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RESUMO 

 

O presente trabalho trata das dificuldades para o estabelecimento de uma 

metodologia de licenciamento ambiental para usinas fotovoltaicas nas esferas federal, 

estadual e municipal no Brasil. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a fim de 

produzir um estudo comparativo entre instrumentos legais destinados à 

regulamentação do licenciamento ambiental para a atividade. Em nível estadual, 

foram analisados instrumentos legais que atualmente regulamentam a atividade nos 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Essa 

análise comparativa identificou diferentes critérios de enquadramento adotados por 

cada unidade federativa, além da adoção de diferentes estudos requeridos para 

análise dos processos de licenciamento ambiental. A fim de investigar de forma 

detalhada as fragilidades existentes no processo de licenciamento ambiental para 

usinas fotovoltaicas no Brasil, também é construída uma discussão sobre um estudo 

de caso de licenciamento realizado em âmbito municipal na cidade de Alegrete, 

localizada no estado do Rio Grande do Sul. A seleção deste projeto se faz pelo fato 

de haver um alto nível de restrições para o licenciamento realizado no estado, 

havendo em contrapartida um processo bastante simplificado observado em âmbito 

municipal. Este projeto, apesar de já estar totalmente licenciado, ainda apresenta 

inconformidades que vão contra as diretrizes estabelecidas em suas licenças 

ambientais. Por fim, concluiu-se que apesar de ser menos restritiva, a modalidade de 

licenciamento conduzida em âmbito municipal permite uma flexibilidade e uma 

simplificação do processo condizentes com o porte dos empreendimentos de 

minigeração fotovoltaica e com seu nível de impacto ao meio ambiente. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Licenciamento Ambiental; Impactos ambientais; Energia solar 

fotovoltaica. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This study deals with the difficulties in establishing an environmental licensing 

methodology for photovoltaic plants at the federal, state and municipal levels in Brazil. 

This research was carried out in order to produce a comparative study between legal 

instruments intended for the regulation of environmental licensing for the activity. At 

the state level, legal instruments that currently regulate the activity in the states of Rio 

de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia and Rio Grande do Sul were analyzed. 

This comparative analysis identified different framing criteria adopted by each 

federative unit, in addition to the adoption of different studies required to analyze the 

environmental licensing processes. In order to investigate in detail the existing 

weaknesses in the environmental licensing process for photovoltaic plants in Brazil, a 

discussion is also built on a licensing case study carried out at the municipal level in 

the city of Alegrete, located in the state of Rio Grande do Sul. The selection of this 

project is based on the fact that there is a high level of restrictions for licensing carried 

out in the state, in contrast to a very simplified process observed at the municipal level. 

This project, despite being fully licensed, still has nonconformities that go against the 

guidelines established in its environmental licenses. Finally, it was concluded that, 

despite being less restrictive, the licensing modality conducted at the municipal level 

allows flexibility and simplification of the process in line with the size of photovoltaic 

minigeneration projects and their level of impact on the environment. 

 

KEY WORDS: Environmental Licensing; Environmental impacts; Photovoltaic solar 

energy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A geração de energia fotovoltaica tem se tornado um tema cada vez mais 

atraente, uma vez que utiliza uma fonte renovável e não poluente, e por apresentar 

impactos ambientais menos relevantes do que se comparada a outras fontes de 

geração. Apesar disso, os impactos existentes não podem ser ignorados, e para isso 

se faz necessária sua avaliação ambiental (HOSENUZZAMAN, 2015). 

Nas últimas décadas, os sistemas fotovoltaicos experimentaram crescimento 

em todo o mundo, principalmente devido ao aumento da demanda e restrições de 

recursos e à aceleração da degradação ambiental (TURNEY e FTHENAKIS, 2011).  

O licenciamento ambiental no Brasil é uma ferramenta utilizada para controle 

de atividades potencialmente poluidoras, e que possam gerar impactos negativos ao 

ambiente onde serão instaladas (ELETROBRAS / EPE, 2021), sendo estabelecido 

primeiramente pela Lei Federal nº 6838 de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente. A Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) nº 279 de 27 de junho 2001 (e suas alterações), estabelece 

procedimento simplificado para o licenciamento ambiental dos empreendimentos do 

setor de energia elétrica com baixo impacto ambiental e inclui outras fontes 

alternativas de energia (CONAMA, 2001). 

A Lei Complementar Federal nº 140 define os procedimentos e normas para 

que cada estado defina, de forma independente, as licenças ambientais, com base 

em legislação específica, respeitadas as restrições estabelecidas pelos documentos 

normativos federais, como prazo de validade e período de análise de cada tipo de 

licença (BRASIL, 2011). Segundo esta mesma lei, caberá aos municípios, o 

licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto local, sendo 

comprovados os critérios mínimos, elencados pela referida lei. 

Outros países possuem legislação similar, além de utilizarem ferramentas de 

avaliação de impactos parecidas com àquelas utilizadas no Brasil, como é o caso da 

Alemanha (HOFFMANNA, CARVALHO e CARDOSO, 2019). 

A proposta deste trabalho foi apresentar visões sobre a legislação ambiental 

brasileira voltada ao licenciamento ambiental da atividade de geração de energia por 
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fonte solar e compará-la a um estudo de caso do licenciamento ambiental realizado 

para a instalação e operação de uma usina fotovoltaica realizados a nível municipal 

na cidade de Alegrete no Estado do Rio Grande do Sul. A partir de então, foi realizada 

uma análise crítica entre as modalidades de licenciamento estadual e municipal 

realizadas Rio Grande do Sul. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho foi evidenciar as diferenças entre os 

licenciamentos ambientais de usinas fotovoltaicas nas diferentes esferas do estado 

brasileiro (federal, estadual e municipal), e elaborar uma discussão sobre o 

licenciamento desenvolvido em um estudo de caso a nível municipal.  

 

Objetivos Específicos 

Dentre os objetivos específicos destacam-se: 

1. Realizar uma pesquisa comparativa entre diferentes unidades estaduais no 

Brasil, no que se refere a licenciamento ambiental de usinas fotovoltaicas. 

2. Realizar uma pesquisa comparativa entre diferentes países buscando 

similaridades e diferenças com o Brasil, no que se refere a licenciamento 

ambiental de usinas fotovoltaicas. 

3. Demonstrar, através de um estudo de caso, as diferenças de legislação 

estadual e municipal de um empreendimento fotovoltaico instalado no 

estado do Rio Grande do Sul. 

4. Evidenciar as diferenças entre legislações no Brasil de licenciamento 

ambiental para usinas fotovoltaicas e suas fragilidades. 
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1.2 METODOLOGIA 

O presente estudo pode ser considerado um estudo de caso, sendo os resultados 

encontrados através de revisão bibliográfica e um estudo realizado na empresa 

motivadora. Com base nisso, pode-se dizer que: 

A metodologia científica é um conjunto de atividades sistemáticas e 

racionais que, com maior segurança e economia, permitem alcançar o 

objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros traçando o caminho a 

ser seguido. (VERGARA, 2006) 

 Assim, a responsabilidade de construir um bom método de análise está para a 

obtenção de resultados válidos para o bem coletivo que, neste trabalho, seriam os 

alunos da instituição superior analisada. 

As pesquisas apresentadas podem possuir a classificação como descritiva, 

explicativa e aplicada, seguindo os seus fins, conforme a metodologia de (VERGARA, 

2006). Logo: 

 Descritiva: aquele que revela as características explícitas de uma determinada 

população ou fenômeno, envolvendo técnicas de coleta de dados bem 

estruturadas. 

 Explicativa: seu objetivo é entender melhor os dados em estudo e orna-los 

fáceis de entender, provar e explicar o porquê. 

 Aplicada: seu objetivo é ser prático, resolver os problemas existentes, seja 

imediatamente ou não. 

A proposta deste trabalho foi realizar uma análise sobre a bibliografia levantada, a 

fim de levantar questões relacionadas ao licenciamento ambiental nas diferentes 

esferas da legislação brasileira, compará-la à legislação internacional, e por fim, 

utilizando-se da descrição de um estudo de caso, levantar os principais pontos que 

compuseram o licenciamento ambiental em âmbito municipal realizado para uma 

usina fotovoltaica instalada no sul do país. 

Para discussão sobre as metodologias de licenciamento ambiental empregadas a 

nível estadual, foram selecionados os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A seleção destas unidades federais se faz pelo 
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fato de estarem localizados nas regiões mais populosas do país e, portanto, dos 

maiores centros consumidores. 

A pesquisa se classifica como bibliográfica, documental e estudo de caso, 

definidos por (VERGARA, 2006): 

1. Bibliográfica: Pesquisa sistemática baseada em materiais publicados 

em livros, jornais, revistas e sites da Internet e disponíveis ao público.  

2. Documental: Análise de documentos encontrados em instituições 

públicas ou privadas, ou das pessoas que possuem esses 

documentos.  

3. Estudo de caso: Limitada a uma ou a mais unidades, seja uma 

pessoa física, uma família, um produto, uma empresa, uma 

instituição pública, uma comunidade ou mesmo um país, pode ser 

realizada in loco ou não.  

Para (VERGARA, 2006), o universo e a amostra tratam de identificar a população 

e a população amostral, em que a população é um conjunto de elementos (empresas, 

produtos, pessoas) com características do objeto de pesquisa, da qual extrairemos 

amostras e seguir padrões representativos. 

Nesse sentido, o escopo da pesquisa refere-se ao apontamento dos principais 

pontos relevantes para o licenciamento ambiental de usinas fotovoltaicas nas diversas 

unidades do território brasileiro, além de uma abordagem sobre as principais falhas 

observadas na execução de um projeto de geração de energia solar no que tange a 

preservação ambiental e respeito às diretrizes estabelecidas por licenciamento. 

