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Identificação do empreendedor

Razão Social: Complexo de Geração Eólica Bojuru Ltda. 

CNPJ: 14.763.333/0001-87 

CTF-IBAMA: 6300005

Endereço: Rua Vera Linhares de Andrade, nº 2845, CEP 

88034-700, Itacorubi, Florianópolis, SC 

Representante Legal: Sérgio Augusto Costa 

Cargo: Diretor Técnico 

E-mail: sergio.costa@vilco.com.br 

Telefone: 048 3232 9100 

Contato: Sérgio Augusto Costa

Telefone: 048 3232 9100

E-mail: sergio.costa@vilco.com.br
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responsável pelos estudos

Razão Social: BioImagens Consultoria Ambiental Ltda.
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Endereço: Rua Felicíssimo de Azevedo, 1352/01, Auxiliado-
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O presente documento 
traz o Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) com 
o objetivo de divulgar 
para o público em 
geral os resultados dos 
estudos ambientais para 
a obtenção da licença 
prévia para o projeto do 
Complexo de Geração 
Eólica BOJURU, que visa 
gerar energia por meio 
do aproveitamento do 
vento, a ser emitida pelo 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis 
(IBAMA). O Relatório de 
Impacto Ambiental será 
apresentado por capítulos, 
conforme segue:

Capítulo I 
Caracterização 
do projeto

Capítulo II
Caracterização 
e diagnóstico 
ambiental

Capítulo III
Impactos 
ambientais
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Apresentação
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1.Caracterização do Projeto
Capítulo I

Área de estudo

Um intenso trabalho de regularização da situação fundiária 
dos terrenos que integram o complexo eólico foi iniciado 
e está em fase de finalização. Fazem parte do projeto 106 
propriedades, porém nem todas sofrerão algum tipo de 
intervenção (Figuras 1.1 e 1.2).

Figura 1.1. Área de Desenvolvimento do Projeto

1. Síntese dos 
objetivos do 
empreendimento 
e sua justificativa 
em termos de 
importância no 
contexto social da 
região e do município 

A implantação do Complexo 

de Geração Eólica Bojuru, 

objetiva a geração e 

comercialização de energia 

elétrica produzida a partir 

de fonte renovável. Com o 

objetivo de fomentar fontes 

de energia renováveis, 

e tendo em vista o bom 

potencial eólico verificado 

em regiões específicas 

do país, os investimentos 

nesta fonte de geração 

têm sido cada vez maiores. 

Juntamente com a 

exigência da sociedade, 

cada vez maior, por fontes 

energéticas limpas, o 

desafio passa a ser não 

somente gerar mais 

energia, e sim como 

realizar tal feito de modo 

sustentável, com baixos 

impactos ambientais, 

e que possibilite uma 

tarifa módica para o setor 

industrial e população 

como um todo.  As 

principais razões para 

a implantação deste 

complexo podem ser 
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Figura 1.2. Propriedades que compõem o Projeto

listadas como:

• Fornecimento de energia 

elétrica ao Sistema 

Integrado Nacional (SIN), 

atendendo a uma demanda 

sempre crescente; 

• Bom recurso eólico 

verificado na região;

• A não emissão de 

poluentes atmosféricos;

• A compatibilidade entre 

o uso do solo no local e 

a implantação do parque 

eólico;

• A promoção do 

desenvolvimento regional;

• Curto Prazo de instalação;

• Baixo impacto 

socioambiental, quando 

comparado com outras 

fontes de energia, como, 

por exemplo, hidroelétrica e 

termoelétrica;

• Criação de Recursos 

ao Município devido aos 

impostos gerados pela 

venda de energia;

• Criação de postos de 

trabalho nas fases de 

implantação, operação e 

manutenção, e;

• A existência de agentes 

interessados em sua 

construção e no seu 

financiamento. 

2. Localização do 
empreendimento e 
características gerais 
da área 

O site está localizado 

ao norte da cidade de 

São José do Norte, no 

Estado do Rio Grande do 

Sul, numa faixa de terra 

compreendida entre a 

Lagoa dos Patos, a Oeste, e 

o Oceano Atlântico, a Leste, 

conforme apresentado 

na Figura 1.3. A região 

fica a aproximadamente 

400 km ao sul da capital 

gaúcha, Porto Alegre, e é 

caracterizada por relevo 

plano.
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O terreno do local em que 

é planejado o Complexo 

de Geração Eólica (CGE) 

BOJURU é constituído 

de solo arenoso, com 

formações de dunas 

ao Leste próximo ao 

oceano, lagoas perenes 

e intermitentes ao Oeste 

próximo à Lagoa dos Patos. 

Nesta porção é comum a 

existência de áreas úmidas 

e alagadiças. A vegetação 

local é formada por árvores 

nativas e por algumas 

áreas de cultivo de Pinus. 

Também é formada por 

vegetação rasteira do 

cultivo de cebola, arroz e de 

pasto para pecuária local.

A altitude na região tem 

pouca variação, raramente 

ultrapassando 20 m.

3. Descrição do 
empreendimento

A principal forma de se 

caracterizar um aerogerador 

é quanto à configuração 

do eixo do rotor. Existem, 

basicamente, dois tipos 

de aerogeradores: 

aerogeradores com rotor 

de eixo vertical e com rotor 

de eixo horizontal (Figura 

1.4), sendo o último o mais 

utilizado em projetos de 

geração de energia eólica 

de grande porte. 

Figura 1.3. Localização do Complexo Eólico BOJURU

Figura 1.4. Aerogerador de Eixo Horizontal

CGE BOJURU

O aerogerador escolhido 

para o projeto é de eixo 

horizontal com 3 (três) 

pás (“DanishType”), de 

tecnologia e fabricação 

ENERCON, modelo E-126, 

com 3,5 MW de potência 

nominal. Este modelo tem 

126 m de diâmetro de 

rotor e a altura da torre 

de sustentação escolhida 

foi de 116 m. As principais 

informações, retiradas dos 

documentos técnicos do 
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aerogerador, são mostradas 

nas tabelas a seguir: Como 

layout final do projeto 

foi escolhido um arranjo 

com um total de 130 

aerogeradores, totalizando 

uma potência instalada de 

455 MW.

Os aerogeradores 

foram posicionados de 

modo a respeitarem 

um distanciamento 

mínimo aproximado de 

5 vezes o diâmetro do 

rotor (882 m) na direção 

principal do Vento (ENE) 

e 3 vezes o diâmetro do 

rotor (378 m) na direção 

secundária, conforme 

pode ser visualizado na 

Figura 1.5.  Entretanto, 

devido à disposição dos 

terrenos arrendados, das 

áreas de preservação 

permanente, dos lagos, e 

também devido à elevada 

turbulência gerada pela 

associação de turbinas em 

sequência, o valor médio 

do distanciamento entre 

os aerogeradores para a 

direção principal do vento é 

superior a 1 km.

Fabricante: ENERCON

Modelo: E-126

Potência Nominal: 3,5 MW

Classe de turbulência IEC: IIA

Tipo: 3 Pás, eixo horizontal

Posição: Upwind

Diâmetro do rotor: 126 m

Rotação: 4,4 – 11,5 rpm

Velocidade mínima de geração: 3 m/s

Velocidade máxima de geração: 25 m/s

Velocidade nominal: 13,5 m/s

Gerador:
Síncrono; 
400 V / 60 Hz; 
Trifásico;

Sistema de Transmissão: Direto (gearless)

Sinalização Aérea: Presente, conforme regulamentação 
COMAR

Torre

Tipo: Torre Tubular, 116 metros de altura 
Tratamento de superfície: Pintura 
Material: Híbrido (Aço e Concreto)

Pás

Número: 3 
Material: Fibra de vidro reforçada com resina 
Tratamento de superfície: Pintura 
Comprimento da pá: 61,09 metros

Fundação

Tipo: Sapata, feita em concreto reforçado com aço; para as 
características do solo padrão local. 
Profundidade: 4,50 m (em média) 
Diâmetro: 18,00 m (em média)

Tabela 1.1. Características técnicas do aerogerador ENERCON E-126 3,5 MW

Fabricante: ENERCON

Modelo: E-126

Potência Nominal: 3,5 MW

Classe de turbulência IEC: IIA

Tipo: 3 Pás, eixo horizontal

Posição: Upwind

Diâmetro do rotor: 126 m

Rotação: 4,4 – 11,5 rpm

Velocidade mínima de geração: 3 m/s

Velocidade máxima de geração: 25 m/s

Velocidade nominal: 13,5 m/s

Gerador:
Síncrono; 
400 V / 60 Hz; 
Trifásico;

Sistema de Transmissão: Direto (gearless)

Sinalização Aérea: Presente, conforme regulamentação 
COMAR

Torre

Tipo: Torre Tubular, 116 metros de altura 
Tratamento de superfície: Pintura 
Material: Híbrido (Aço e Concreto)

Pás

Número: 3 
Material: Fibra de vidro reforçada com resina 
Tratamento de superfície: Pintura 
Comprimento da pá: 61,09 metros

Fundação

Tipo: Sapata, feita em concreto reforçado com aço; para as 
características do solo padrão local. 
Profundidade: 4,50 m (em média) 
Diâmetro: 18,00 m (em média)

Tabela 1.2. Características construtivas do aerogerador ENERCON E-126 3,5 MW
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1.2.
Figura 1.5. Distanciamento típico entre aerogeradores

Além dos aerogeradores 

divididos em 17 Parques 

Eólicos, ainda fazem parte 

do objeto de licenciamento 

do Complexo Eólico 

todas as infraestruturas 

auxiliares para o adequado 

funcionamento do 

empreendimento. Estas 

estruturas são denominadas 

como “Sistemas Associados, 

” de acordo com a 

Resolução CONAMA Nv° 

462, que define sistemas 

associados como “sistemas 

elétricos, subestações, 

linhas de conexão 

de uso exclusivo ou 

compartilhado, em nível de 

tensão de distribuição ou transmissão, acessos de serviço e outras obras de infraestrutura que 

compõem o empreendimento eólico, e que são necessárias para a sua implantação, operação e 

monitoramento. ” Como exemplo de Sistemas Associados temos, entre outros:

• A Linha de Transmissão que conectará a Subestação do Complexo Eólico Bojuru à Subestação 

Povo Novo, com tensão de 230 kV e aproximadamente 137 km de extensão;

• A rede elétrica interna de média tensão (34,5 kV);

• A Subestação do Complexo Eólico;

• Os Acessos internos.

Equipe Técnica

A equipe multidisciplinar designada para a execução do 
Estudo de Impacto Ambiental é composta pelos técnicos 
apresentados na Tabela 1.3. 
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Tabela 1.3. Identificação da equipe técnica

Nome
Registro 
em 
Conselho

Titulação Área Função Currículo

André Bastos*1 CREA 
230698

Graduado Geólogo Geologia - 
Meio físico

http://lattes.cnpq.br/
0175758628156182

Cláudio 
Mondin*1

CREA 
82318

Doutor Botânico Flora http//lattes.cnpq.br/
1297010552679235

Estefania 
Jaekel

Não se 
aplica

Mestre Arqueóloga Supervisão 
arqueologia

http//lattes.cnpq.br/
9658796805284816

Israel Fick*2 CRBio034
475-03

Mestre Ecólogo -
mastozoólogo

Mastozoólogo 
e coordenador 
técnico

http//lattes.cnpq.br/
6094305675563746

Janusa Sbruzzi Não se 
aplica

Mestre Geoprocessam
ento

Elaboração de 
mapas

http//lattes.cnpq.br/
2865863492128835

Maurício 
Pereira

CRBio  
063445-03

Mestre Ornitólogo Apoio Técnico 
Ornitofauna

http://lattes.cnpq.br/
5974940903883328

Rafael 
Dalssotto

CRBio 
088556-03

Especial. Herpetólogo Herpetologia http//lattes.cnpq.br/
0862190270726167

Vanda 
Fonseca*1

CRBio 
28996-03

Doutora Ecóloga -
ornitóloga

Apoio Técnico 
Ornitofauna

http//lattes.cnpq.br/
2181120629735591

Tamara Justo 
Falavigna

CRBio 
025803-03

Doutora Ecóloga -
ornitóloga

Apoio Técnico 
Ornitofauna - 
revisão 
técnica

http://lattes.cnpq.br/
0030703919340236

Marcelo Burns CRBio 
41553-03

Doutor Ecólogo - 
Ictiólogo

Ictiologia http://lattes.cnpq.br/
2711250539884531

Jonas John CRBio 
110350-3

Graduado Ornitólogo Ornitologia http://lattes.cnpq.br/
0515430546170061

Sara 
Nascimento

CRBio 
095627-03 Doutor Socioambiental

Socioambienta
l - 
componente 
socioeconômi
co

 http://lattes.cnpq.br/
0425222612455336

Relatório RIMA - Relatório de impacto ambiental (7995020)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 13



COMPLEXO DE GERAÇÃO EÓLICA BOJURU  

1.3.Impactos Sócio-Ambientais

O estabelecimento de um ambiente biofísico 
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 
alternativa menos poluente e agressiva ao 
meio ambiente, produzindo eletricidade 
a partir 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 
atividades econômicas paralelamente à 
geração de energia, como, por exemplo, 
cultivo de culturas agrícolas.

Novos prestadores de serviços, 
principalmente nas áreas eletromecânicas 
seriam necessários para dar suporte à 
instalação dos aerogeradores, construção 
de subestação entre outras estruturas 
necessárias ao complexo eólico, o que 
geraria uma maior arrecadação de tributos 
com Imposto Sobre Serviços (ISS) ao 
município.
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1.4.Linha de Transmissão

Com o intuito de escoar a geração 
de energia elétrica do Complexo de 
Geração Eólica (CGE) BOJURU, está sendo 
planejada uma Linha de Transmissão 
(LT) de uso exclusivo, com tensão de 230 
kV, ligando a Subestação (SE) do CGE 
BOJURU à Subestação (SE) Povo Novo, com 
aproximadamente 140 km de extensão 
(Figura 1.6).

