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1.INTRODUÇÃO

 

Este parecer tem o objetivo de avaliar o plano de trabalho (0104975/0104997), necessário para
obtenção da Autorização de captura, Coleta e transporte de Fauna (ACCT), requisito para início
das amostragens de fauna e elaboração do Estudo de Impacto  Ambiental (EIA).

Os requisitos mínimos foram determinados no Termo de Referência (TR) (0253494 ;V.I. pag.87 ).
Contudo, também serão avaliados os aspectos técnicos do projeto relativos à metodologia
proposta.

O empreendimento trata-se da Usina Eólica Bojuru (Proc. 02001.007467/2015-91) , com
potência prevista de 378 MW(126 aerogeradores) e de sua Linha de Transmissão (128,23 km)
até a subestação SE Povo Novo 230 kV; e tem como interessado o empreendedor, Complexo
de Geração Eólica Bojuru (CNPJ: 14.763.333/0001-87).

É prevista a instalação das unidades geradoras na região Bojuru, em São José do Norte/RS. A
linha de transmissão, prevê trechos nas cidades de São José do Norte/RS e Rio Grande/RS.

 

2.IDENTIFICAÇÃO

Empresa:

Razão Social: Complexo de Geração Eólica Bojuru Ltda. (CNPJ: 14.763.333/0001-87)

Rua Vera Linhares, 2845. Itacorubi. Florianópolis. CEP: 88034-700.

Contato: Sérgio Augusto Costa. (48) 3231-9100

CTF: 6.300.005 (Irregular)

 

Consultoria:

Razão Social: BioImagens Consultoria Ambiental Ltda. (CNPJ: 09.248.913/0001-04).

Rua Ponta Porã, 156. Bairro Jansen. Gravataí. Rio Grande do Sul. CEP:[ausente]

Contato: Vanda Simone da Silva Fonseca. (51) 3273-17980

 

Equipe Técnica:

Parecer Técnico 14 (0259201)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 1



Nome Especialidade CPF CTF R.Classe
Regularidade

/ CTF

Israel A. Fick
Mastozoólogo
/Coordenador

766.970.020-
34

543275 34475-3
Regular

(17/08/2017)

Rafael R.
Dalssoto

Herpetólogo
019.049.610-

02
5806076 88556-3

Regular
(17/08/2017)

Marcelo Burns Ictiólogo
946.810.150-

91
3410280 41553-3

Regular
(26/07/2017)

Jonas John Ornitólogo [Ausente] [Ausente] 110350-3  

Leonardo R.
Vilagran

Mastozoólogo
973.852.120-

34
2569450 [Ausente]

Regular
(17/08/2017)

Tabela 1. Dados e Informações da equipe técnica. Consulta de regularidade realizada em
19/06/2017.

Em razão da ausência do certificado de regularidade (CR) e CPF do profissional, Jonas John,
não foi possível realizar consulta e confirmação. Informa-se que a consulta é feita somente
através do número do CPF.

Informa-se também que o CTF do empreendedor, Complexo de Geração Eólica Bojuru Ltda
encontra-se irregular.

 

3.ANÁLISE TÉCNICA

 

3.1 Caracterização da área

De acordo com plano de trabalho apresentado (0104975/0104997), o local previsto para
instalação do empreendimento é região litorânea com vegetação herbácea rasteira, na qual
ocorrem capões de restinga e áreas úmidas. Existe predomínio de plantação de arroz; há
também a presença de exóticas (pinus) e áreas de dunas.

Não foi apresentado mapa das fitofisionomias da área de estudo, impossibilitando a avaliação
dos pontos amostrais em relação à paisagem e sensibilidade ambiental. Também está ausente
a caracterização ambiental, em âmbito regional e nacional, com inexistência da exposição dos
limites de unidades de conservação e áreas de interesse para conservação estabelecidas pela
legislação ou por instituições reconhecidas.

O local escolhido para implantação do empreendimento, a região da lagoa dos patos possui alta
relevância ambiental. De acordo com o mapa de áreas prioritárias para conservação (Figura 1.),
a zona é classificada com prioridade “extremamente alta”. Esse mapa é oriundo do Decreto nº
5.092, de 21 de Maio de 2004, e estabelecido na portaria  nº 126, de 27 de Maio de 2004, assim
devendo ser considerado nos projetos licenciados nesta autarquia.
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Figura 1. Mapa de áreas prioritárias para conservação. Vista aproximada da região da lagoa
dos patos.(QGIS 2.18.7).

 

Em consulta ao Relatório anual de rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil
(2016), foi constatado que o empreendimento encontra-se próximo à áreas de reprodução de
concentração de espécies e indivíduos da avifauna, com a linha de transmissão interceptando
alguma dessas áreas (Figura 2). Esse relatório é produzido pela CEMAVE/ICMbio, em
atendimento à  CONAMA 462, de 24 de julho de 2014, que estabeleceu procedimentos para o
licenciamento ambiental de empreendimentos eólicos em superfície terrestre.

