando for o caso).
Quanto ao critério para a determinação da importância do impacto, esse será
considerado liminarmente “de grande importância”, quando envolver:
•

Populações protegidas ou tradicionais;

•

Remoção involuntária de população;

•

Geração de expectativas da população;

•

Redução da atividade extrativa;

•

Perda de acessos;

•

Interferência com o patrimônio histórico, cultural e arqueológico.

O impacto “Pressão Sobre Serviços Públicos”, pelo potencial que os serviços
que o compõe representam para a população, seguirá a classificação da magnitude do
impacto, independentemente de ser temporário ou permanente, reversível ou
irreversível.
O impacto “Geração de Empregos e de Renda”, quando for de média ou grande
magnitude, será considerado de média ou grande importância, ainda que temporário e
reversível.
Observe-se que essas últimas considerações são de juízo de valores e que
outras avaliações poderiam ser assumidas.
A importância do impacto, seu “escore” do impacto, possui três níveis: Pequena
– P, Média - M ou Grande Importância - G, conforme o quadro a seguir.

Tabela 7 Importância do impacto considerando a magnitude, a duração e a
reversibilidade

MAGNITUDE
PEQUENA

DURAÇÃO
TEMPORÁRIA

REVERSIBILIDADE
REVERSÍVEL
IRREVERSÍVEL

PEQUENA
MÉDIA
MÉDIA
GRANDE
GRANDE

PERMANENTE
TEMPORÁRIA
PERMANENTE
TEMPORÁRIA
PERMANENTE

REVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
PEQUENA
MÉDIA
MÉDIA

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

REVERSÍVEL

PEQUENA

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

REVERSÍVEL

MÉDIA

IRREVERSÍVEL

GRANDE

REVERSÍVEL

MÉDIA

IRREVERSÍVEL

GRANDE

REVERSÍVEL

GRANDE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

FONTE: elaboração do autor.

Deve ser observado que, quando tratar-se de um megaempreendimento, a
dimensão relativa do conceito de importância deve ser relativizada à grandeza do
empreendimento, para o qual tudo é superlativo.

8. CLASSIFICAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS IMPACTOS
8.1. Introdução
O objetivo deste capítulo é classificar a importância de cada um dos impactos
identificados e analisados no Capítulo 6, referente a cada alternativa de geração de
energia elétrica que está sendo considerada. Essa importância será determinada
conforme a metodologia apresentada no capítulo anterior. Assim, para cada alternativa
de geração de energia considerada, os impactos identificados em cada meio e em cada
uma das fases do empreendimento terão sua importância indicada.

8.2. Classificação da Importância dos Impactos
Para a classificação dos impactos de acordo com sua importância, será aplicada a
metodologia constante da Tabela 7, que considera a magnitude do impacto, descrita no
item 7.2., combinada com sua temporalidade e reversibilidade. Para melhor visão do
impacto, além de se proceder à classificação em termos de sua importância, serão
também apresentados seus atributos, conforme a análise realizada no Capítulo 6. Deve
ser considerado que, como não se está trabalhando com um empreendimento
específico de nenhuma das alternativas de geração de energia elétrica, nos quadros a
serem apresentados de classificação do impacto, conforme sua importância, expõemse as três ordens de grandeza que sua importância pode ter, conforme critérios definidos
no capítulo anterior.
Importante ressaltar que em todas as alternativas de produção de energia elétrica
foi considerado que, se aquele fosse um projeto concreto, todos os impactos possíveis
para aquela alternativa estariam incidindo sobre aquele.

8.2.1. Usinas Eólicas
8.2.1.1.

Meio Antrópico

8.2.1.1.1.

Fase de Planejamento

•
Geração de expectativas na comunidade: Positivo, Direto, Temporário,
Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE
GRANDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE
TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
GRANDE

8.2.1.1.2.

Fase de Implantação

•
Geração de emprego e renda: Positivo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA
GRANDE

TEMPORÁRIO
TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL
REVERSÍVEL

GRANDE
GRANDE

•
Geração de renda devido ao aquecimento imobiliário: Positivo, Direto,
Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL PEQUENA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL MÉDIA

•
Geração de renda decorrente do aluguel de terras: Positivo, Direto,
Permanente, Imediato, Irreversível (se considerarmos que são de longo prazo, 20 anos,
podendo ser renovados), Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE
PEQUENA

MÉDIA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE
PERMANENTE

PERMANENTE

GRANDE PERMANENTE

IMPORTÂNCIA

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

IRREVERSÍVEL

GRANDE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Aumento da arrecadação tributária: Positivo, Direto, Temporário, Curto Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

•
Dinamização da economia: Positivo, Indireto, Temporário, de Médio Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

•
Perda de terras da agropecuária: Negativo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, não Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE19

REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

• Interferência com o patrimônio histórico, cultural e arqueológico: Negativo,
Direto, Permanente, de Longo Prazo, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE
GRANDE

19

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
GRANDE

Considerando que a atividade agropecuária possa continuar a ser exercida após a implantação
do empreendimento, este impacto será considerado temporário.

•
Interferência em terras indígenas, quilombolas e com comunidades
tradicionais: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e
Sinérgico.
MAGNITUDE

GRANDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

GRANDE

•
Pressão sobre serviços púbicos: Negativo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

•
Aumento do afluxo populacional: Negativo, Direto, Permanente, Imediato,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

•
Danos ao patrimônio imobiliário: Negativo, Indireto, Temporário, de Curto
Prazo, Reversível, Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE
PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE
TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
PEQUENA

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

PERMANENTE

REVERSÍVEL

MÉDIA

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Incômodos à população: Negativo, Indireto, Temporário, de Curto Prazo,
Reversível, Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

TEMPORÁRIO /
PERMANENTE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO /
PERMANENTE

MÉDIA/
GRANDE

•
Perda de acessos: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE
GRANDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE
PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
GRANDE

•
Redução da atividade extrativista: Negativo, Direto, Permanente, Imediato,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

GRANDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE
TEMPORÁRIO /
PERMANENTE

REVERSÍVEL
IRREVERSÍVEL

/

IMPORTÂNCIA
GRANDE

•
Desmobilização da mão de obra devido à conclusão da implantação do
empreendimento: Negativo, Direto, Permanente, de Curto Prazo, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

8.2.1.1.3.