A referida Linha de Transmissão partirá 
da Subestação (SE) CGE BOJURU 230/34,5 
kV e se conectará à Subestação Povo Novo 
525/230 kV, no município de Rio Grande, 
distrito de Povo Novo, atravessando o 
canal de Rio Grande, em traçado paralelo a 
travessia já existente, pertencente da CEEE 
(Comissão Estadual de Energia Elétrica). 

Figura 1.6. Traçado da LT 230 kV Bojuru - Povo Novo
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2.1
Físico
Meio
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2.1
Caracterização e Diagnóstico 
Ambiental

Capítulo II

Área de estudo

Um intenso trabalho de regularização 
da situação fundiária dos terrenos 
que integram o complexo eólico 
foi iniciado e está em fase de 
finalização. Fazem parte do projeto 
106 propriedades, porém nem todas 
sofrerão algum tipo de intervenção 
(Figuras 1.1 e 1.2). A caracterização do 
meio físico no diagnóstico ambiental 
deve contemplar as interações 
dos ambientes como um todo e 

não a caracterização específica de 
determinada unidade geológica, 
geomorfológica ou pedológica. 
Sendo assim, serão apresentadas as 
características descritivas do clima, 
da geologia, da geomorfologia, da 
pedologia e dos recursos hídricos, 
e posteriormente uma análise da 
interação destes dados na região de 
instalação do Complexo de Geração 
Eólica Bojuru e Sistemas Associados, 
Municípios de São José do Norte e Rio 
Grande, RS.
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2.1.1. Clima e Condições Meteorológicas

Na área de instalação do Complexo de Geração Eólica Bojuru o 

clima é caracterizado como quente e temperado, com pluviosidade 

significativa ao longo do ano, ocorrendo mesmo durante o mês mais 

seco. Sendo classificado como Cfa segundo a Köppen (1948), possui 

temperatura média de 18,4 °C e pluviosidade média anual de 1.311 

mm.

A precipitação do mês Dezembro, que é o mês mais seco, é de 75 

mm, enquanto que o mês de Setembro, que é o mês com maior 

precipitação, apresenta uma média de 132 mm, configurando uma 

diferença de precipitação de 57 mm entre o mês mais seco e o mês 

mais chuvoso (Figura 2.1, Tabela 2.1).

No gráfico de temperatura (Figura 2.2, Tabela 2.1) a temperatura 

média do mês de janeiro, que é o mês mais quente do ano, é de 23,7 

⁰C; enquanto que a temperatura no mês de julho, com temperatura 

média de 13,2 ⁰C. As temperaturas médias variam 10,5 °C durante o 

ano.
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2.1.2. Geologia, Geomorfologia E Geotecnia
2.1.2.1. Geologia

A área de instalação do Complexo de Geração Eólica Bojuru 

e Sistemas Associados está situada na Planície Costeira do 

Rio Grande do Sul, com forma alongada na direção SO-NE e 

extensão de aproximada de 600 km. A Planície Costeira, de 

idade terciária a quaternária, é constituída por um espesso 

pacote de 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 (últimos 10.000 anos) (Figura 

A evolução da Planície 

Costeira é descrita por 

Delaney (1965), está 

associada a variações do 

nível do mar ocorridas 

nos últimos 5 milhões 

de anos. Estas variações, 

estimadas pelo autor entre 

5 e 7 metros, promoveram 

alterações da linha de 

costa, sendo responsáveis 

pelas transgressões e 

regressões marinhas 

ocorridas durante o 

Quaternário. A história do 

Pleistoceno (nos últimos 

dois milhões de anos) é Figura 2.3. Mapa geológico simplificado da 
Planície Costeira do Rio Grande do Sul
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descrita pelo pesquisador 

como complexa, 

envolvendo a deposição de 

três formações geológicas, 

dois paleoclimas, 

falhamentos e variações do 

nível do mar. 

2.1.2.2. Geomorfologia

As feições geomorfológicas 

desenvolvidas em uma 

região são resultantes da 

interação do clima com 

os fatores de natureza 

composicional e estrutural 

das rochas e sedimentos, 

interagindo a partir da 

atuação dos processos 

erosivos e da alteração 

intempérica que modelaram 

o relevo. As modificações 

impostas pela variação do 

nível do mar resultaram em 

avanços e recuos da linha 

de costa e sua influência na 

deposição e na erosão dos 

sedimentos do Quaternário. 

A área em estudo é 

composta somente por um 

Domínio Morfoestrutural, 

o dos Depósitos 
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Sedimentares (Tabela 

2.2, Figura 2.4), por duas 

Regiões Geomorfológicas, 

as Planícies Costeira Interna 

e Externa, sendo cada 

uma constituída por uma 

Unidade Geomorfológica, 

Planície Lagunar e Planície 

Marinha, respectivamente.

O Domínio Morfoestrutural 

dos Depósitos 

Sedimentares ocupa uma 

vasta área que se estende 

por toda a costa do Rio 

Grande do Sul. Apesar 

de ocorrerem a partir da 

linha de costa, seus limites 

entram parcialmente 

para a área continental 

ultrapassando em direção 

ao oeste as áreas ocupadas 

pela Laguna dos Patos e 

pela Lagoa Mirim. 

Na área são reconhecidas 

as unidades 

geomorfológicas Planície 

Lagunar e Planície Marinha, 

que se caracterizam por 

apresentarem um relevo 

plano, com variações 

altimétricas entre 2 e 25 

metros, predominando 

formas alongadas do tipo 

coxílias suaves.

Na região em estudo a 

costa é retilínea e com 

largas reentrâncias e 

amplos avanços em direção 

ao mar com presença de 

formações de dunas, sendo 

as mesmas ativas em 

alguns locais e estabilizadas 

pela vegetação em outros, 

com predominância de 

modelados eólicos e 

de terraços marinhos, 

subordinadamente.

Ao sul da área em estudo 

há a barra de Rio Grande, 

que possui um canal 

profundo, entre 12 e 16 

metros, que possibilita 

a entrada de navios de 

grande calado, sendo o 

canal mantido aberto por 

dragagem uma vez que 

há deposição continua 

de sedimentos devido à 

variação de salinidade na 

área, salinidade esta que 

flocula os sedimentos 

argilosos trazidos pela água 

doce da laguna dos Patos 

depositando os mesmos no 

canal.

As áreas que compõem 

as planícies de inundação 

constituem as formas de 

relevo da Planície Flúvio-

Domínio Morfoestrutural Regiões Geomorfológicas Unidades Geomorfológicas

Domínio dos Depósitos 

Sedimentares

Planície Costeira Interna Planície Lagunar

Planície Costeira Externa Planície Marinha

Tabela 2.2. Divisão hierárquica da geomorfologia da área em estudo.

Lagunar com banhados, 

que estão situadas 

posteriores aos bancos de 

areia e diques marginais, 

formando modelados 

de acumulação do tipo 

bacia de decantação, 

caracterizados por 

modelados extremamente 

planos. Nas áreas limítrofes 

do modelado do tipo bacia 

de decantação ocorrem 

extensas áreas alagadiças. 

2.1.2.3. Geotecnia

Na área do 

empreendimento, os solos 

são todos de origem de 

sedimentos quaternários 

com características 

predominantemente 

arenosas, geralmente 

sobre uma camada argilosa 

impermeável, compondo 

um relevo completamente 

plano com altitude máxima 

de 10 metros e presença 

esparsa de pequenos 

lagos alongados. Em 

geral, são solos mal ou 

imperfeitamente drenados 

onde a umidade excessiva 

está associada a um 

lençol freático próximo à 

superfície. 
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A porção mais elevada da 

planície corresponde a um 

nível sedimentar argiloso 

constituindo uma faixa 

contínua, não inundável. 

É caracterizada por um 

manto areno-argiloso de 

muito baixa permeabilidade 

que está coberto no lado 

marinho, por um manto 

arenoso de espessura 

variável. Ocupam as cotas 

de 6 a 25 m do atual nível 

do mar.

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. As 

porções mais baixas da 

planície, ainda inundáveis, 

compreendem sedimentos 

depositados pela Lagoa 

dos Patos a partir da última 

glaciação. São deposições 

normalmente de areia fina, 

que cobrem os sedimentos 

argilosos da Planície Média 

e Alta, com uma espessura 

de 50 a 100 cm.

As lagoas e banhados que 

existem nesta porção mais 

baixa, constituem-se em 

depressões que não foram 

totalmente preenchidas 

por sedimentos durante 

o período inicial da 

constituição dessa planície. 

No clima atual, com menor 

capacidade de transporte 

estas depressões estão 

sendo obstruídas por 

partículas argilosas.

No que tange às condições 

geotécnicas da área 

do empreendimento, 

os terrenos atingidos 

diretamente apresentam 

características 

semelhantes em 

praticamente todo o seu 

percurso, características 

geotécnicas de solos 

arenosos e argilo-arenosos 

com presença de aquífero 

freático com pouca 

profundidade e por vezes 

aflorante. 

2.1.3. Recursos 
Hídricos

O município de São José 

do Norte inserido na região 

hidrográfica litorânea, mais 

precisamente na Bacia 

Hidrográfica do Litoral 
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Médio, limitando-se a leste 

com o Oceano Atlântico e 

a oeste com a Lagoa dos 

Patos. 

Ao longo de todo o 

município, no sentido SO-

NE, existe uma barreira 

marinha pleistocênica que 

forma um divisor de águas 

entre estes dois corpos 

hídricos. Lagoas rasas e 

banhados desenvolvidos 

sobre terraços lagunares 

mais baixos ocorrem 

a oeste do divisor de 

águas, representados, 

principalmente, pela Lagoa 

do Juncal, Lagoa Negra e 

Lagoa do Moinho, enquanto 

que, a leste, destacam-se 

as Lagoas do Estreito e da 

Tuneira.

Essas lagoas constituem 

importantes mananciais de 

água doce, cuja formação 

está associada a terrenos 

planos de baixa altitude 

e de formação geológica 

recente, mal drenada, 

estando associados ao 

afloramento do lençol 

freático. As águas 

das lagoas interiores 

destinam-se, não só para 

os sistemas de irrigação 

das culturas de arroz e 

cebola, como também para 

dessedentação de animais 

na pecuária (Tagliani, 2002). 

Existem outros corpos 

lagunares nessa região, 

porém são efêmeros, 

secando completamente 

em determinadas épocas 

do ano. Esses corpos 

lagunares têm sido 

utilizados, geralmente, 

como um suprimento de 

reserva para a irrigação da 

lavoura, quando a Lagoa 

dos Patos se encontra 

salinizada (Tagliani, 2002; 

Oliveira & Lucas, 2009). 

Atualmente, dentro da área 

do empreendimento, boa 

parte dos solos encontram-

se recobertos pelo plantio 

extensivo, e em virtude 

deste fator o escoamento 

superficial foi modificado. 

A mudança da paisagem 

natural se deu pela 

necessidade hídrica para o 

plantio de rizicultura, onde 

se faz necessário o manejo 

e por vezes o solapamento 

do terreno.

Os recursos hídricos do 

município de São José 

do Norte utilizados para 

abastecimento e consumo 

humano são exclusivamente 

de origem subterrânea, 

sendo que na área urbana, 

a água é captada em seis 

poços e bombeada para a 

estação de tratamento da 

Companhia Rio-grandense 

de Saneamento (CORSAN), 

para posterior distribuição 

a população, enquanto que 

na área rural é feita pelos 

proprietários das terras por 

meio de poços artesianos.
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2.2Biótico
Meio

2.2.1. Flora – Parque Eólico

A área em estudo está situada no litoral médio do Rio Grande do 

Sul, entre as cidades de Tavares e São José do Norte. É um conjunto 

de polígonos inseridos numa área de cerca de 18 mil hectares, 

localizada entre a Laguna dos Patos e o Oceano Atlântico.

O uso do solo tem na pecuária sua principal atividade, seguida da 

agricultura (culturas cíclicas, como arroz e milho) e silvicultura de 

pinus. A área em estudo está inserida numa matriz essencialmente 

campestre, interrompida por algumas manchas florestais nativas, 

talhões de pinus e lagoas.  A localização da área permite que a 

mesma seja enquadrada na formação vegetacional denominada 
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“Área de Influência Marinha 

– Restinga”, que ocupa uma 

estreita faixa de depósitos 

eólicos ao longo do litoral, 

podendo chegar a 25 km de 

largura a partir da linha da 

praia.

No presente estudo, foram 

constatadas as seguintes 

tipologias vegetacionais: 

• Restinga arbórea: 

manchas de floresta 

nativa dispersas na área, 

classificada em vegetação 

secundária em estágio 

avançado de regeneração 

(Figuras 2.5 e 2.6).

• Restinga herbácea: 

matriz herbácea com 

forte influência marinha 

cobrindo substrato 

arenoso e situada próxima 

ao oceano, podendo 

penetrar mais para o 

interior dependendo das 

condições edáficas locais 

(Figuras 2.7 e 2.8). 

• Vegetação campestre: 

matriz predominante 

na área em estudo, 

constituída por um tapete 

herbáceo destinado, 

atualmente, à exploração 

pecuária (Figuras 2.9 e 

2.10). 

• Vegetação de áreas 

alagadas e úmidas: 

vegetação que ocorre 

junto aos corpos da água, 

canais de irrigação e áreas 

úmidas da gleba em estudo 

(Figuras 2.11 e 2.12).

• Vegetação antrópica: 

vegetação que ocupa beiras 

de estradas, proximidades 

de habitações humanas e 

outros locais fortemente 

impactados pela ação 

humana. Inserem-se aqui, 

também, as plantações de 

pinus (Figuras 2.13 e 2.14).

