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1. INTRODUÇÃO

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.

Através do documentos 0104975 e 0104997, foi enviado o  plano de trabalho (0104975/0104997)
necessário para obtenção autorização de captura, Coleta e transporte de Fauna (ACCT), requisito para
início das amostragens de fauna e elaboração do Estudo de Impacto  Ambiental (EIA). O pedido foi
avaliado no Parecer Técnico 14 (0259201), que recomendou a reprovação do plano de trabalho e
sugeriu ações para sua adequação.

Este parecer tem o obje vo de reavaliar o plano de trabalho após as adequações sugeridas no parecer
supracitado. Assim, como a viabilidade do uso dos dados de levantamento de fauna ob dos entre
2014 e 2015, na área do parque eólico (0420626).

 

2. ANÁLISE

Abaixo serão avaliados o cumprimentos das complementações solicitadas no parecer 14  (0259201):

 

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

Foi informado através do documento sei: 0420444, que não foi possível realizar a regularização do CTF
da empresa. Orienta-se encaminhar memorando ao setor responsável, informando o problema
relatado pelo empreendedor.

Os dados faltantes do profissional, Jonas John foram encaminhados e seu CTF encontra-se regular.

 

status de atendimento: Atendido parcialmente

2.2. Apresentar mapa da fisionomia da área de estudo, contendo os principais aspectos
ambientais (Tipo de vegetação, a vidade produ va, áreas úmidas, dunas, área antropizada etc.)
Enviar também em formato shapefile.

Os mapas das fitofisionomias foram apresentados no documento sei: 0368596 (pag 8-26), assim
como, os arquivos shapefiles no documentos sei 0368678 e 0420688.

 

Status de atendimento: Atendido
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2.3.Adicionar pontos de monitoramento considerando o mapa Relatório anual de rotas e áreas
de concentração de aves migratórias no Brasil.

As informações sobre o posicionamento das áreas amostrais de avifauna foram expostas nos mapas
apresentados no documentos 0368596 (pag.130-138) e 0420626, em que foram considerados os
mapas solicitados neste tópico.

 

Status de atendimento: Atendido

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

Os mapas apresentados os pontos de amostragem e áreas de interesse foram apresentados no
documento sei:  0368596 (pag. 123 - 125).

 

Status de atendimento: Atendido.

2.5.Descrever de forma obje va, a técnica de amostragem, esforço amostral, equipamentos,
período e turno.

Este tópico não foi atendido. As informações foram apresentadas da mesma maneira e não houve
acréscimo significativo de informações sobre esse tema.

 

Status de atendimento: Não atendido.

 

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

Os arquivos shapefiles foram encaminhados. documentos sei: 0368678 e 0420688.

 

Status de atendimento. Atendido

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

As informações sobre a avifauna foram encaminhadas nos documentos, 0368596 (pag. 30) e 0420444.
Neste foi estabelecida a metodologia de busca ativa em ponto fixo e transecções noturnas.

Em relação à mastofauna, será man da a busca a va com veículos em conjunto com busca a va em
transecções

Segundo o empreendedor, não serão realizados registros por armadilha fotográfica em razão do risco
de dano ou furto dos equipamentos.

 

Status de atendimento: Atendido

 

2.8.Registrar direção dos grupos das aves migratórias.

Foi incluído no plano de trabalho, trechos sobre a avaliação de rotas migratórias de aves diurnas
(0368596)  e noturnas (0420444), considerando o sen do das rotas de migração em especial a par r
dos pontos amostrais próximos às áreas de concentração de espécies e reprodução.

 

Status de atendimento: Atendido.

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

A avaliação do atendimento ao cronograma será avaliado em tópico específico descrito abaixo.

 

3. CRONOGRAMA PROPOSTO

 

O cronograma apresentado pelo empreendedor para a realização do levantamento de fauna para
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental compreendeu o período entre julho e agosto de 2017(
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Tabela 1). Contudo, esse cronograma con nua em desacordo com TR  (0253494 ;V.I. pag.87 ), ainda,
não é aplicável já que não será possível realizar os estudos no mês de julho.

Tabela 1: Cronograma de para levantamento de fauna proposto pelo empreendedor  nas
complementações do plano de trabalho.