Para esta pesquisa, foi feita a coleta, por meio de pesquisa bibliográfica, utilizando 

conhecimentos extraídos de livros e artigos de apoio e temas de análise relacionados. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado em capítulos na seguinte ordem:  

a) Capítulo I – Neste capítulo foram introduzidos conceitos sobre o 

mercado de energia solar no Brasil e uma visão sobre a atuação do 

licenciamento ambiental sobre este tipo de atividade. Além disso, o 

capítulo aborda a motivação e os objetivos deste trabalho, que 

pretende levantar uma discussão acerca do licenciamento realizado em 

âmbito municipal, e compará-lo ao processo realizado nos demais 

âmbitos. Subsequentemente, é apresentada a metodologia de 

trabalho, que foi realizada através da coleta de dados bibliográficos, 

aliada a apresentação de dados de campo recolhidos pelo autor. Por 

fim, encontra-se a estrutura de trabalho, abordada neste tópico.  

b) Capítulo II – Este capítulo contém a fundamentação teórica que, tem 

como objetivo dar suporte ao trabalho e apresentar os principais 

atributos que norteiam o tema proposto. Para este estudo, ela foi 

dividida em quatro tópicos, sendo eles: “Energia fotovoltaica”, para 

apresentação dos conceitos desta atividade; em sequência, tem-se o 

tópico voltado à apresentação de conceitos e estudos sobre os 

impactos ambientais envolvidos em um projeto fotovoltaico; após este, 

são apontados os principais aspectos da legislação ambiental no Brasil, 

suas ferramentas e sua metodologia de aplicação; e por fim, tem-se um 

tópico destinado a apresentar a evolução da legislação ambiental no 

Brasil, que é a base do licenciamento atualmente. 

c) Capítulo III – Este capítulo foi voltado a apresentação dos resultados 

obtidos na pesquisa bibliográfica realizada e na demonstração dos 

dados coletados durante as campanhas no estudo de caso. Houve 

comparação entre metodologias de licenciamento existentes nas 

diversas esferas e em diferentes países. Por fim, faz-se uma discussão 

sobre a metodologia de licenciamento ambiental empregada para o 

projeto objeto deste estudo, e como sua estrutura atende às diretrizes 

mínimas de preservação ambiental durante as fases de instalação e 

operação da atividade. 
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d) Capítulo IV – Neste capítulo, foram abordadas as conclusões obtidas 

através do estudo desenvolvido, contendo comparações entre os 

temas pesquisados e aplicados ao estudo de caso. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ENERGIA FOTOVOLTAICA 

Em 1954, pesquisas científicas descobriram que alguns materiais, como por 

exemplo o silício, sob radiação solar, gerava uma carga elétrica através da excitação 

de elétrons. Esse fenômeno foi denominado efeito fotovoltaico. Atualmente, sendo 

uma das principais formas de utilização de energia proveniente do Sol, a célula 

fotovoltaica converte diretamente a luz solar em eletricidade (CALIJURI e CUNHA, 

2013). Em projetos fotovoltaicos, as condições meteorológicas são fatores que 

influenciam diretamente na produção de energia elétrica, assim como, a 

disponibilidade de radiação solar na Terra. Essa incidência do Sol está relacionada à 

latitude geográfica, aos movimentos de rotação e translação, entre outros (ANEEL, 

2008). 

A energia solar é a força motriz de quase todos os tipos de energia renovável 

e o seu uso oferece benefícios para a redução das emissões de poluentes do ar, bem 

como de gases de efeito estufa (GEE). De acordo com o Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), o aquecimento global continuará aumentando, a menos que 

haja uma mudança rápida em direção à energia alternativa e cortes nas emissões de 

dióxido de carbono. Portanto, cada vez mais é necessária a modificação na matriz 

energética dos países, baseando-se em fontes sustentáveis (HOSENUZZAMAN, 

RAHIM, et al., 2015). 

Em 2018, a China continuou sendo o maior mercado em crescimento no ramo 

da energia fotovoltaica. Ao contrário do segmento residencial, a expansão na região 

Ásia-Pacífico é maior comparada a Europa e América do Norte, principalmente devido 

a fortes incentivos políticos no Japão, Coréia e Índia (IEA, 2019). 

As estimativas feitas até 2024 indicam o crescimento dos sistemas fotovoltaicos 

distribuídos em residências, edifícios comerciais e instalações industriais, trazendo 
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mudanças significativas nos sistemas de energia. Segundo International Energy 

Agency – IEA (2019), a previsão aponta que a capacidade residencial mundial de 

energia fotovoltaica expandirá de 58 GW em 2018 para 143 GW em 2024. No caso 

dos setores comercial e industrial, ampliará de 150 GW em 2018 para 377 GW em 

2024. Um rápido aumento na capacidade dos consumidores na geração própria de 

eletricidade apresenta novas oportunidades e desafios para os provedores de energia 

elétrica e formuladores de políticas em todo o mundo (IEA, 2019). 

A Figura 1 mostra a capacidade ao longo do período de 2007 a 2018 por 
diferentes países e regiões do mundo. Além disso, ela apresenta a análise e previsão 
de mercado da capacidade fotovoltaica de 2019 a 2024. 

Figura 1: Crescimento da capacidade fotovoltaica distribuída por país / região 
[GW] 

Fonte: (IEA, 2019) 

De todas as tecnologias renováveis, a energia fotovoltaica distribuída é a maior 

no potencial de crescimento adicional, pelo fato da adoção pelo consumidor ser muito 

rápida, quanto mais atraente for a economia. Com isso, para o crescimento acelerado 

desse tipo de energia são necessárias algumas medidasdestacando-se: reduções 

mais rápidas dos custos de investimento, incentivos regulatórios, facilidade de acesso 

a financiamento atrativos, implementação rápida de reformas no mercado de varejo, 

entre outras (IEA, 2019). 
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A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da 

luz em eletricidade e tem como base o efeito fotovoltaico. O efeito fotovoltaico, 

relatado por Edmond Becquerel em 1839, é o aparecimento de uma diferença de 

potencial nos extremos de uma estrutura de material semicondutor, produzida pela 

absorção da luz. Semicondutores são caracterizados pela presença de bandas de 

energia onde é permitida a presença de elétrons (bandas de valência e bandas de 

condução) e de outra totalmente vazia (banda proibida ou gap). A geração fotovoltaica 

consiste na conversão direta da energia eletromagnética presente na radiação solar 

em energia elétrica, sem fazer uso de uma massa girante como nas termelétricas. 

Assim sendo, qualquer variação na irradiação solar afeta imediatamente a geração 

fotovoltaica (TOLMASQUIM, 2016). 

Segundo Häberlin - (HÄBERLIN, 2012), o interesse pela energia fotovoltaica 

cresceu exponencialmente em muitos países no início do século atual, com o 

crescimento do setor fotovoltaico em todo o mundo desde 1997 variando de 30 a 85%. 

A insolação aproveitada pelas células solares constitui um recurso energético 

inesgotável, ao contrário do petróleo, do urânio e do carvão, que hoje são os recursos 

energéticos mais utilizados. Tais recursos são finitos e se esgotarão em algumas 

décadas, no caso do petróleo e do urânio, e em alguns séculos, no caso do carvão. 

O Brasil está situado numa região com incidência mais vertical dos raios 

solares. Esta condição favorece elevados índices de irradiação em quase todo o 

território nacional. Adicionalmente, a proximidade à linha do equador faz com que haja 

pouca variação na incidência solar ao longo do ano. Dessa forma, mesmo no inverno 

pode haver bons níveis de irradiação. Essas condições conferem ao país algumas 

vantagens para o aproveitamento energético do recurso solar (TOLMASQUIM, 2016). 

Pela proximidade com a linha do Equador, a região Nordeste do Brasil 

apresenta maiores níveis de incidência solar e seu gradiente ao longo do dia é 

pequeno, conforme mostra a Figura 2. No entanto, as áreas metropolitanas estão 

localizadas mais afastadas do potencial solar brasileiro, necessitando de linhas de 

transmissão e redes de distribuição adequadas ao longo do país para atender essas 

localidades de maior demanda energética (ANEEL, 2008). 
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Figura 2: Variação de radiação solar no Brasil 

Fonte: ATLAS Solarímétrico do Brasil. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2000. (Adaptado) 

 

Como uma alternativa do abastecimento de energia para comunidades rurais 

das regiões Norte e Nordeste, programas e projetos são realizados para incentivar e 

difundir essas fontes renováveis, como é o caso do Programa de Desenvolvimento 

Energético de Estados e Municípios - PRODEEM (EPE, 2007). Um exemplo desses 

projetos seria o sistema fotovoltaico instalado Vale do Ribeira – SP em que supre a 

demanda de centros de saúde, colégios, vilarejos rurais e unidades de preservação 

ambiental. A Figura 3 mostra o Núcleo Perequê, o qual foi beneficiado com esse 

projeto de acesso à energia. Esse Núcleo dispõe de laboratórios de pesquisa, área de 

cultivo e atividades coletivas como cozinha, auditórios e locais destinados aos estudos 

(ANEEL, 2008). 
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Figura 3: Painéis fotovoltaicos do Núcleo Perequê, Vale do Ribeira – SP. 

Fonte: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP). Instituto de Eletrotécnica e Energia – IEE. Formação 

técnica. São Paulo: 2000 

 

A energia fotovoltaica é realizada através da conversão direta da energia 

proveniente do Sol em energia elétrica, sendo titulado de efeito fotovoltaico. Esse 

fenômeno produz uma corrente elétrica por meio de materiais semicondutores no qual 

ocorre deslocamento de cargas gerando diferença potencial (EPE, EMPRESA DE 

PESQUISA ENERGÉTICA, 2016). 

No mercado atual, as células fotovoltaicas utilizam diferentes tipos de materiais 

e são geralmente categorizadas em três gerações, dependendo da matéria-prima 

utilizada e do nível de maturidade comercial (BAGNALL e BORELAND, 2008). 

Os sistemas fotovoltaicos de primeira geração, totalmente comerciais, são 

compostos por células laminadas nas quais usam a tecnologia do silício cristalino 

tanto na sua forma monocristalina quanto policristalina, sendo a primeira mais 

eficiente comparada com a segunda. Os de segunda geração são baseados em filmes 

finos, apresentando maior absorção de luz e menor perda potencial, conforme 

aumenta a temperatura. Porém, como desvantagem, essa tecnologia necessita de 

grandes plantas fotovoltaicas, além de ser mais pesada. Já os sistemas fotovoltaicos 

de terceira geração ainda estão em desenvolvimento ou não foram amplamente 

comercializados. No entanto, incluem tecnologias orgânicas consistindo de materiais 

prontamente disponíveis, não tóxicos e de técnica de fácil fabricação (BAGNALL e 

BORELAND, 2008). 
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Os sistemas fotovoltaicos podem ser configurados como isolados, híbridos e 

conectados à rede. A primeira configuração é autônoma e não necessita de rede 

elétrica para atender a demanda, podendo conter armazenamento e inversores. 

Diferente dos isolados, os sistemas híbridos são geralmente utilizados em médio e 

grande porte, apresentando diversas fontes de geração de energia, como por exemplo 

termoelétrica, hidroelétrica, eólica, entre outras. Os conectados à rede complementam 

o sistema principal e não há armazenamento, já que tudo que for gerado em excesso 

é interligado a rede, funcionando de maneira bidirecional (EPE, EMPRESA DE 

PESQUISA ENERGÉTICA, 2016). 

Como a radiação solar é a fonte direta para a geração de energia fotovoltaica, 

sua variação interfere instantaneamente na energia elétrica produzida. Comparando 

o grau de oscilação de geração de energia em um período de trinta minutos, a fonte 

eólia varia em torno de dez vezes menos que a fotovoltaica (EPE, EMPRESA DE 

PESQUISA ENERGÉTICA, 2016). 

Com o avanço da tecnologia, a previsão solar está cada vez mais precisa; 

auxiliando, assim, nas informações sobre a quantidade de energia produzida pelas 

usinas fotovoltaicas (ISES). No entanto, mesmo que prevista nos projetos, essa 

flutuação na operação gera custos elevados, além de reduzir sua efetividade e 

deteriorar gradativamente o sistema elétrico. Ademais, devido a essa variabilidade, 

outro obstáculo na geração desse tipo de energia é controlar de maneira equilibrada 

e ágil o suprimento da demanda de energia com outras fontes de energia flexíveis 

(BIRD; MILLIGAN; LEW, 2013) apud (EPE, EMPRESA DE PESQUISA 

ENERGÉTICA, 2016). 