Figura 2.5. Ao fundo, vista parcial da restinga arbórea

Figura 2.7. Restinga herbácea próxima ao oceano

Figura 2.6. Ao fundo, vista parcial da restinga arbórea 

Figura 2.8. Restinga herbácea mais para o interior
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A partir 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. 

Figura 2.9. Vegetação campestre. Ao fundo, restinga arbórea

Figura 2.11. Vista parcial de lagoa na porção central da gleba

Figura 2.10. Vegetação campestre. Ao fundo, plantação de pinus

Figura 2.12. Zona baixa com solo encharcado. Ao fundo, maricazal 
(Mimosa bimucronata)

Figura 2.14. Plantação de pinus na área estudadaFigura 2.13. Lavoura de arroz na área estudada
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Foram observados na área em estudo inúmeros exemplares 

pertencentes a Erythrina crista-galli (corticeira-do-banhado, 

Figuras 2.16 e 2.17) e Ficus cestrifolia (figueira-de-folha-miúda, 

Figuras 2.18 e 2.19). Com base nos levantamentos quantitativos 

realizados, a densidade estimada por hectare é de 59 

indivíduos de Erythrina crista-galli e 27 de Ficus cestrifolia 

nas áreas de restinga arbórea.  Segundo o artigo 33 da Lei 

Estadual No 9.519/1992, é proibida a supressão de exemplares 

nativos pertencentes aos gêneros Erythrina e Ficus em todo 

território do RS. 

Figura 2.16. Erythrina crista-galli (corti-
ceira-do-banhado)

Figura 2.18. Ficus cestrifolia (figuei-
ra-de-folha-miúda)

Figura 2.19. Exemplar de Ficus cestrifolia 
(figueira-de-folha-miúda) observado na 
área estudada

Figura 2.17. Ramo florido de Erythrina 
crista-galli (corticeira-do-banhado)
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Figura 2.15. 
Famílias com 
maior riqueza na 
área estudada
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Dentre as espécies levantadas no presente estudo, três delas 

figuram como ameaçadas de extinção: Annona maritima 

(araticum-da-praia, Figura 2.20), Cattleya intermedia (catléia, 

Figura 2.21) e Regnellidium diphyllum (Figura 2.22). Essas 

espécies foram observadas nas manchas de restinga arbórea 

existentes na área.  A relação das espécies ameaçadas de 

extinção observadas na área, com suas respectivas famílias, 

nomes populares e categoria de ameaça é apresentada na 

Tabela 2.3.

Tabela 2.3. Espécies ameaçadas de 

extinção no RS observadas na área em 

estudo, com as respectivas famílias, 

nomes populares e categoria de 

ameaça. Lista RS (Rio Grande do Sul, 

2014); MMA (Brasil, 2014); IUCN (2018); 

CITES (2018)

Figura 2.20. Ramo com frutos de Annona maritima (araticum-da-praia)

Espécie Família Nome Popular

Categoria

Lista RS MMA IUC
N

CIT
ES

Annona maritima (Záchia) H.Rainer ANNONACEAE Ataticum-da-praia Em perigo Vulneráve
l - -

Cattleya intermedia Grah. ex Hook. ORCHIDACEAE Catléia Vulnerável Vulneráve
l - II

Regnellidium diphyllum Lindm. MARSILEACEAE Vulnerável Vulneráve
l - -
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A área estudada vem sofrendo acentuada intervenção 

humana, apresentando uma condição sensivelmente diferente 

da situação original, com alteração de sua paisagem e 

presença expressiva de espécies exóticas e ruderais. Contudo, 

apresentam ainda, certa importância para a conservação da 

biodiversidade, sobretudo, as manchas de vegetação florestal 

correspondentes à restinga arbórea, devido à presença de 

indivíduos pertencentes a espécies imunes ao corte e de 

espécies ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul, 

além da boa diversidade apresentada. Além disso, merecem 

destaque os ambientes aquáticos que, além das importantes 

funções bióticas e abióticas desempenhadas, constituem-

se em áreas legalmente protegidas, assim como a zona de 

dunas.    

Assim, uma vez tomados os devidos cuidados de proteção 

com relação às tipologias mencionadas, considera-se, 

sob o ponto de vista legal e da cobertura vegetal, que o 

empreendimento não causará impactos expressivos diferentes 

daqueles já verificados na área.

Figura 2.21. Exemplar de Cattleya intermedia (orquídea) Figura 2.22. Regnellidium diphyllum
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2.2.2. Flora – Linha de 
Transmissão

O presente estudo trata da 

caracterização da cobertura 

vegetal ao longo da faixa 

de servidão da linha de 

transmissão, entre o distrito 

de Bojuru, no município 

de São José do Norte, e o 

distrito de Povo Novo, no 

município de Rio Grande 

(Figuras 2.23 e 2.24). Trata-

se de uma faixa com cerca 

de 128 km de extensão 

e uma largura de 50 m, 

totalizando 640,05 ha. 

A área em estudo está 

inserida numa matriz 

essencialmente herbácea 

formada por vegetação 

campestre, lavouras e áreas 

úmidas, interrompidas 

por algumas manchas de 

vegetação lenhosa nativa 

e exótica e corpos d’água. 

O relevo é plano, com 

altitudes que variam de 

cerca de 0 a 17 metros. 

As principais tipologias 

adotadas foram: vegetação 

campestre, vegetação 

brejosa, mata de restinga, 

marisma, silvicultura de 

exótica e áreas de lavoura. 

As tipologias englobaram 

os seguintes subtipos: 

- Vegetação campestre e 

áreas de lavoura: campo, 

campo com atividade 

agropastoril, restinga, 

dunas e interdunas e 

Figuras 2.23 e 

2.24. Área de 

estudo (seta e 

faixa vermelha), 

nos municípios 

de São José 

do Norte e Rio 

Grande, Rio 

Grande do sul 

(13/XII/2015). 

(Fonte: Google 

Earth)

cordões litorâneos.

- Vegetação brejosa: área sujeita a inundação, área sujeita a 

inundação com Pinus, área úmida, área úmida com vegetação 

nativa, banhado e canal artificial.

- Mata de restinga: mata nativa e mata mista.

A análise das imagens disponibilizadas pelo aplicativo Google 

Earth Pro evidenciam que a combinação das tipologias 

vegetação campestre e áreas de lavoura abrangem mais 

da metade da cobertura da área estudada, com 350,83 ha 

(54,81% do total), seguida 

da vegetação brejosa, 

com 162,14 ha (25,33%), 

silvicultura de exótica, com 

64,78 ha (10,12%), mata 

de restinga, com 41,08 ha 

(6,42%), e marisma, com 

0,52 ha (0,08%). O restante 

da área (20,7 ha ou 3,23%) 

é ocupado com lagoas, 

açudes e construções. 

As informações obtidas a 

partir de dados secundários 

compilados de trabalhos 

já realizados na região 

pela empresa Bioimagens 

Consultoria Ambiental Ltda. 

estimam a presença de 305 

espécies vasculares na área 

estudada, distribuídas em 

92 famílias botânicas.  

Nesta fase do 
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licenciamento (licença 

prévia), há apenas a 

proposta do eixo da linha 

de transmissão, sendo 

possíveis indicar pequenas 

mudanças em razão das 

condicionantes ambientais 

e aspectos construtivos. 

No entanto, de acordo 

com as características 

dos aspectos construtivos 

e da paisagem por onde 

transcorre a linha de 

transmissão, é possível 

projetar a locação das 

torres de transmissão 

em áreas abertas, não 

necessitando soprepor a 

localização das torres com 

manchas de vegetação. Da 

mesma forma, a eventual 

passagem dos cabos sobre 

os vãos entre as torres, 

pode ser conduzido com 

o lançamento tensionado. 

No lançamento tensionado, 

estruturas de madeira 

semelhantes a goleiras são 

instaladas. Sobre essas 

estruturas é conduzido o 

cabo guia, que puxará o 

cabo de transmissão. Neste 

método, é possível conduzir 

a passagem dos cabos da 

linha de transmissão com 

o mínimo de supressão ou 

nenhuma supressão. Neste 

método, eventualmente, 

faz-se necessária a 

poda e abertura de 

pequenas picadas apenas. 

A caracterização e a 

definição destes pontos 

de passagem podem ser 

consolidadas somente 

no projeto executivo, 

que é apresentado após 

atestada a viabilidade 

do empreendimento, 

momento que permite o 

empreendedor investir no 

projeto executivo da linha 

de transmissão. Caso seja 

necessária, em poucos 

pontos de supressão da 

vegetação, nestes locais, 

anterior a supressão, 

deverá ser apresentado 

ao órgão ambiental, 

estudos fitossociológicos 

juntamente com a 

autorização para supressão 

da vegetação. Caso 

coincida com espécies 

imunes ao corte, presente 

na área, estas deverão 

ser alvo de planos de 

translocação. 

2.2.3. Ictiofauna – 
Parque Eólico

O município de São José 

do Norte está situado 

em complexos de áreas 

úmidas de reconhecida 

importância ecológica 

(MMA, 2002; MMA, 

2010), no qual a área 

do Complexo Eólico 

do Bojuru, distrito do 

município supracitado, 

localiza-se na porção 

médio-inferior da restinga 

litorânea setentrional 

da Planície Costeira 

Externa do Rio Grande do 

Sul. A restinga litorânea 

setentrional caracteriza-se 

pela dinâmica condicionada 

pelo desenvolvimento 

das praias arenosas e 

pelos processos erosivos 

e deposicionais que a 

mantêm em constante 

transformação. Esse sistema 

é atualmente caracterizado 

por um conjunto complexo 

de ambientes deposicionais 

que incluem diversas 

categorias de áreas 

úmidas (= wetlands), entre 

elas: lagoas interiores, 

paleodrenos, canais 

inter-lagunares, turfeiras, 

banhados, marismas e 

charcos temporários. 

Os pontos de coleta foram 

selecionados de forma a 

representar as diferentes 

tipologias ambientais 

inseridas no complexo 

eólico, como: os Charcos 

Temporários, os Canais 

Naturais e o Banhado de 

Palha (Figuras 2.25 a 2.27).
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Figura 2.25. Ponto de amostragem 

(charco temporário)

Figura 2.26. Ponto de amostragem 

(canal natural) 

Figura 2.27. Ponto de amostragem (Ban-

hado de Palha)

No presente estudo foram 

encontradas 32 espécies 

distribuídas em oito ordens 

e 15 famílias. Dentre 

essas espécies, cabe 

ressaltar alguns registros 

importantes como o peixe-

elétrico Brachyhypopomus 

draco (Giora, Malabarba & 

Crampton, 2008), o Muçum 

Synbranchus marmoratus 

(Bloch, 1795), a Turvira-

dragão Brachyhypopomus 

draco (Giora, Malabarba 

& Crampton, 2008), 

e os peixes anuais 

Austrolebias minuano 

(Costa & Cheffe, 2001), 

A. gymnoventris (Amato, 

1986) e Cynopoecilus 

fulgens (Costa, 2002). A 

Scleromystax sp. cf. S. 

salmacis (Britto & Reis, 

2005) e o Cará Geophagus 

sp. cf. G. brasiliensis (Quoy 

& Gaimard, 1824).

Dentre as espécies 

ameaçadas de extinção 

no Rio Grande do Sul 

(Decreto Nº 51.797/2014), 

Austrolebias minuano 

possui o status de “em 

perigo”, ou seja, possui 

o risco alto de extinção. 

Cynopoecilus fulgens 

(Costa, 2002) está com o 

status de “vulnerável” (VU). 

As características 

ambientais do hidroperíodo 

da região estudada 

(gradiente úmido–seco) 

demonstram que a 

assembleia de peixes 

associada aos habitats 

aquáticos (charcos 

temporários, canais 

naturais e Banhado de 

Palha) devem apresentar 

um plano específico para 

controlar a intervenção no 

momento da instalação 

do empreendimento, 

permitindo a viabilidade 

do complexo eólico com 

a presença de Rivulídeos 

(peixes anuais), indicado no 

anexo I da Portaria FEPAM 

n° 118/2014 como grupo de 

interesse especial. Por outro 

lado, a heterogeneidade da 

distribuição das espécies 

de peixes nos diferentes 

pontos amostrais, pode 

indicar que a eventual 

supressão de um grupo de 

áreas úmidas por meios 

naturais ou antrópicos, 

não significa a exclusão 

de espécies de peixes 

da área de influência 

do empreendimento, 

sendo possível, por meio 

do estabelecimento de 

planos que visam a menor 

intervenção possível sobre 

as áreas úmidas, conciliar 

o empreendimento com a 

conservação da ictiofauna.

2.2.4. Ictiofauna – 
Linha de Transmissão

Foram registradas três 

espécies de peixes anuais 

sob área de influência da 
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Figura 2.29. Pseudopaludicola falcipes (Ranzinha) 

Figura 2.28. Physalaemus gracilis em atividade noturna, espécie mais abundante na área de interesse 

durante as campanhas de inverno

Figura 2.30. Pseudis minuta (Rã-boiadora)

Linha de Transmissão, além 

de 16 espécies não-anuais 

de pequeno e grande porte. 

As espécies anuais são 

Austrolebias minuano 

(Costa & Cheffe, 

2001), Cynopoecilus 

melanotaenia (Regan,1912) 

e Cynopoecilus fulgens 

(Costa, 2002). Austrolebias 

minuano possui o status de 

“em perigo”, ou seja, possui 

o risco alto de extinção. 

Cynopoecilus fulgens 

(Costa, 2002) está com 

o status de “vulnerável” 

(VU). Já Cynopoecilus 

melanotenia, não está 

ameaçada de extinção. 

