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Empreendimento: Complexo de Geração Eólica Bojuru.

Interessado: COMPLEXO DE GERAÇÃO EÓLICA BOJURU LTDA.

Assunto/Resumo:  Check-list do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Complexo de Geração Eólica
Bojuru - Meio Biótico. 

 

1. INTRODUÇÃO

2. Por meio do Parecer Técnico nº 46 (SEI 8250580) o IBAMA concluiu pela não
adequação do EIA/RIMA para uma análise de mérito, devolvendo os estudos ao empreendedor para
as adequações necessárias e reapresentação ao órgão ambiental. 

3. Os estudos de ajuste foram protocolados por meio dos seguintes documentos: 

Relatório de atendimento ao Parecer Técnico nº 46 (SEI 8913886);

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA (SEI 8913887);

Mapas em formato pdf (SEI 8913888);

Planilha de fauna em formato xlsx (SEI 8918705) e xml (SEI 8918706);

Arquivos shapefile (SEI 8907615, 8907617, 8907618, 8907620 e 8907621).

4. Considerando os procedimentos do licenciamento ambiental, a equipe que subscreve
este parecer realizou a análise de correspondência (Check-list) entre o que foi solicitado do Parecer
Técnico nº 46 e o que foi apresentado, com relação ao meio biótico. 

5. CHECK-LIST do EIA 
5.1. Abordagem metodológica: Foram fornecidas as camadas vetoriais georreferenciadas
dos mapeamentos realizados. Os mapas também foram fornecidos individualmente em formato pdf e
jpg, com resolução adequada para visualização e análise. A correspondência entre cada figura e as
respectivas camadas vetoriais é apresentada junto aos Quadros 1 ao 5 do Relatório SEI 8913886.

5.2.  Diagnóstico do meio biótico: 

5.3. As Unidades de Conservação foram caracterizadas.

5.4. As Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade foram abordadas às páginas
26-27 do documento SEI 8913886. No entanto, cabe salientar que a análise apresentada se refere ao
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Mapeamento de rotas de aves migratórias previsto na Resolução CONAMA nº 462/2014 (Art. 3, § 3º, V
– Relatório Anual de Rotas e Áreas de Concentração de Aves Migratórias / ICMBio), e não às Áreas
Prioritárias para Conservação, U lização Sustentável e Repar ção de Bene cios da Biodiversidade
Brasileira - 2ª Atualização, definidas pela Portaria MMA nº 463, de 18 de dezembro de 2018, conforme
Decreto Federal nº 5.092/2014. Dada a disponibilidade de acesso público ao mapeamento, não fica
inviabilizada a análise do EIA, porém antecipa-se a potencial necessidade de complementações devido
à equivocada abordagem do tema, o qual foi solicitado pelos itens 3, 5.3 e 10 do Termo de Referência.

5.5. Com relação ao tópicos referentes à flora, o ajuste do EIA apresentou o levantamento
da cobertura vegetal referente à Linha de Transmissão (LT) com base em dados primários,
contemplando avaliação e mapeamento dos fragmentos florestais e respec vos estágios
sucessionais, assim como o estudo fitossociológico, a exemplo do que havia sido realizado para a área
do Complexo Eólico. A cobertura vegetal no traçado da LT foi mapeada. Foi indicada a extensão e
proporção ocupada pelas diferentes fitofisionomias considerando uma faixa de servidão de 50 m para
a linha (Quadro 3 do Relatório SEI 8913886) e uma área de influência de 1 km no caso do CE Bojuru
(Tabela 6 do mesmo Relatório).

5.6. Foram avaliados os potenciais corredores ecológicos e refúgios de fauna, sendo
iden ficados dois corredores ecológicos principais, relacionados à avifauna e aos roedores
ctenomídeos tuco-tucos. 

5.7. Foram mapeados os locais com espécimes vegetais ameaçados de ex nção e/ou
protegidos legalmente.

5.8. Foi apresentado o percentual de cobertura do campo com espécies vegetais na vas e
exóticas e a avaliação da riqueza de espécies.

5.9. Foi apresentada a Planilha de Dados da Biota, em meio digital, conforme modelo
disponível em http://www.icmbio.gov.br/sisbio/dados-de-licenciamento.html, contemplando
adequadamente 10.450 registros de 23.742 espécimes.

6. CONCLUSÃO

7. Os estudos de ajuste apresentados atendem ao que foi solicitado no Parecer Técnico nº
46, estando o Diagnóstico do meio biótico apto para a análise de mérito. 

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por MAINA ROMAN, Analista Ambiental, em
18/02/2021, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MOZART DA SILVA LAUXEN, Analista Ambiental, em
18/02/2021, às 15:10, 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 9328145 e o código
CRC 1A71BCA7.

Referência: Proces s o nº 02001.007557/2015-81 SEI nº 9328145

Parecer Técnico 1 (9328145)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 2

http://www.icmbio.gov.br/sisbio/dados-de-licenciamento.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
file:///controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Parecer Técnico 1 (9328145)

