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PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL N2 02001.007557/2015-81 - COMPLEXO DE GERAÇÃO EÓLICA

BOJURU

REQUERIMENTO

COMPLEXO DE GERAÇÃO EÓLICA BOJURU LTDA. de CPF/CNPJ n$ 14.763.333/0001-74, requer análise das

informações anexas para solicitação de AUTORIZAÇÃO PARA MONITORAMENTO, MANEJO, RESGATE ESOLTURA

(NO MESMO LOCAL) DE ANIMAIS SILVESTRES para fins de licenciamento ambiental do COMPLEXO DE GERAÇÃO

EÓLICA BOJURU e linha de transmissão associada para a atividade de geração de energia a partir de fonte eólica.

Os documentos enviados neste momento têm como objetivo responder e atender ao Parecer Técnico

ne 14/2017-DENEF/COHID/CGTEF/DILIC, que reprovou o Plano de Monitoramento enviado em Maio/2017. No

Plano de Monitoramento encaminhado anteriormente, era proposta a realização de 4 campanhas, de Junho a

Setembro de 2017, adicionais a 12 campanhas já realizadas na área do empreendimento durante o período de

2014 e 2015. Estas 4 campanhas adicionais serão realizadas na área do projeto e trajeto da Linha de Transmissão,

para todos os grupos de fauna, de forma a atender e superar o solicitado no Termo de Referência emitido pelo

IBAMA.

O Processo de Licenciamento do Complexo Eólico BOJURU está tramitando dentro do IBAMA desde Maio/2015,

com a Consulta do Regime de Competência do Licenciamento, cujo despacho demorou 15 meses para ser

emitido. O Termo de Referência para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental

(RIMA) foi emitido em Março/2017 e em Maio/2017, o empreendedor protocolou Plano de Trabalho e o pedido

de AUTORIZAÇÃO PARA MONITORAMENTO, MANEJO, RESGATE E SOLTURA (NO MESMO LOCAL) DE ANIMAIS

SILVESTRE, sendo que o Parecer Técnico a cerca deste último pedido foi emitido em 26 de Junho de 2017.

Devido à demora e ao atraso gerado pelos processos internos do IBAMA no cronograma do projeto, no novo

Plano de Trabalho é proposto e solicita-se a aceitação, para que a Campanha de Junho/2017 de Ictiofauna seja

substituída por uma campanha em Outubro/2017. A proposta neste momento é utilizar as 12 campanhas de

monitoramento realizadas em 2014 e 2015, cuja metodologia é apresentada em relatório entregue junto a esta

carta, e que será mantida e melhorada, conforme solicitações, para a realização das 4 novas campanhas

adicionais (Julho/2017 a Outubro/2017).
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Ainda, um dos motivos da reprovação do Plano de Trabalho foi a "irregularidade" do CTF do empreendedor.

Tentou-se a regularização do mesmo junto ao IBAMA e a única pendência é a informação do número de Licença

Ambiental, suas datas de emissão e validade. Porém, como processo de licenciamento está atrasado, o

empreendimento não possui LicençaAmbiental e nem pedido de LicençaAmbiental. Desta forma, solicita-se que

esta questão seja resolvida internamente pelo IBAMA ou desconsiderada pelo técnico na avaliação do Plano de

Trabalho que está sendo enviado. Antes do envio do primeiro Plano de Trabalho, o CTF do empreendedor estava

regular e a certificação de regularidade havia sido enviado juntamente com os documentos.

Quanto aos monitoramentos no trecho da Linha de Transmissão de Interesse restrito do COMPLEXO DE

GERAÇÃO EÓLICA BOJURU, solicita-se aprovação para que neste momento sejam realizadas somente 4

campanhas (Julho/2017 a Outubro/2017) para todos os grupos de fauna. Devido à forma com que ocorrem os

processos dentro do setor elétrico, neste momento o empreendimento não tenha garantia de conexão elétrica

em determinado ponto. Ou seja, o trecho da Linha de Transmissão pode mudar entre o pedido de Licença

Ambiental Prévia e o futuro pedido de Licença Ambiental de Instalação do Empreendimento, momento no qual

seria mais oportuno realizar campanhas de monitoramento no trecho da Linha de Transmissão. No caso de uma

alteração de ponto de conexão, por vontade alheia a do empreendedor, todo o investimento realizado no

trabalho de campo no trecho da Linha de Transmissão será perdido, incorrendo em gastos desnecessários para

o empreendedor.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Florianópolis, 11 de Julho de 2017.

Sérgio Augusto Costa

Diretor Técnico

Complexo de Geração Eólica Bojuru Ltda
Rua Vera Linhares de Andrade, 2845

Itacorubi, Florianópolis, Santa Catarina

CEP: 88034-700

Telefones: (48)3232-9100 ou (48)9914-0373
E-mail: sergio.costa@vilco.net.br
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