A instalação de linhas 

de transmissão pode ser 

conciliada com a presença 

dos peixes anuais por meio 

do estabelecimento de 

planos de monitoramento 

e manejo durante a 

fase de instalação do 

empreendimento. O local 

de instalação das torres 

deve evitar a intervenção 

em áreas que formam 

charcos e/ou foram 

detectados peixes anuais, 

assim como os acessos 

devem evitar essas áreas. 

Além disso, a intervenção 

em solo deverá dar-se 

somente na área das 

bases das torres e deverá 

ser utilizada a mínima 

quantidade possível de 

torres. Na ausência de 

alternativas locacionais, 

o monitoramento anterior 

à intervenção no local, 

definindo ações como 

remoção do solo, pode 

conciliar a instalação do 

empreendimento. Na fase 

de operação, findado a 

intervenção no solo, o 

impacto sobre a fauna de 

peixes anuais deve ser nulo.

 2.2.5. Herpetofauna – Parque Eólico

A herpetofauna (anfíbios e répteis) é utilizada como 

bioindicador no que diz respeito a sua rápida resposta às 

alterações do meio. O Brasil é o país com a maior riqueza 

de anfíbios, sendo conhecidas 946 espécies e, dessas, 98 

ocorrem no Rio Grande do Sul. Em relação aos répteis, no 

Brasil ocorrem 744 espécies, sendo que destas, 111 têm 

ocorrência registrada para o Rio Grande do Sul.

A riqueza registrada de anfíbios na área de interesse foi de 

15 espécies. Analisando conjuntamente as amostragens 

realizadas nas diferentes estações climáticas, Physalaemus 

gracilis (Figura 2.28), Pseudopaludicola falcipes (Figura 

2.29) e Pseudis minuta (Figura 2.30) foram as espécies mais 

abundantes. Nenhuma das espécies registradas em campo 

encontra-se ameaçada de extinção nas listas consultadas.
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Figura 2.31. Trachemys dorbigni, espécie registrada na 

área de interesse em todas as estações climáticas

Figura 2.32. Salvator merianae, segunda espécie mais 

abundante na estação de 

Figura 2.34. Liolaemus occipitalis (Lagartixas-das-dunas), espécie ameaçada de extinção 

e encontrada na área de interesse, localizada no município de São José do Norte, RS

.33. Eryhtrolamprus poecilogyrus (cobra-capim), 

uma das espécies mais abundantes no outono 

Durante as amostragens de campo foram 

registradas 19 espécies de répteis. Destacam-se três 

espécies que apresentaram as maiores abundâncias 

ao longo das estações, são elas: Trachemys 

d’orbigni (Figura 2.31), Salvator merianae (Figura 2.32) 

e Erythrolamprus poecilogyrus (Figura 2.33).

Entre as espécies registradas, apenas a lagartixa-

das-dunas Liolaemus occipitalis (Figura 2.34) 

encontra-se nas listas de espécies ameaçadas de 

extinção, seja, regional, nacional ou global, todas 

na categoria “vulnerável”. Trata-se de um pequeno 

lagarto de areia que ocorre nos ambientes de dunas 

costeiras existentes no extremo sul do Brasil, no 

Estado do Rio Grande do Sul e no sul de Santa 

Catarina (Lema, 1994), além da costa do Uruguai. 

Este lagarto apresenta um tamanho máximo de 

60 mm, e vive associado às moitas de vegetação 

herbácea dispersas nas dunas de areia móvel, 

onde encontra os recursos alimentares, refúgio de 

predadores e locais de termorregulação (Verrastro 

& Bujes, 1998). Entre as ameaças conhecidas para 

esta espécie está a redução severa de suas áreas 

de distribuição causadas pela fragmentação e, em 

casos mais extremos, à perda total de seus habitats 

devido ao crescimento da atividade humana nas 

últimas décadas. 
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2.2.6. Herpetofauna – 
Linha de Transmissão

Todas as espécies 

observadas no trecho 

previsto da linha de 

transmissão já haviam 

sido registradas para a 

área do parque eólico. No 

entanto, por apresentar 

uma homogeneidade 

maior da paisagem, a 

riqueza tende a ser menor. 

Foram registradas sete 

espécies de anfíbios e 

quatro espécies de répteis 

no trecho da linha de 

transmissão.

Entre os anfíbios, as 

espécies que apresentaram 

o maior número de registros 

foram a Dendropsophus 

minutus (perereca-guria) 

e a Psudis minuta (rã-

boiadora) (Figura 2.30). Já 

entre os répteis, o maior 

número de registros 

foi da Erythrolamprus 

poecilogyrus (cobra-capim) 

(Figura 2.33). 

Fatores responsáveis pelo 

declínio das populações 

são a expansão urbana 

sobre as restingas, 

fragmentação e a 

degradação das áreas 

litorâneas, que são o 

hábitat de anfíbios e 

répteis exclusivos desse 

ecossistema. Além 

dos fatores citados 

anteriormente, impactos 

gerados por atropelamento 

de fauna nas rodovias 

afetam todos os grupos 

de vertebrados silvestres, 

incluindo a herpetofauna. 

Entre esses impactos, 

a perda de hábitat e 

atropelamento estão 

entre os principais 

impactos relacionados 

aos empreendimentos de 

geração e transmissão de 

energia.

Sobre o impacto 

relacionado a 

atropelamento: a 

movimentação mais 

intensa de veículos ocorre 

na fase de instalação 

do empreendimento; 

portanto o impacto gerado 

pelo atropelamento é 

mais intenso nesta fase, 

tendendo a diminuir 

na fase de operação. 

Os répteis possuem 

mobilidade maior que 

os anfíbios, portanto 

estão expostos a um 

maior grau de impacto 

potencial gerado pelo 

empreendimento. 

A construção dos 

acessos, construção dos 

aerogeradores e demais 

estruturas necessárias 

à operação dos parques 

eólicos, bem como a 

instalação da linha de 

transmissão, pode gerar 

uma redução de hábitat 

para a herpetofauna, que 

tende a ser mais crítica para 

os anfíbios, que apresentam 

menor mobilidade e estão 

relacionados diretamente 

às áreas úmidas. Entretanto, 

comparado com outras 

matrizes energéticas 

como a hidrelétrica, a 

perda de hábitat em 

empreendimentos de 

geração de energia eólica 

é claramente menor. O 

impacto gerado pela 

perda de hábitat também 

é mais intenso na fase 

de instalação do parque 

eólico. Embora seja um 

impacto permanente, 

as características dos 

empreendimentos eólicos 

permitem manter no 

entorno dos próprios 

aerogeradores e demais 

estruturas, o ambiente 

natural, permitindo a 

permanência ou ocupação 

da fauna que possa 

ter se deslocado no 

período de instalação dos 

aerogeradores. 

Durante a instalação do 

empreendimento, como 

forma de mitigar o impacto, 

a ocupação de áreas úmidas 

ou sujeitas à inundação 

que abriguem a fauna 

deve ser realizada quando 

necessário e de forma 

ordenada, seguindo planos 

de controle e manejo. O 

entorno dos banhados - em 

particular dos justapostos a 
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grandes corpos d’água da 

região – exerce função de 

amortecimento de impacto, 

com um raio mínimo de 300 

metros, neste caso com 

especial atenção às áreas 

às margens da Laguna dos 

Patos e outros corpos de 

água presentes. Quanto à 

transmissão da energia, as 

características do ambiente 

e dos aspectos construtivos 

da linha de transmissão 

permitem a execução 

das obras, evitando o uso 

de áreas úmidas ou em 

locais com permanência 

prolongada de película 

d’água. A possibilidade 

de planejar e adequar à 

localização das torres de 

transmissão é uma medida 

mitigatória que contribui 

para minimizar a perda de 

hábitats mais sensíveis para 

os anfíbios. 

As áreas de dunas 

presentes no CE 

Bojuru também são 

consideradas áreas de 

proteção permanentes 

(APP). Neste ambiente foi 

identificado Liolaemus 

occipitalis, espécie 

ameaçada de extinção 

na categoria “vulnerável”. 

Caso ocorra intervenção 

na área de dunas, 

deve ser apresentado 

plano específico de 

monitoramento e resgate 

do L. occiptalis, para a 

fase de instalação do 

empreendimento. Já no eixo 

da linha de transmissão, não 

foi identificado a presença 

ou locais de potencial 

ocorrência para a lagartixa-

das-dunas.

Quanto ao status de 

conservação da lagartixa-

das-dunas na área 

do empreendimento, 

as populações estão 

atualmente em risco pela 

ocupação por florestas de 

Pinus plantadas e, também, 

pelas áreas com processo 

de invasão do Pinus. Outro 

risco potencial para a 

região de dunas na área do 

Complexo Eólico Bojuru é a 

mineração de Titânio. 

As medidas mitigatórias 

são ações que resultam na 

prevenção ou diminuição 

do impacto ambiental. 

Quando não é possível 

executar medidas que 

previnam ou diminuam o 

impacto ambiental, ou ainda 

quando essas medidas 

não são suficientes, 

indica-se a aplicação de 

medidas compensatórias, 

tais como o investimento 

e manutenção em 

projetos de conservação, 

especialmente ligados à 

elaboração, atualização ou 

manutenção dos planos 

de manejo de unidade de 

conservação ou em áreas 

relevantes para a fauna. 

Desta forma, sugere-se a 

adoção das medidas abaixo, 

como forma de prevenir ou 

mitigar impactos sobre a 

herpetofauna: 

• Não alterar as drenagens, 

mantendo o fluxo hídrico 

natural;

• Evitar intervenções que 

gerem alteração nas 

características primárias em 

áreas úmidas;

• Instalar e seguir 

sinalização de acesso, 

respeitando a velocidade 

permitida, e assim evitar 

o máximo possível de 

atropelamentos com 

vertebrados terrestres 

(cágados, lagartos, 

serpentes, anfíbios);

• Atividade de 

Educação Ambiental 

para trabalhadores do 

empreendimento, nas fases 

de implantação e operação;

• Sinalizar quando houver 

sítios reprodutivos (cágados 

e lagartos, por exemplo).

• Manter a supervisão de 

obras com resgate brando 

da fauna, com especial 

atenção para as áreas de 

Dunas.

Assim, conclui-se que o 

Complexo de Geração 

Eólica Bojuru e Sistemas 

Associados (acessos 

internos, rede elétrica 

interna, subestação e linha 

de transmissão associada) 

podem ser conciliados com 
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a herpetofauna presente, controlando e 

mitigando os impactos, desde que atenda 

às premissas acima e siga a legislação 

ambiental vigente.

2.2.7. Avifauna – Parque Eólico e 
Linha de Transmissão

Um total de 300 espécies de aves foram 

listadas como potenciais ocorrentes na 

região onde se pretende implantar o 

complexo eólico a o traçado de sua Linha 

de Transmissão. As amostragens de campo 

propiciaram a detecção de 193 espécies de 

aves nesta área (64% do total de espécies 

potenciais). Dez espécies registradas em 

campo não haviam sido listadas entre as 

espécies potenciais, com isso, a riqueza 

total para a área de estudo (registradas 

em campo e espécies potenciais) é de 310 

espécies de aves, o que corresponde a 

44% da riqueza conhecida para o estado 

do Rio Grande do Sul (Franz et al. 2018). 

Entre esse montante de espécies (n=310), 

208 são classificadas como residentes no 

RS ou não foram classificadas por Bencke 

(2001). O restante (32%) realiza algum tipo de 

movimentação, sazonal ou eventual (Tabela 

5.30). 

Quanto às espécies ameaçadas de extinção, 

nas amostragens de campo, seis espécies 

foram registradas, são elas:  O gavião-

cinza (Circus cinereus), classificado como 

vulnerável (Brasil e RS), a sanã-cinza (Porzana 

spiloptera), vulnerável globalmente e em 

perigo (Brasil e RS ), o maçarico-de-papo-

vermelho (Calidris canutus; Figura 2.35), 

criticamente em perigo (Brasil) e em perigo 

(RS), além de ser considerada “quase-

ameaçada” em escala global, o maçarico-

acanelado (Calidris subruficollis), vulnerável 

(Brasil), o trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna 

hirundinacea; Figura  2.36), vulnerável (Brasil) 

e o trinta-réis-real (Thalasseus maximus; 

Figura 2.37), em perigo (Brasil e RS). Além 

disso, outras quatro espécies classificadas 

como “quase-ameaçada” foram registradas: o 

joão-da-palha (Limnornis curvirostris; Figura 

2.38), a ema (Rhea americana; figura 2.39), o 

coleiro-do-brejo (Sporophila collaris; Figura 

2.40) e a corruíra-do-campo (Cistothorus 

platensis; Figura 2.41).

Figura 2.35. Maçarico-de-papo-vermelho (Calidris canutus), espé-

cie ameaçada de extinção e registrada na área de estudo
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Figura 2.36. Trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna hirundinacea), espécie 

ameaçada de extinção e registrada na área de estudo, 

particular os justapostos 

à grandes corpos d’água 

da região, garantindo uma 

área de amortecimento 

de impacto, com um raio 

mínimo de 300 metros.

• Deve-se evitar a 

intervenção em uma área 

de amortecimento de 

impacto com raio mínimo 

de 600 metros das áreas 

de ocorrência de cisne-

de-pescoço-preto (Cygnus 

melanocoryphus), e/ou 

de capororoca (Coscoroba 

coscoroba), aves aquáticas 

muito sensíveis à 

perturbação. 

• Devem-se proteger 

as populações de aves 

ameaçadas de extinção na 

região onde se pretende 

instalar o empreendimento 

eólico e seus habitats 

potenciais de ocorrência. 

