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Número do Processo: 02001.007557/2015-81

Empreendimento: Complexo de Geração Eólica Bojuru.

Interessado: COMPLEXO DE GERAÇÃO EÓLICA BOJURU LTDA.

Assunto/Resumo:  Check-list do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental -
EIA/RIMA do Complexo de Geração Eólica Bojuru.

 

1. INTRODUÇÃO

2. Por meio do documento Estudo EIA Vol. 1 (7994909), Estudo EIA Vol. 2 (7994955)
e Estudo EIA Vol. 3 (7995019), o empreendedor protocolou o Estudo de Impacto Ambiental e seu
respec vo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA (7995020), referentes ao Complexo de Geração
Eólica Bojuru.

3. Considerando os procedimentos do licenciamento ambiental, a equipe que subscreve
este parecer realizou a análise de correspondência (Check-list) entre o Termo Referência (TR) emi do
(3506251 - Volume único, páginas 156 a 191/223) e o referido EIA/Rima.

4. CHECK-LIST do EIA 
4.1. Procedimentos para o licenciamento: Não foi apresentada tabela de correspondência
dos itens do TR com aqueles apresentados no EIA/RIMA, conforme previsto no item  II.4 do TR. 

4.2. Abordagem metodológica: Não foram fornecidas as camadas vetoriais dos
mapeamentos realizados, as quais são indispensáveis para análise do EIA. Entre elas, destacam-se:
Alterna vas de layout do parque eólico e estruturas associadas (Figuras 2.13-2.15), zonas de exclusão
(Figura 2.12), sensibilidade ambiental e uso do solo (Anexos 1 e 2), modelagem de sombreamento
(Figuras 2.41-2.46), unidades amostrais e ocorrência referentes ao diagnós co de fauna e flora (Figura
5.21, Anexos 4 a 24). Os mapas em formato PDF não apresentam resolução compa vel com o
detalhamento necessário para a perfeita interpretação das informações apresentadas.

4.3. Informações Gerais

4.3.1. Identificação do empreendedor:  item apresentado

4.3.2. Identificação da empresa responsável pelos estudos: item apresentado

4.3.3. Dados da equipe técnica multidisciplinar:  item apresentado

4.3.4. Identificação do empreendimento:  item apresentado
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4.4. Caracterização do empreendimento:  item apresentado subdividido em Introdução;
Localização e caracterís cas gerais; Mo vação; Descrição técnica do projeto; Implantação do projeto;
Operação e manutenção; Estudos de sombreamento; Estudos de Ruído; Projeção Visual. Em um
capítulo subsequente (Cap. 3) foram apresentados os dados da Linha de Transmissão (LT) do
empreendimento. Para o capítulo 4, o EIA trouxe um item denominado "Geração, des nação,
Tratamento e Controle dos resíduos Sólidos e Efluentes Gerados" 

4.5. Estudos de alterna vas tecnológicas constru vas e de localização: O EIA não trouxe
um capítulo para tratar deste item, foi localizada jus fica va acerca de alterna vas locacionais do
parque eólico na página 22 - Item 2.4.3, assim como apresentação de alterna vas tecnológicas. Para a
LT foram apresentadas alterna vas de conexão elétrica no item 3.5 - página 97 e alterna vas
constru vas no item 3.6 - página 100. Apesar de estar em desacordo com o TR, o item pode ser
considerado apresentado, sendo que a análise do conteúdo das informações prestadas só será de fato
verificado no Parecer técnico de análise do EIA. Caso faltem informações, complementações poderão
ser solicitadas.

4.6. Planos, Programas e Projetos: item apresentado

4.7. Diagnóstico Ambiental - (item subdividido em meios para facilitar a verificação)

4.8. Diagnós co do meio sico: Foram apresentadas as caracterizações
referente ao componentes  do meio físico conforme itemização do TR. 

4.9. Diagnós co do meio bió co: Foram abordados os tópicos previstos no TR no que se
refere aos grupos de fauna.

4.10. As Unidades de Conservação foram mapeadas no item 5.4.2.4 (Volume 2), porém não
foram caracterizadas.

4.11. Algumas Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade constam do mapa Anexo
11, página 285 do Volume 2, porém a base de dados u lizada não corresponde à versão atual (2ª
Revisão, 2018), não tendo sido realizada qualquer descrição ou análise referente à relação das áreas e
respectivas ações prioritárias com a localização do empreendimento.