Além das fontes flexíveis e previsões de geração mais precisas, algumas 

alternativas podem ser consideradas a fim de evitar transtornos significativos devido 

a essa instabilidade, são estas: armazenamentos eficientes de energia, sistema de 

transmissão interconectado e conscientização do padrão de consumo pelos 

consumidores através de redes elétricas inteligentes (EPE, EMPRESA DE PESQUISA 

ENERGÉTICA, 2016). Essas redes inteligentes, também conhecida como smart grid, 

são capazes de monitorar, alertar e administrar aparelhos conectados à rede com 

objetivo de economia energética e consumo consciente (ABOBOREIRA e CRUZ, 

2016). 
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Na Figura 4, observa-se o mapa de irradiação solar do Brasil, no qual é possível 

identificar, através do gradiente de cores, as regiões que possuem maior e menor 

potencial para a geração de energia fotovoltaica no país. 

 

Figura 4 – Total diário de irradiação em território brasileiro 

Fonte: (PEREIRA, MARTINS, et al., 2017) 

 

Observando-se a Figura 4, é possível identificarmos as regiões mais atrativas 

para a geração de energia fotovoltaica, sendo estas as regiões que compreendem o 

interior da região nordeste e uma grande parcela do estado de Minas Gerais. 
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2.2 IMPACTOS AMBIENTAIS RESULTANTES DA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

DE EMPREENDIMENTOS FOTOVOLTAICOS 

A energia solar é uma fonte renovável de energia e a operação dos módulos 

fotovoltaicos não gera emissões de poluentes e de gases de efeito estufa (GEE), ou 

seja, é uma fonte limpa que contribui para a mitigação das mudanças climáticas. 

Embora sejam evidentes os benefícios de se usar recurso renovável tão abundante 

no país, os projetos de usinas fotovoltaicas não estão isentos de impactos 

socioambientais negativos, que devem ser evitados, mitigados e compensados 

adequadamente (TOLMASQUIM, 2016). 

É necessário estudar os vários aspectos e impactos ambientais relevantes e 

aplicáveis a uma usina fotovoltaica (UFV). Essa delimitação possibilita a criação de 

ferramentas de orientação às partes envolvidas, por exemplo, a elaboração de um 

termo de referência mínimo a ser seguido no desenvolvimento dos estudos ambientais 

(PERAZZOLI, GOBBI e TIEPOLO, 2020). 

Segundo Mariano e colaboradores (MARIANO, SANTOS, et al., 2016), a 

construção de uma usina fotovoltaica exigiria uma grande área, causando impactos 

semelhantes causados pelas usinas hidrelétricas e termelétricas. No entanto, o 

sistema fotovoltaico, ao contrário de qualquer outra fonte de energia, pode ser 

instalado em áreas existentes, como fachadas e coberturas. A modificação do 

enquadramento urbano, com a adesão de módulos fotovoltaicos, se torna um 

ambiente com impactos socioambientais com riscos muito inferiores aos impactos 

causados por usinas hidrelétricas e termelétricas. As usinas fotovoltaicas não 

apresentam perigo ao meio ambiente durante sua fase de operação. Por outro lado, 

pode haver preocupações em relação aos componentes dos módulos fotovoltaicos, e 

seu descarte, uma vez que podem conter metais pesados, bem como a estrutura onde 

se encontram montados (MARIANO, SANTOS, et al., 2016). 

A geração de energia elétrica a partir do aproveitamento solar apresenta como 

principal vantagem a ocorrência de poucos impactos socioambientais. 

Comparativamente às outras fontes, ela apresenta impactos socioambientais 

geralmente de baixa magnitude. Durante a geração de energia não ocorre a emissão 

de poluentes como o material particulado, óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de 

enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), e tampouco gases de efeito estufa como 
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o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), fato que agrega 

benefícios ao meio ambiente, em escala local e global (TOLMASQUIM, 2016). 

De acordo com Damon e Fthenakis - (TURNEY e FTHENAKIS, 2011), a 

instalação de equipamentos de energia solar requer a remoção de árvores. Painéis 

fotovoltaicos são montados em suportes de aço e alumínio a aproximadamente um 

metro acima do solo, seja em bases de concreto ou cravando postes de aço no solo. 

A inclinação do terreno é geralmente mantida abaixo de 5%, por gradação, se 

necessário. Após a instalação dos painéis solares, a vegetação é cortada 

periodicamente para evitar sombreamento dos painéis, o que limita altura da 

vegetação abaixo de 1 m de altura.  

Herbicidas às vezes são usados no lugar da roçada. Inversores, 

transformadores e coletores em caixas são construídos para cada 1 MWp de painéis, 

e são assentados em concreto com tamanho aproximado de 5 × 5 m. A abertura de 

valas para cabos elétricos e de comunicação geralmente é necessária (TURNEY e 

FTHENAKIS, 2011).  

As usinas estão atualmente projetadas para uma vida útil de 30 anos, com a 

maioria dos projetos antecipando uma vida útil mais longa. Com sistemas de 

rastreamento solar e energia solar térmica, os painéis requerem lavagem, que usa 

água a uma taxa de aproximadamente 500 a1000 galões por MWp de painéis por ano. 

Em um ambiente florestal, a chuva provavelmente reduzirá a necessidade de 

lavagem. Estradas de acesso, equipamento elétrico e entrelaçamento à matriz do 

painel, faze, com que a ocupação da usina seja 2,5 vezes maior do que a área 

diretamente coberta por painéis (TURNEY e FTHENAKIS, 2011).  

O benefício relacionado ao meio biótico é a baixa interferência de usinas na 

fauna e flora local, onde os impactos podem ser minimizados por meio de práticas 

adequadas de gestão de cada empreendimento (TURNEY e FTHENAKIS, 2011). 

Segundo o Ministério de Minas e Energia e a Empresa de Pesquisa Energética 

- (MME/EPE, 2015), sob o ponto de vista socioeconômico, a geração de novos 

empregos e de renda em regiões de baixo desenvolvimento econômico é relevante, 

pois as obras de implantação mobilizam um contingente considerável de 

trabalhadores durante a construção. O potencial de geração de empregos é 

especialmente importante, pelo fato das regiões com maior irradiação e, portanto, 

grande potencial de geração solar, serem, majoritariamente, regiões economicamente 

pouco desenvolvidas. No âmbito nacional, considerando a cadeia completa de 
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produção da indústria fotovoltaica, o benefício socioeconômico poderá ser também 

obtido com a geração de empregos qualificados, o desenvolvimento de um parque 

industrial competitivo internacionalmente e a criação de uma cadeia de serviços. 

Os impactos positivos decorrentes da instalação de uma usina fotovoltaica na 

cadeia produtiva, favorecem a economia local e regional, incluindo oportunidades de 

empregos de montagem de equipamentos, de manutenção, de engenharia e de 

consultoria para sua aquisição e instalação (GAMAL, 2016). 

A fonte solar fotovoltaica é uma grande geradora de empregos, na média 

internacional, são aproximadamente 25 a 30 empregos gerados para cada MW 

instalado por ano. A geração de empregos diretos possui uma das mais altas médias 

entre as diferentes fontes de geração de energia elétrica (GAMAL, 2016). 

De acordo com Tolmasquim - (TOLMASQUIM, 2016), no que diz respeito ao 

uso e a ocupação do solo, parte dos impactos são decorrentes de atividades como a 

movimentação de terra e a implantação de vias de acesso, entre outros, na etapa de 

construção. Tais atividades podem levar à aceleração dos processos erosivos, a 

compactação e impermeabilização do solo, e o aumento do fluxo de veículos. As 

medidas de mitigação/controle comumente observadas para esses impactos são a 

implantação de sistemas de drenagem superficial e a manutenção das vias de acesso. 

Ademais podem ocorrer interferências sobre a flora e a fauna, principalmente se 

houver necessidade de desmatamento para implantação do parque fotovoltaico. 

Nesse caso, as medidas possíveis são o replantio de espécies nativas e a 

transformação do remanescente de vegetação em Reserva Legal (TOLMASQUIM, 

2016). 

Segundo Mariano et al (MARIANO, SANTOS, et al., 2016), os impactos 

negativos de sistemas fotovoltaicos são pouco significativos quando comparados aos 

positivos e às vantagens de sua implantação. A maioria dos impactos negativos na 

fase de implantação tem efeito temporário e praticamente não ultrapassa suas 

fronteiras, ao passo que grande parte dos positivos tem seus efeitos postergados após 

a implantação e se consolida durante a fase de operação. No entanto, é preciso uma 

análise criteriosa da área prevista para o empreendimento, de modo que propicie a 

adoção de medidas preventivas e mitigadoras quanto à efetivação desses impactos 

ambientais. Para tal, fazem-se necessárias a criação e aplicação de programas de 

controle e monitoramento ambiental (FILHO, PEREIRA, et al., 2015). 
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A energia fotovoltaica é uma fonte limpa por não emitir poluentes e gases de 

efeito estufa (GEE) na etapa de operação. Além disso, é considerada menos invasiva 

e de menor impacto comparada as termoelétricas por não apresentarem processos 

de produção e logística de combustíveis (TOLMASQUIM, 2004) APUD (EPE, 2007) 

No entanto, dado que qualquer atividade gera impacto com diferentes magnitudes, a 

tecnologia fotovoltaica não está isenta dessa premissa (EPE, 2007) 

Os impactos relacionados à produção dos painéis solares e ao final da vida útil 

desses equipamentos são de extrema importância de serem estudados por motivo de 

maior gravidade no âmbito ambiental. Como forma de avaliar os impactos ambientais 

das tecnologias energéticas, a análise do ciclo de vida (ACV) é uma estrutura para 

considerar as entradas e saídas ambientais de um produto ou processo desde o seu 

início até seu descarte. As etapas do ciclo de vida dos sistemas fotovoltaicos envolvem 

a produção de matérias-primas, a purificação e processamento, a fabricação de 

módulos, a instalação e uso do sistema e seu desmantelamento e descarte ou 

reciclagem (SAMPAIO e GONZÁLEZ, 2017). 

Na fase de produção dos módulos solares, é fundamental ter critérios de 

utilização de matérias-primas, uma vez que existem materiais altamente eficientes, 

mas com grande potencial tóxico, por exemplo arsênico. Já o aspecto da vida útil está 

relacionado à degradação à qual as células fotovoltaicas estão sujeitas, destacando a 

consideração dos fornecedores de usinas fotovoltaicas de 30 anos de vida útil desses 

equipamentos. Essa degradação é caracterizada pela perda de eficiência das células 

na conversão da luz solar em eletricidade apresentando como principais fatores 

responsáveis: radiação solar, umidade, temperatura e poeira (SAMPAIO e 

GONZÁLEZ, 2017). 