Fase de Operação

•
Emprego e renda devido à operação do empreendimento: Positivo, Direto,
Permanente, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Renda imobiliária dos proprietários de terras: Positivo, Direto, Permanente,
Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE* REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Arrecadação tributária: Positivo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Dinamização da economia:
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

Positivo,

Direto,

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

Permanente,

Imediato,

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Interferência da alteração do uso do solo em outros usos: Negativo, Direto,
Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Incômodos à população devido ao ruído da operação dos aerogeradores
e/ou às interferências eletromagnéticas: Negativo, Direto, Permanente, Imediato,
Irreversível, Cumulativo e não Sinérgico.

MAGNITUDE TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Alteração da paisagem: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
não Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

MÉDIA

PERMANENTE

8.2.1.2.

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

Meio Físico

8.2.1.2.1.

Fase de Implantação

•
Alteração da dinâmica superficial: Negativo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Aumento dos níveis de ruído e vibrações decorrentes das obras de
implantação do empreendimento: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

•
Alteração da qualidade do ar devido à emissão de poeiras e à utilização de
combustíveis: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e
Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

•
Alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e do solo:
Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

•
Alteração do nível do lençol freático: Negativo, Direto, de Curto Prazo,
Temporário, Reversível, não Cumulativo e Sinérgico
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

8.2.1.2.2.

Fase de Operação

•
Emissão de ruídos provenientes da operação dos aerogeradores: Negativo,
Direto, Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

PERMANENTE

MÉDIA

PERMANENTE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IRREVERSÍVEL
IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
MÉDIA

GRANDE
GRANDE

•
Interferência eletromagnética dos aerogeradores: Negativo,
Permanente, Imediato, Reversível, não Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

PERMANENTE

MÉDIA

PERMANENTE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IRREVERSÍVEL
IRREVERSÍVEL

Direto,

IMPORTÂNCIA
MÉDIA

GRANDE
GRANDE

•
Alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e
contaminação do solo: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo
e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

8.2.1.3.

TEMPORÁRIA

REVERSÍVEL

PEQUENA

Meio Biótico

8.2.1.3.1.

Fase de Implantação

•
Perda de cobertura vegetal: Negativo, Direto, Imediato, Permanente,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

PERMANENTE

MÉDIA

PERMANENTE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IRREVERSÍVEL
IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
MÉDIA

GRANDE
GRANDE

•
Intervenção em APP: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível, não
Cumulativo e Sinérgico
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

PERMANENTE

MÉDIA

PERMANENTE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IRREVERSÍVEL
IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
MÉDIA

GRANDE
GRANDE

•
Afugentamento da fauna: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE
PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE
TEMPORÁRIO

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
MÉDIA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

GRANDE

TEMPORÁRIO

IRREVERSÍVEL
IRREVERSÍVEL

GRANDE
GRANDE

•
Acidentes com a fauna durante a supressão de vegetação e outras
atividades: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível, Cumulativo e
Sinérgico.
MAGNITUDE

PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

•
Aumento da pressão de caça, captura de animais e de pesca: Negativo,
Direto, Imediato, Temporário, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE
PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE
TEMPORÁRIO

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
MÉDIA

•
Aumento de risco de acidentes com animais peçonhentos: Negativo, Direto,
Imediato, Temporário, Reversível, não Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE
PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE
TEMPORÁRIO

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
MÉDIA

•
Interferência com a ictiofauna: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

PERMANENTE

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
MÉDIA

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Alteração na biota aquática: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

PERMANENTE

MÉDIA

PERMANENTE

GRANDE

PERMANENTE

8.2.1.3.2.

IRREVERSÍVEL

IRREVERSÍVEL
IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
MÉDIA

GRANDE
GRANDE

Fase de Operação

•
Colisão de aves e morcegos com os aerogeradores: Negativo, Direto,
Permanente, de Longo Prazo, Irreversível, Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

PERMANENTE

MÉDIA

PERMANENTE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IRREVERSÍVEL
IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
MÉDIA

GRANDE
GRANDE

•
Danos à fauna devido ao aumento do nível de ruído decorrente da operação
dos aerogeradores: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE
PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE
PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL
IRREVERSÍVEL

GRANDE
GRANDE

•
Alteração da biota aquática: Negativo, Direto, Temporário, de Longo Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE
PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE
TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA
PEQUENA

8.2.2. Usinas Termelétricas a Gás Natural

8.2.2.1.

Meio Antrópico

8.2.2.1.1.

Fase de Planejamento

•
Geração de expectativas na comunidade: Positivo, Direto, Temporário,
Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

GRANDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

TEMPORÁRIO

8.2.2.1.2.

REVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

GRANDE

Fase de Implantação

•
Geração de emprego e renda: Positivo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

•
Geração de renda imobiliária: Positivo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

PEQUENA

MÉDIA

GRANDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL MÉDIA

•
Aumento da arrecadação tributária: Positivo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

•
Dinamização da economia: Positivo, Indireto, Temporário, de Médio Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

•
Perda de terras da agropecuária: Negativo, Direto, Permanente, Imediato,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

•
Interferência com o Patrimônio histórico, cultural e arqueológico: Negativo,
Direto, Permanente, de Longo Prazo, Irreversível, Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

GRANDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PERMANENTE

GRANDE

IRREVERSÍVEL

•
Interferência em terras indígenas, quilombolas ou áreas de populações
tradicionais: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e
Sinérgico.
MAGNITUDE

GRANDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PERMANENTE

GRANDE

IRREVERSÍVEL

•
Pressão sobre os serviços públicos: Negativo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO REVERSÍVEL

GRANDE

•
Aumento do afluxo populacional: Negativo, Direto, Permanente, Imediato,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO REVERSÍVEL

GRANDE

•
Danos ao patrimônio imobiliário: Negativo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

PERMANENTE IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Incômodos à população: Negativo, Indireto, Temporário, Imediato, Reversível,
não Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

•
Interferência com propriedades de terceiros: Negativo, Direto, Permanente,
Imediato, Irreversível, não Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

MÉDIA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PERMANENTE

GRANDE

IRREVERSÍVEL

•
Perda de acessos: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

MÉDIA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PERMANENTE

GRANDE

IRREVERSÍVEL

•
Redução da atividade extrativista: Trata-se de um impacto Negativo, Indireto,
Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

GRANDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PERMANENTE

GRANDE

IRREVERSÍVEL

•
Desmobilização da mão de obra: Negativo, Direto, Permanente, Médio Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

MÉDIA

8.2.2.1.3.

