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1. TRATATIVAS DOS ITENS DE PAUTA E ENCAMINHAMENTOS:

1.1. Esta reunião teve como obje vo a apresentação sucinta dos resultados do estudo
ambiental do Complexo de Geração Eólica Bojuru e seus sistemas associados (tais como subestação e
linha de transmissão).

1.2. O empreendimento, resumidamente, se localiza em São José do Norte, próximo a vila de
Bojuru/RS. É compreendido por 17 parques eólicos e um total de 455 MW de potência instalada e 130
aerogeradores. A linha de transmissão se ligará à Subestação Povo Novo.

1.3. Após caracterização técnica do empreendimento, dados do diagnós co, do prognós co
e alguns programas ambientais foram apresentados. Foram destaques a possibilidade de colisão da
avifauna, com especial atenção às espécies migratórias e ameaçadas, e os riscos de colisão e
barotrauma nos quirópteros, bem como as medidas mi gatórias para solucionar esses pontos
negativos.

1.4. Finalizada a apresentação, o Ibama esclareceu que, após o protocolo do estudo,
necessita designar equipe para realização do check-list e, em caso de aceite do Estudo, para a análise
técnica. Informou que a equipe da DENEF é reduzida e está comprome da com outras demandas,
sendo necessário consultar a disponibilidade de analistas dos NLAs - Núcleos de Licenciamento
Ambiental.

1.5. O empreendedor ques onou sobre o momento do pagamento para a liberação da
Licença, sendo informado que, após análise técnica e assinatura pelo Presidente do Ibama, é gerada
uma GRU na qual constam os valores da análise e da Licença - determinados por regulamentação
específica. O Ibama informará o normativo, solicitado pelo empreendedor.

1.6. Sobre a realização da Audiência Pública neste momento de pandemia, o Ibama informou
que aguarda a publicação de Resolução Conama específica e regulamentação interna para atender as
demandas atuais.

1.7. Em relação aos prazos, o empreendedor informou que tem como expecta va a emissão
da Licença para o primeiro trimestre de 2021, considerando a previsão de não-realização de leilões
ainda em 2020.

Documento assinado eletronicamente por URSULA DA SILVEIRA CARRERA, Analista Ambiental,
em 22/10/2020, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 8466487 e o código
CRC 670491D1.

Referência: Processo nº 02001.007557/2015-81 SEI nº 8466487
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