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Leonídia cruz

E s t a m o s  fi n a l i z a n d o  a 
cons t rução  das  Us inas 
S o l a r e s  F o t o v o l t a i c a s 
ETESA 17,18,19, 20, 21 e 22 
localizadas em São João do 
Piauí-PI com capacidade de 
180MW. Já se passaram 
aproximadamente 15 meses 
desde o início das obras. A 
p r e v i s ã o  é  q u e  o 
empreendimento comece a 
operar em Fevereiro de 2020!

USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS ETESA
JOÃO DO PIAUÍ -PI



Durante este período, foram executados os 

serviços de topografia para demarcação das áreas 

autorizadas pelo licenciamento ambiental para 

receberem as intervenções das obras como 

escavação do solo, fundação e montagem das 

estruturas, o manejo e resgate da fauna silvestre, 

supressão vegetal, bem como a execução de 

outros Planos e Programas Ambientais. 

Janeiro/2020 - Edição I, Volume IV 

Figura 01: Atividades topográficas para delimitação das 

áreas liberadas para supressão vegetal.

Figura 03: Atividades de terraplanagem

Figura 04: Vista aérea do canteiro de obras.

Figura 02: Acompanhamento da Supressão de vegetação da 

UFV pela Equipe de Afugentamento e Resgate de Fauna.

PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS USINAS SOLARES 

FOTOVOLTAICAS (UFV) ETESA 17,18,19,20,21 e 22 

SÃO JOÃO DO PIAUÍ (PI)

Confira o que fizemos durante 
este período de implantação das 

Usinas Solares Fotovoltaicas! 



Atendendo às diretrizes do PBA, durante todo o 

período de construção da UFV a empresa Elecnor 

buscou priorizar a contratação de mão de obra local 

sempre que possível, evitando, desta maneira, a 

mobilização de pessoas de outras regiões do país. 

No mês de dezembro/2019, dos 372 funcionários 

efetivos que atuam no empreendimento (Figura 5), 

234 pertencem ao estado do Piauí (Figura 6).

Durante a Construção das Usinas Solares 
Fotovoltaicas de São João do Piauí foram 
realizadas 4 campanhas de Educação Ambiental e 
3 campanhas de Comunicação Social. Esta em 
janeiro/2020 é a 4ª campanha de comunicação 
s o c i a l  n e s t a  f a s e  d e  i m p l a n t a ç ã o  d o 
empreendimento. No período foram realizadas 
visitas às comunidades da área de influência do 
empreendimento nos municípios de São João do 
Piauí e Pedro Laurentino.

Figura 5: Histograma de mão de obra apresenta a quantidade 

de trabalhadores no período entre os meses de out/2018 a 

dezembro de 2019.

Figura 6: Quantitativo de mão de obra efetiva pertencente ao 

estado do Piauí.

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL
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AÇÕES E RESULTADOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Boletins informativos distribuídos 
durante as campanhas

Ouvidoria

Figura 7: Distribuição dos Boletins Informativos

Ÿ 500 (3ª campanha)

Ÿ 800 (1ª campanha)

Ÿ 1000 (4ª campanha) *

Total: 2.800 boletins distribuídos

Ÿ 500 (2ª campanha)

Figura 8: Registros de sugestões, dúvidas, reclamações 

na ouvidoria móvel.

Ÿ Total: 64 ouvidorias

Ÿ Ouvidoria Móvel: 18

Ÿ Ouvidoria Telefônica: 46 ligações



AÇÕES E RESULTADOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Spots veiculados nas rádios e outros 
veículos  de comunicação

Estabelecimento de parcerias em São 
João do Piauí e Pedro Laurentino 

Manifestações das caixas de sugestões

1ª campanha: 60 spots rádio durante a programação das 
rádios Rádio FM 95.5 Vale do Piauí em São João do Piauí e 
na Rádio Comunitária Terra Nova 92.1 FM em Pedro 
Laurentino.

Figura 9: Entrevista realizada na Rádio Educativa 96.7 FM 
localizada na sede de Pedro Laurentino.

Figura 11: Reuniões para estabelecimento de parcerias. 
Reunião com Secretário de Meio Ambiente do município de 
São João do Piauí.