IMPORTÂNCIA

Fase de Operação

•
Arrecadação tributária: Positivo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

•
Emprego e renda devido à operação do empreendimento: Positivo, Direto,
Permanente, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Interferência com o uso do solo por outros usos: Negativo, Direto,
Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

•
Incômodos à vizinhança devido à emissão de ruídos: Negativo, Direto,
Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

•
Estresse causado à população pela exposição ao risco de explosão do
gasoduto: Negativo, Direto, Permanente, Irreversível, Imediato, Cumulativo e
Sinérgico.
MAGNITUDE TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

•
Alteração da paisagem: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
não Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

MÉDIA

PERMANENTE

8.2.2.2.

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

Meio Físico

8.2.2.2.1.

9.2.2.2.1 Fase de Implantação

•
Alteração da dinâmica superficial: Negativo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Aumento dos níveis de ruído decorrentes das obras de implantação do
empreendimento: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e
Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

•
Alteração da qualidade do ar devido à emissão de poeiras e à utilização de
combustíveis: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e não
Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

•
Alteração do nível do lençol freático: Negativo, Direto, de Curto Prazo,
Temporário e Reversível.

MAGNITUDE

PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

•
Alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e do solo:
Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

•
Ocorrência de vibrações: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

8.2.2.2.2.

Fase de Operação

•
Alteração da qualidade do ar devido à utilização de gás natural, emissões
fugitivas e gases de efeito estufa: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Reversível,
Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

MÉDIA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

•
Redução da disponibilidade hídrica: Negativo, Direto, Permanente, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Alteração da qualidade das águas: Negativo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

MÉDIA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

GRANDE

•
Alteração da qualidade do solo: Negativo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

8.2.2.3.

Meio Biótico

8.2.2.3.1.

Fase de Implantação

•
Supressão da cobertura vegetal: Negativo, Direto, Imediato, Permanente,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Intervenção em APP: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível, não
Cumulativo e Sinérgico
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Afugentamento da fauna: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, de Longo
Prazo, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Acidentes com a fauna durante a supressão de vegetação e outras
atividades: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível, Cumulativo e
Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

•
Aumento da pressão de caça, captura de animais e de pesca: Negativo,
Direto, Imediato, Temporário, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

TEMPORÁRIO

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

•
Aumento de risco de acidentes com animais peçonhentos: Negativo, Direto,
Imediato, Temporário, Reversível, não Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

TEMPORÁRIA

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

•
Interferência com a ictiofauna: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Alteração na biota aquática: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

8.2.2.3.2.

Fase de Operação

•
Alteração da biota aquática: Negativo, Direto, Temporário, de Longo Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

MÉDIA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

8.2.3. Usinas Hidrelétricas

8.2.3.1.

Meio Antrópico

8.2.3.1.1.

Fase de Planejamento

•
Geração de expectativas: Geração de expectativas na comunidade: Positivo,
Direto, Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

8.2.3.1.2.

REVERSÍVEL

GRANDE

Fase de Implantação

•
Geração de emprego e renda: Positivo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

•
Geração de renda imobiliária: Positivo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL GRANDE

•
Aumento da arrecadação tributária: Positivo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

MAGNITUDE

PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

•
Dinamização da economia: Positivo, Indireto, Temporário, de Médio Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

•
Perda de terras da agropecuária: Negativo, Direto, Permanente, Imediato,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Interferência com o Patrimônio Arqueológico: Negativo, Direto, Permanente,
de Longo Prazo, Irreversível, Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

GRANDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PERMANENTE

GRANDE

IRREVERSÍVEL

•
Ocorrência de vibrações: Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível,
Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

•
Interferência em terras indígenas, quilombolas e áreas de comunidades
tradicionais: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e
Sinérgico.
MAGNITUDE

GRANDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PERMANENTE

GRANDE

IRREVERSÍVEL

•
Pressão sobre os serviços públicos: Negativo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO REVERSÍVEL

GRANDE

•
Aumento do afluxo populacional: Negativo, Direto, Permanente, Imediato,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO REVERSÍVEL

GRANDE

•
Danos ao patrimônio imobiliário: Negativo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

•
Incômodos à população: Negativo, Indireto, Temporário, Imediato, Reversível,
não Cumulativo e não Sinérgico.

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

•
Interferência com propriedades de terceiros: Negativo, Direto, Permanente,
Imediato, Irreversível, não Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

MÉDIA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PERMANENTE

GRANDE

IRREVERSÍVEL

•
Perda de acessibilidade: Trata-se de um impacto: Negativo, Direto,
Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

GRANDE

TEMPORALIDADE

PERMANENTE

REVERSIBILIDADE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

GRANDE

•
Redução da atividade extrativa e de renda: Trata-se de um impacto: Negativo,
Indireto, Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

GRANDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

GRANDE

•
Deslocamento involuntário de população: Negativo, Direto, Permanente,
Imediato, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

GRANDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PERMANENTE

GRANDE

IRREVERSÍVEL

•
Redução das áreas de atividades de lazer e empregos relacionados:
Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

GRANDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PERMANENTE

GRANDE

IRREVERSÍVEL

•
Interferência em outras atividades econômicas: Negativo, Direto, Imediato,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Interferência com a produção pesqueira: Negativo, Direto, Imediato,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Desmobilização da mão de obra: Negativo, Direto, Médio Prazo, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

8.2.3.1.3.

Fase de Operação

•
Estresse da população pela exposição ao risco de acidente com a
barragem: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e
Sinérgico.
MAGNITUDE

MÉDIA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

•
Emprego e renda: Positivo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Redução da atividade extrativista: Negativo, Direto, Permanente, Imediato,
Irreversível, não Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Interferência em outras atividades econômicas:
Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

Negativo,

Direto,

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Alteração da paisagem: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

•
Incremento de atividades econômicas: Positivo, Direto, Permanente,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Arrecadação tributária municipal e CFURH: Positivo, Direto, Permanente,
Imediato, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Perda de acessibilidade: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível,
Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

GRANDE

TEMPORALIDADE

PERMANENTE

REVERSIBILIDADE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

GRANDE

•
Deslocamento involuntário de população: Negativo, Direto, Permanente,
Imediato, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

GRANDE

8.2.3.2.

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PERMANENTE

GRANDE

IRREVERSÍVEL

Meio Físico

8.2.3.2.1.

Fase de Implantação

•
Alteração da dinâmica superficial: Negativo, Direto, Temporário, de Longo
Prazo, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

•
Aumento dos níveis de ruído e ocorrência de vibrações: Negativo, Direto,
Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

•
Alteração da qualidade do ar: Negativo, Direto, Temporário, Imediato,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

GRANDE

•
Alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e do solo:
Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

GRANDE

•
Alteração do nível do lenço freático: Negativo, Direto, Temporário, de Médio
Prazo, Reversível, não Cumulativo e Sinérgico
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Alteração da hidrodinâmica sedimentológica devido às intervenções de
desvio do rio: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e
Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

8.2.3.2.2.