4.12. Foram abordados parcialmente os tópicos referentes à flora (Itens 5.3.1 e 5.3.2 do
Volume 2). O estudo do traçado da LT foi realizado apenas com dados secundários compilados de
trabalhos já realizados na região. A cobertura vegetal não foi mapeada no traçado da LT. O
mapeamento, com indicação das diferentes fisionomias vegetais, foi realizado somente na área sí o
do Complexo Eólico. Da mesma forma, a avaliação dos fragmentos florestais e respec vos estágios
sucessionais, assim como o estudo fitossociológico, foram realizados apenas na área do parque.

4.13. Com relação à caracterização da cobertura vegetal, não é indicada a extensão e
proporção ocupada pelas diferentes fitofisionomias, tampouco indicados corredores ecológicos e
áreas para refúgio da fauna, conforme solicitado no TR. O mapeamento de sensibilidade ambiental e
uso do solo apresentado nos Anexos 1 e 2 (Vol. 2, pg. 274-277) não quan fica as áreas, e a Tabela
2.12 (Volume 1) apresenta apenas a extensão e percentual das intervenções em Áreas de Preservação
Permanente.

4.14. Não foram mapeados os locais com espécimes vegetais ameaçados de ex nção e/ou
protegidos legalmente.

4.15. Não foi apresentado o percentual de cobertura do campo com espécies vegetais na vas
e exó cas e o compara vo da riqueza de espécies (avaliação do estado de conservação do campo
nativo).

4.16. Não foi apresentada Planilha de Dados da Biota, em meio digital, conforme modelo
disponível em http://www.icmbio.gov.br/sisbio/dados-de-licenciamento.html .
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4.17. Diagnós co do meio socioeconômico: Foram apresentadas as caracterizações
referente ao componentes  do socioeconômico conforme itemização do TR. 

4.18. Análise Integrada: Foi apresentado um capítulo com este título.

4.19. Iden ficação e Avaliação de Impactos Ambientais: Não foi apresentado um capítulo
específico para tratar AIA, em desacordo com o TR, mas o tema foi iden ficado dentro do capítulo de
Análise integrada.

4.20. Áreas de Influência: item apresentado

4.21. Prognóstico Ambiental: item apresentado

4.22. Medidas Mitigadoras e Programas Ambientais: item apresentado

4.23. Compensação Ambiental: item apresentado

4.24. Conclusão: item apresentado

4.25. Referências: há listagem das referências utilizadas no EIA.

4.26. Glossário: foi apresentado um glossário dos termos técnicos e uma lista de siglas
utilizados no EIA.

4.27. Anexos: item apresentado nos Volumes 1 e 2.

5. Relatório de Impacto Ambiental (RIMA): juntamente ao EIA, houve entrega do RIMA
por meio do Documento (7995020), cuja avaliação da adequação da linguagem é feita neste parecer
técnico.

5.1. Avaliação da Adequação da Linguagem do RIMA: 

5.2. Quanto a avaliação da linguagem do RIMA, observou-se que em vários momentos,
principalmente para o meio sico,  são u lizados termos e expressões de di cil entendimento para a
grande maioria da população, tendo em vista que o RIMA deve justamente se apresentar de maneira
clara, obje va e de fácil entendimento para a população em geral. Sugerimos que, caso algum termo
ou expressão de cunho mais técnico deva ser u lizada, logo em seguida deve ser colocada a
explicação facilitada. Porém, o ideal deve ser que a linguagem seja corrigida para que tenha um
melhor entendimento. Seguem alguns exemplos de palavras, termos ou ideias que entendemos
de difícil compreensão para a população em geral: 

“3. Descrição do empreendimento A principal forma de se caracterizar um aerogerador é quanto
à configuração do eixo do rotor. Existem, basicamente, dois pos de
aerogeradores: aerogeradores com rotor de eixo ver cal e com rotor de eixo horizontal (Figura
1.4), sendo o úl mo o mais u lizado em projetos de geração de energia eólica de grande porte.”
(página 10) - Este exemplo cabe abrir uma caixa e explicar o que vem a ser aerogerador.

