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OFÍCIO Nº 37/2021/DENEF/COHID/CGTEF/DILIC

Brasília, 02 de março de 2021.

Ao Senhor
Sergio Augusto da Costa
Diretor
COMPLEXO DE GERAÇÃO EÓLICA BOJURU LTDA.
Rua Vera Linhares de Andrade, 2845.  Itacorubi
CEP: 88034700 – Florianópolis / Santa Catarina
e-Mail: sergio.costa@vilco.net.br
 
 

Assunto: Aceite dos Estudos Ambientais.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.007557/2015-81.

 

1. Informo que o Parecer Técnico nº 46/2020-DENEF/COHID/CGTEF/DILIC, Parecer Técnico
nº 1/2021-NLA-RS/DITEC-RS/SUPES-RS e Despacho nº 9353927/2021-DENEF/COHID/CGTEF/DILIC,
analisaram os estudos ambientais enviados para análise de viabilidade ambiental referente ao
processo de licenciamento do Complexo Eólico Bojuru. Os estudos apresentados atendem ao que foi
solicitado no  Termo Referência (TR) emi do (3506251 - Volume único, páginas 156 a 191/223) ,
estando o Diagnós co Ambiental do empreendimento apto para a análise de mérito pela equipe
técnica.

2. Para publicação do Edital de Aceite de estudo de impacto ambiental no Diário Oficial da
União é necessário que seja comunicado ao Ibama, quais os locais em que o RIMA estará disponível
para consulta pública (em meio físico e eletrônico). 

3. O Ibama informa que,  no período de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de
publicação deste Edital, poderá ser solicitada a realização de Audiência Pública, conforme determina a
Resolução Conama nº 009, de 03 de dezembro de 1987.

3.1. Devido a pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), e da necessidade de se realizar
Audiências Públicas dos empreendimentos com processo de Licenciamento Ambiental Prévio em
andamento, foi publicado a Resolução CONAMA n° 494 de 11 de agosto de 2020 (9416089), que
estabelece, em caráter excepcional e temporário, nos casos de licenciamento ambiental, a
possibilidade de realização de audiência pública de forma remota, por meio da Rede Mundial de
Computadores. A Resolução estabelece em seu Art. 3º, que o órgão ambiental competente definirá os
procedimentos técnicos rela vos à realização de Audiência Pública Virtual, de modo a garan r a
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procedimentos técnicos rela vos à realização de Audiência Pública Virtual, de modo a garan r a
efe va par cipação dos interessados, conforme previsto na legislação, devendo ser observados os
seguintes passos:

I - ampla divulgação e disponibil ização do conteúdo do produto em análise e do seu referido
RIMA;

II - viabil ização, observada a segurança sanitária dos par cipantes, de ao menos um ponto de
acesso virtual aos diretamente impactados pelo empreendimento e, caso se faça necessário,
de outros pontos, conforme a análise do caso pela autoridade l icenciadora;

III - Discussão do RIMA;

IV - esclarecimento das dúvidas; e

V - recebimento dos participantes das críticas e sugestões.

3.2. Também estabelece em seu Art. 2º a manutenção do regramento previsto na Resolução
CONAMA nº 9/87 para a Audiência Pública Remota. 

3.3. O IBAMA, através da Diretoria de Licenciamento Ambiental - Dilic, visando atender o
Art. 3º da supracitada Resolução, emi u o Procedimento Organizacional Padrão n° 6 de 21 de agosto
de 2020 (9416116), para regulamentar a realização de audiências públicas virtuais no âmbito dos
processos de licenciamento ambiental federal, durante o estado de calamidade pública reconhecido
oficialmente no Brasil por meio do Decreto Legisla vo nº 06, de 20 de março de 2020, que autoriza o
Poder Público a adotar condutas temporárias e excepcionais, a fim de superar uma situação de crise,
conforme previsto na Resolução Conama nº 494/2020.

4. Solicitamos ainda que o requerimento para emissão da Licença Prévia seja realizado via
sistema SisG-LAF, com acesso realizado por meio do portal GOV.BR, seguindo as orientações
disponíveis no link (https://www.ibama.gov.br/laf/procedimentos-servicos/etapas-do-licenciamento-
ambiental-federal). Caso as informações disponíveis no referido site não sejam suficientes, as dúvidas
restantes poderão ser endereçadas para os e-
mails siga.sede@ibama.gov.br e dilic.sede@ibama.gov.br.

  

Atenciosamente,

 

EDUARDO WAGNER DA SILVA
CHEFE DE DIVISÃO

 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO WAGNER DA SILVA, Chefe de Divisão, em
02/03/2021, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 9415835 e o código
CRC 2F3008F5.
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