Fase de Operação

•
Alteração do fluxo de águas: Negativo, Direto, Permanente, Imediato,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Ocorrência de sismicidade: Negativo, Direto, Permanente, Imediato,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Alteração do nível do lençol freático: Negativo, Direto, de Longo Prazo,
Permanente, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Alteração da hidrodinâmica sedimentológica devido ao enchimento do
reservatório: Negativo, Direto, Permanente, Imediato, Irreversível, Cumulativo e
Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

PERMANENTE

IMPORTÂNCIA

IRREVERSÍVEL
MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL
GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL
GRANDE

•
Alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e do solo:
Negativo, Direto, Temporário, Imediato, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

GRANDE

PERMANENTE

8.2.3.3.

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

GRANDE

Meio Biótico

8.2.3.3.1.

Fase de Implantação

•
Supressão da cobertura vegetal: Negativo, Direto, Imediato, Permanente,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Intervenção em APP: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível, não
Cumulativo e Sinérgico
MAGNITUDE

PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Afugentamento de fauna: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, de Longo
Prazo, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Acidentes com a fauna durante a supressão de vegetação e outras
atividades: Negativo, Direto, Imediato, Permanente, Irreversível, Cumulativo e
Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

TEMPORÁRIA

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

•
Aumento da pressão de caça, captura de animais e de pesca: Negativo,
Direto, Imediato, Temporário, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

PEQUENA

TEMPORÁRIO

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

•
Aumento de risco de acidentes com animais peçonhentos: Negativo, Direto,
Imediato, Temporário, Reversível, não Cumulativo e não Sinérgico.
MAGNITUDE

PEQUENA

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

TEMPORÁRIO

IRREVERSÍVEL

IMPORTÂNCIA

MÉDIA

•
Interferência com a ictiofauna: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Alteração na biota aquática: Negativo, Direto, Permanente, de Longo Prazo,
Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

8.2.3.3.2.

Fase de Operação

•
Supressão da cobertura vegetal para enchimento do reservatório: Negativo,
Direto, Imediato, Permanente, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Afugentamento e Resgate de fauna: Negativo, Direto, Imediato, Permanente,
de Longo Prazo, Irreversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Alteração da biota aquática: Negativo, Direto, Temporário, de Longo Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Alteração da ictiofauna: Negativo, Direto, Temporário, de Longo Prazo,
Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

•
Perda de ambientes de reprodução e alimentação dos peixes: Negativo,
Direto, Temporário, de Longo Prazo, Reversível, Cumulativo e Sinérgico.
MAGNITUDE

TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

IMPORTÂNCIA

PEQUENA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

MÉDIA

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

GRANDE

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

9. IMPACTOS DOS PROJETOS EM TERMOS DE RISCOS AMBIENTAIS

9.1. Introdução

No capítulo anterior, foi definida a importância dos impactos incidentes em cada
um dos tipos de projetos de geração de energia elétrica que estão sendo considerados.
Essa importância estipula o ‘escore’ do impacto analisado (pequeno ou médio ou
grande).
Neste capítulo, serão selecionados os impactos que podem significar risco
ambiental para o empreendimento, ou seja, aqueles impactos que, se não forem
adequadamente considerados, mitigados ou compensados, por terem efeitos severos
ao meio ambiente, podem alterar o desenvolvimento do projeto.
O critério a ser observado será o de se considerar, como risco, aquele impacto
negativo de importância média e grande. Observe-se que isso não significa que os
impactos considerados de pequena importância não devam ser objeto de atenção, mas
o foco deste trabalho são os riscos ambientais do projeto, ou seja, aqueles impactos
negativos e que, dado seus efeitos sobre o meio ambiente, podem significar alterações
no projeto.
Como não se está trabalhando com um empreendimento específico, então está
sendo suposto que, dado um impacto provável para aquele tipo de empreendimento,
esse ocorrerá e estará integrando à matriz de riscos ambientais. Entretanto, quando da
aplicação prática da matriz, deve-se verificar se no caso concreto, aquele impacto de
fato ocorre.

9.2. Usinas Eólicas
Relativamente às usinas eólicas, foi identificado um total de 41 impactos,
considerando as fases de planejamento, implantação e operação das mesmas. Desses,
nove foram considerados positivos, associados ao meio antrópico, e 32 foram
considerados negativos, considerando os três meios. Dos 31 impactos identificados
como negativos, dez podem ser considerados exclusivamente de média importância e
cinco, exclusivamente de grande importância, havendo 14 impactos que podem assumir
o escore de média ou grande importância, conforme o projeto, e três que seriam de
pequena importância e não estão lançados nos quadros apresentados ao final deste
capítulo.
A relação desses impactos de grande, média, ou média ou grande importância, é
apresentada a seguir.

9.2.1. Meio Antrópico

9.2.1.1.

Fase de Implantação

•
Interferência com o patrimônio arqueológico, histórico e arquitetônico: Grande
importância

•
Interferência em terras de população protegida ou populações tradicionais:
Grande importância
•

Perda de acessos: Grande importância

•

Redução da atividade extrativa devido à perda de áreas: Grande importância

•

Relocação involuntária de população: Grande importância

•

Incômodos à população: Grande ou Média importância

•

Danos ao patrimônio imobiliário: Grande ou Média importância

•

Afluxo de população: Grande ou Média importância

•

Pressão sobre os serviços públicos: Grande ou Média importância

•

Desmobilização da mão de obra: Grande ou Média importância

9.2.1.2.

Fase de Operação

•

Interferência com outros usos do solo: Média importância

•

Alteração da paisagem: Média importância

•
Incômodos à população devido à emissão de ruídos dos aerogeradores: Grande
ou Média importância
•
Incômodos à população devido à interferência eletromagnética
aerogeradores nas comunicações: Grande ou Média importância

dos

9.2.2. Meio Físico

9.2.2.1.

Fase de Implantação

•

Aumento dos níveis de ruído: Média importância

•

Alteração da qualidade do ar: Média importância

•
Alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e do solo: Média
importância
•

Alteração da dinâmica superficial: Média ou Grande importância

9.2.2.2.

Fase de Operação

•

Interferência eletromagnética dos aerogeradores: Grande ou Média importância

•
Alteração dos níveis de ruídos devido à operação dos aerogeradores: Grande
ou Média importância

9.2.3. Meio Biótico

9.2.3.1.