Não foram registrados 

ninhais de aves na área 

de estudo durante as 

campanhas executadas, 

ainda assim, caso sejam 

registrados futuramente, 

estes devem ser protegidos, 

considerando-se a 

possibilidade das aves 

realocarem os pontos de 

concentração ao longo 

do tempo, em função de 

alterações estruturais na 

vegetação de suporte ou 

nas condições hidrológicas 

Figura 2.37. Trin-

ta-réis-real (Thalasseus 

maximus), espécie 

ameaçada de extinção 

e registrada na área de 

estudo

Relatório RIMA - Relatório de impacto ambiental (7995020)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 38



39

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental

Entre os impactos que 

afetam negativamente as 

aves, podem-se listar as 

alterações antrópicas, que 

causam a fragmentação 

dos habitats e provocam 

a perda e a degradação 

dos mesmos, juntas são 

as maiores ameaças à 

biodiversidade (Myers et al. 

2000; Pimm & Raven 2000; 

Marini & Garcia 2005). 

Em relação à instalação 

e operação de 

empreendimentos eólicos, 

são conhecidos diversos 

tipos de potenciais 

impactos negativos sobre 

as aves, como: (1) distúrbios, 

incluindo barreiras ao 

movimento, que pode levar 

ao abandono temporário 

ou permanente pelas 

aves das áreas afetadas; 

(2) perda/dano e/ou 

fragmentação do habitat, 

resultado da instalação 

dos parques e estrutura 

associadas (acessos e 

linhas de transmissão) e 

(3) mortalidade por colisão 

direta (BirdLife International 

2003). 

Com base nos resultados 

obtidos nas amostragens e 

considerando as diretrizes 

e condicionantes para o 

licenciamento ambiental 

nas regiões com potencial 

eólico do RS (Anexo I 

da Portaria Fepam Nº 

118/2014), em relação às 

áreas importantes para a 

avifauna na Costa Leste da 

Laguna dos Patos, pode-se 

sugerir alguns cuidados:

• Deve-se evitar a ocupação 

de áreas úmidas, banhados 

e o seu entorno, em 
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Figura 2.38. João-

da-palha (Limnornis 

curvirostris), espécie 

quase-ameaçada de ex-

tinção no RS e registrada 

na área de estudo,

Figura 2.39. Ema (Rhea 

americana), espécie 

quase-ameaçada de 

extinção e registrada na 

área de estudo

Figura 2.40. Coleiro-

do-brejo (Sporoph-

ila collaris), espécie 

quase-ameaçada de ex-

tinção no RS e registrada 

na área de estudo

do local.

Recomenda-se também, 

que a iluminação dos 

aerogeradores seja 

intermitente para evitar 

a atração das aves 

noturnas. Bem como o 

uso de estrutura tubular 

compacta nas torres dos 

aerogeradores e não de 

armação vazada, para 

evitar atrair aves que 

possam utilizar a estrutura 

como poleiro, conforme 

recomendado pelo 

relatório anual de rotas e 

áreas de concentração de 

aves migratórias no Brasil 

(ICMBio 2016).

Com base nos dados 

obtidos em campo e 

aqueles provenientes 

da bibliografia, assim 

como as recomendações 

e restrições a serem 

executadas, considera-se 

possível a implantação 

do empreendimento 

neste local. Reitera-se a 

necessidade da execução 

dos diversos programas 

ambientais durante as fases 

de implantação e operação 

do empreendimento.

2.2.8. Mastofauna – 
Parque Eólico e Linha 
de Transmissão

Pelo menos 145 espécies 

de mamíferos terrestres 

podem ser encontradas 

no Rio Grande do Sul 
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Figura 2.41. Corruíra-do-campo 

(Cistothorus platensis), espécie 

(Gonçalves et al., 2014), das 

quais 39 são enquadradas 

em alguma categoria 

de ameaça, sendo oito 

de mamíferos aquáticos 

(Decreto Estadual 51.797, de 

09 de setembro de 2014). 

Algumas espécies possuem 

grandes áreas de vida e 

podem apresentar hábitos 

alimentares especializados, 

o que as tornam mais 

frágeis a intervenções em 

seus ambientes. Outras 

espécies, no entanto, 

podem até certo limite, 

ajustar-se a ambientes 

alterados pelo homem, 

principalmente aquelas 

que possuem hábitos 

mais oportunistas e dietas 

amplas e flexíveis como, 

por exemplo, gambás e 

graxaim (Facure & Monteiro-

Filho, 1996). 

Em parques eólicos, um 

dos grupos mais afetados 

são os morcegos, estando 

a mortalidade associada ao 

choque com as torres e a 

lesões internas causadas 

por barotrauma, que 

consiste no rompimento 

dos tecidos devido à 

diferença na pressão que 

o morcego é submetido ao 

cruzar, em voo, a área do 

perímetro de circulação 

da pá do aerogerador 

(Amorim, 2009). A área do 

futuro complexo eólico 

(Complexo de Geração 

Eólica Bojuru) possui locais 

propícios para a ocorrência 

de morcegos, como áreas 

úmidas, matas de restinga, 

moradias, indivíduos 

isolados de Figueira (Ficus 

sp.), que podem servir de 

pontos de forrageamento, 

principalmente, para o 

Sturnira lilium – espécie 

frugívora.

Durante os estudos foram 

registradas 31 espécies de 

mamíferos na área da CGE 

Bojuru: nove espécies de 

morcegos (Figuras 2.42 a 

2.46), duas de roedores 

fossoriais na área do parque 

e duas na área da linha de 

transmissão (Figuras 2.47 

e 2.48), três de pequenos 

mamíferos escansoriais 

(roedores e marsupiais; 

Figuras 2.49 a 2.51) e 15 

espécies de mamíferos de 

médio e grande porte (2.52 

a 2.60). 

Dessas, três se encontram 

em alguma categoria 

de ameaça de extinção: 

Ctenomys flamarioni na 

categoria Em Perigo na 

lista estadual e nacional; 

Ctenomys minutus na 

categoria Vulnerável na 

lista nacional; Leopardus 

geoffroyi classificado como 

Vulnerável na lista estadual 

e nacional. Entre a fauna 

de mamíferos, dois grupos 

presentes o na área de 

estudos possuem maior 

potencial de sofrerem 

impacto: os morcegos e os 

mamíferos fossoriais (Tuco-

tucos).

Para a linha de transmissão, 

o foco dos estudos se 

concentra no mapeamento 

das áreas de mamíferos 

fossoriais. Todos os demais 

mamíferos registrados para 

o parque eólico podem ser 

considerados de ocorrência 

potencial para a linha de 

transmissão.

Relatório RIMA - Relatório de impacto ambiental (7995020)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 41



COMPLEXO DE GERAÇÃO EÓLICA BOJURU  

Figura 2.42. Morcego-vampiro - Desmo-

dus rotundus localizado em edificação 

na AID

Figura 2.44. Myotis albescens capturado 

na AID

Figura 2.46. Sturnira lilium capturado em rede de neblina na AID da CGE Bojuru

Figura 2.47. Buraco de tuco-tuco na faixa 

de dunas, AID da CGE Bojuru

Figura 2.43. Eptesicus brasiliensis captur-

ado em rede de neblina na AIDv

Figura 2.45. Myotis nigricans capturado 

na AID

Figura 2.48. Vestígios de tuco-tuco em 

campo, AID da CGE Bojuru

Para avaliar o impacto sobre 

o grupo de mamíferos, 

podemos dividir neste 

estudo os mamíferos em 

quatro grupos: mamíferos 

voadores (morcegos), 

sendo o impacto principal 

ocorrendo na fase de 

operação do parque eólico 

e relacionado à colisão e 

barotrauma; mamíferos 

fossoriais (tuco-tuco), cujo 

comportamento fossorial 

aumenta a probabilidade 

de impacto na fase de 

instalação, quando ocorre 

intervenção sobre o solo, 

mas que pode ser mitigado 

por meio da análise dos 

pontos de ocorrência e/ou 

translocação de indivíduos 

quando não há alternativa 

locacional (para os tuco-

tucos pode ocorrer um 

impacto positivo na fase 

de operação por meio da 

substituição da atividade 

agrícola e da silvicultura 

que gera danos às áreas 

de ocorrência desses 

mamíferos); os mamíferos 

de pequeno porte (não 

voadores) e mamíferos 

de médio e grande porte, 

ambos com capacidade 

de deslocamento para 

áreas adjacentes frentes a 

perturbações do ambiente, 

tem como principal risco o 

aumento da probabilidade 

de atropelamento. Além 

do atropelamento, 

outro fator de impacto 
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Figura 2.49. Exemplar de Oligoryzomys 

nigripes capturado em armadilha sher-

man, AID da CGE Bojuru

Figura 2.50. Scapteromys tumidus 

capturado em mata de restinga, AID da 

CGE Bojuru

Figura 2.52. Ratão-do-banhado 

(Myocastor coypus) observado durante 

transecção diurnav

Figura 2.54. Exemplar de grax-

aim-do-mato (Cerdocyon thous) atrope-

lado na Rodovia BR-101, área indireta da 

CGE Bojuru

Figura 2.51. Exemplar de Calomys lau-

cha registrado na AID

Figura 2.53. Gambá (Didelphis albiven-

tris.) na AID, CGE Bojuru

secundário que tende a ser maior na fase de instalação e 

diminuir na fase de operação é a caça, seja executada pelos 

próprios trabalhadores na área ou pelo aumento da pressão 

de caça no momento que a fauna inicia movimento de 

deslocamento para outras áreas. Estes impactos podem ser 

mitigados por meio de plano de educação ambiental para 

a fase de instalação do empreendimento bem como planos 

socioambientais para as comunidades de entorno. Para a 

linha de transmissão, os impactos gerados na instalação são 

semelhantes àqueles apontados para o parque eólico, sendo 

os mamíferos fossoriais o grupo mais atingido, mas que 

podem ser mitigados por meio de ajustes na localização das 

torres e programas de controle e resgate da fauna. Já na fase 

de operação, o impacto sobre os mamíferos está reduzido ao 

risco de atropelamento e afugentamento da fauna durante 

as atividades de manutenção da linha de transmissão. Essas 

atividades são menores, comparativamente, às atividades do 

parque eólico, que necessitam de ações diárias e podem ser 

controladas e mitigadas por meio de programas de controle 

de velocidade e educação ambiental. 

Dessa forma, os dados 

indicam que os diferentes 

grupos de mamíferos 

possuem maior ou menor 

impacto de acordo com a 

fase do empreendimento. 

A partir da identificação 

dos impactos e medidas 

mitigatórias apresentadas 

neste estudo, é possível 

conciliar a instalação e 

operação do Complexo 

Eólico e a Linha de 

Transmissão com a 

presença da fauna de 

mamíferos, por meio 

do estabelecimento de 

programas para cada 

grupo e do monitoramento 

ambiental das medidas 

aplicadas.
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2.2.9. Fauna 
Cinegética

Fauna cinegética envolve 

o conjunto de animais 

de uma determinada 

área ou região que sofre 

pressão pela caça. No Rio 

Grande do Sul, um grande 

número de espécies de 

aves, sobretudo o grupo 

das marrecas, tem maior 

importância cinegética, 

sendo que as que sofrem 

maior pressão cinegética 

possuem registro 

confirmado para as áreas 

de influência do Complexo 

Eólico Bojuru. 

Entre os mamíferos, 

considerando apenas as 

espécies com ocorrência 

para a área do CE Bojuru, 

destaca-se a importância 

da família Dasypotidae 

(tatus) e as espécies 

Hydrochoerus hydrochaeris 

(capivara) e Myocastor 

coypus (ratão-do-banhado), 

todas caçadas por lazer 

e usadas como fonte de 

proteína animal. Além 

da caça por lazer, outras 

espécies de mamíferos são 

caçadas e/ou perseguidas 

por serem consideradas 

predadoras de animais 

domésticos (especialmente 

sobre aves domésticas), 

sendo que na área do 

CE Bojuru as espécies 

com maior importância 

cinegética em função 

desse suposto impacto 

sobre a fauna doméstica é o 

zorrilho (Conepatus chinga), 

os graxains (Cerdocyon 

thous e Lycalopex 

gymnocercus), o gato-do-

mato-grande (Leopardus 

geoffroy) e o gambá de 

orelha branca (Didelphis 

albiventris). 

2.2.10 . Espécies de 
Risco Epidemiológico

Considerando os grupos 

vertebrados com ocorrência 

para as áreas de influência, 

destacam-se as seguintes 

espécies com potencial 

risco epidemiológico:

• Dasypus novemcinctus 

(tatu-galinha) e D. hybridus. 

Há relatos e observações 

de tatus sendo caçados 

e consumidos na região. 

Estas duas espécies foram 

também citadas neste 

estudo como apresentando 

importância cinegética. 

Estas espécies podem estar 

relacionadas à transmissão 

de hanseníase, por serem 

hospedeiros da bactéria 

Mycobacterium leprae. 

Estudos têm demonstrado a 

correlação entre o consumo 

de tatu e a ocorrência de 

hanseníase.

• Desmodus rotundos 

(morcego-vampiro). É uma 

espécie de morcego que 

apresenta dieta hematófaga 
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e com registro confirmado 

para as áreas de influência 

do projeto. Esta espécie 

é citada como uma das 

principais transmissoras 

do vírus causador da raiva 

bovina (RabV). Apesar de 

não terem sido encontrados 

relatos de infecções pelo 

vírus da raiva na área de 

influência do projeto, o 

estado do Rio Grande do 

Sul enfrentou um surto de 

raiva bovina (RabV) no ano 

de 2012, na região central 

do Estado, possivelmente 

transmitido por esta 

espécie de morcego. 

Apesar do Estado do 

Rio Grande do Sul ser 

considerado livre de raiva 

canina, o Centro Estadual 

de Vigilância em Saúde 

(CEVS) mantém programas 

e orientações para o 

controle de morcegos em 

razão do risco potencial que 

este grupo apresenta para a 

transmissão da raiva.