A Tabela 1 apresenta alguns exemplos dos impactos ambientais mais comuns 

e suas respectivas medidas mitigadoras. 
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Tabela 1: Impactos típicos e relevantes das fases de planejamento, construção e operação de usinas 
fotovoltaicas 

Impactos Fase Medidas mitigadoras 

Alteração da paisagem; C/O Busca pela melhor alternativa 

locacional; 
Alteração do uso do solo; Implantação de sistemas de drenagem; 

Manutenção das vias de acesso; 

Interferência na flora e fauna. Programas de Educação Ambiental; 

Criação de Reserva Legal; 

Programa de monitoramento e resgate 

de fauna 

Geração de expectativas na população P/C/O Programa de comunicação; 

Interferência na infraestrutura local 

(estradas, habitação, saneamento, 

transporte, saúde, outros); 

Programa de Articulação Institucional; 

Interferência/perturbação da população 

(modo de vida, serviços etc.). 
Adequação da infraestrutura local e 

redimensionamento dos equipamentos 

e serviços sociais. 

Geração de empregos temporários durante as 

obras (positivo); 
C/O Programas de capacitação da mão-de-

obra local; 
Geração de empregos permanentes durante a 

operação da usina (positivo); 

Perda dos postos de trabalho temporários 

após as obras. 
Programas de realocação de 

trabalhadores. 

Aumento na arrecadação de tributos 

(positivo); 
C/O Ações para capacitação da gestão 

pública e privada; 
Incremento na economia local (positivo). Fomento das atividades econômicas 

locais 

 

Fonte: Adaptado de (EPE, EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2016) 

 

Como é possível observar na Tabela 1, a maior parte dos impactos estão 

presentes na faze de construção do empreendimento. 

2.3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Segundo Bastos (Bastos, 2010) apud (Hoffmanna, Carvalho, & Jr., 2019), a 

implementação de usinas solares fotovoltaicas de nova geração em geral requer uma 
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permissão ou licença. Estas licenças são elaboradas por agências públicas como o 

órgão federal de licenciamento ambiental (Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis, IBAMA), órgãos estaduais de licenciamento ambiental e órgãos 

intervenientes. O empreendedor deve apresentar o projeto e sua avaliação ambiental 

para obter licenças para a localização, construção e operação do sistema solar. 

Alguns dos estudos ambientais requeridos para o licenciamento de empreendimentos 

no Brasil podem ser citados, como é o caso do Estudo Ambiental Simplificado (EAS) 

e o Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

No Brasil o processo de licenciamento ambiental , surge a partir da criação da 

Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que trata da Política Nacional de Meio Ambiente, 

e é um dos instrumentos que o Poder Público tem para proteger e preservar o 

ambiente e assim garantir a efetivação do direito fundamental ao ambiente saudável 

e equilibrado (Fernandes, 2008). 

Para que a Administração Pública possa liberar a implantação de uma atividade 

ou empreendimento que, de alguma forma, cause degradação ambiental, deverá 

realizar um procedimento administrativo em que reúna todos os elementos 

necessários para a interpretação ponderativa. Esse procedimento é o licenciamento 

ambiental que, realizado pelo órgão competente da Administração Pública, deverá 

analisar as  restrições e medidas de controle existentes na legislação para a instalação 

e operação da atividade (FERNANDES, 2008). 

Segundo Carvalho (CARVALHO, 2012), são três as espécies de licença 

ambiental, enumeradas no artigo 8° da Resolução CONAMA 237/97: Licença Prévia, 

Licença de Instalação e Licença de Operação.  

A Licença Prévia – LP – é concedida na fase inicial, quando do planejamento 

do empreendimento ou atividade. Por ela é aprovada a localização do 

empreendimento ou atividade efetiva ou potencialmente lesiva ao meio 

ambiente, atestando a viabilidade ambiental, além disso, estabelece os 

requisitos básicos e condicionantes a serem atendidas nas próximas fases de 

implementação (CARVALHO, 2012). 

A Licença de Instalação – LI – viabiliza a instalação do empreendimento ou 

atividade em consonância as especificações constantes dos planos, programas 



31 

e projetos aprovados. Devem incluir-se nestes as medidas de controle 

ambiental e demais condicionantes (CARVALHO, 2012). 

A Licença de Operação – LO – possibilita o início do empreendimento ou 

atividade, o que ocorre após a verificação do efetivo cumprimento do que fora 

determinado quando da emissão das duas licenças anteriores, com as medidas 

de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação 

(CARVALHO, 2012). 

 

Em 2011, a fim de melhor esclarecer as competências para o licenciamento 

ambiental atribuídas à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, foi publicada 

a Lei Complementar Federal nº 140 (BRASIL, 2011). Segundo essa legislação, caberá 

aos municípios o licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto local, 

sendo comprovados os critérios mínimos, elencados pela referida lei, da estrutura dos 

órgãos ambientais municipais para a realização do licenciamento. 

Os empreendimentos e atividades de competência da União obedecem a 

situações específicas dispostas no artigo 6º da referida Lei Federal. E os processos 

de licenciamento atribuídos aos estados figuram entre os que extrapolam a 

competência municipal, mas não são cabíveis à União, adotado o critério da 

competência licenciatória residual. Com a descentralização dos processos de 

licenciamento proposto pela Lei Complementar Federal nº 140/2011 (BRASIL, 2011), 

há uma expectativa de diminuição da morosidade nos processos de licenciamento no 

país e do fim dos conflitos de competência entre os órgãos ambientais. 

No que tange ao desencadeamento do processo de licenciamento ambiental 

no país, os órgãos ambientais estaduais dispõem de autonomia para definição dos 

próprios procedimentos e critérios para o licenciamento ambiental, embasados em 

legislações específicas, respeitados os limites estabelecidos por instrumentos 

normativos federais, como prazos de validade e de análise de cada tipo de licença 

(MMA, 2021). 

Essa autonomia tem levado alguns estados à prática do licenciamento 

ambiental integrado, onde o requerimento e análise dos processos de licenciamento 
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ambiental, intervenção ambiental/florestal e outorga de recursos hídricos são 

realizados frente a um único órgão ambiental, mediante apresentação de um único 

processo, e analisada por equipe única interdisciplinar (MMA, 2021). 

Segundo Couto (COUTO, 2017) apud (PERAZZOLI, GOBBI e TIEPOLO, 

2020), atualmente não há legislação nacional específica para o licenciamento 

ambiental de Usinas Fotovoltaicas (UFV). Alguns estados brasileiros têm aprovado 

legislação específica, porém são minoria e, ainda assim, há divergência entre essas 

legislações. Tal multiplicidade de normas dificulta o licenciamento ambiental. No caso 

da geração eólica, existia esse mesmo impasse, porém em 2014 foi sancionada a 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 462, que 

estabeleceu procedimentos específicos para seu licenciamento (CONAMA, 2014). A 

aprovação de um marco regulatório claro, com a simplificação e a padronização das 

exigências ambientais que precisam ser atendidas, é um fator decisivo para acelerar 

a competitividade das UFV no país. 

As UFV, como qualquer atividade humana, causam interferências no meio 

ambiente, portanto são passíveis de licenciamento ambiental. Porém, pela sua 

natureza diferenciada, não é plausível aplicar as mesmas exigências e ferramentas 

de decisão formuladas para outros tipos de usinas (PERAZZOLI, GOBBI e TIEPOLO, 

2020).  

A análise da legislação de diferentes estados evidencia a divergência de 

critérios aplicados ao licenciamento ambiental para UFV, reiterando a necessidade de 

padronização nacional mínima, que deve ser pautada em análise técnica do real 

potencial degradador desse tipo de usina (PERAZZOLI, GOBBI e TIEPOLO, 2020).  

Segundo Pinto et al -  (PINTO, AMARAL e JANISSEK, 2016) apud 

(HOFFMANNA, CARVALHO e CARDOSO, 2019), para permanecer no curso com as 

projeções para a implementação de geração fotovoltaica no Brasil, é necessária uma 

estrutura regulatória adequada. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

definiu duas importantes regulamentações para o setor: uma em 2004, a Resolução 

77/2004 e, outra em 2012, a Resolução Nº 482/2012.A primeira resolução fornece 

uma redução sobre as tarifas de transmissão e distribuição para empresas que 

utilizam fontes novas (ANEEL, 2004); a segunda resolução define mini e microgeração 
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para fins de geração por consumo (ANEEL, 2012). No entanto, esses regulamentos 

não incluem programas ou esquemas de incentivo, como aqueles promovidos a partir 

das esferas governamentais nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha e 

China. Estes países têm políticas robustas e abrangentes para projetos de energia 

solar, incluindo políticas regulatórias, que oferecem incentivos financeiros, pesquisa e 

incentivos de desenvolvimento, educação em energia renovável e outras questões 

relevantes. 

Segundo HOFFMANNA, CARVALHO, & CARDOSO (HOFFMANNA, 

CARVALHO e CARDOSO, 2019), em geral, o processo de licenciamento é definido 

com base na avaliação ambiental de impactos envolvidos na instalação e operação 

do empreendimento, sendo a partir de então, definidos os critérios de avaliação do 

órgão competente, como a área afetada, capacidade instalada e se o projeto está 

localizado em uma área ambientalmente sensível.  

2.4 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

A origem da exigência a respeito de estudos prévios para levantamento e 

análise de possíveis impactos ambientais consequentes de obras de engenharia, 

remete à sociedade norte-americana. Nos Estados Unidos, teve início em 1969 o 

licenciamento ambiental que serviu de modelo para a metodologia hoje praticada no 

Brasil e em vários outros países. Desde então, a preocupação com estes possíveis 

impactos vem crescendo. Assim como vem crescendo procedimentos com foco na 

gestão ambiental do empreendimento, no sentido de desenvolver mecanismos com 

objetivo de controlar e/ou minimizar os impactos consequentes das intervenções da 

engenharia. Hoje é debate pacificado que todo ato de intervenção do ser humano na 

natureza sempre a modifica em maior ou menor grau. O ser humano, embora também 

esteja integrado à natureza, é aquele com maior potencial para o impacto e a 

transformação (SOLARGRID, 2020). 

No Brasil, a obrigatoriedade de se estudar e avaliar os possíveis impactos 

ambientais foi originalmente instituída pela Lei nº 6.803/80 (BRASIL, 1980). Até então 

o termo denominado “Análise de Impacto Ambiental” (AIA) encontrava-se restrito a 

algumas atividades específicas em âmbitos restritos. Posteriormente ampliou seu 

escopo ao incluir tanto os projetos públicos quanto os particulares, assim como não 
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somente as atividades industriais, mas toda e qualquer atividade potencialmente 

poluidora ou impactante ao meio ambiente (SOLARGRID, 2020). 

Com o advento da Lei Federal nº 6.938/81 (BRASIL, 1981) todas estas 

atividades passaram a ter que se submeter ao prévio licenciamento pelo órgão 

ambiental competente, como parte do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio 

Ambiente). Dois anos depois, a Lei Federal nº 6.938/81 foi então regulamentada 

através do Decreto 88.351 de 01 de junho de 1983 (BRASIL, 1983), que delegou 

competência ao Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), para especificar 

os critérios com base nos quais deveriam ser desenvolvidos os estudos de impactos 

ambientais para fins de licenciamento (SOLARGRID, 2020). 

