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EMPREENDIMENTOS 
ENERGIA EÓLICA

PAPEL IMPRESCINDÍVEL 
PARA MATRIZ ENERGÉTICA 

MAIS LIMPA

ECONOMIA DE BAIXO 
CONSUMO DE CARBONO 
NA GERAÇÃO DE ENERGIA

Redução de emissões projetadas 
para 2020 (art. 12 da PNMC) e 

metas do setor de energia (art. 6º, 
§1º, III do Decreto 7.390)

LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

BAIXO POTENCIAL POLUIDOR

Art. 11, parágrafo único da 
Lei 12.187/2009 – PNMC

Art. 12 da PNMC e art. 6º, 
§1º, III do Decreto 7.390



 CONSISTÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS

Art. 3º, §2º Res. Conama 462/2014
Dispensa EIA/RIMA - baixo impacto

Art. 3º, §3º
Exige EIA/RIMA:
• em formações dunares, planícies fluviais e deflação, mangues e áreas úmidas;
• bioma Mata Atlântica e supressão de vegetação primária ou secundária;
• zonas de amortecimento de UCs de proteção integral – 3km quando não estabelecida;
• áreas regulares de rota, pousio, descanso, alimentação e reprodução de aves migratórias;
• locais que inviabilizem comunidades ou impliquem em completa remoção;
• áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e áreas de endemismo restrito,

conforme listas oficiais.



 COMPETÊNCIA PARA LICENCIAR

• Definição de Impacto

• Ruídos

Divergência aparente de normas



ESFERA FEDERAL: O IBAMA é o responsável pelo licenciamento
de atividades desenvolvidas em mais de um estado e daquelas
cujos impactos ambientais ultrapassem os limites territoriais.

ESFERA ESTADUAL: a PNMA atribuiu aos ESTADOS a
competência de licenciar as atividades localizadas em seus
limites regionais.

ESFERA MUNICIPAL: licencia empreendimentos com 
impactos ambientais locais ao município.



 OBSERVAÇÕES AO LICENCIAMENTO: 

• A licença ambiental pode ser revista a qualquer tempo. Não é definitiva.

• As condicionantes da licença são regularmente acompanhadas e seu
cumprimento pode ser exigido na via administrativa ou judicial

• Descumprimento da licença = suspensão ou cassação da licença.

• Fiscalizações podem ser periódicas e por mais de um agente (atuação
supletiva).

• Via de regra, o licenciamento é cumprido ante o Órgão Seccional
(Estadual) do SISNAMA

• Aos empreendimentos com significativo impacto ambiental de âmbito
nacional ou regional é o IBAMA o órgão licenciador



 Manifestação de Intervenientes

IPHAN

INDÍGENAS

QUILOMBOLAS



 JUDICIALIZAÇÃO

Ativismo Judicial



Mapas de sensibilidade para a geração de energia eólica: Através da identificação de áreas
que apresentam bom potencial eólico e são menos suscetíveis aos impactos ambientais
ocasionados pela geração eólica, seria oferecida maior segurança aos agentes licenciadores na
tomada de decisão além de fornecer suporte aos empreendedores do setor na fase de
planejamento e concepção do projeto.

Marco regulatório: Os parques eólicos estão muitas vezes instalados em áreas que de alguma
forma estão protegidas pela legislação ambiental ou apresentam características que poderiam
ser exploradas por outro setores da economia como o turismo por exemplo. Neste contexto,
nota-se a necessidade de regulamentação das atividades de forma clara que defina as regras
para mediar eventuais conflitos existentes.

Disseminação de informações técnicas: Verificou-se a necessidade de disseminação de
informações técnicas sobre a atividade de geração de energia eólica, inclusive para os agentes
licenciadores. Esta atividade poderia ser realizada através de vários canais como um portal
virtual contendo estas informações e a realização de cursos e treinamentos.

 SOLUÇÕES
Algumas linhas de ação:
(Conforme Marina Torres C. De Mello - Centro de Tecnologias do Gás e Energias
Renováveis (CTGAS-ER)



Muito obrigada!

Juliana Flávia Mattei
julianamattei@milare.adv.br

www.milare.adv.br

mailto:julianamattei@milare.adv.br