 

Reitera-se que o  Termo de Referência (0253494 ;V.I. pag.87) , estabeleceu que deveria ser realizado
um ano de monitoramento, e que o despacho 0425166 foi contrário ao pedido de empreendedor de
separar o licenciamento ambiental da linha de transmissão do parque eólico. Entretanto, há de se
considerar os estudos realizados durante 2014 e 2015 (Tabela 2) na área do parque eólico, quando
este processo de licenciamento ambiental era conduzido pelo Órgão Estadual de Meio Ambiente
(FEPAM). O projeto de levantamento foi semelhante ao atual e os resultados foram compa veis com
outros estudos realizados no Rio Grande do Sul; (Tabela 3) considerando o curto período de tempo
decorrido e que não houve alterações ambientais na área do projeto, não há óbices para inclusão
desses resultados no Estudo de Impacto Ambiental. Entretanto, não foram realizados levantamentos
de fauna para avaliar os impactos ambientais da Linha de Transmissão, assim, esses devem ser
realizados durante o período de 12 meses no trajeto da LT, conforme previsto no TR.

Tabela 2: Cronograma de levantamento de fauna realizado em 2014 e 2015 durante licenciamento
ambiental no órgão estadual de meio ambiente ( FEPAM).
 

 répteis anfíbios aves mamíferos
UTE Pampa
sul 14 16 170 28

UTE Ouro
Negro 15 19 123 25

EOL Bojuru 19 15 170 28

Tabela 3: Riqueza de espécies encontrada nos úl mos Estudos de Impacto Ambiental realizados no
bioma pampa avaliados por esta divisão.

Obs:  A tabela 3 não considerou aspectos como, similaridade e diversidade, e nem o esforço amostral
aplicado no estudo.

 

O cronograma apresentado para o plano de trabalho não está adequado ao posicionamento do IBAMA
expresso no Parecer Técnico 17 (0345468) e  DESPACHO 0415166, e também por incluir o mês de
Julho/2017, período passado na data de emissão deste parecer. Para evitar prolongamento desta
questão, uso de recursos técnicos do IBAMA e perda dos períodos essenciais para o estudo, é
proposto cronograma descrito na Tabela 4 para realização do levantamento.
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Tabela 4: Cronograma proposto considerando o posicionamento do Parecer Técnico 17 ( 0345468) e
 DESPACHO 0415166, Termo de Referência e proposta do empreendedor.

 

O primeiro período, descrito como: avaliação de viabilidade, abrange as informações essenciais para
avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento  tais como - período migratório e
reprodução; também, no qual  é esperada a maior riqueza de espécies conforme verificado nos EIA dos
empreendimentos citados na Tabela 4. Ademais, compreende a época chuvosa necessária para
amostragens dos peixes da família rivulidae. De acordo com dados pesquisados no
site speciesLink; peixes dessa família foram amostrados no entorno do empreendimento  também no
mês de outubro, então esta alteração no cronograma não deve prejudicar as amostragens.

No segundo período, descrito como: avaliação da instalação, deverá ser apresentado o restante das
informações do monitoramento. Nessa fase serão avaliados os programas, nos quais
serão apresentadas medidas de mi gação dos impactos ambientais, portanto o conhecimento da
dinâmica ambiental durante o ano é fundamental para avaliação dessas medidas. Com base nessas
informações poderá ser selecionada a época do ano em que os impactos causados pela instalação da
usina poderá ser minimizado. Ademais, o período completo é necessário para elaboração dos
programas de mi gação dos impactos da operação, além de servir como controle para
monitoramentos futuros.

Atenta-se que o monitoramento deverá ser contínuo e considerar as estações do ano.

 

4. CONCLUSÃO

 

Algumas das solicitações realizadas no parecer 14  (0259201) não foram atendidas, contudo, isso não
inviabiliza a aprovação do projeto. Entretanto a principal questão apresentada, o cronograma anual de
monitoramento não foi solucionada. Assim,  considerando o posicionamento dessa autarquia expresso
nos documentos, Parecer Técnico 17 (0345468) e Despacho 0415166, foi proposto o cronograma
apresentado na Tabela 4. Logo, não há óbices para aprovação do plano de trabalho, desde  que o
cronograma proposto seja respeitado.

Para a análise do componente fauna no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) serão necessários, no
mínimo, as informações levantadas entre Agosto/2017 e Janeiro/2018.

 

Atenciosamente,
 

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA, Analista
Ambiental, em 31/07/2017, às 18:50, 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 0473805 e o código
CRC A9D9C74C.

Referência: Process o nº 02001.007557/2015-81 SEI nº 0473805
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