Fase de Implantação

•

Afugentamento de fauna: Grande ou Média importância

•

Acidentes com a fauna: Média importância

•

Risco de acidentes com animais peçonhentos: Média importância

•

Interferência com a ictiofauna: Grande ou Média importância

•

Interferência com a biota aquática: Grande ou Média importância

•

Perda de cobertura vegetal: Grande ou Média importância

•

Intervenção em APP: Grande ou Média importância

9.2.3.2.

Fase de Operação

•
Colisão de aves e morcegos com os aerogeradores: Média ou Grande
importância
•
Impactos à fauna devido aos ruídos da operação dos aerogeradores: Média ou
Grande importância

9.3. Usinas Termelétricas a Gás Natural
Relativamente às usinas termoelétricas a gás natural, foi identificado um total de 42
impactos, considerando as fases de planejamento, implantação e operação das
mesmas. Desses, sete foram considerados positivos, associados ao meio antrópico, e
35 foram considerados negativos, considerando os três meios. Desses 35 impactos
identificados como negativos, 15 podem ser considerados exclusivamente de média
importância e cinco, exclusivamente de grande importância, havendo 11 impactos que
podem assumir o escore de média ou grande importância, conforme o projeto, e um que
é de pequena importância e não está lançado nos quadros apresentados no final deste
capítulo.

A relação desses impactos de grande, grande ou média e média importância é
apresentada a seguir.

9.3.1. Meio Antrópico

9.3.1.1.

Fase de Implantação

•
Interferência com o patrimônio arqueológico, histórico e arquitetônico: Grande
importância
•
Interferência com terras de população protegida ou áreas de populações
tradicionais: Grande importância
•

Perda de acessos: Grande importância

•

Redução da atividade extrativa devido à perda de áreas: Grande importância

•

Relocação involuntária de população: Grande importância

•

Incômodos à população: Média importância

•

Interferência com a propriedade de terceiros: Média importância

•

Danos ao patrimônio imobiliário: Grande ou Média importância

•

Afluxo de população: Grande ou Média importância

•

Pressão sobre os serviços públicos: Grande ou Média importância

•

Desmobilização da mão de obra: Grande ou Média importância

9.3.1.2.

Fase de Operação

•

Interferência com outros usos do solo: Média importância

•

Incômodos à população: Média importância

•

Interferência na disponibilidade hídrica: Média importância

•

Alteração da paisagem: Média importância

•
Estresse causado à população pelo risco de acidentes devido à utilização de gás
como combustível: Média importância

9.3.2. Meio Físico

9.3.2.1.

Fase de Implantação

•

Aumento dos níveis de ruído e vibrações: Média importância

•

Alteração da qualidade do ar: Média importância

•
Alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e do solo: Média
importância
•

Alteração da dinâmica superficial: Média ou Grande importância

9.3.2.2.

Fase de Operação

•
Alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e do solo: Média
importância
•
Alteração da qualidade do ar20 devido à queima de gás natural e emissões
fugitivas (gases de efeito estufa): Média importância
•

Redução da disponibilidade hídrica: Média importância

•

Risco de explosão do gasoduto: Média importância

9.3.3. Meio Biótico

9.3.3.1.

Fase de Implantação

•

Supressão de cobertura vegetal: Grande ou Média importância

•

Afugentamento de fauna: Grande ou Média importância

•

Aumento da pressão de caça: Média importância

•

Acidentes com a fauna durante a supressão de vegetação: Média importância

•

Risco de acidentes com animais peçonhentos: Média importância

•

Interferência com a biota aquática: Média importância

•

Interferência com a ictiofauna: Média importância

•
Intervenção em áreas de preservação permanente: Grande ou Média
importância

20

Em caderno anexo, é apresentada a estimativa de emissões de gases de efeito estufa de uma
UTE hipotética.

9.3.3.2.

Fase de Operação

•

Interferência com a biota aquática: Média importância;

•

Interferência com a ictiofauna: Média importância;

9.4. Usinas Hidrelétricas
Relativamente às usinas hidrelétricas, foi identificado um total de 54 impactos,
considerando as fases de planejamento, implantação e operação das mesmas. Desses,
oito foram considerados positivos, associados ao meio antrópico, e 46 foram
considerados negativos, considerando os três meios. Desses impactos identificados
como negativos, 13 podem ser considerados exclusivamente de média importância e
11, exclusivamente de grande importância, havendo 22 impactos que podem assumir o
escore de média ou grande importância, conforme o projeto.
A relação desses impactos de grande, média ou grande e média importância é
apresentada a seguir.

9.4.1. Meio Antrópico

9.4.1.1.

Fase de Implantação

•
Interferência com o patrimônio arqueológico, histórico e arquitetônico: Grande
importância
•
Interferência no entorno de terras de população protegida ou em áreas de
populações tradicionais: Grande importância
•

Perda de acessos: Grande importância

•

Redução da atividade extrativa devido à perda de áreas: Grande importância

•

Deslocamento involuntário de população: Grande importância

•
Redução de áreas para atividades de lazer e empregos relacionados: Grande
importância
•

Incômodos à população: Média importância

•

Interferência com a propriedade de terceiros: Grande importância

•

Danos ao patrimônio imobiliário: Média importância

•

Aumento do afluxo de população: Grande ou Média importância

•

Pressão sobre os serviços públicos: Grande ou Média importância

•

Desmobilização da mão de obra: Grande ou Média importância

•

Perda de terras de agropecuária: Grande ou Média importância

•

Interferência com as atividades minerárias: Grande ou Média importância

•

Interferência com a produção pesqueira: Grande ou Média importância

9.4.1.2.

Fase de Operação

•

Interferência com a pesca e outras atividades extrativistas: Grande importância

•

Deslocamento involuntária de população: Grande importância

•

Perda de acessos: Grande importância

•
Estresse causado à população pela possibilidade de ocorrência de acidentes
com a barragem e a sismicidade induzida: Média importância
•

Alteração da paisagem: Média importância

9.4.2. Meio Físico

9.4.2.1.

Fase de Implantação

•

Alteração da dinâmica superficial: Grande ou Média importância

•

Alteração do nível do lenço freático: Média importância

•

Alteração dos padrões sedimentológicos: Grande ou Média importância

•
Aumento dos níveis de ruído, vibrações e de geração de poeira: Grande ou
Média importância
•
Alteração da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e da qualidade do
solo: Grande ou Média importância

9.4.2.2.