Ÿ Lista de stakeholders: 24

Ÿ Total: 292 manifestações coletadas nas caixas de 
sugestões

Ÿ 3ª campanha: 4
Ÿ 2ª campanha: 117
Ÿ 1ª Campanha: 171

Figura 10: Caixas de sugestões instaladas em pontos 
estratégicos de Pedro Laurentino e São João do Piauí.

AÇÕES E RESULTADOS DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Comunicação e Regras de Convivência junto a 
População da AID;  Aspectos de Segurança e 
Saúde;  Cuidados com animais peçonhentos;  
Forma de Disposição dos resíduos de obras e 
pessoais;  Permitido e Proibido quanto aos aspectos 
socioambientais;  Prevenção de Doenças Tropicais 
e Doenças Sexualmente transmitidas;  Cuidados 
com o patrimônio histórico, cultural e arqueológico;  
Prevenção de incêndios florestais;  Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs), durante a 
atividade foram distribuídos preservativos e cartilhas 
informativas sobre os temas.

Durante a construção das Usinas Fotovoltaicas 
ETESA São João do Piauí foram realizadas ações de 
Educação Ambiental em escolas do ensino público, 
com os trabalhadores da obra através do Diálogo 
Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, 
(DDSMS) e comunidades na área de influência do 
empreendimento em Pedro Laurentino e São João 
do Piauí. Durante este período os temas abaixo 
foram trabalhados.: 

Diagnóstico Participativo (DSP)

Ÿ Reuniões participativas com aproximadamente 145 
moradores de 11 comunidades das áreas de 
influência do empreendimento.

Ÿ São João do Piauí: 75
Ÿ Pedro Laurentino:  70

Figura 12: Realização do DSP nas comunidades.

Oficina sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis
 (IST's) e Sustentabilidade Ambiental

F i g u r a  1 7 :   C a f é 

Educativo sobre ITS´s.

Ÿ 42 participantes e 

4 2  c a r t i l h a s 

distribuídas

20 livretos entregues

20 participantes e 
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AÇÕES E RESULTADOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Curso de Gestão Ambiental Curso de Educação Ambiental

Oficinas de Educação AmbientalCurso de Mobgrafia

Oficina de Prevenção de Incêndios Florestais Diálogo Diário de Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde (DDSMS)

Ÿ 18 participantes com entrega de material didático, CD 

com materiais complementares e certificados de 

participação.

Figura 13: Curso de Gestão Ambiental

Figura 15: Curso de Mobgrafia

Ÿ 40 alunos de Pedro Laurentino e São João do Piauí

Figura 18: Ação de Preservação de Incêndios Florestais 

na Comunidade Central.

Ÿ 20 participantes e 20 cartilhas distribuídas

Figura 19: IST's foi um dos temas abordados no 
DDSMS. Distribuição de preservativos para os 
colaboradores da obra.

Ÿ 96 treinamentos de integração
Ÿ 206 DDSMS durante período da obra 

Ÿ 141 alunos e 40 livretos de Educação Ambiental

Figura 16: Oficina de Educação Ambiental na Escola na 

sede de Pedro Laurentino

Figura 14: Aula prática de implantação de composteira.

Ÿ 30 participantes com entrega de aposti las, 
informat ivos de assuntos sobre Resíduos, 
Compostagem, Agricultura e Agroecologia
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A execução do Programa de Afugentamento e Resgate de fauna durante a construção da UFV foi uma 

importante ferramenta para a redução de impactos ambientais sobre a fauna. Antes e durante as obras, 

antes das intervenções na vegetação foi realizado o afugentamento de fauna.

PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

Procedimentos de
 biometria realizado por
 equipe especializada

Procedimentos de 
marcação realizado pela 

equipe de fauna do 
empreendimento.

Procedimentos veterinários
 realizados em estrutura 

adequada por profissional 
da equipe de fauna

Soltura animais resgatados 
na área de soltura definida, 
na área de reserva legal.

Procedimentos realizados 
pela equipe de fauna 
para os animais que 
vieram a óbito, para 
envio às instituições.

Figura 20: Registros de animais resgatados e afugentados e 

que vieram a óbito durante o período de construção da UFV

Figura 22:  Resgate de animal durante a supressão de 

vegetação ( Galea spixii).

Figura 21: Resgate de animal durante a supressão de 

vegetação ( Philodryas nattereri ).
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Resgate de germoplasma 
durante atividades de

 implantação das
 Usinas Solares. 