Figura 2.55. Exemplar de mão-pelada 

(Procyon cancrivorus) atropelado na BR 

101, área indireta da CGE Bojuru

Figura 2.58. Lontra (Lontra longicaudis) 

encontrada atropelada na Rodovia BR-

101, área indireta da CGE Bojuru

Figura 2.59. Exemplar de zorrilho (Co-

nepatus chinga) atropelado na Rodovia 

BR-101, AID da CGE Bojuru

Figura 2.57. Graxaim-do-campo (Lycalo-

pex gymnocecus) observado durante as 

transecções diurnas

Figura 2.56. Exemplar de ratão-do-ban-

hado (Myocastor coypus) atropelado na 

Rodovia BR-101, AID da CGE Bojuru

Figura 2.60. Lebre (Lepus europaeus) 

observado durante transecção noturna, 

em área de borda de mata
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3.1Sócioeconômico
Meio

Análise Integrada 
Prognóstico
Medidas Mitigatórias 
& Compensação
Conclusão

Capítulo III

3.1.  Meio Sócio-econômico

Esse estudo tem por objetivo caracterizar 
a população residente na área do 
empreendimento Complexo de Geração 
Eólica Bojuru e Sistemas Associados, 
assim como avaliar os pontos de maior 
fragilidade socioeconômica da região. O 
Distrito de Bojuru pertence ao município 
de São José do Norte, tem seu acesso 
pela rodovia longitudinal BR-101, no 
sentido Sul a partir de Osório, e no 
sentido Norte partindo de Rio Grande 
(Figuras 3.1 a 3.4). 
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3.1Sócioeconômico
Figura 3.1. Rio Grande Figura 3.2. São José do Norte

Figura 3.3. Mapa de Local-
ização de São José do Norte, 
Distrito de Bojuru e Rio Grande

Figura 3.4 Visão da entrada da Vila de Bojuru

Relatório RIMA - Relatório de impacto ambiental (7995020)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 47



COMPLEXO DE GERAÇÃO EÓLICA BOJURU  

Figura 3.5. População Residente em São José 
do Norte por situação de domicílio e sexo. 
Fonte: IBGE, 2010
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São José do Norte 
O Município de São José do Norte está localizado na Planície Costeira 

do Rio Grande do Sul, possui uma área de 1.118,109 km² e uma 

população de 26.853 habitantes, com uma densidade demográfica de 

22,81 hab./km². Bojuru é a sede do terceiro distrito do município de 

São José do Norte e tem cerca de 2.230 habitantes. O município de 

São José do Norte tem um Índice de Desenvolvimento Humano Médio 

(IDHM) considerado médio (0,623) e ocupa a posição 487 no ranking 

dos municípios do Rio Grande do Sul. A população concentra-se na 

zona urbana e é bem distribuída entre homens e mulheres (Figura 3.5). 

3.1.1. Caracterização 
Populacional
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Rio Grande

O município de Rio Grande está localizado na Planície Costeira do Rio 

Grande do Sul, possui uma área de 2.709,522 km² e uma população de 

208.641 habitantes. Mais de 90% da população de Rio Grande reside na 

área urbana do município (Figura 3.6). Quanto à proporção de sexos, 

existem mais mulheres que homens residindo na área urbana de Rio 

Grande. Na área rural a proporção entre homens e mulheres apresenta-

se mais equilibrada, embora a população rural seja reduzida.

A taxa média de crescimento dos municípios de Rio Grande e São 

José do Norte durante o período 1991-2000 foi inferior à taxa média de 

crescimento do Estado. No período de 2000 a 2010 houve uma inversão 

e o Estado do Rio Grande do Sul apresentou uma taxa média inferior a 

desses municípios. O Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM) 

é a média geométrica entre IDHM-R (renda), IDHM-L (longevidade) e 

IDHM-E (educação). Considera-se o IDHM Muito alto, de 0,800 a 1,000; 

Alto, de 0,700 a 0,799; Médio, de 0,600 a 0,699; Baixo, de 0,500 a 0,599; 

Muito baixo, de 0 a 0,499. Conforme informações apresentadas na Figura 

3.7, o município de São José do Norte tem um IDHM considerado médio 

(0,623) e ocupa a posição 487 no ranking dos municípios do Rio Grande 

do Sul, apresentando um IDHM inferior à média estadual (0,746). Já Rio 

Grande apresenta um IDHM semelhante à média estadual. Nesse gráfico 

também se encontra os dados referentes à Dom Feliciano, município do 

estado do Rio Grande do Sul com o mais baixo IDH.
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Figura 3.6.  Popu-
lação Residente em 
Rio Grande por situ-
ação de domicílio 
e sexo. Fonte: IBGE, 
2010
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Figura 3.7. IDHM de Rio Grande, Dom Feliciano, 
São José do Norte, Porto Alegre e média 
estadual de 2010. Fonte: Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) data-
dos do ano 2010.

Embora os municípios 

de São José do Norte e 

Rio Grande apresentem 

aumento da criminalidade, 

acompanhando os índices 

estaduais (Secretaria de 

Segurança Pública do 

Estado do Rio Grande 

do Sul – SSP), esses 

municípios não figuram 

no ranking dos municípios 

mais violentos do Estado. 

Referente aos indicadores 

criminais de São José do 

Norte, houve aumento 

apenas nas ocorrências de 

ID
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M
ID

H
M

0

0,225

0,45

0,675

0,9

Rio Grande São José do Norte Média Estadual

IDHM
IDHM-R
IDHM-L
IDHM-E

roubo em 2017, os demais 

crimes diminuíram as 

ocorrências (Figura 3.8). Já 

em Rio Grande, houve um 

aumento nas ocorrências 

de homicídios dolosos, 

roubos, estelionatos e 

tráfico de entorpecentes 

(Figura 3.9). O crime de 

abigeato passou a entrar 

nas estatísticas a partir de 

2017. 

De acordo com o Censo 

Educacional de 2015 do 

Segurança 
pública

INEP (Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais) o 

município de São José do 

Norte possui 10 escolas de 

ensino pré-escolar, sendo 

duas escolas públicas 

estaduais e oito da rede 

municipal, 18 escolas de 

ensino fundamental, sendo 

quatro escolas estaduais 

e 14 municipais e um total 

de três escolas de ensino 

médio, todas estaduais. Um 

total de 4.517 matrículas 

são registradas na rede 

pública no município, 
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Figura 3.9. Criminalidade no município de Rio Grande nos anos de 
2015, 2016 e 2017. Fonte: Segurança Pública (SSP)

Educação
sendo 327 no ensino pré-

escolar, 3.359 no ensino 

fundamental e 831 no 

ensino médio (Figura 3.10). 

A taxa de escolarização 

do município na faixa de 

6 e 14 anos de idade é de 

96,6%. Em relação ao nível 

de instrução, 11.864 dos 

moradores de São José do 

Norte não têm instrução 

ou apenas o ensino 

fundamental incompleto, 

1.827 tem ensino 

fundamental ou médio 

incompleto, 1.654 tem 

ensino médio ou superior 

incompleto, 594 possuem 

superior.

Entre os moradores 

do Distrito de Bojuru, 

predominam nos sítios e 

fazendas às margens da 

BR-101 uma população 

com escolaridade de 

1ª a 4ª série do ensino 

fundamental, sendo maior 

nesses locais o índice de 

analfabetos. Já na Vila de 

Bojuru vivem os moradores 

de maior escolaridade, a 

maioria com graduação 

(Figura 3.11).

Para o município de Rio 

Grande foram registradas 

um total de 36.653 

matrículas, sendo 3.577 no 

ensino pré-escolar, 26.130 
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Figura 3.10. Matrículas por nível 
de ensino nos municípios de São 
José do Norte e Rio Grande. Fonte: 
Ministério da Educação, Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais - INEP - Censo 
Educacional 2015.

Figura 3.11. Escolaridade dos 
moradores entrevistados em 
2014 no Distrito de Bojuru. Fonte: 
Bioimagens, 2014
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no ensino fundamental e 6.946 no ensino médio. A taxa de 

escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97.7% em 

2010. Isso posicionava o município na posição 305 de 497 

dentre as cidades do estado e na posição 2574 de 5570 dentre 

as cidades do Brasil (Figura 3.10).
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São José do Norte

O município de São José do 

Norte apresenta 11 estabe-

lecimentos de saúde, de 

acordo com o levantamento 

de Assistência Médica e 

Sanitária do IBGE, de 2009. 

Destes, seis fazem atendi-

mentos pelo SUS e cinco 

são privados. Oito esta-

belecimentos apresentam 

atendimento ambulatorial 

pelo SUS. 

Existem atualmente cinco 

postos de saúde em São 

José do Norte que fazem 

parte do programa de ESF 

(Estratégias de Saúde da 

Família) e que atendem 60% 

da população do município. 

Em relação ao saneamento 

básico o município de São 

José do Norte, que em 1991 

tinha apenas 1,2% de seus 

domicílios ligados à rede 

geral de coleta de esgoto, 

obtém, em 2010, o índice 

de 26,6% dos domicílios, 

demonstrando melhor 

condição, próxima à veri-

ficada em Rio Grande, de 

29,3% em 2010.

De forma geral, o sistema 

de esgotamento sanitário é 

o mais deficitário entre os 

serviços de infraestrutura 

na região. Em relação à co-

leta de resíduos sólidos, de 

responsabilidade da prefei-

tura municipal, observa-se 

uma melhora ao longo dos 

anos, abrangendo quase 

a totalidade do município, 

principalmente nas zonas 

urbanas. Pode-se dizer, 

também, que São José do 

Norte obteve percentual 

satisfatório, em relação ao 

lixo coletado (78,1% do total 

de domicílios, em 2010). 

Rio Grande

O município de Rio Grande 

possui 81 estabelecimen-

tos de saúde sendo 35 

públicos, dois Federais, 33 

postos de saúde municipais 

e quatro dispositivos de 

atenção à saúde mental. 

Saúde, 
infraestrutura & 
saneamento básico
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São José do Norte

A maioria da população 

residente em São José do 

Norte, 15.397 habitantes, 

se identifica como católica, 

4.682 como evangélicos e 

627 como espíritas.

Em relação à cor e raça, dos 

25.503 habitantes, 19.627 se 

identificam como brancos, 

3.922 como pardos, 1.864 

como pretos, 66 como ama-

relos e 24 como indígenas.

Rio Grande

Com relação à matriz reli-

giosa, a maioria da popu-

lação riograndina é católica 

(45,3%), 14,5% são evangéli-

cos, 10,8% espírita e 29,4% 

frequentam outras religiões.

Em relação à cor e raça, dos 

197.171 habitantes, 157.033 

se identificam como bran-

cos, 22.324 como pardos, 

16.890 como pretos, 732 

como amarelos e 273 como 

indígenas.

Caracterização 
populacional

O IDESE (Índice de Desen-

volvimento Socioeconômi-

co) para o estado do RS 

nos últimos nove anos vem 

sofrendo pequenos acrésci-

mos, chegando ao ano de 

2015 a um valor de 0,751, ou 

seja, o estado é classificado 

com nível médio de desen-

volvimento. O município 

de São do Norte tinha um 

IDESE de 0,534 e chegou 

em 2015 com um IDESE 

de 0,636, melhorando ano 

a ano as suas condições 

de desenvolvimento. Rio 

Condições de vida
Grande também melhorou 

seu nível de desenvolvi-

mento, porém num patamar 

menor, em 2007 tinha o 

IDESE de 0,685 e em 2015 o 

IDESE passou a 0,715 (Figu-

ra 3.12). 

Embora o município de São 

José do Norte tenha apre-

sentado melhora nos seus 

índices (0,636), encontra-se 

em um padrão médio de 

desenvolvimento socio-

econômico, ainda abaixo 

do verificado no Estado 
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Perspectivas 
da população 
em relação ao 
empreendimento
Para a verificação das expectativas sociais sobre a instalação 

do Complexo de Geração Eólica Bojuru foi realizada uma 

pesquisa quali-quantitativa junto aos moradores do Distrito de 

Bojuru, foram entrevistados especialmente moradores da Vila 

de Bojuru e moradores de sítios e fazendas ao longo da BR-

101. Do total de entrevistados, 73,34% consideram a instalação 

do empreendimento como tendo um impacto bom ou positivo 

sobre a paisagem natural. 

A percepção positiva do empreendimento pode ser avalia-

da também pelo sentimento que a comunidade possui em 

relação a outras iniciativas na região. De forma espontânea 

foram citadas por três pessoas, que pediram para não serem 

identificadas, que o empreendimento eólico eles querem na 

região, mas a mineração não.
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Figura 3.12. IDESE do RS e dos 
municípios de São José do 
Norte e Rio Grande de 2007 a 
2015. Fonte: FEE, 2018

(0,751), em 2015, bem como 

Rio Grande. A cidade de 

São José do Norte possui 

uma relação muito próx-

ima geográfica e social-

mente com a cidade de Rio 

Grande e muitos moradores 

se deslocam diariamente 

para Rio Grande para tra-

balhar, estudar, entre outras 

atividades.

O Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita de São José 

do Norte e Rio Grande, 

respectivamente, no ano de 

2015 foi R$ 13.026,00 e R$ 

34.998,00. O PIB per capita 

de Rio Grande está acima 

da média do estado, no 

entanto São José do Norte 

ocupa uma posição muito 

inferior.  
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Ambiental da Lagoa Verde, 

a Reserva Biológica do 

Mato Grande, a Estação 

Ecológica do Taim e o 

Parque Nacional da Lagoa 

do Peixe (Figura 3.13). 

3.1.3. Estrutura 
Produtiva e de 
Serviços

Transporte

De acordo com as 

informações da Figura 

3.14 são visíveis os 

principais acessos à área 

do Complexo de Geração 

Eólica Bojuru.

O translado entre São José 

do Norte e Rio Grande é 

hidroviário, sendo realizado 

através de lanchas para os 

passageiros e de balsas 

para os veículos, ambos 

levando 30 minutos 

em oito quilômetros de 

deslocamento.