A Lei nº 6.938/81 (BRASIL, 1981) ainda estabeleceu a Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA). A partir dela o país passou a ter formalmente uma legislação 

ambiental, um marco legal para todas as políticas públicas de meio ambiente a serem 

desenvolvidas pelos entes federativos, havendo a partir desta data, pelo menos na 

teoria, uma integração e uma harmonização dessas políticas tendo como norte os 

objetivos e as diretrizes estabelecidas (MORAES, 2016). 

A legislação supracitada apresenta definições importantes de meio ambiente, 

degradação da qualidade ambiental, poluição, poluidor e recursos ambientais e, que 

instituiu também um importante mecanismo de proteção ambiental denominado 

avaliação de impacto ambiental (AIA), realizadas através do estudo prévio de impacto 

ambiental (EIA) e seu respectivo relatório de impacto ambiental (RIMA), instrumentos 

eficazes e modernos em termos ambientais mundiais, principalmente no que diz 

respeito à proteção dos ecossistemas e ao uso racional do solo, do subsolo, da água 

e do ar (MORAES, 2016). 

A Constituição Federal de 1988 gerou um novo ordenamento federativo 

(BRASIL, 1988). Os constituintes não só estabeleceram as bases do estado 

democrático, também instituíram um novo “pacto federativo”. Em quase todas as 

constituições (exceto na carta de 1937), os municípios foram definidos como 

organizações políticas autônomas. Contudo, somente a Constituição de 1988 atribuiu 

uma autonomia plena aos municípios, elevando-os ao status de ente federativo, com 

prerrogativas invioláveis por qualquer nível mais abrangente de governo. Esta 
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situação peculiar não é identificável em outros países organizados numa federação. 

Na maioria das federações os municípios ou outros níveis de poder local são divisões 

administrativas das unidades federadas, que delegam (ou não) diferentes níveis de 

autonomia administrativa aos governos locais. No caso brasileiro, o último arranjo 

institucional gerou uma federação com três níveis constitucionalmente autônomos 

compartilhando a soberania: a União, os estados (e o Distrito Federal) e os municípios 

(TOMIO, 2005). 

O fundamento da exigência do licenciamento ambiental reside na possibilidade, 

constitucional concedida ao Poder Público de impor condições ao exercício do direito 

de propriedade e do direito ao livre empreendimento, a fim de que a função 

socioambiental da propriedade seja observada. Para tanto, a legislação prevê uma 

série de instrumentos de controle através dos quais possa ser conferida a 

possibilidade e regulamentação de toda e qualquer intervenção antrópica realizada 

sobre o ambiente (MORAES, 2016). 

De acordo com TOMIO (TOMIO, 2005), criar um município no Brasil, 

diferentemente da criação de unidades de governo local em outros países, significa 

gerar uma nova entidade federativa. Um novo município, com menos de mil 

habitantes, possui as mesmas prerrogativas dos municípios de milhões de pessoas. 

Os impactos políticos de um processo de fragmentação, na dimensão verificada nas 

últimas décadas, devem ser muito mais acentuados no caso brasileiro. Sobretudo, 

porque não há mecanismos institucionais eficazes que permitam conciliar os 

interesses autonomistas locais com a racionalidade generalizante das esferas mais 

abrangentes de governo. Em virtude disto, as modificações institucionais inscritas nas 

últimas constituições não oferecem soluções a esse problema da federação brasileira, 

limitando-se a promover mecanismos restritivos ou permissivos às emancipações 

municipais em momentos políticos distintos (TOMIO, 2005). 

É importante que se aponte a competência dos entes federativos brasileiros no 

que diz respeito às matérias ambientais, principalmente, no tocante ao licenciamento 

ambiental, uma vez que tais competências são extremamente complexas e imprecisas 

quanto à abrangência do poder de cada ente federativo. Ainda há conflitos que surgem 

na doutrina e na jurisprudência sobre a competência ambiental, em especial, no que 

se refere ao licenciamento ambiental, já que, com a elevação do Município, a ente 
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federativo e a recepção de leis anteriores à Constituição Federal de 1988 e a falta de 

precisão e regulamentação do texto constitucional causam uma série de 

interpretações sobre o dever de atuação de cada ente da federação (FERNANDES, 

2008). 

De acordo com FERNANDES (FERNANDES, 2008), inicialmente, a 

possibilidade do exercício do licenciamento tem sua base normativa na Constituição 

Federal nos artigos 23 e 225, pois todos os dois dispositivos determinam que cabe à 

Administração Pública o controle das atividades que possam causar alguma forma de 

poluição e, consequentemente, degradação ambiental. É evidente que a Constituição 

Federal de 1988 não traz uma relação específica de atividades e empreendimentos 

que podem ser licenciados pelos Municípios de forma explícita em seu texto e até 

mesmo o próprio licenciamento não é claramente contemplado para nenhum dos 

entes da Federação na Constituição. Dessa forma, a possibilidade de o exercício do 

licenciamento ambiental pelos Municípios brasileiros é obtida através da interpretação 

do texto constitucional, inserindo nesta os princípios e regras constitucionais tais 

como: os princípios da Federação, da predominância de interesse, do interesse local, 

dentre outros mencionados anteriormente (FERNANDES, 2008). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. COMPARAÇÃO ENTRE LEGISLAÇÕES NOS TRÊS GRAUS DE 

JURISDIÇÃO: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 

No Brasil, a legislação federal instituiu a Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981, 

que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981), que é a 

principal política de preservação e manutenção da qualidade ambiental no país. A Lei 

Complementar nº 140/11, art. 7º, inciso XIV (BRASIL, 2011), e o Decreto nº 8.437/15 

(BRASIL, 2015), estabelecem os critérios e tipos de atividades e de empreendimentos 

sujeitos ao licenciamento ambiental no IBAMA. A seguir há destaque para os critérios 

relacionados a este estudo e que enquadram as tipologias de empreendimentos e 

atividades com licenciamento ambiental de competência do órgão federal. Segundo 

Lei Complementar nº 140, são eles empreendimentos: 

- empreendimentos localizados ou desenvolvidos conjuntamente no brasil e em 

país limítrofe; 

- empreendimentos localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na 

plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; 

- empreendimentos localizados ou desenvolvidos em terras indígenas; 

- empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação 

instituídas pela união, exceto em áreas de proteção ambiental (apa); 

- empreendimentos localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais estados; 

- usinas hidrelétricas com capacidade instalada igual ou superior a trezentos 

megawatts; 

- usinas termelétricas com capacidade instalada igual ou superior a trezentos 

megawatts; 

- usinas eólicas, no caso de empreendimentos e atividades offshore e zona de 

transição terra-mar. 

 

Como é possível observar, a legislação federal não prevê o licenciamento 

ambiental específico para usinas fotovoltaicas, independentemente de seu porte, 

apenas considera outras fontes alternativas de geração de energia, condicionadas 
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pelo porte ou área de influência frente à domínios da união ou divisões territoriais entre 

países. 

Segundo (CEMIG, 2012) apud (SANTOS e BREDA, 2020), o estado de Minas 

Gerais é um dos maiores produtores de energia fotovoltaica no Brasil e na América 

Latina, recebendo um potencial de irradiação equivalente ao dobro de energia 

irradiada sobre o território alemão. A irradiação em território mineiro atinge valores 

entre 5,5 e 6,5 kWh/m². 

Esse potencial para a geração de energia solar atrai investimentos para a 

construção de usinas de geração distribuída e trazem um foco maior para os impactos 

ambientais que potencialmente podem afetar a região. 

No estado de Minas Gerais, a atividade é descrita como “Usina solar fotovoltaica”, 

sendo listada no âmbito da Deliberação Normativa nº 217/2017 (MINAS GERAIS, 

2017) por meio do código E-02-06-2. Os artigos 2, 3 e 4 definem os critérios para que 

as atividades sejam licenciadas. Tal deliberação define ainda por meio da listagem 

intitulada “Listagem E – Atividades de Infraestrutura” os portes para enquadramento 

da atividade no licenciamento ambiental, como demonstra a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Graus de impacto e classificação de porte para usina solar fotovoltaica 
segundo Deliberação normativa 217/17 

Atividade Código 
Potencial 

Poluidor/Degradador 
Porte 

Usina Solar 

Fotovoltaica 

E
-0

2
-0

6-
2

 Ar P 5MW < Potência nominal < 10MW Pequeno 

Água P 10 MW < potência nominal ≤ 80 MW Médio 

Solo G Potência nominal > 80 MW Grande 

Geral M   

Fonte: (MINAS GERAIS, 2017) Adaptado. 

 

Quando enquadrada como porte pequeno, é emitida uma Certidão de Dispensa de 

Licenciamento Ambiental, conferindo a inexigibilidade de licenciamento ambiental, 

sem data definida para término da validade, e sem a determinação de qualquer critério 

ambiental a ser seguido. 

A certidão não exime o requerente de obter junto aos órgãos ambientais 

competentes as demais autorizações porventura necessárias, tais como a outorga 

para direito de uso de recursos hídricos, a autorização para intervenção em área de 
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preservação permanente e para a supressão de vegetação, bem como de possíveis 

anuências relativas às unidades de conservação. 

No estado de São Paulo, o licenciamento ambiental de empreendimentos para 

geração de energia fotovoltaica fica a cargo da Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB), tendo sido conferidas suas atribuições a partir da Lei Estadual 

nº 118 de 29 de junho de 1973 (SÃO PAULO, 1973). Em agosto de 2017 foi 

sancionada a resolução SMA nº 74 que dispõe sobre o licenciamento ambiental de 

empreendimentos de geração de energia elétrica por fonte solar fotovoltaica (SÃO 

PAULO, 2017). A resolução estabelece critérios para o licenciamento ambiental como 

mostra a Tabela 3. 

Tabela 3 - Critérios para licenciamento ambiental de usinas fotovoltaicas no estado 
de São Paulo 

Atividade Porte 
Documentos requeridos 

para o licenciamento 

Instrumentos 

E
m

p
re

e
n

d
im

en
to

s 
d

e 
ge

ra
çã

o
 d

e 

en
er

g
ia

 e
lé

tr
ic

a 
p

or
 fo

n
te

 s
o

la
r 

fo
to

vo
lta

ic
a

 

Potência nominal < 5MW 

Autorização para supressão 

de vegetação nativa ou 

para instalação em APP, se 

necessária. 

Autorização de 

supressão; 

Declaração de 

Atividade isenta de 

Licenciamento 

5 MW < potência nominal ≤ 90 

MW 

Estudo Ambiental 

Simplificado - EAS 

LP, LI e LO 

Potência nominal > 90 MW 
Relatório Ambiental 

Preliminar - RAP 

LP, LI e LO 

Fonte: (SÃO PAULO, 2017) adaptado 

 

Em abril de 2014 também foi promulgado o decreto nº 60329 que estabeleceu o 

licenciamento ambiental simplificado para empreendimentos de baixo impacto (SÃO 

PAULO, 2014), definindo em seu Art. 1º procedimento simplificado e informatizado, e 

ainda estabelecendo que municípios que possuíssem condições legais para 
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condução, poderiam realizar o licenciamento de empreendimentos de âmbito local e 

mesmo nível de impacto. 