Ademais, a zona também está próximo de duas IBAs (Important Bird and Biodiversity Areas). A
IBA, Parque nacional lago do peixe (COD: BR228) e IBA, Estuário laguna dos patos (COD:
BR231), esta última interceptada pela linha de transmissão.

Considerando que a avaliação de impactos ambientais sobre a avifauna é um dos fatos mais
relevantes para empreendimentos eólicos, as informações expostas acima devem ser
consideradas no plano de trabalho de levantamento de fauna, auxiliando na escolha das áreas
amostrais.

 

.
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Figura 2. Mapa do Relatório anual de rotas e áreas de concentração de aves migratórias no
Brasil (2016) ICMbio/CEMAVE - (QGIS 2.18.7).

 

3.2 METODOLOGIA

 

De acordo com TR (0253494 ;V.I. pag.87 ), o estudo de impacto ambiental deverá estudar no
mínimo os seguintes grupos da fauna: Ictiofauna, Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna. Nas
Tabelas 2, 3, 4 e 5  segue o resumo da metodologia proposta para a amostragem desses
grupos.

Obs. Período de monitoramento foi descrito separadamente do esforço amostral, apenas por
questões de clareza.

 

Ictiofauna: O plano de trabalho concentrou-se na identificação de áreas úmidas e no
levantamento de peixes na Família rivulidae. Nessa família encontram-se os peixes anuais.
Seus ovos permanecem em estado de dormência durante o período de secas, eclodindo nas
estações chuvosas. Muitas espécies dessa família estão ameaçadas de extinção, em razão da
destruição das áreas úmidas. Assim, foi estabelecido o Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Peixes Rivulídeos Ameaçados de Extinção (PAN) através da Portaria ICMbio
nº 198, Junho de 2013. A portaria dispõe, entre os seus objetivos:

 

Realizar esforços para garantir a proteção dos biótopos remanescentes na região de
distribuição das espécies de peixes rivulídeos focais do PAN, impedindo que sejam
alterados ou suprimidos em decorrência de atividades agrosilvopastoris, da implantação
de empreendimentos (como barragens, açudes, rodovias, parques eólicos, portos,
complexos hoteleiros e outros) e da urbanização.

.
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Devido a suas características biólogicas, o  período para realização das amostragens devem ser
realizados nos meses chuvosos nas áreas úmidas. Muitas dessas áreas só podem ser
identificadas durante esse período, dificultando a seleção das áreas de amostragem. Na
proposta apresentada no plano de trabalho são previstos 28 pontos amostrais, a maioria deles
na região de instalação dos aerogeradores. Entretanto, em uma pesquisa no site speciesLink
(http://splink.cria.org.br/), foi indenficado diversos registros de peixes dessa família, em sua
maioria, próximos ao trajeto da linha de transmissão (Figura 3). Logo, orienta-se que o
empreendedor inclua esses pontos na amostragem e também realize buscas em áreas
próximas.

 

Técnica Equipamento Esforço amostral Período Turno

Coleta Ativa
Puça(60x60)

Rede de arrasto (2mx80m)
28 pontos

Mensal
Jun-set (2017)  

 

Tabela 2. Resumo da metodologia proposta para levantamento de Ictiofauna.

 

Figura 3. Mapa de registros de peixes da família Rivulidae nas cidades de São José do
Norte/RS e Rio Grande/RS - Dados: speciesLink (QGIS 2.18.7).

 

Herpetofauna: A herpetofauna é nomenclatura utilizada para reunir répteis e anfíbios.  Os
métodos para amostragem desses grupos são semelhantes, assim, é comum que o estudo seja
realizado em conjunto.

A metodologia proposta está adequada, contudo existem poucos pontos de monitoramento para
avaliação do impacto da linha de transmissão. Orienta-se que também seja avaliada presença
de herpetofauna, em especial anuros, nas áreas onde serão amostradas a Ictiofauna.

 

Técnica Equipamento Esforço amostral Período Turno
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Técnica Equipamento Esforço amostral Período Turno

Anfíbios     

Registro auditivo   jun-set (2017)  

Anfíbios/Répteis     

Busca Ativa  60min/transecção jun-set (2017) 14h-22h

Encontro Ocasional   jun-set (2017)  

Tabela 3. Resumo da metodologia proposta para levantamento de herpetofauna.

 

Avifauna: Este é o grupo da fauna de maior interesse na avaliação de impacto ambiental, em
razão dos tipos de impactos previstos para o projeto em análise, e pela características
ambientais da região, conforme descrito no tópico acima.

Soma-se a isso,  a atividade do plantio de arroz desenvolvida no entorno, que é um atrativo para
um grande quantidade de aves, o que pode aumentar o risco de colisão contra os
aerogeradores.