3.1.2. Uso e Ocupação 
do Solo

São José do Norte

A base da economia do 

município está no setor 

primário. As atividades 

mais desenvolvidas são: 

a agricultura, a pesca e a 

pecuária. Na agricultura, 

na produção agrícola 

temporária destacam-se o 

cultivo da cebola e do arroz 

irrigado. Já na produção 

agrícola permanente o 

destaque é para a colheita 

do pêssego.

Rio Grande

A agricultura está voltada 

principalmente para o 

cultivo de arroz e a cebola, 

como produção agrícola 

temporária, e para o cultivo 

da uva como produção 

agrícola permanente. 

Ocorrência de reservas 

legais, unidades de 

conservação e outras 

áreas legalmente 

protegidas próximos a 

Complexo Eólico e Linha de 

transmissão.

Na área em torno 

do empreendimento 

encontram-se o Refúgio 

da Vida Silvestre Molhe 

Leste, a Área de Proteção 

Figura 3.13. Ocorrência de Unidades de 
Conservação e outras áreas legalmente 
protegidas no entorno do Complexo 
de Geração Eólica Bojuru e Sistemas 
Associados. A Lagoa do Peixe está 
localizada ao norte do mapa, fora do 
enquadramento apresentado.

Figura 3.14. Vias de acesso da Central 
de Geração Eólica Bojuru.
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São José do Norte

Por via terrestre, o acesso a São José do Norte ocorre pela BR 101 

(antiga Estrada do Inferno), seguindo a faixa litorânea, passando, no 

sentido Norte/Sul, por cidades como Mostardas e Tavares respecti-

vamente.

Rio Grande

A cidade de Rio Grande é servida pela BR-392, que está duplicada 

até Pelotas ao norte. Pela BR-116, chega-se à capital do estado, Por-

to Alegre, e ao norte do país. A cidade ainda tem a BR-604 que liga 

o distrito industrial da cidade aos molhes da barra e com a RS-734 

que liga o centro da cidade ao bairro Cassino onde fica o balneário 

marítimo do município.

A cidade possui acesso ferroviário através das linhas Bagé e Cace-

qui/Rio Grande, da Ferrovia Sul-Atlântico, atualmente operada pela 

América Latina Logística (ALL).

Através da Lagoa dos Patos, a cidade liga-se ao Lago Guaíba, bem 

como aos rios que desembocam neste, como o rio Jacuí e o rio dos 

Sinos. Conta também com transporte por balsa que liga a BR 471 ao 

município de Arroio Grande a oeste e de balsa e lanchas que liga o 

município com a BR 101 em São José do Norte ao leste.

Rio Grande conta com um aeroporto localizado a 12 km do cen-

tro da cidade, sob as coordenadas 32°04'54.00"S de latitude e 

52°09'48.00"W de longitude. 

Ocupação e renda
São José do Norte

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

apontam que o percentual de pessoas economicamente ativas no 

município de São José do Norte, obteve pequeno acréscimo nos 

períodos intercensitários, porém, com índices menores do que o 

verificado no perfil estadual.

O rendimento médio mensal dos trabalhadores em São José do 

Norte, quando comparado com os outros municípios do Rio Grande 

do Sul, mostra percentual elevado de pessoas com rendimentos de 

até um salário mínimo (43,0% do total ocupado).
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Rio Grande

Em 2015, o salário médio mensal era de 3,7 salários mínimos. A pro-

porção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

27,5%. 

Setores produtivos 
formais e informais
São José do Norte

A área de instalação do Complexo de Geração Eólica Bojuru apre-

senta uma estrutura econômica pouco diversificada, com destaque 

para a produção vegetal de culturas perenes como banana, laranja, 

limão, pera, pêssego e uva ou temporárias (cebola e o arroz). Outro 

aspecto produtivo que vem ganhando espaço no município de São 

José do Norte, nos últimos 10 anos, diz respeito à silvicultura, que 

consiste no reflorestamento com espécies autorizadas, como o Pin-

nus sp., para a produção de resina e de madeira em tora.

Quanto à pecuária, o rebanho mais importante é o bovino, formado 

por criadores dedicados à pecuária para fins comerciais ou por agri-

cultores que mantêm um rebanho reduzido (IBGE, 2015).

Quanto à pesca artesanal, esta é responsável pela formação de 

assentamento humano ao longo da orla lagunar do município, com-

posto majoritariamente por população dedicada a esta atividade. 

Rio Grande

Em Rio Grande o destaque da produção vegetal fica para o arroz 

(cultura temporária) e a uva (cultura permanente). A produção de 

resina e madeira em tora é significativa, ainda que inferior à de São 

José do Norte.

Assim como em São José do Norte, o rebanho mais importante é o 

de bovinos. No entanto, diferente deste primeiro, outras produções 

como equinos, suínos, caprinos e ovinos apresentam-se em maior 

destaque (IBGE, 2016).
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Quanto ao setor pesqueiro observa-se que, apesar de perder 

importância na economia do município ao longo das últimas 

décadas, a pesca é, ainda, de suma importância no cenário 

local, principalmente para pescadores artesanais no que se 

refere ao emprego, onde um grande contingente de mão de 

obra alimenta este setor produtivo no município.

Infraestrutura
São José do Norte

São José do Norte apresenta 74,3% de domicílios com esgot-

amento sanitário adequado, 20,2% de domicílios urbanos em 

vias públicas com arborização e 9% de domicílios urbanos em 

vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, 

calçada, pavimentação e meio-fio) (IBGE, 2010). 

Distrito de Bojuru

Segundo informações obtidas em entrevistas com os mora-

dores da Vila de Bojuru em abril de 2014, as principais ex-

pectativas dos moradores são melhorias na saúde uma vez 

que o hospital do distrito de Bojuru se encontra em péssimas 

condições e conta apenas com um médico de segunda-feira a 

sexta-feira até às 16h. 

O comércio local também está bastante estagnado e sobre-

vive de forma precária. Com a instalação do parque eólico es-

pera-se um aumento da circulação de pessoas na localidade 

e, por consequência, vitalização do comércio local.

Rio Grande

Dos três portos organizados do Estado, Rio Grande é o mais 

importante. Dotado de características naturais privilegiadas, 

capaz de ser desenvolvido racionalmente, em condições de 

atender a navegação de longo curso que exige boas profundi-

dades. 

Rio Grande apresenta 88% de domicílios com esgotamen-

to sanitário adequado, 65% de domicílios urbanos em vias 

públicas com arborização e 24,8% de domicílios urbanos em 

vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, 

calçada, pavimentação e meio-fio). 

3.1.4. Caracterização 
das Comunidades 
Tradicionais, Indíge-
nas e Quilombolas

Comuni-
dades
tradicio-
nais
As Tabelas 3.1 e 3.2 apre-

sentam as entidades rep-

resentativas de pescado-

res em São José do Norte 

e Rio Grande, respectiva-

mente. Foi apresentado o 

empreendimento a co-

munidade de pescadores 

de São José do Norte e 

espontaneamente falaram 

que o melhor período para 

o trabalho de transposição 

dos cabos subaquáticos 

seria o período de defe-

so, que compreende os 

meses de junho a agosto. 

Os pescadores têm pleno 

conhecimento de que o 

empreendimento não irá 

influenciar a pesca com o 

trabalho de transposição 

dos cabos subaquáticos, 

informando-os pelo pro-

grama de Comunicação 

Social, a ser apresentado 

na Licença de Instalação 

do mesmo.
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Tabela 3.1. Entidades 
Representativas de 
Pescadores em São 
José do Norte

Tabela 3.2.  Entidades 
Representativas de 
Pescadores em Rio 
Grande

Entidades Representativas de Pescadores em São José do Norte

Entidades Endereço

Centro Comunitário de Pescadores e 
Agricultores da Localidade da Várzea – 
CECOV

Rua três, 5711 ap. 0550 – Várzea – São José 
do Norte/RS.

Centro Comunitário de Pescadores e 
Agricultores da Localidade de Capivaras - 
CENTROCAPI.

São José do Norte, RS. 

Cooperativa dos Pescadores Artesanais do 
Norte - COOPANORTE.

Rua Jorge futuro – 330, Bairro Comendador 
Carlos Santos – São José do Norte/RS

Entidades Representativas de Pescadores em Rio Grande

Entidade Endereço

Sindicato dos Pescadores de Rio Grande Rua Conde de Porto Alegre, 102 - s-1 - - 

Centro - Rio Grande, RS - CEP: 96200-330.

Colônia de Pescadores Z 1 Rua Dezenove de Fevereiro, 588 Centro - Rio 

Grande / RS - CEP 96200-490.

Associação de pescadores da Vila São 

Miguel

Rua Alberto Torres, 23 – Vila São Miguel – 

Rio Grande/RS.

Cooperativa de Pescadores da Vila São 

Miguel – COOPESMI

Rua Alberto Torres, 23 - Vila São Miguel - Rio 

Grande/RS, CEP 96.212-740.

Associação de pescadores profissionais 

Artesanais da Ilha Torotama

Rua Ramiro Magalhães de Matos, 7 – Ilha da 

Torotama – Rio Grande/RS. 

Associação de Pescadores da Ilha dos 

Marinheiros – APPACIM

Rua Frederico De Albuquerque, Ilha Dos 

Marinheiros, Rio Grande, RS - 96223-000.

Associação de Pescadores e Aquicultores 

da Praia do Cassino – APAAC

Av. Cassino, S/N, Rio Grande – RS – CEP 

96210-000.

Cooperativa de Pescadores do Parque 

Coelho – COOPEPAC

Rua Hellos Veloso, 757 – Parque Coelho – Rio 

Grande/RS.

Comunidades 
indígenas
Atualmente os municípios de São José do Norte e Rio Grande 

não possuem indígenas aldeados/acampados em seu ter-

ritório. 
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Comunidades 
quilombolas
As comunidades de Vila Nova e Macanudos foram citadas 

pela Fundação Cultural Palmares como afetadas pelo em-

preendimento devido a sua proximidade com o CGE Bojuru. 

Na Figura 3.15 encontram-se informações sobre a localização 

das comunidades de Vila Nova e Macanudos, assim como o 

órgão responsável pela informação.

Figura 3.15. Comunidades tradicionais 
e sítios arqueológicos localizados no 
entorno do empreendimento
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3.1.5. Sítios arqueológicos

Os sítios arqueológicos da região (Figura 3.15) são abundantes em 

material cerâmico e escassos em material lítico. A região de insta-

lação do empreendimento é referente ao núcleo de povoamento 

da tradição Tupi-guarani. Existem dois registros arqueológicos no 

Distrito de Bojuru:

Sítio RS-LC-37, 
Bojuru Velho “A”
Localizado a mais ou menos 3,0 km do camin-
ho que leva do distrito de Bojuru à praia, em 
direção sul. Nele encontram-se fragmentos de 
cerâmica Tupi-guarani, fragmentos de matéria 
corante, lascas, alguns polidores de arenito, os-
sos e conchas. 

Sítio RS-LC-38, 
Bojuru Velho “B” 

Distante 30 m do Sítio Bojuru Velho “A”, ao nord-
este. O material arqueológico encontrado neste 
sítio é representado por fragmentos de cerâmica 
Tupi-guarani.

As origens sociais das comunidades indígenas, quilombolas e 

pesqueiras se associam aos processos históricos de composição do 

território brasileiro. Os impactos socioeconômicos negativos sobre 

a população local revelaram-se insignificantes para este empreen-

dimento, porque não haverá necessidade de remoção das comu-

nidades tradicionais. No entanto, empreendimentos eólicos, espe-

cialmente aqueles que não necessitam deslocar pessoas de suas 

residências, como o presente empreendimento, tendem a apresen-

tar diversos impactos positivos. A implantação do empreendimento 

poderá contribuir para a ampliação da oferta de empregos e geração 

de renda, seja do setor privado, como do público, e tanto na fase de 

implantação como de operação, com reflexos na dinamização da 

economia local e regional. 
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3.2Análise
inegrada

A área de implantação do Complexo de 

Geração Eólica Bojuru e Sistemas Associa-

dos, possui aproximadamente 6.000 ha e 

130 km de linha de transmissão. Foi consid-

erada uma área de influência no entorno do 

empreendimento de 1 km, totalizando cerca 

de 18.000 ha. Toda esta área é um mosaico 

da paisagem formado por ambientes com 

campo, áreas úmidas, capões de restin-

ga, rizicultura, silvicultura e dunas, sob a 

influência a leste do Oceano Atlântico e a 

oeste da Laguna dos Patos. 
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3.2
Atendendo a Lei Federal nº 

12651/2012 e a Lei Estad-

ual nº 11.520/2000, foram 

definidas as seguintes áreas 

de preservação permanen-

te (APP):

• Na margem da Laguna 

dos Patos foi considerada 

uma faixa de APP de 100 m;

• Na margem de lagoas 

menores que 20 ha foi con-

siderada uma faixa de APP 

de 50 m;

• Na margem de lagoas 

maiores que 20 ha foi con-

siderada uma faixa de APP 

de 100 m;

• Na margem dos cursos 

d'água de até 10m foi con-

siderada uma faixa de APP 

de 30 m;

• Na margem dos cursos 

d'água de entre 10 e 50 m 

foi considerada uma faixa 

de APP de 50 m;

• Toda a área de dunas, co-

berta ou não por vegetação 

nativa, foi considerada APP.

Para atender Lei Estadual 

nº 10.116/1994, Art. 12º, 

§1º e §2º, foi mantido um 

afastamento mínimo de 

1.500 m das áreas urbanas 

ou parcialmente urbaniza-

das, conforme definição de 

categorias de urbanização.