 O portal da CETESB fornece acesso a uma listagem de municípios aptos ao 

licenciamento ambiental de empreendimentos de baixo impacto, mas não é explicitado 

o tipo de documentação a ser apresentada ou os instrumentos de licenciamento, 

cabendo ao empreendedor entrar em contato com a municipalidade para coleta de 

dados (CONSEMA, 2021). 

No estado do Rio de Janeiro, o licenciamento ambiental fica a cargo do Instituto 

Estadual do Ambiente (Inea), antifa FEEMA, criado através do Art. 6º da Lei Estadual 

nº 5101 de 4 de outubro de 2007 (RIO DE JANEIRO, 2007).  

No estado do Rio de Janeiro, o licenciamento ambiental é regulado pelo 

Decreto Estadual nº 42.159, de 02 de dezembro de 2009, revogado pelo Decreto 

Estadual nº 44.820, de 2 de junho de 2014, e alterado pelo Decreto Estadual nº 

45.482, de 4 de dezembro de 2015, que estabelece o Sistema de Licenciamento 

Ambiental (Slam) (RIO DE JANEIRO, 2014). 

Por sua vez, a Resolução INEA Nº 198/2020 regula o procedimento de controle 

ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica, por fonte solar 

fotovoltaica, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, o qual estabelece em seu artigo 

3º, inciso nº III, que os empreendimentos com potência instalada igual ou inferior a 

5 megawatts terão inexigibilidade para o licenciamento ambiental, salvo casos em que 

haja I – Intervenção em APP; II – Supressão de vegetação nativa; III – Manejo de 

fauna silvestre; IV – Intervenção em sítios espeleológicos (INEA, 2020). 

Adicionalmente será exigido Certificado Ambiental nos casos em que o 

empreendimento estiver inserido em: I - unidade de conservação e suas zonas de 

amortecimento; II - terra indígena homologada ou em processo de homologação e 

terra quilombola delimitada ou em processo de delimitação. 

Na Tabela 4 é possível observar um resumo dos critérios estabelecidos pela 

Resolução Inea nº 198 de 2020 para o licenciamento ambiental de usinas 

fotovoltaicas.  
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Tabela 4 – Enquadramento para o licenciamento de empreendimentos de geração 
de energia fotovoltaica no estado do Rio de Janeiro 

Atividade Porte 
Documentos requeridos 

para o licenciamento 

Instrumentos 

E
m

p
re

e
n

d
im

en
to

s 
d

e 
ge

ra
çã

o
 d

e 

en
er

g
ia

 e
lé

tr
ic

a
, p

or
 fo

nt
e 

so
la

r 

fo
to

vo
lta

ic
a

 

Potência nominal < 5MW 

Autorização para supressão 

de vegetação nativa ou 

para instalação em APP, se 

necessária. 

Autorização de 

supressão; 

Declaração de 

Inexigibilidade de 

Licenciamento 

5 MW < potência nominal ≤ 10 

MW 

Memorial de projeto e 

Relatório de diagnóstico 

ambiental 

LP, LI e LO 

Potência nominal > 10 MW 
Relatório Ambiental 

Simplificado - RAS 

LP, LI e LO 

Fonte: (INEA, 2020) Adaptado 

 

Em 2007, com a criação da Lei Estadual nº 5.101, de 4 de outubro (RIO DE 

JANEIRO, 2007), foi estabelecido o precedente para a descentralização do 

licenciamento ambiental de atividades de médio e baixo impacto pelos municípios, 

desde que enquadrados nos critérios listados a seguir (INEA, 2013): 

- Dispusesse o município de infraestrutura administrativa necessária para 

execução do convênio, dando conhecimento para o público do local onde serão 

requeridas as licenças; 

- Tivesse implementado e em funcionamento o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente, instância colegiada, consultiva e deliberativa de gestão ambiental, 

com representação da sociedade civil paritária à do Poder Público; 

- Possuísse nos quadros do órgão municipal de meio ambiente, ou à disposição 

desse órgão, profissionais habilitados para realização do licenciamento 

ambiental; 

- Possuísse servidores municipais com competência para o exercício da 

fiscalização ambiental da atividade licenciada, bem como estrutura própria para 

o exercício de força coercitiva, no sentido de aplicar as penalidades previstas 

em lei; 

- Possuísse legislação suplementar própria, necessária a disciplinar o 

licenciamento ambiental e prevendo sanções administrativas pelo 
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descumprimento das restrições de licença e para reprimir outras infrações 

administrativas ambientais; 

- Possuísse Plano Diretor; 

- Tivesse implantado o Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

- Fonte: (INEA, 2013) 

 

No estado da Bahia, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(INEMA), é o órgão responsável pelo licenciamento ambiental em âmbito estadual. 

Conforme preconiza em seu Capítulo VII, seção I, Artº 97, o Decreto Estadual 

nº 14.024 de 06 de junho de 2012 que aprova o Regulamento da Lei nº 10.431, de 20 

de dezembro de 2006, que instituiu a Política de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade do Estado da Bahia, e da Lei nº 11.612, de 08 de outubro de 2009, 

definiu que:  

“O licenciamento ambiental consiste no procedimento 

administrativo destinado a licenciar atividades ou 

empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva 

ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental” (BAHIA, 2012). 

Ainda com relação à Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade 

do Estado da Bahia, o Decreto 18.218 de 26 de janeiro de 2018 traz em seu anexo 

único, as atividades ou os empreendimentos que são passíveis de licença ou 

autorização ambiental, no qual consta, com código E2.7, a atividade de Geração de 

Energia Solar Fotovoltaica. 

A Tabela 5 apresenta, de forma resumida, o enquadramento estabelecido pela 

legislação estadual da Bahia para empreendimentos fotovoltaicos. 
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Tabela 5 - Enquadramento para o licenciamento de empreendimentos de geração de 
energia fotovoltaica no estado da Bahia 

Atividade Código Porte (ha) 
Potencial 

poluidor 

Estudos 

requeridos 

Licença 

Ambiental 

G
e

ra
ç

ã
o

 d
e 

e
n

e
rg

ia
 s

o
la

r 

fo
to

v
o

lt
ai

c
a 

E
 2

.7
 

Pequeno 1 a 50 

P 

EPI LU 

Médio 50 a 200 

Grande > 200 EMI LP, LI e LO 

Fonte: (BAHIA, 2018) Adaptado. 

 

A definição formal para atribuição do licenciamento ambiental aos municípios 

do território baiano para atividades de impacto local foi estabelecida pela Resolução 

do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEPRAM) 4.327/2013, com a redação dada 

pela Resolução Cepram nº 4.579/2018, que inclui os empreendimentos solares 

fotovoltaicos nas tipologias e portes dos empreendimentos sujeitos ao licenciamento 

ambiental no nível municipal (ELETROBRAS / EPE, 2021). 

O licenciamento ambiental no estado no Rio Grande do Sul, é previsto pela 

Resolução CONSEMA 372/2018, que “dispõe sobre os empreendimentos e atividades 

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores passíveis 

de licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul”, alterada pela Resolução 

448 de 2021 que inclui ao anexo 1 a atividade CODRAM 3510,15 – GERAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE FONTE SOLAR (CONSEMA, 2018).  

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM), 

é o órgão responsável pelo licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul, que 

através da sua Divisão de energia (DIGEN), é responsável pela análise de processos 

ambientais para empreendimentos geradores de energia fotovoltaica, quando não 

dispensados de licenciamento nos termos da Resolução do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente (CONSEMA) nº 372/2018. 

O Art. 3º da Resolução CONSEMA 448/2021 – referente à 

alteração do Anexo II – define para a atividade que: 
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“Não haverá incidência de licenciamento para a atividade de 

geração de energia elétrica a partir de fonte solar, com potência 

instalada menor ou igual a 5 MW, desde que não exceda ou 

configure formas de agrupamentos que ocupem áreas 

superiores a 15 ha. CONSEMA, 2021). 

Anteriormente à criação da Resolução nº 448 de 2021, havia sido criada pelo 

órgão estadual de licenciamento ambiental (FEPAM), a Portaria FEPAM nº 089 de 12 

de novembro de 2018, que dispõe sobre o licenciamento ambiental de 

empreendimentos de geração de energia elétrica por fonte solar. Dessa forma, fora 

determinada uma limitação de espaço físico até 5 ha para instalação das usinas 

fotovoltaicas regradas pela Resolução da ANEEL nº 687/2012. 

Atualmente, o licenciamento ambiental de usinas fotovoltaicas realizado junto 

ao órgão ambiental estadual no Rio Grande do Sul, exige documentos e etapas 

complexas, que anteriormente à criação da Resolução CONSEMA 448/2021, era 

aplicada a projetos que ocupavam espaço físico superior a 5 ha (SECRETARIA DE 

MINAS E ENERGIA, 2018). 

Em sua etapa de licenciamento prévio, há a exigência da documentação listada 

a seguir: 

- Relatório Ambiental Simplificado (RAS), contendo: 

o Diagnóstico de áreas de influência; 

o Diagnóstico de meio biótico; 

o Diagnóstico de meio físico; 

o Diagnóstico socioeconômico; 

o Análise de Impactos Ambientais com Resultados e matriz de impactos. 

- Medidas e programas ambientais – Plano Básico Ambiental (PBA); 

- Matricula atualizada do Registro de Imóvel; 

- Manifestação expressa da FUNAI; 

- Manifestação expressa da Fundação Cultural Palmares; 

- Manifestação do INCRA; 

- Ficha de Caracterização da Atividade - FCA – IPHAN; 
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- Laudo Técnico Paleontológico; 

- Declaração, informando a inexistência de vegetação nativa; 

- Atestado da concessionária de abastecimento de água; 

Fonte: (SEMA / FEPAM, 2021). Adaptado. 

Como é possível observar, a fase de licenciamento prévio do empreendimento 

é composta por uma série de exigências que demandam a elaboração de um estudo 

ambiental bastante complexo, além da interface com outros órgãos públicos. No caso 

do IPHAN, por exemplo, é realizado um processo de licenciamento paralelo àquele 

realizado junto ao órgão ambiental estadual (FEPAM). Vale ressaltar que, ambos os 

órgãos cumprem prazos próprios para análise do processo de licenciamento. Essa 

divergência entre processos afeta a emissão da licença ambiental, influenciando 

também sobre o planejamento estabelecido para implantação e operação do projeto. 

O processo de solicitação de LI junto à FEPAM pode ser feita logo após a 

emissão da LP, e neste caso são necessários os documentos listados a seguir: 

- Cronograma de instalação da UFV; 

- Plantas e memoriais descritivos de obras de rede de interligação; 

- Plantas e memoriais descritivos das obras da UFV; 

- Projeto de sistema de tratamento sanitário; 

- Projeto de drenagem; 

- Nova campanha de fauna; 

- Plano básico ambiental – PBA, composto por:  

o Programa de gestão ambiental (PGA); 

o Programa ambiental da construção (PAC); 

o Programa de gerenciamento de resíduos (resíduos sólidos, efluentes 

líquidos e da construção civil); 

o Programa de operação e manutenção de máquinas, veículos e 

equipamentos; 

o Programa de medidas de prevenção, contenção e monitoramento de 

processos erosivos, movimentos de massa e assoreamento; 

o Programa de acompanhamento da supressão vegetal; 
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o Programa de educação ambiental; 

o Programa de comunicação e responsabilidade social; 

o PPRA E PCMSO 

- Manifestação conclusiva do IPHAN favorável à Licença de Instalação; 

Fonte: (SEMA / FEPAM, 2021). Adaptado. 