Fase de Operação

•

Alteração do nível do lençol freático: Média importância

•

Alteração da qualidade da água: Grande ou Média importância

•

Sismicidade induzida: Média importância

•

Alteração do regime de fluxo de lótico para lêntico: Grande ou Média importância

9.4.3. Meio Biótico

9.4.3.1.

Fase de Implantação

•

Afugentamento de fauna: Média importância

•

Risco de acidentes com animais peçonhentos: Média importância

•

Supressão de cobertura vegetal: Grande ou Média importância

•

Interferência com a biota aquática: Grande ou Média importância

•

Interferência com a ictiofauna: Grande ou Média importância

•

Aumento da pressão de caça: Média importância

•

Risco de acidentes com a fauna: Média importância

•

Intervenção em APP: Grande ou Média importância

9.4.3.2. Fase de Operação (Enchimento do Reservatório e
Geração de Energia)
•

Supressão de cobertura vegetal: Grande ou Média importância

•

Interferência com a biota aquática: Grande ou Média importância

•

Interferência com a ictiofauna: Grande ou Média importância

•
Perda de ambientes de alimentação e reprodução dos peixes: Grande ou Média
importância
•

Alteração de ambientes: Grande importância

•

Afugentamento de fauna: Grande ou Média importância

•

Risco de acidentes com a fauna: Média importância

•

Risco de acidentes com animais peçonhentos: Média importância

•

Alteração do regime de fluxo de lótico para lêntico: Grande ou Média importância

9.1. Resumo dos Impactos de Média a Grande Importância por Tipo de
Empreendimento

O quadro a seguir mostra, por tipo de empreendimento, o número de impactos
negativos de Média a Grande importância e o quadro seguinte mostra a incidência dos
impactos negativos de Média a Grande importância no meio em que incidem.

Tabela 8 Impactos negativos de média a grande importância por tipo de
empreendimento
IMPORTÂNCIA
DO IMPACTO
MÉDIA
GRANDE
MÉDIA/GRANDE
TOTAL

USINAS EÓLICAS
10
5
14
28

USINAS
USINAS
TERMELÉTRICAS HIDRELÉTRICAS
18
13
5
11
11
22
34
46

FONTE: elaborado pelo autor.

Tabela 9 Impactos negativos de Média a Grande importância por meio e por tipo
de empreendimento
IMPACTOS POR
MEIO
ANTRÓPICO
FÍSICO
BIÓTICO
TOTAL

USINAS EÓLICAS
14
6
9
29

USINAS
USINAS
TERMELÉTRICAS HIDRELÉTRICAS
16
20
8
9
10
17
34
46

FONTE: elaborado pelo autor.

10. IDENTIFICAÇÃO DE FRAGILIDADES E DE VULNERABILIDADES
AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
Nos capítulos precedentes, os impactos de cada uma das alternativas de produção
de energia elétrica foram identificados e avaliados de acordo com seu risco ambiental
(‘escore’), conforme a metodologia constante do Capítulo 7, sendo considerados para a
definição do risco ambiental os impactos que têm potencial para significar um nível de
risco maior para o projeto: impactos de grande importância, impactos de média
importância e impactos que podem ser de média ou de grande importância.
Esses impactos são os de risco maior para o projeto e devem ser tratados a partir
de sua adequada caracterização e proposição de medidas mitigadoras adequadas,
inseridas em programas ambientais de controle e monitoramento vistos no Capítulo 6,
bem como, se for o caso, por meio de medidas potencializadoras, também constantes
daquele capítulo.
A relação de impactos considerados no Capítulo 6 deste e o modelo desenvolvido
no Capítulo 8, o Método da Combinação de Critérios, para a classificação da importância

dos impactos das alternativas de geração de energia elétrica, permite atender aos
seguintes temas relacionados ao Apêndice II dos Princípios do Equador21:
•

Avaliação das condições socioambientais de referência;

•

Consideração das alternativas viáveis e preferíveis, sob a ótica socioambiental;

•
Proteção e conservação da biodiversidade (inclusive espécies ameaçadas e
ecossistemas frágeis que estejam em habitats naturais, modificados ou críticos) e
identificação de áreas protegidas pela legislação;
•

Gestão sustentável e uso de recursos naturais renováveis;

•

Uso, em manejo, de substâncias perigosas;

•
Prevenção da poluição e minimização de resíduos, controle da poluição
(efluentes líquidos e emissões atmosféricas) e gestão de resíduos sólidos e químicos;
•
Impactos cumulativos de projetos existentes, do projeto submetido e de projetos
futuros;
•
Consulta e participação de grupos afetados na concepção, revisão e
implementação de projetos previstos para o futuro;
•

Impactos socioeconômicos;

•
Impactos sobre as comunidades afetadas e grupos vulneráveis ou em posição
de desvantagem;
•

Aquisição de terras e reassentamento involuntário;

•

Impactos sobre povos indígenas e seus valores e sistemas culturais únicos;

•

Proteção da saúde e segurança da comunidade.

Entretanto, além dos impactos que, por si mesmos, constituem-se em riscos ao
projeto, o estudo ambiental do projeto pode apresentar fragilidades, que só podem ser
superadas pela elaboração detalhada desse estudo ou na análise do processo de
licenciamento ambiental pelo órgão competente, por meio de exigência de apresentação
de estudos complementares, esclarecimentos, etc., ou também verificada por meio de
“Due Diligence” das entidades de financiamento.
Entre os aspectos que podem resultar em fragilidades, destacam-se:
•
A não consideração adequada de informações sobre o empreendimento,
coletadas em audiências públicas e/ou em pesquisas para conhecimento das opiniões
em geral e de formadores de opinião em sua área de influência, para embasar a
elaboração do Programa de Comunicação Social do empreendimento.
•
Estudo de alternativas locacionais não abrangendo todas as considerações para
uma melhor definição locacional. Note-se que a Resolução CONAMA 01/86, em seu
artigo 5º, inciso I, estabelece que o EIA/RIMA deve contemplar todas as alternativas
tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não
execução do projeto. O estudo para a escolha da localização do empreendimento é
bastante complexo, porque, do ponto de vista ambiental, precisa conjugar múltiplas
variáveis, de modo que o estudo de alternativa locacional deve considerar, entre outros
21

Lista Ilustrativa dos Potenciais Assuntos Socioambientais a Serem Tratados na Documentação
de Avaliação Socioambiental.