Baias de resíduos
 não perigosos

Caixa brooks de 5m³ 
para resíduos de inertes 

de construção civil.

Área de bota fora com 
topsoil reincorporado e 
vegetação em processo
 de regeneração na UFV

Área de bota fora com 
topsoil reincorporado e 
desenvolvimento  de 

técnicas de nucleação 
na UFV

Sistema de tratamento 
de efluentes da UFV.

Coletor para resíduos
 recicláveis em área 

de vivência.

Área de bota fora com 
topsoil reincorporado e 
vegetação em processo 
de regeneração na UFV

Área de bota fora com 
topsoil reincorporado e 
implantação de poleiros

artificiais na UFV

Manutenção de mudas 
em viveiro para 

posterior realocação.

Plantio de mudas do 
viveiro na área de 

reserva legal.

Rega de mudas na 
área de transplantio 

da reserva legal.

A execução do Programa de Conservação da Flora 
ocorreu durante a construção da UFV, do período 
de 24 de outubro de 2018 a 12 de março de 2019, 
sendo que algumas ações foram desenvolvidas até 
o mês de junho de 2019. Os trabalhos foram 
realizados antes, durante e depois da supressão de 
vegetação, com as indicações dos limites de onde 
ocorreriam as intervenções, primordialmente, as 
áreas das usinas fotovoltaicas, canteiro, 
subestação, as áreas de acessos e bota-fora. Este 
programa tem importância fundamental na coleta e 
propagação dos vegetais de importância atual ou 
potencial e sua reintrodução nas áreas onde estão 
sendo realizadas a recuperação ambiental. Para o 
resgate de flora, levaram-se em consideração as 
condições fitossanitárias e fisiológicas da planta, 
objetivando o maior sucesso na realocação, 
replantio e/ou produção de mudas.

Tabela 1: Resultados da execução do Programa de 
Conservação da Flora durante o período de construção da 
UFV. Fonte: BIOCORE, 2019

RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
DE CONSERVAÇÃO DA FLORA DA UFV

ATIVIDADES

Resgates de 
Germoplasma UFV

Realocação de 
indivíduos na 
Reserva Legal

ESPÉCIES

20

20 1562

1562 6.070,4 gramas

----------

MUDAS

MATERIAL 
ENVIADO PARA 

COLEÇÃO 
CIENTÍFICA

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO
 DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE 
ÁREAS DEGRADADAS
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PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO 
DA FLORA



Acompanhamento das 
atividades de supressão 

por biólogo da 
equipe fauna. 

Uso de fragmentos de 
rocha como dispositivo 
dissipador de energia.

Treinamento de Integração 
admissional

Acessos prontos 
com sinalização

Acompanhamento da 
atividade de supressão 
vegetal por profissionais 

da equipe de fauna.

Área de vivência 

com coletores 

seletivos, sanitário 

e kit de mitigação

Sinalização de 

segurança instalada 

em pontos 

estratégicos nos 

acessos internos.

Limpeza da área de torre
 com acompanhamento 

de biólogo da 
equipe fauna.

Coleta de dados de
 implementação do

 programa nos pontos 
cadastrados para 
monitoramento.

Diálogo semanal de
 segurança, meio

 ambiente e saúde

Umectação das
 vias internas

Acompanhamento de 
botânica para liberação 
das áreas de supressão.

Coletores seletivos 

nas frentes de 

serviços.

Implantação de dispositivo 
de contenção de erosão 

PROGRAMA DE CONTROLE 
DE DESMATAMENTO

PROGRAMA AMBIENTAL 
PARA CONSTRUÇÃO

PROGRAMA DE MONITORAMENTO 
DE PROCESSOS EROSIVOS

A Ouvidoria telefônica continua!
Não deixem de tirar as dúvidas 

e registrar sugestões.
A ligação é gratuita!

Ouvidoria telefônica:

Ÿ Uso de rodovia pavimentada, implantação dos 
acessos internos e umectação de vias na área da 
UFV. 

Ÿ Integrações para todos os colaboradores e 
diálogos de segurança, meio ambiente e meio 
ambiente e saúde.

Ÿ Nas frentes de serviços foram disponibilizadas 
tendas de vivências, receptores de resíduos, kits 
de mitigação ambiental e placas de sinalização na 
UFV.
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A ouvidoria telefônica funciona de 
segunda a sexta das 9h ás 18h.
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