 

 Da mesma forma como foi observado o processo de licenciamento 

prévio, nota-se no processo para emissão da LI junto à FEPAM uma série de 

exigências, como a apresentação de nove programas ambientais, além de um parecer 

final sobre o licenciamento realizado paralelamente junto ao IPHAN.  

 Considerando os enquadramentos utilizados pelos demais estados brasileiros 

citados anteriormente neste trabalho, e também, considerando o nível de impacto e o 

porte adotado para este tipo de empreendimento, observa-se que há um alto nível de 

exigência para licenciamento da atividade no estado do Rio Grande do Sul.  

Um alto nível de rigorosidade no processo de licenciamento ambiental, torna 

desfavorável ao empreendedor o investimento na região, e por consequência há uma 

tendência à migração deste tipo de atividade para outros estados ou o recurso à 

tentativas de reenquadramento do projeto para que haja um licenciamento mais 

brando, ou até mesmo sua isenção. 

Foi a partir deste cenário que se iniciaram discussões com os entes municipais 

das cidade de Alegrete e de Uruguaiana no estado do Rio Grande do Sul para o 

estabelecimento de resoluções locais para o licenciamento de usinas 

fotovoltaicas.Com a aprovação do Código Estadual de Meio Ambiente - Lei 

Estadual n° 11.520 de 03 de agosto de 2000, que estabelece em seu artigo nº 69, 

“caberá aos municípios o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades 

consideradas como de impacto local, bem como aquelas que lhe forem delegadas 

pelo Estado por instrumento legal ou Convênio” (RIO GRANDE DO SUL, 2000). Esta 

lei proporcionou que os administradores municipais se responsabilizassem pelo 

licenciamento ambiental. Em 08/12/0211, a Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011, 

estabeleceu que é competência dos municípios o licenciamento das atividades de 

impacto local. As atividades cujo impacto é local, estão descritas no Anexo I da 
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Resolução 372/2018 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) publicado 

do DOE de 02/03/2018, e alterações da Resolução CONSEMA 375/2018, DOE 

17/04/2018.  

 A região conhecida como Campanha Ocidental, que abriga municípios como 

Uruguaiana, Quaraí, Barra do Quaraí, Alegrete, Itaqui e São Borja, possui o maior 

potencial fotovoltaico do estado, além de culturas de cultivo de arroz e criação 

extensiva de gado (SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA, 2018). Na Figura 5 é 

possível observar o grau de incidência solar no estado do Rio Grande do Sul, com 

destaque para a região mencionada a oeste. 

 

 

 

Figura 5 - Mapa de produtividade fotovoltaica do Rio Grande do Sul 

Fonte: (SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA, 2018) 
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Processos de licenciamento ambiental com longo tempo de análise tendem a 

ser um empecilho ao empreendedor. Ao final do ano de 2020, foram feitos movimentos 

pelos órgãos ambientais dos municípios de Uruguaiana e Alegrete para a criação de 

regramentos menos restritivos, sem descumprimento da legislação estadual, mas que 

tornaram o licenciamento ambiental de usinas fotovoltaicas simplificado 

(CONSEMMA, 2020). 

No município de Uruguaiana, a resolução CONSEMMA nº 14 de agosto de 

2020 estabeleceu metodologia de licenciamento ambiental em âmbito municipal, junto 

a secretaria de meio ambiente. 

Com a criação desta resolução, o município passou a analisar processos de 

licenciamento ambiental para a atividade CODRAM 3510,41 – Autoprodução e 

geração distribuída de energia elétrica a partir de fonte solar. 

Neste licenciamento são exigidos estudos simplificados listados a seguir, além 

de documentos do projeto: 

1. Laudo descritivo da fauna local; 

2. Laudo de cobertura vegetal da área; 

3. Dados quantitativos das espécies arbóreas a serem manejadas; 

4. Mapa da propriedade;  

5. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

6. Certidão de Zoneamento para a atividade; 

7. Mapa das áreas de influência; 

O licenciamento ocorre através da concessão de LP, LI e LO, de acordo com a 

o cumprimento das exigências estabelecidas em resolução para cada etapa de 

desenvolvimento do projeto. 

A resolução CONSEMMA 672 de 22 de setembro de 2020 foi criada para 

homologar a Resolução nº 001/2020, do Conselho Municipal de Meio Ambiente de 

Alegrete (CMMAA), que “Dispõe sobre o regramento para o Licenciamento Ambiental 

de atividades de Autoprodução e geração distribuída de energia elétrica a partir de 

fonte solar no Âmbito do Município” (CMMAA, 2020). 

Para a solicitação de análise de processo para licenciamento de instalação do 

projeto são exigidos alguns estudos e documentos que são listados a seguir: 

-   
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3.2. O CENÁRIO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM OUTROS PAÍSES 

Neste tópico são abordados cenários internacionais e como o licenciamento 

ambiental ocorre em cada país. Os países a serem abordados são Estados Unidos, 

Portugal e Alemanha. 

 Nos Estados Unidos, o órgão responsável pelos processos de licenciamento é 

o Departamento de Energia, definindo os estudos a serem entregues e fazendo as 

análises necessárias. A legislação americana prevê o licenciamento ambiental para 

empreendimentos que ocupem área superior a 4,05 hectares, quando instalados em 

áreas antropizadas (HOFFMANNA, CARVALHO e CARDOSO, 2019). 

 Nos casos em que há a necessidade de licenciamento ambiental, são feitas 

análises do local para a determinação do nível de impacto que o projeto poderá gerar 

localmente e nas suas áreas de influência. Nas situações em que são identificados 

graus relevantes de impacto negativo do empreendimento, é necessária a elaboração 

de uma Declaração de Impacto Ambiental, o que seria o equivalente ao Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) exigido por vezes para o licenciamento ambiental brasileiro. 

Na União Europeia, países como Alemanha e Espanha possuem alguns dos 

maiores projetos de geração de energia por fonte solar, logo, é de se esperar que haja 

um controle por parte dos órgãos fiscalizadores sobre os empreendimentos de 

geração de energia de grande porte (HOFFMANNA, CARVALHO e CARDOSO, 

2019).  

O Parlamento Europeu possui uma Diretiva de nº 2011/92/EU de 13 de 

dezembro de 2011, que trata sobre a avaliação dos efeitos de determinados projetos 

públicos e privados no ambiente. Este instrumento prevê a aplicação de Estudos de 

Impacto Ambiental para uma série de atividades desenvolvidas pelos países 

membros, além de casos que devem ser analisados com mais detalhe para definição 

das diretrizes a serem adotadas. A geração de energia é classificada de forma 

abrangente nesta diretiva, e não menciona a geração de energia fotovoltaica 

(PARLAMENTO EUROPEU, 2011). 

Apesar disso, a diretiva impõe aos países membros da União Europeia (UE) 

que estes criem leis específicas adaptadas às condições de cada território para o 
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licenciamento ambiental. Em Portugal, por exemplo, projetos de geração de energia 

com potência instalada superior a 50 MW ou a 20 MW – nos casos de instalações 

feitas em áreas sensíveis – é exigida a apresentação de um Estudo de Impactos 

Ambientais (Portugal, 2013). 

Na Alemanha, há uma lei intitulada Lei de Avaliação de Impacto Ambiental que, 

além de regular o licenciamento ambiental em âmbito federal, foi criada para a 

definição dos cenários nos quais será necessária a apresentação de EIA. Tal lei cita 

atividades que envolvem a geração de energia por fontes alternativas, mas não 

menciona a energia fotovoltaica, deixando esse tipo de licenciamento a cargo dos 

municípios (ALEMANHA, 1990). 

Assim como no Brasil, há certa liberdade para a autogestão por parte dos 

municípios alemães para o gerenciamento do licenciamento ambiental de atividades 

de impacto local. Estas unidades são incentivadas pelo Estado a definir áreas 

prioritárias para a instalação de projetos fotovoltaicos, considerando a ocupação de 

áreas antropizadas e que não possuem unidades de conservação ou área de risco 

ambiental. Nestes casos, os projetos fotovoltaicos necessitam apenas de uma licença 

de operação municipal. Isto pode variar de acordo com os potenciais impactos a serem 

compensados pelo empreendimento proposto. 
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3.3. O ESTUDO DE CASO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA DE PEQUENO 

PORTE NO SUL DO BRASIL 

 

3.3.1. CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A usina fotovoltaica objeto deste estudo foi compreendida na atividade 

caracterizada pelo código 3510,41 do CODRAM (CONSEMA, 2018), cuja potência 

nominal é de 2.500,00 [kWac] em seu escopo de fornecimento, montagem, instalação 

e testes de comissionamento em conjunto ao sistema de monitoramento e controle. O 

projeto encontra-se em fase de operação e passou por processo de licenciamento 

ambiental conduzido junto ao município de Alegrete/RS. 

O terreno onde encontra-se instalada a usina fotovoltaica (UFV) está localizado 

em área rural no município de Alegrete - RS, dentro da área de abrangência da 

concessionária de distribuição de energia RGE-CPFL. 

 

 

Figura 6 - Área da UFV Alegrete I 

Fonte: Diagrama Próprio com imagens de (GOOGLE EARTH, 2021) 
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A matrícula da propriedade, de instalação do projeto, possui área total de 

48 hectares, dos quais foram utilizados para o empreendimento 4,97 hectares. A 

propriedade, assim como todo o município de Alegrete, encontra-se sob domínio do 

bioma Pampa, não estando sob área protegida e, segundo mapa de uso e cobertura 

vegetal (HOFMANN, WEBER e HASENACK, 2015) ocuparam-se áreas antrópicas 

agrícolas destinadas a pastagem classificado sob campo em regeneração. 

Segundo Lei complementar nº 21 de 16 de outubro de 2006, que dispõem sobre 

o desenvolvimento do município de Alegrete-RS, instituindo o Plano Diretor de 

desenvolvimento urbano, rural e ambiental, a propriedade na qual o empreendimento 

foi instalado está localizada fora do perímetro urbano, em meio à zona rural. 

Inicialmente, o projeto UFV Alegrete I possuiria 12 hectares de área ocupada e 

potência instalada de 5 MW, porém buscando-se a redução de custos e de prazo para 

o licenciamento ambiental, que como discriminado no item 4.1 deste estudo, seria de 

competência estadual por configurar área superior a 5 ha, houve uma redução 

espacial do projeto para que o mesmo fosse licenciado por meio de legislação 

municipal, que na época, era recém-criada. 

 

3.3.2. A INSTALAÇÃO DO PROJETO 

Antes de iniciar-se a discussão acerca dos impactos ambientais envolvidos na 

construção de uma usina fotovoltaica de minigeração, é importante serem apontadas 

suas principais etapas de intervenção no terreno.  