aspectos em cada alternativa, por exemplo: a supressão de vegetação que acarreta; a
não interferência em áreas de população protegida ou tradicional; o nível de
interferência na dinâmica superficial; as interferências em APP; a preservação de
acessos; o deslocamento involuntário de população; o nível de interferência com a fauna
e a minimização dos incômodos à população, que propicie uma intervenção mínima
sobre as atividades extrativistas, etc. Ou seja, deve ser aquela que propicia o menor
impacto ao meio.
•
Outra questão a ser considerada é a de que todos os impactos passíveis de
ocorrência venham a ser considerados e tratados. A não consideração de um impacto
pode depois significar prazos adicionais para a análise do licenciamento do
empreendimento e mesmo questionamentos judiciais. Com referência a isso, um
exemplo é a pressão sobre os serviços públicos. Devido à deficiência estrutural desses
serviços, notadamente do saneamento, em muitas cidades torna-se necessário avaliar
qual o impacto que a nova demanda originada pelo projeto terá sobre esses serviços,
para que os encargos não fiquem apenas com o município receptor do projeto. De fato,
pode-se argumentar que haverá um aumento da arrecadação tributária relacionada ao
empreendimento, mas isso irá ocorrer depois que o afluxo de população causado pela
obra estiver acontecendo. Além disso, as ações para mitigar os impactos que esse
afluxo pode causar podem levar mais tempo do que a obra de mitigação. Assim, a
situação desses serviços irá deteriorar-se e ocorrerão pressões em relação ao
empreendimento22. As ocorrências apontadas podem exigir estudos complementares
para esclarecê-las, o que tem custo e atrasa o processo de licenciamento.
•
Tratamento quanto às populações que devem ser relocadas: esse é um ponto
nevrálgico do processo. São várias as situações que podem gerar relocação de
populações. Alguns têm a documentação e o interesse em vender seu imóvel; outros
,não; alguns moram de aluguel, ao passo que outros ocupam áreas sobre as quais não
têm documentos de propriedade. São várias as situações possíveis, mas o fato é que
esse é um assunto com potencial de gerar conflitos. O Programa de Relocação
Involuntária de População precisa abrigar as soluções para cada uma das possibilidades
que podem surgir, procurando preservar laços familiares e de amizade entre a
população a ser relocada, fontes de renda, escolas, etc. Quando se tem operações de
crédito com o empreendimento23, a ocorrência de situações ambientais, como aquelas
citadas ou outras, pode levar a questionamentos sobre a licença já concedida, que
podem prejudicar o cronograma de obras e o atraso do início da operação é um risco
não só para quem empreende, como também para a instituição bancária que o financia.
Outra situação a ser considerada é sobre o risco de reputação da instituição bancária,
havendo uma evolução da sociedade para que os bancos adotem políticas de crédito
ambientalmente corretas, e o envolvimento de uma instituição financeira com uma
situação ambiental desta natureza causa impactos à sua reputação. As ocorrências
apontadas levam à necessidade de que sejam adotadas ações de precaução em
relação a esse fato.
Os estudos ambientais visando ao licenciamento do empreendimento, seja com
a elaboração de estudos de impacto ambiental ou não, são complexos. Assim, tratando22

Em um estado do norte do País, por intervenção do Ministério Público, dois empreendimentos,
durante o processo de licenciamento, foram instados a firmar um termo com as Prefeituras para
a doação de recursos para a infraestrutura.
23 Conforme o artigo 12 da Lei Federal no. 6938/81: “as entidades e órgãos de financiamento e
incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios
ao licenciamento na forma da Lei e ao cumprimento de padrões, normas e critérios expedidos
pelo CONAMA”.

se de empreendimentos de porte, como os analisados neste trabalho, é natural que seja
contratada consultoria especializada e gabaritada24 para desenvolver os estudos
ambientais requeridos, que são estudos complexos. Essa seria a primeira ação para
prevenir a ocorrência de pontos de vulnerabilidade.
Por seu turno, pelo lado do financiador, para projetos dessa natureza que se
enquadrem como projetos25 A ou B dos Princípios do Equador, recomenda-se que
tenham ao longo de todo o processo de implantação a realização periódica de Due
Diligence, que pode ser estendida até o final do financiamento.
A Due Diligence é um processo de acompanhamento do empreendimento que
deve iniciar-se com a solicitação de financiamento, sendo então analisadas as Licenças
Ambientais (nesse momento, a Licença Ambiental Prévia e eventualmente também a
Licença Ambiental de Implantação) e todos os documentos que a embasaram: os
estudos ambientais, o Plano Básico Ambiental (o conjunto de programas ambientais de
controle e monitoramento), os Relatórios Socioambientais e os demais documentos
pertinentes. Com esses documentos e a avaliação da Due Diligence, pode-se confirmar
o grau de impacto do projeto, por exemplo, A ou B, e determinar a periodicidade de
realização de auditorias de acompanhamento pelo financiador, até a obtenção da
Licença Ambiental de Operação e o término do financiamento.
Por certo, entre as ações de prevenção aos pontos de vulnerabilidade também
está a postura proativa do empreendedor, em relação ao projeto ambiental, que se sabe
ser complexo e dispendioso, e o empreendimento com certeza contrapõe interesses e
gera conflitos que devem ser mitigados.
Esse tripé de assessoria adequada, mais a realização de Due Diligence, mais
uma postura proativa do empreendedor, propicia um alto nível de controle sobre as
variáveis do empreendimento e os seus impactos em relação ao meio ambiente e à
sociedade.
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Introdução
O efeito estufa é um fenômeno ocasionado pela concentração de gases como o dióxido
de carbono, metano, óxido nitroso, vapor d’água, gases raros e os clorofluorcarbonos.
Esses gases, conhecidos como Gases de Efeito Estufa (GEE) ou, em inglês,
Greenhouse Gases (GHG), são substâncias gasosas naturalmente presentes na
atmosfera e que absorvem parte da radiação infravermelha emitida pelo Sol e refletida
pela superfície terrestre, dificultando o escape desta radiação (calor) para o espaço.
De acordo com o GPC (Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission
Inventories), os Inventários de GEE devem contemplar os sete tipos de gases que fazem
parte do reporte do Protocolo de Kyoto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido
de nitrogênio (N2O), hidrofluorcarbono (HFCs), perfluorcarbono (PFCs), hexafluoreto de
enxofre (SF6) e trifluoreto de nitrogênio (NF3).
Cada GEE possui um Potencial de Aquecimento Global (PAG) associado, que é a
medida do quanto cada gás contribui para o aquecimento global. O PAG é um valor
relativo que compara o potencial de aquecimento de uma determinada quantidade de
gás com a mesma quantidade de CO2 que, por padronização, tem um PAG de valor
igual a 1. O PAG é sempre expresso em termos de equivalência de CO2 - CO2e.
Tabela 1. PAG dos Gases de Efeito Estufa.
Gás de efeito estufa
PAG
1
Dióxido de carbono (CO2)
25
Metano (CH4)
298
Óxido nitroso (N2O)
22.800
Hexafluoreto de enxofre (SF6)
17.200
Trifluoreto de nitrogênio (NF3)
7.390 - 17.700
PFCs
12 - 14.800
HFCs
Fonte: PBGHGP, 2018.

