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Introdução
• Questões referentes à sustentabilidade estão na pauta dos principais
temas e discussões globais – repercussão direta nas organizações benefícios de adoção de práticas sustentáveis (ANDRADE et. al.
2002)
• Energias renováveis ganhando notoriedade e espaço
Eólica
Nordeste brasileiro
RN potencial eólico.

Energia

• Grande limitação para energia eólica no Brasil - falta de
uniformização do processo de licenciamento ambiental.

Objetivo
• Este trabalho tem como objetivo avaliar a complexidade do
processo licitatório de um parque eólico no RN, tendo como
objetivos específicos identificar o tempo de tramitação das
licenças ambientais relativas a empreendimentos eólicos
junto ao órgão estadual de meio ambiente, estimar os custos
monetários para a elaboração dessas licenças ambientais e
analisar a complexidade de elaboração das referidas
licenças;

Justificativa
• A pesquisa mostra-se relevante ao elucidar e tornar mais
transparente esse processo de vital importância para a
consolidação da energia eólica como fonte valiosa na matriz
energética brasileira, servindo como base para futuros estudos
e sugestões de melhorias visando o desenvolvimento
sustentável para todos os envolvidos nesse processo.

Metodologia
• O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa - os dados foram obtidos
através do contato direto e interativo dos pesquisadores com a situação objeto de estudo;
• A pesquisa se constituiu em três fases:
- Pré-análise – plano de trabalho e levantamento bibliográfico
- Exploração do material – dados necessários para a posterior análise e discussão dos
resultados
o Questionário fechado com gestor da Bioconsultants;
o Entrevistas semiestruturadas com o subcoordenador de Licenciamento de parques
eólicos do IDEMA;
o Coleta de dados no sítio eletrônico do IDEMA;
- Tratamento de dados - análise da complexidade do licenciamento de empreendimentos
eólicos com base nos dados coletados na fase anterior.
o Critérios: complexidade dos documentos, complexidade dos estudos ambientais,
quantidade de profissionais e os recursos materiais para a elaboração dos documentos.

Fundamentação – Sustentabilidade Ambiental
• Desenvolvimento Sustentável segundo Trigueiro (2005) et al.:
“Suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das
gerações futuras de suprir as suas”.
• Sustentabilidade como um conceito sistêmico - interdependência
aspectos econômico, social e ambiental. (SANTOS, 2010; SAVITZ, 2007).

dos

• Friedman (2010) destaca a necessidade de enfrentar os desafios ambientais em
um mundo “quente, plano e lotado”
• Modelo de desenvolvimento baseado em princípios sustentáveis. Senge et al.,
(2009) apresenta três ideias norteadoras:
a) Nenhum caminho para o futuro ignora as necessidades das gerações
futuras;
b) As instituições importam;
c)
Todas as mudanças reais se fundamentam em novas maneiras de pensar e
perceber.

Fundamentação

–

Energia Eólica

• Energia eólica:
- Energia cinética de translação
energia cinética de rotação;
- Utiliza turbinas eólicas para a geração de eletricidade (ANEEL, 2006).
• No mundo – a capacidade de energia eólica instalada cresceu 21% em 2011.
No Brasil – aumento da energia eólica com a criação do PROINFA em 2002.

• O Nordeste brasileiro:
- Potencial para implantação de energia eólica;
- Conta com boa velocidade de vento, baixa turbulência e uniformidade. (ALVES,
2009)
•
-

Benefícios do incentivo a energia eólica :
Contribui para a redução da emissão de gases intensificadores do efeito estufa;
Diminui a necessidade da construção de grandes reservatórios;
Reduz o risco gerado pela sazonalidade hidrológica.

Fundamentação

– Licenciamento ambiental

• A Constituição Federal art. 225 – o meio ambiente é direito fundamental
do cidadão, cabendo tanto ao governo quanto a cada indivíduo o dever de
resguardá-lo.
•
-

O licenciamento ambiental:
Procedimento administrativo;
Executado pelo órgão ambiental competente;
Tem objetivo preventivo e fiscalizador;
Licencia a construção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do
meio ambiente.

• Empreendimento que não cause impacto ambiental significativo está sujeito a
licenciamento, embora possa dispensar a elaboração do Estudo como
EIA/RIMA.(Boratto, 2005).

Fundamentação

–

Licenças ambientais

I.
Licença Prévia (LP)
- Requisitada no planejamento;
- Atesta a viabilidade ambiental do empreendimento;
- Define as medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos do projeto;
- Estudos ambientais - EIA/RIMA, RAS ou RCA.
II.
Licença de Instalação (LI)
- Requisitada na construção da obra;
- Autoriza a instalação do empreendimento;
- Define as medidas de controle ambiental e demais condicionantes;
- Estudo ambiental - PCA, PRAD ou RDPA.
III. Licença de Operação (LO)
- Requisitado na operação ou funcionamento;
- Autoriza a operação do empreendimento;
- Estabelecer condicionantes para a continuidade da operação.
OBS: A licença não tem caráter definitivo e, portanto, sujeita o empreendedor à renovação, com
condicionantes supervenientes (TCU, 2007).