Atendendo a Portaria 

FEPAM n.º 118/2014:

• Foi estabelecida uma 

faixa de transição de 15 m 

no entorno das áreas de 

ocorrência confirmada das 

espécies protegidas de 

peixes anuais de maneira a 

garantir a dinâmica hídrica 

de ambientes aquáticos 

temporários;

• Foi definida uma área de 

200 m de distância das 

áreas de mata nativa, dunas 

e áreas úmidas, pois podem 

abrigar espécies ameaça-

das da herpetofauna; 

• Foi definida uma área 

de 300 m de distância de 

corpos d’água com super-

fície superior a um hect-

are, bem como das matas 

nativas com área maior que 

20 hectares para garantir a 

manutenção das rotas de 

deslocamento e áreas de 

forrageio de morcegos;

• Foram registradas to-

das as tocas de tuco-tuco 

(Ctenomys sp.), não po-

dendo ser implantados 

aerogeradores nestes locais 

de ocorrência; 

• Foi definido um raio de 

300 m das áreas úmidas, 

garantindo uma área de 

amortecimento para a avi-

fauna.

Para atender a Lei Federal 

nº 11428/2006, conhecida 

como Lei da Mata Atlântica, 

foram mapeadas todas as 

matas nativas. Em atendi-

mento as medidas adotadas 

pela FEPAM para licencia-

mento no RS, foi adotado 

um distanciamento mínimo 

de 400 m das áreas com 

residências e edificações de 

permanência prolongada.

3.2.1. Identificação e 
Avaliação de Impac-
tos

O dimensionamento e a 

relevância dos impactos 

ambientais são avaliados 

através das características 

dos mesmos, tais como: 

resultante das atividades 

humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e 

econômicas; 

III - a biota;

IV - as condições estéticas 

e sanitárias do meio ambi-

ente; 

V - a qualidade dos recur-

sos ambientais (CONAMA, 

1986). 

Cabe salientar que as 

alterações ambientais 

promovidas pelos impac-

tos podem ser positivas ou 

negativas. As positivas são 

estimuladas e as negativas 

corrigidas ou mitigadas du-

rante todo o ciclo de vidas 

do projeto. Os impactos 

ambientais são para cada 

fase do empreendimento: 

planejamento, implantação 

e operação e serão carac-

terizados e classificados a 

fim de compor a matriz de 
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Impactos e Medidas. 

3.2.2. Apresentação 
dos Impactos

Os impactos ambientais 

são diferentes nas diversas 

fases de desenvolvimen-

to do projeto. Na fase de 

planejamento, pré–im-

plantação, ele se resume 

na percepção que a pop-

ulação terá sobre o em-

preendimento. Na fase de 

implantação ele se resume 

aos impactos usuais de 

uma obra, e na operação os 

impactos são menores rela-

cionados apenas ao próprio 

funcionamento da indústria. 

Sendo assim na fase de 

implantação os principais 

impactos se concentram 

na movimentação de terra, 

mudança de nível do lençol 

freático, modificações de 

drenagens, formação de 

processos erosivos, au-

mento da concentração 

de material particulado no 

ar, compactação do solo, 

emissão de gases polu-

entes oriundo da circulação 

de veículos, contaminação 

do solo e da água por 

vazamentos acidentais 

e pelo descarte incorre-

to de resíduos, geração 

de resíduos e efluentes, 

remoção da cobertura veg-

etal, danos sobre a cober-

tura vegetal remanescente, 

perda e/ou fragmentação 

do habitat, atropelamento, 

caça, captura, afugentam-

ento, dispersão, contam-

inação e perturbação de 

hábitos da fauna, impactos 

sobre espécies de relevante 

interesse, disseminação de 

espécies exóticas, alteração 

na paisagem, aumento do 

nível de ruído pelo aumento 

da circulação de veículos 

e maquinários e impacto 

ao patrimônio arqueológi-

co. São indicados também 

impactos positivos, como: 

geração de empregos, 

incremento na arrecadação 

de tributos, melhoria na 

infraestrutura e aumento 

da circulação de bens e 

serviços. 

Na fase de operação, os 

principais impactos estão 

relacionados ao escoamen-

to superficial, à cobertura 

vegetal remanescente, 

às espécies de relevante 

interesse, à contaminação e 

perturbação de hábitos da 

fauna, a colisões da fauna 

aérea com aerogeradores e 

outras estruturas, à emissão 

de ruído e eletromagnética,  

à geração de efluentes e 

resíduos e atropelamento 

de fauna, que podem ser 

gerados pela circulação 

de veículos e emissão de 

gases. São indicados tam-

bém impactos positivos, tais 

como, proteção da fauna, 

alteração da paisagem 

como marcos referenci-

ais, geração de empregos, 

aumento da arrecadação 

de tributos, incremento 

no turismo e melhoria na 

infraestrutura.
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As áreas de influência de um determinado 

empreendimento compreendem não apenas o 

espaço físico destinado à sua implantação, mas 

todas as áreas onde os diferentes descritores dos 

meios físico, biótico e socioeconômico são direta 

ou indiretamente modificados pela implantação 

e operação do empreendimento. Desta forma, 

a delimitação das áreas de influência para cada 

meio considerado está intrinsecamente ligada 

aos impactos ambientais e sua abrangência.

3.3Áreas de
influência
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3.3.1. Área de Influên-
cia Direta (AID)

São as áreas onde a relação 

causa-efeito é perfeita-

mente identificável e o 

impacto gerado deve-se 

exclusivamente ao em-

preendimento. A AID para 

os meios físico e biótico foi 

definida como a poligonal 

do Complexo de Geração 

Eólica Bojuru e Sistemas 

Associados, uma vez que 

as atividades do empreen-

dimento estão limitadas a 

esta poligonal. Para o meio 

socioeconômico, tendo em 

vista a proximidade da poli-

gonal em relação a Vila de 

Bojuru, a mesma também 

foi considerada integrante 

da AID do empreendimento. 

3.3.2. Área Direta-
mente Afetada (ADA)

A ADA corresponde a área 

de intervenção sobre o 

solo, formado pelos pontos 

de instalação dos aeroger-

adores, acessos e demais 

estruturas.

3.3.3. Área de Influên-
cia Indireta (AII)

Área de Influência Indireta 

é aquela em que é pos-

sível indicar a participação 

do empreendimento nos 

impactos ambientais, mas 

não se pode precisar a 

sua exclusiva responsabi-

lidade. Área de Influência 

Indireta foi definida como 

a área adjacente às poligo-

nais em um perímetro de 1 

a 7 km do entorno da AID, 

variando de acordo com o 

foco do estudo. Para a AII 

do meio físico foi definido 

um raio de 1 km a partir da 

AID, que pode sofrer maior 

interferência pela instalação 

e operação do empreendi-

mento. Para a AII do meio 

biótico foi considerada uma 

zona de 7 km a partir da 

margem da AID. Para o meio 

socioeconômico, consid-

erando a localização do em-

preendimento, foi definida  

a AII como sendo o Distrito 

de Bojuru, cujas perspec-

tivas geradas pela implan-

tação do empreendimento 

foram avaliadas através das 

entrevistas realizadas na 

região.
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3.4
A partir da integralização do diagnósti-

co, análise integrada e avaliação de 

impactos foi possível considerar três 

cenários para o empreendimento: (i) 

a não implantação, (ii) a implantação 

e operação, com a implementação das 

medidas e programas ambientais e 

(iii) proposição e existência de outros 

empreendimentos e suas relações em 

comum.

Prognístico
ambiental

Relatório RIMA - Relatório de impacto ambiental (7995020)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 69



COMPLEXO DE GERAÇÃO EÓLICA BOJURU  

3.4.1. Possibilidade de 
não implementação 
do empreendimen-
to 

A possibilidade de não 

implantação do empreen-

dimento tem como prin-

cipal consequência a não 

geração de energia elétrica 

por meio de uma fonte 

renovável, com baixíssimo 

impacto ao meio ambi-

ente. Além da significativa 

redução nos danos ambi-

entais, cabe salientar que 

a energia eólica favorece 

a diminuição de gases de 

efeito estufa no meio am-

biente, à medida que evita 

que energia “suja” seja us-

ada como fonte de energia 

elétrica. 

A instalação do empreen-

dimento consiste também 

em importante atividade 

econômica para a região.  

Desta forma, a instalação 

do Complexo Eólico Bojuru, 

consiste em importante 

empreendimento social 

(na geração de emprego), 

econômico (geração de 

trabalho e tributos), como 

pode consistir em impor-

tante alternativa ambiental 

para o desenvolvimento 

sustentável se considerar 

que a atividade contribuirá 

para substituir a atividade 

de mineração requerida 

para a área. 

3.4.2. Implantação 
e operação do em-
preendimento

A implantação e operação 

do Complexo de Geração 

Eólica Bojuru e Sistemas 

Associados deve considerar 

a implementação das medi-

das e programas ambientais 

propostos e verificar quais 

serão os reflexos sobre 

os meios físico, biótico e 

socioeconômico. Assim, é 

possível considerar que o 

empreendimento é passível 

de ser implantado e opera-

do causando baixo impacto 

à área. 

3.4.3. Relações sinér-
gicas do empreendi-
mento com a prop-
osição e existência 
de outros empreendi-
mentos

No município de instalação 

do Complexo de Geração 

Eólica Bojuru e Sistemas 

Associados, São José do 

Norte, recentemente foi 

emitida a Licença Ambien-

tal Prévia para o Complexo 

Eólico Ventos do Atlânti-

co. Este empreendimento 

prevê a distribuição de 290 

aerogeradores em uma área 

de aproximadamente 16.000 

ha, totalizando 870 MW de 

potência instalada. 

Os estudos sobre os efeitos 

cumulativos deste tipo de 

empreendimento ainda são 

incipientes, mas sabe-se 

que os aerogeradores po-

dem gerar o efeito barreira.  

Entretanto, a distribuição 

dos aerogeradores em 

campo, e o distancia-

mento entre as máquinas 

empregadas nos projetos, 

apesar de não evitarem as 

colisões, mantém áreas que 

formam rotas para a pas-

sagem das aves.  &
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• Plano de acompanhamento ambiental da implantação e operação: 

traz todas as ações a serem tomadas para que os demais planos 

sejam implementados, além de nortear cada ação a ser tomada na 

obra. 

• Programa de controle de drenagem e erosão: orienta como avaliar 

e evitar a formação de processos erosivos. 

• Programa de gerenciamento de resíduos: orienta como armazenar 

e destinar cada resíduo gerado, cumprindo a lei. 

• Programa de educação ambiental: orienta as pessoas a como 

cumprir a legislação ambiental e ter uma postura que evite impactos 

ambientais nas suas ações. 

• Programa de comunicação social: informa a comunidade sobre o 

desenvolvimento e operação do empreendimento.  

• Programa de levantamento arqueológico: solicita autorização ao 

IPHAN para a implantação do empreendimento.

• Programa de monitoramento da fauna: objetiva acompanhar a 

fauna, identificar riscos durante as fases de instalação e operação e 

evitar o atropelamento. 

3.5
Medidas

Programas
mitigadores&ambientais

Visando reduzir os impactos da implantação e operação, serão emprega-

dos os seguintes planos e programas:

Relatório RIMA - Relatório de impacto ambiental (7995020)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 71



COMPLEXO DE GERAÇÃO EÓLICA BOJURU  

3.6
Conclusão
Na área do Complexo Eólico Bojuru e Sistema 

Associados, os grupos da fauna com maior nível 

de impacto negativo identificados neste estudo 

foram as aves, morcegos, tuco-tucos e peixes 

anuais. Para as aves, destaca-se a região como 

área de ocorrência de espécies ameaçadas e 

migratórias, sendo que a colisão, tanto com os 

aerogeradores como com a linha de transmissão, 

consistem em riscos envolvidos e requer atenção 

e monitoramento para estabelecer o grau de 

impacto real durante a operação e a adoção de 

outras medidas de acordo com os resultados 

obtidos. Para os morcegos, o risco está asso-

ciado apenas à colisão e barotrauma com os 

aerogeradores, não sendo associado risco com a 

linha de transmissão. Para a fauna de Tuco-tuco, 

o impacto negativo está associado à perda de 

hábitat. Entretanto, na fase de operação, esse 

impacto pode ser revertido de negativo para 

positivo, uma vez que após o parque eólico in-

stalado, o ambiente além de permitir a recoloni-

zação desse grupo, também pode funcionar com 

características protetivas, uma vez que evitará o 

surgimento de novas áreas de silvicultura sobre 

as dunas, beneficiando, especialmente, o tuco-

tuco-das-dunas, espécie ameaçada de extinção. 

Para os peixes anuais, apesar da diversidade e 

importância das espécies identificadas, o parque 

eólico deve interferir em escala mínima sobre 
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as áreas de ocorrência do grupo. Além deste 

fator, o monitoramento na fase de implantação, 

permite controlar eventuais riscos. Na fase de 

operação, o controle da circulação de pessoas 

na área, poderá atribuir características positivas 

para o grupo. Apesar da sensibilidade ambiental 

apresentada neste estudo de impacto ambien-

tal, o empreendimento de geração de energia 

eólica é uma alternativa viável e que poderá 

substituir a atividade de mineração do titânio, 

que está sendo também cogitada para a região. 

Desta forma, para uma região que necessita de 

investimentos econômicos, a implantação de 

um complexo eólico torna-se claramente mais 

desejável e menos impactante que a alternativa 

da mineração. Desta forma, aplicando-se as me-

didas mitigatórias e os monitoramentos propos-

tos, a atividade de geração de energia eólica 

torna-se viável e apresenta-se como alternativa 

para a região. Por fim, como mencionado, a área 

necessita de investimentos e a implantação do 

complexo eólico deve trazer impacto positivo do 

ponto de vista socioeconômico e socioambiental, 

promovendo a geração de empregos e tributos 

para o município, contribuindo de forma suste-

ntável para o desenvolvimento da região.
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