De maneira geral, o Dióxido de Carbono (CO2) é o GEE mais relevante, principalmente
por ter origem (87%) na queima de combustíveis fósseis como o carvão mineral, o
gás natural ou o petróleo.
Uma avaliação do potencial de emissão de gases de efeito estufa é fundamental quando
da análise de viabilidade de implantação de novas fontes de geração de energia elétrica,
principalmente quando se compara as diferentes rotas de produção dessa energia,
nomeadamente eólica, hidráulica, solar, térmica ou nuclear.
Estimativa de emissão de GEE
Neste Anexo, faz-se a estimativa de emissão de gases de efeito estufa associada à
queima de gás natural em uma termelétrica a ciclo combinado, com potência total
instalada de 2000 MW. O empreendimento conta com três caldeiras de 1.200MW e uma
turbina a vapor de 800 MW. As turbinas são equipadas com combustores de baixa
emissão de NOx a seco. O consumo de gás natural informado foi de 3 x 109 Nm3/ano.
Método de cálculo das emissões

Esta estimativa se baseia nos procedimentos propostos na publicação 2006 IPCC
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2, Energy26, e na
publicação da US EPA, AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 1: external
combustion sources – natural gas combustion27, referências internacionalmente
utilizadas na estimativa de emissão de gases de efeito estufa com diferentes origens.
Genericamente, as emissões de GEE são calculadas para cada fonte individualmente,
segundo a fórmula:
Emissão = Consumo x Fator de emissão x PAG
Onde:
Emissão do GEE em Gg/TJ, onde TJ significa Tera (1012) Joules
Fator de emissão para o GEE em kg/TJ
PAG, conforme a Tabela 1.

A escolha do método de cálculo apropriado decorre da disponibilidade de dados, de
fatores de emissão específicos e das tecnologias de combustão utilizadas no processo,
entre outros.
No Anexo 1, do volume 2, da publicação do IPCC 2006, estão disponibilizadas
planilhas28 para auxílio no cálculo das emissões dos gases CO2, CH4 e N2O, tendo em
conta a disponibilidade de dados na maioria dos países. Elas serão utilizadas como
forma didática para o cálculo das emissões de GEE provenientes da queima de gás
natural na termelétrica em avaliação.
Planilha de cálculo utilizada pelo IPCC

O cálculo das emissões de GEE provenientes da queima de combustíveis é calculado
a partir do consumo em volume ou massa de combustível, por tipo, por ano e
multiplicado por um fator de conversão que trabalha com o poder calorífico inferior desse
combustível, de forma a calcular o consumo energético da fonte.
Consumo de combustível em m3 /ano x Fator de conversão em TJ/m3 = TJ/ ano
As emissões de GEE para a fonte são calculadas segundo a fórmula:
26

URL: https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf.
27 URL: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/.
28 URL: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_x_An1_Worksheets.pdf.

Emissão do GEE = Consumo x Fator de conversão x Fator de emissão x PAG
Onde:
Emissão em Gg do GEE/ano
Consumo de combustível em m3 por ano
Fator de conversão = Poder calorífico do combustível em TJ, por volume de combustível
Fator de emissão do GEE em kg/TJ (Tabela 2)
PAG, conforme a Tabela 1.
Tabela 2. Fator de Emissão default para fontes estacionárias em kg de GEE por TJ, em
base de poder calorífico inferior.

Preenchendo a tabela para o CO2
A= 3.109 Nm3/ano
B= 36.784 10-9 TJ/Nm3
C= A*B= 3.109 Nm3/ano x 36.784. 10-9 TJ/Nm3 = 1,10.105 TJ/ano
D= 56.100 kg CO2/TJ
E= C*D =1,10.105 TJ/ano x 56.100 kg CO2/TJ = 6,19 109 kg CO2/ano = 6,19 103 Gg
CO2/ano
Preenchendo a tabela para o CH4
A= 3.109 Nm3/ano
B= 36.784 10-9 TJ/Nm3
C=A*B= 3.109 Nm3/ano x 36.784. 10-9 TJ/Nm3 = 1,10.105 TJ/ano
D= 1 kg CH4/TJ
E= C*D= 1,10.105 TJ/ano x 1 kg CH4/TJ = 1,10.105 kg CO2/ano = 0,11 Gg CH4/ano
Em CO2eq = E x PAG = 0,11Gg CH4/ano x 25 = 2,75 Gg CO2/ano
Preenchendo a tabela para o N2O

A= 3.109 Nm3/ano
B= 36.784 10-9 TJ/Nm3
C=A*B= 3.109 Nm3/ano x 36.784. 10-9 TJ/Nm3 = 1,10 105 TJ/ano
D= 0,1 kg N2O /TJ
E= C*D=1,10.105 TJ/ano x 0,1 kg N2O /TJ = 1,10.104 kg N2O /ano = 0,011 Gg N2O /ano
Em CO2eq = E x PAG = 0,011 Gg N2O /ano x 298 = 3,28 Gg CO2/ano
Confirmação das estimativas
Um cálculo de verificação, utilizando o procedimento sugerido pela US EPA (Tabela 3),
mostra valores coerentes com os cálculos aqui realizados.
Fator de emissão da USEPA para CO2 = 120.000 lb/scf, ou 1.920.000 kg/106m3 de
combustível utilizado.
1.920.000 kg CO2/106 m3 de combustível x 3.109 m3/ano = 5,8 109 kg CO2/ano, ou
5,8 103 Gg CO2/ano.
36,8 kg CH4/106 m3 de combustível x
0,11 Gg CH4/ano.

3.109 m3/ano = 1,10 105 kg CH4/ano, ou

Tabela 3. Fatores de emissão para poluentes tradicionais e GEE a partir da queima de
Gás Natural. USEPA, AP-42, Natural Gas Combustion29.
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