“O estabelecimento de um ambiente bio sico mais sustentável é uma das principais metas
deste século e para que isso seja possível é necessário entender as relações entre a sociedade
e o meio ambiente. A principal vantagem de empreendimentos eólicos consiste no fato de ser
uma alterna va menos poluente e agressiva ao meio ambiente, produzindo eletricidade a par r
de uma fonte limpa e renovável, gerando poucos resíduos sólidos e nenhuma emissão
atmosférica, durante sua operação. Além disso, como os aerogeradores ocupam uma pequena
área, é possível manter outras a vidades econômicas paralelamente à geração de energia,
como, por exemplo, cultivo de culturas agrícolas” (página 11). Aqui cabe simplificar os termos.

“... a caracterização específica de determinada unidade geológica, geomorfológica ou
pedológica...” (página 17) - Aqui cabe simplificar os termos.

“A Planície Costeira, de idade terciária a quaternária, é cons tuída por um espesso pacote de
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sedimentos inconsolidados depositados durante a era Cenozóica, especificamente no
período Neógeno, entre o final do Plioceno (entre 5,3 e 1,8 milhões de anos atrás), passando
pelas épocas do Pleistoceno (entre 1,8 e 0,01 milhões de anos) e o Holoceno (úl mos 10.000
anos)” (página 19). Entendemos que as descrições técnicas deve ter a finalidade de esclarecer
ou demonstrar algum ponto e   esclarecer a população." (página 19) - Aqui cabe simplificar os
termos.

“O Domínio Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares ocupa uma vasta área que se estende
por toda a costa do Rio Grande do Sul.” (página 20) - Aqui cabe simplificar os termos.

“Os sedimentos de nível inferior, não inundáveis, correspondem aos terraços lacustres argilosos
com deposições dos sedimentos em água salobra em cotas de 2 a 6 m.” (página 21) - Aqui cabe
simplificar os termos.

“A par r das observações e das amostragens de campo, foram levantadas 260 espécies de
plantas vasculares na área em estudo, distribuídas em 82 famílias botânicas (Figura 2.15).
Asteraceae foi a família que apresentou a maior riqueza, com 47 espécies, seguida de Poaceae
com 26, Cyperaceae com 14, Fabaceae com 12, Solanaceae com 10, Myrtaceae com
8, Bromeliaceae com 7 e Apiaceae e Orchidaceae, com 6 espécies cada. Essas famílias são
responsáveis por mais da metade (52,3%) das espécies observadas na área.” (página 26)  - Aqui
cabe simplificar os termos.

“3.4.3. Relações sinérgicas do empreendimento com a proposição e existência de
outros empreendimentos”.  (página 70) - Este exemplo cabe abrir uma caixa e explicar o que
vem a ser sinergia.

6. CONCLUSÃO

7. O EIA foi apresentado em três volumes, organizado em capítulos que não correspondem
a sequência lógica solicitada no TR. Essa diferenciação prejudica a análise do check-list causando
atraso em sua avaliação. A apresentação da tabela de correspondência dos itens do TR com aqueles
apresentados no EIA/RIMA, conforme previsto no item  II.4 do TR, teria facilitado a análise, porém não
ocorreu. 

7.1. Destaca-se que os itens solicitados no TR e relacionados nos parágrafos 4.1, 4.2, 4.10,
4.11, 4.12 e 4.13não foram localizados ao longo do EIA, mesmo que em ordem diversa ao TR.

7.2. O Rima conta com linguagem de di cil entendimento em alguns pontos, devendo ser
adequado conforme descrito neste parecer, não devendo se restringir apenas aos itens elencados na
análise acima

7.3. Diante dos termos apresentados, conclui-se pela não adequação do EIA/Rima para uma
análise de mérito, devendo o empreendedor realizar as complementações e adequações conforme
exarado neste parecer técnico, e reapresentar o EIA/RIMA ao IBAMA

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS WAGNER VERAS MUNIZ, Analista
Ambiental, em 01/10/2020, às 14:54, 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 ROBERTA MOTA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
COX, Analista Ambiental, em 01/10/2020, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MAINA ROMAN, Analista Ambiental, em
01/10/2020, às 15:21, 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
01/10/2020, às 16:57, 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 8250580 e o código
CRC F2F0436E.

Referência: Proces s o nº 02001.007557/2015-81 SEI nº 8250580
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