Resultados
•
-

Os resultados foram analisados a partir de três perspectivas :
Tempo de tramitação
Custos monetários
Complexidade da elaboração das licenças

 Tempo
- Tempo de tramitação da resposta do órgão responsável pela licença, (IDEMA),
desde que seja cumprido todo termo de referência e condicionantes:
o LP – 30 dias
o LI / LO – 12 dias

OBS.: A lei estabelece no máximo 60 dias de resposta.

- Tempo de vigência após aprovação da licença:
o LP – 2 anos
o LI/ LO – 4 anos

Resultados
 Custo
-

Devem ser considerados o porte do empreendimento e o potencial
poluidor/degradador para enquadramento
do preço da análise dos processos de
licenciamento ambiental (resolução n° 02/2011 do CONEMA).
o Porte: parques eólicos são classificados em Micro (até 5MW), Pequeno (de 6 a 15 MW),
Médio (de 16 a 45 MW), Grande (de 46 a 135 MW) e Excepcional (maior que 135MW).
o Potencial poluidor: empreendimentos de pequeno potencial poluidor

-

O parque 1 apresenta os maiores custos no preço da licença, nos custos variáveis e os custos
com o estudo ambiental, pois apresenta:
o O maior porte (Médio);
o Área maior
custo do estudo ambiental (na LI) maior;
o Está localizado em Areia Branca, o município mais distante da sede da empresa.

-

O parque 3 apresenta os menores custos variáveis e preços dos estudos ambientais,
principalmente, na LO, pois apresenta:
o Porte pequeno ;
o Houve uma menor solicitação de demandas em relação a estudos ambientais por parte da
empresa contratante.

Resultado
 Complexidade
I.
Complexidade dos documentos - analisada a partir da adoção de quatro itens
avaliadores:
o Órgãos externos - necessidade ou não de consultar órgãos externos a empresa;
o Conhecimentos específicos - necessidade de ter um profissional com
conhecimentos específicos para elaborar documentos;
o Profissional da área - obrigação ou não de apresentar no documento a assinatura
de um profissional técnico;
o Meio ambiente - se os documentos envolvem estudos direitos do meio.

- Documentos de alta complexidade – 4 critérios
- Documentos de média complexidade – 3 critérios
- Documentos de baixa complexidade – 2 ou menos critérios

Resultados
II.
Quantidade de documentos requeridos pelo órgão ambiental em cada licença:
- LP - 10 documentos
o 1 documento de alta complexidade (estudos ambientais);
o 4 média complexidade.

- LI – 6 documentos
o 1 documento de alta complexidade;
o 2 de média complexidade.

- LO - 3 documentos
o 1 documento de alta complexidade;
o 2 de média complexidade.

III.
-

Quantidade de profissionais necessário para elaborar os documentos requisitados
pelo IDEMA:
Varia de acordo com porte e características do empreendimento.
Os parques de pequeno porte tiveram número menor de profissionais.

OBS.: O quarto parque na LI apresentou um número maior de pessoas, pois o parque era isolado e
houve uma demanda maior por parte do contratante.

Resultados
IV.
Recursos materiais necessários:
- Varia de acordo com o tipo de licença, e com o tipo de estudo ambiental
requisitado.
V.
Estudos ambientais:
- Na LI (PRAD e RDPA) foram eleitos os estudos mais complexo.
VI. Solicitação de providências e dificuldades encontradas:
- Em todos os parques eólicos houve solicitação de providências pelo órgão
ambiental.
- Dificuldades junto à população local foram detectadas
o Mudança de hábito da população por causa da construção;
o Desconhecimento da população em relação à atividade;
o Poeira causada pela implementação da obra.
OBS.: O empreendedor pode ter custos extras, pois pode haver a necessidade de elaboração de
estudos adicionais para constatar a viabilidade do empreendimento, bem como a necessidade de
realizar audiências públicas.

Conclusão
•

A partir dos dados coletados e dos consequentes resultados, conclui-se que:

-

Complexidade das licenças ambientais é principalmente determinada pelo estudo
ambiental requisitado.

-

Incerteza de qual estudo ambiental será requisitado, principalmente na LP.

-

Dificuldade de se estabelecer qual licença ambiental é a mais complexa.

-

A LI teve os estudos ambientais mais complexos. Fato contraditório se comparado com
a maioria dos licenciamentos ambientais, onde a LP é a mais complexa.

-

Ausência de padronização quanto aos estudos ambientais que serão requisitados pelo
órgão ambiental ao empreendedor - afeta diretamente o empreendedor e o meio
ambiente.

-

A margem de custos pode variar significativamente.

Conclusão
-

A não realização do processo licitatório por parte do empreendedor é
passível de sanções legais, previstas na lei 9.605/98 que trata sobre crimes
ambientais.

- O crescimento do uso do potencial eólico no Brasil. Tal situação foi
viabilizada pelo crescimento dessa indústria no Brasil, que hoje apresenta um
maior desenvolvimento econômico e tecnológico.
- Para futuros estudos complementares, sugere-se o aprimoramento da atual
pesquisa, reportando uma maior quantidade de parques eólicos, com diversos
portes em diferentes regiões a fim de fornecer um maior detalhamento dos dados.
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