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1.INTRODUÇÃO

O empreendimento trata-se da Usina Eólica Bojuru (Proc.02001.007557/2015-81) , 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.

Este parecer tem o objetivo de apresentar subsídios técnicos para consulta jurídica sobre a
viabilidade de licenciamento ambiental de maneira individual do parque eólico e a linha de
transmissão de uso exclusivo.

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Local escolhido para implantação do projeto é a região da lagoa dos patos, área prioritária para
conservação classificada como “extremamente alta” de acordo  Decreto nº 5.092, de 21 de Maio
de 2004, e portaria  nº 126, de 27 de Maio de 2004 (MMA).

O projeto do parque eólico prevê a instalação de 126 aerogeradores, com potência prevista de
378 MW, no município de São José do Norte/RS, na região de Bojuru.

Segundo, o documento " Justificativas para Licenciamento Ambiental - Competência do
IBAMA" (0253494, fl. 40), existem 2 possíveis trajetos para linha de transmissão. Contudo, neste
parecer, para análise, será apenas considerado o trajeto prioritário. Nessa proposta, a Linha de
Transmissão (LT) de uso exclusivo intercepta os municípios de São José do Norte/RS e Rio
Grande/RS, com trecho submarino de aproximadamente 1,5 km, na lagoa dos patos, entre os
dois municípios. O trajeto aéreo da linha possui 93 km de acordo com documento citado acima
(0253494, fl. 46) ou 128,23 km de acordo com a Ficha de Caracterização de
Atividade (FCA)( (0253494, fl. 16), até a  subestação Povo Novo em Rio Grande/RS.

Figura 1.Imagem (Google Earth) da região da lagoa dos patos, local proposto para instalação do
Parque Eólico Bojuru e Linha de transmissão.
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Figura 2.Imagens (Qgis) da região da lagoa dos patos, região proposta para instalação do
Parque Eólico e Linha de Transmissão,  destaque para as fronteiras dos municípios.

 

 

3. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA

O subsídio técnico para análise de competência foi exposto no parecer 02001.002801/2016-09
COEND/IBAMA (0253494, fl. 65), concluindo pelo licenciamento ambiental em nível federal,
contudo apontou incertezas no conceito de zona terra-mar.

Segundo Decreto 8437 de 2017, art 3ª, Inciso VI, será de competência federal o licenciamento
ambiental de usinas eólicas, no caso de empreendimentos e atividades offshore e zona de
transição terra-mar. Entretanto, segundo parecer citado, não há “normativas institucionalmente
aplicáveis, de definição de zona de transição terra-mar”.

 

4. AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

No âmbito da avaliação de impacto ambiental, o fracionamento do projeto para fins de
licenciamento de ambiental dificulta a análise técnica ao impossibilitar a avaliação completa dos
impactos previstos. Impactos cumulativos ou sinérgicos podem ser ignorados ou sub-avaliados
na análise de um estudo de impacto ambiental que apresente apenas informações do parque
eólico ou LT. Além disso, dificulta a percepção dos impactos ambientais por parte da população.
Assim, podendo gerar falsa impressão de ausência de impacto , caso apenas a estrutura não
abordada no estudo ambiental afete sua região.

Atenta-se que os impactos ambientais das duas estruturas, tanto na instalação quanto na
operação do empreendimentos são semelhantes.  Dentre os impactos, destacam-se os sobre a
avifauna, em especial durante o período de operação, em que comumente ocorrem choques de
aves contra a linha de transmissão e aerogeradores. Soma-se a isso, a sensibilidade ambiental
 e importância da região para migração e reprodução da aves. Assim, é recomendado que
análise técnica seja realizada no empreendimento completo, de forma a abranger os impactos
ambientais em sua totalidade.

Por fim, deve-se considerar, que o processo de licenciamento ambiental não gera direito à
licença ambiental, e que a eventual recusa de emissão de licença prévia ambiental para alguma
das estruturas pode inviabilizar a implantação do empreendimento em razão da
interdependência do projeto.

 

5.CONCLUSÃO

Considerando, os argumentos expostos no parecer sobre avaliação de impacto ambiental e que
o Decreto 8437 de 2017, em art.2º  dispõe que:

XXX - sistema de geração de energia elétrica - sistema de transformação em energia elétrica de
qualquer outra forma de energia, seja qual for a sua origem, e suas instalações de uso
exclusivo, até a subestação de transmissão e de distribuição de energia elétrica,
compreendendo:

d) usina eólica - instalações e equipamentos destinados à transformação do potencial cinético
dos ventos em energia elétrica.

Orienta-se que não seja realizado o fracionamento do projeto para fins de licenciamento
ambiental. Contudo, em vista da vontade expressa pelo empreendedor (0319505; 0368651) e do
posicionamento técnico adotado sobre o tema no parecer 02001.002801/2016-09
COEND/IBAMA (0253494, fl. 65), aconselha-se realizar consulta jurídica sobre a possibilidade
da realização de licenciamento ambiental do parque eólico e da Linha de transmissão de
maneira individual para obtenção da Licença Prévia.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8437.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8437.htm


 

 

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA, Analista
Ambiental, em 14/07/2017, às 11:29, 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 0345468 e o código
CRC A1682438.

Referência: Proces so nº 02001.007557/2015-81 SEI nº 0345468
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