Com exceção da metodologia aplicada para amostragem de aves noturnas, não há objeções
sobre as técnicas propostas no plano. Para amostragens de aves noturnas foi proposta uma
técnica de “busca ativa em automóvel”, não há registro do uso desta técnica nos projetos
avaliados anteriormente por essa coordenação. Além disso, técnicas de amostragens que
dependem da habilidade do pesquisador precisam ser executadas com mínimo de influência
externa. A realização da identificação das aves através do som e visão, durante a noite, e em
movimento, gera dúvidas sobre sua eficiência. Ademais, o trânsito em baixa velocidade pode
gerar riscos para segurança dos profissionais e dos usuários da via.

Orienta-se que seja solicitado ao empreendedor que encaminhe outra proposta para
monitoramento de aves noturnas. Além das aves regionais, a metodologia deve ser capaz de
identificar aves migratórias.

Aconselha-se também, a solicitação do registro da direção de migração dos grupos
identificados, essa informação é necessária para desenvolvimento das medidas de mitigação, e
após instalação do empreendimento, verificar se houve alteração no padrão migratório.

 

Técnica Equipamento Esforço amostral Período Turno

Registro em transecto (visual/Auditivo)  600m x 200m jun-set (2017)  

Registro em ponto fixo  14 pontos jun-set (2017)  

“Busca Ativa” Veículo  jun-set (2017) 18:30 - 0:00

Tabela 4. Resumo da metodologia proposta para levantamento de Avifauna.

 

Mastofauna:  Novamente, com exceção da busca ativa por veículos, não há objeções. Os
problemas desse método já foram descritos no tópico acima.

Orienta-se que seja solicitado ao empreendedor que encaminhe outras técnicas de amostragem
de animais noturnos, como  uso de armadilhas fotográficas.

Em relação às buscas por carcaças na rodovia, essas devem ser realizadas durante o dia.

 

Técnica Equipamento Esforço amostral Período Turno

Fossoriais     

Busca ativa  
500m

10 transectos por bloco
jun-set (2017)  

Quirópteros     

Captura em rede de neblina Rede de Neblina
4 redes

9m x 2,5m
jun-set (2017)  

Registro Ultrassom Ultrassom peterssom D200
500m

8 transectos
jun-set (2017)  

Pequeno porte     

Busca Ativa  
600m

5 transectos
jun-set (2017)  

Coleta passiva
Armadilha Sherman

(25cm x 7,5 cm x 9 cm)
120 Armadilhas jun-set (2017)  
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Busca ativa Veículo 75km jun-set (2017) Noite

Registros ocasionais   jun-set (2017)  

Tabela 5. Resumo da metodologia proposta para levantamento de Mastofauna.

 

Periodicidade das análises:

No plano de trabalho foi proposta a realização de amostragens mensais entre os meses de
junho e setembro. Esse cronograma está em desacordo com estabelecido no Termo de
Referência (TR). No TR é prevista realização de amostragens mensais para avifauna e
quiropterofauna, e trimestrais para os demais grupos, ao longo de um ano. Apenas as
amostragens dos peixes anuais necessitam ser realizadas de junho a setembro.

Orienta-se que solicite ao empreendedor que encaminhe cronograma de 1 ano de
monitoramento, informando o dia de início e fim de cada etapa. Informações obtidas em
monitoramentos anteriores poderão apenas ser utilizadas como dados secundários na
elaboração do EIA.

 

3.3 CONCLUSÃO

Em razão da necessidade de algumas adequações no plano de trabalho, principalmente no
cronograma de execução do monitoramento, em desacordo com o Termo de Referência (TR),
orienta-se a reprovação do plano, e em consequência, a não emissão da ACCTMB até que
sejam executadas as ações sugeridas abaixo.

 

1. Regularizar o CTF da empresa e encaminhar os dados faltantes do profissional, Jonas
John.

2. Apresentar mapa da fisionomia da área de estudo, contendo os principais aspectos
ambientais (Tipo de vegetação, atividade produtiva, áreas úmidas, dunas, área
antropizada etc.)Enviar também em formato shapefile.

3. Adicionar pontos de monitoramento considerando o mapa Relatório anual de rotas e áreas
de concentração de aves migratórias no Brasil.

4. Adicionar pontos de monitoramento considerando os registros de peixes anuais do
speciesLink.

5. Descrever de forma objetiva, a técnica de amostragem, esforço amostral, equipamentos,
período e turno.

6. Encaminhar mapa no formato shapefile do empreendimento, e de todos os pontos
amostrais e transectos.

7. Apresentar proposta de monitoramento noturno de mastofauna e avifauna.

8. Registrar direção dos grupos das aves migratórias.

9. Apresentar cronograma de 1 ano de monitoramento, informando o dia de início e fim de
cada etapa.

 
 

Atenciosamente,
 

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA, Analista
Ambiental, em 22/06/2017, às 17:38, 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 0259201 e o código
CRC E97EB506.
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Referência: Processo nº 02001.007557/2015-81 SEI nº 0259201
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