Para que ocorresse o início das obras civis houve necessidade de se realizar a 

supressão vegetal do terreno, sendo suprimidos 75 indivíduos arbóreos. 
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Figura 7 - Indivíduos para supressão e áreas sensíveis 

Fonte: Diagrama Próprio com imagens de (Google Earth, s.d.) 

 

Outras etapas importantes, que ocorrem durante a instalação são indicadas a 

seguir: 

- Construção das estruturas de apoio; 

- Obras de Drenagem; 

- Cercamento da Planta; 

- Estruturas de concreto para o Eletrocentro e a Cabine de Medição; 

- Vias de acesso; 

- Canteiro de Obras; 

- Concretagem de estacas; 

- Abertura e fechamento de valas para passagem de cabos. 
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3.3.3. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS PRÉ INSTALAÇÃO DO 

PROJETO 

A Identificação de impactos ambientais primários para implantação do projeto 

foi feita a partir do levantamento das atividades de campo, em relação às 

componentes chaves analisadas. 

A metodologia utilizada na avaliação dos impactos ambientais se baseou na 

aplicação de uma sequência de etapas, a saber: 

A. Identificação e listagem das ações envolvidas no empreendimento fotovoltaico, 

com base na descrição do empreendimento e planejamento; 

B. Identificação dos impactos ambientais causados pelas diversas ações 

envolvidas nas fases do empreendimento; 

C. Identificação das componentes ambientais dos meios físico, biótico e 

socioeconômico afetadas pelos impactos ambientais; 

 

A seguir tem-se uma listagem dos principais impactos ambientais previstos pela 

análise de impactos ambientais para a fase de instalação do projeto, e apresentados 

em relatório ambiental à secretaria de meio ambiente: 

- Alteração de quantidade do solo 
O impacto alteração de quantidade do solo é gerado por duas atividades na 
fase de instalação do projeto, são estas: perfuração de estacas; abertura e 
fechamento de valas para cabo. É um impacto negativo direto como um todo e 
afeta a componente ambiental de quantidade do solo. 

- Alteração da paisagem 
O impacto alteração da paisagem é gerado por três ações do empreendimento, 
montagem mecânica, instalação de módulos e cerca. É um impacto negativo 
direto que atua sobre a componente ambiental paisagem. 
 

- Alteração do relevo 
O impacto modificação no relevo é gerado por três ações do empreendimento, 
perfuração de estacas abertura de valas de drenagem, abertura e fechamento 
de valas para cabos. É um impacto negativo direto que atua sobre a 
componente ambiental solo. 
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- Alteração nas condições de circulação 
O impacto alteração nas condições de circulação, foi identificado e avaliado 
uma vez, sendo gerado pela ação: vias de acesso. Este é um impacto negativo 
direto e de média significância quando gerado pela interceptação de vias para 
intervenções do empreendimento, agindo sobre a componentes ambiental de 
infraestrutura. 
 

- Alteração no escoamento superficial da água 
O impacto alteração do escoamento superficial da água foi identificado e 
avaliado duas vezes, sendo gerado pela abertura de valas de drenagem e vias 
de acesso.  
 

- Alteração no tráfego nas ruas, estradas e rodovias 
O impacto alteração do tráfego nas ruas, estradas e rodovias é gerado pela 
circulação constante de veículos pesados para construção das vias de acesso 
ao empreendimento e avaliado duas vezes sobre duas componentes: ruídos e 
vibrações e infraestrutura. 
 

- Alteração nos níveis de ruídos 
O impacto alteração dos níveis de ruídos e vibrações ocorrerá em nove 
processos desta etapa, com natureza negativa e ocorrência direta.  
 

- Aproveitamento de fonte de energia 
O impacto aproveitamento de fonte de energia é gerado apenas pela conexão 
junto a concessionária, sendo identificado e avaliado nas componentes: 
infraestrutura e finanças públicas. É um impacto positivo indireto com 
significância alta sobre a componente infraestrutura, uma vez que causa 
impacto regional e é um impacto permanente, que possibilita o fornecimento de 
energia para diversos segmentos sociais. 
 
 
 

- Aumento na arrecadação de impostos 
O impacto no aumento na arrecadação de impostos, potencializado pela 
geração de empregos, afeta positivamente componentes ambientais, tais 
como, atividades econômicas e finanças públicas no que tange o cumprimento 
do dever empresarial. Estas contratações não representam valores expressivos 
aos cofres públicos por si só, porém são de vital importância para o somatório 
final e para organização governamental. 
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- Dinamização da economia 
O impacto dinamização da economia é gerado 13 ações da etapa de instalação 
do empreendimento, devido às contratações de terceiros e aluguel de 
equipamentos e máquinas. 
 

- Fragmentação de terreno 
O impacto fragmentação do terreno é gerado pela etapa de cercamento do 
terreno, devido à fragmentação física do ambiente para instalação do 
empreendimento. É um impacto positivo indireto sobre a componente áreas 
protegidas, uma vez que torna as atividades desenvolvidas fisicamente 
contidas em um espaço limitado. 
 

- Geração de emprego e renda 
O impacto de geração de emprego e renda, resultado da ação de contratação 
de pessoal temporário, presente em 14 das ações presentes na etapa, e é um 
impacto positivo nas componentes: demanda de bens e serviços, atividades 
econômicas e emprego e renda. Esse impacto fortalece o mercado local em 
diversos campos de trabalho, uma vez que é causado por treze processos 
desta etapa, dentre processos de montagem e de construção civil. 
 

- Geração de resíduos 
O impacto geração de resíduos gerado por dez processos, ocorrendo em 
processos de construção e montagem de equipamentos, com natureza 
negativa e ocorrência direta. Ele afetara uma componente ambiental: resíduos 
sólidos. A significância deste impacto é média ou baixa dependendo do 
processo em que está envolvido por ser cumulativo em suas ocorrências. 
 

- Melhoria na segurança, confiabilidade e oferta de energia elétrica 
O impacto melhoria na infraestrutura é gerado pela instalação de equipamentos 
de apoio, sendo identificado e avaliado nesta fase na componente. É um 
impacto positivo direto. 

- Perturbação e afugentamento da fauna 
O impacto ambiental na perturbação e afugentamento de fauna é gerado em 
dez processos desta etapa, devido à alta movimentação de pessoas, máquinas 
e a geração de ruídos durante a montagem de equipamentos. A ação que atua 
nesse impacto afeta duas componentes: fauna; e paisagem, todas com 
natureza negativa. 
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3.3.4. DISPOSIÇÕES LEGAIS DE LICENCIAMENTO 

O processo de licenciamento ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 

2020, e a instalação da planta fotovoltaica durou cerca de 7 meses, contados a partir 

de janeiro de 2021. O processo ainda contou com a emissão simultânea de LP e LI, o 

que favoreceu o prazo de instalação da UFV. 

Os levantamentos realizados duraram cerca de dois meses e o prazo de análise 

do processo de licenciamento durou aproximadamente 30 dias corridos. 

Com as licenças ambientais emitidas, foram estabelecidas condicionantes 

ambientais e medidas compensatórias a serem atendidas. Tais dados são 

apresentados na tabela a seguir.  

Na Tabela 6 é possível observar que há um destaque maior para 

condicionantes que visam um gerenciamento de resíduos eficiente, seguido das 

medidas compensatórias relacionadas aos indivíduos arbóreos destinados à 

supressão. 
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Tabela 6 - Condicionantes ambientais e medidas mitigatórias de licenciamento ambiental da UFV Alegrete I. Legenda: A) Limitações 
do projeto; B) Gerenciamento de Resíduos; C) Supressão vegetal e medidas compensatórias; D) Outros.  

Condicionantes ambientais Tema 

Condicionante 

1 

Deverá ser seguido rigorosamente o que foi apresentado nos projetos técnicos 

apresentados no processo ambiental A 

Condicionante 

2 

Qualquer Alteração no que foi proposto deverá ser informada previamente à SEMMAM 

mediante justificativa técnica A 

Condicionante 

5.1 

Os resíduos gerados em toda e qualquer atividade são de responsabilidade do gerador e 

a destinação final adequada é condicionante para esta licença; B 

Condicionante 

5.2 

O armazenamento dos resíduos deve ser feito em local apropriado até que a empresa 

responsável pela coleta possa fazer o recolhimento B 

Condicionante 

5.3 

Assim como o correto acondicionamento, a segregação de resíduos para destinação final 

adequada também e obrigação do empreendedor; B 

Condicionante 

5.4 

Materiais a base de cimento, tijolos, areia, brita, solo e afins serão acondicionados em 

caçambas e destinados para reciclagem em Aterro de inertes através de Caminhão 

caçamba por empresa contratada; 

B 
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Condicionante 

5.5 

Resíduos de solo de perfuração e terraplanagem serão utilizados no próprio terreno; 

B 

Condicionante 

5.6 

Resíduos de aparas de plástico não contaminados por produtos químicos, embalagens dos 

módulos fotovoltaicos, pedaços de madeira, equipamentos de tracker, aparas de papel de 

escritório, sacos de cimento, argamassas, caixa de cerâmica, restos de cabos elétricos, 

tiras de plástico de embalagem de equipamentos, papelão de restos de caixas de 

ferramentas e materiais, conduítes de revestimento de fiações elétricas e fios de cobre 

provenientes de fiação elétrica danificada serão armazenados em local apropriado e 

conduzidos por empresa contratada para destinar à reciclagem; 

B 

Condicionante 

5.7 

Metais de sobras de armadura, pregos, arames de amarração e afins serão armazenados 

e destinados por caminhão caçamba de empresa contratada para enquadramento na 

política nacional de logística reversa; 

B 

Condicionante 

5.8 

isopor proveniente de sobras de isopor utilizado para construção de lajes e mangueiras de 

revestimento de proteção dos conduítes contra avarias serão armazenados e destinados 

para empresa terceirizada para Aterro Sanitário Classe ll B; 

B 

Condicionante 

5.9 

Restos de vegetação que venha a ser suprimida conforme o laudo de cobertura vegetal 

apresentado na documentação, proveniente da roçagem de mato, deverá ser utilizado 

como cobertura de solo; 

B 

Condicionante 

5.10 

Espumas de resto de poliuretano proveniente da caixa de motor e rejeitos provenientes 

provenientes dos sanitário e das pias da central de controle serão destinados à coleta 

pública municipal; 

B 
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Condicionante 

5.11 

Módulos fotovoltaicos danificados ao longo do período de geração de energia ou na 

montagem da instalação da usina, serão destinados à empresa especializada para 

destinação final adequada; 

B 

Condicionante 

6.1 

Os resíduos líquidos que possam ser gerados na construção, deverão ser em quantidades 

mínimas, lançados no sistema da rede pública, a esse destino também e dado aos 

efluentes líquidos gerados da higiene pessoal dos funcionários; 

B 

Condicionante 

6.2 

E proibido o lançamento de efluentes líquidos a céu aberto ou para subsolo; 

B 

Condicionante 

7.1 

E proibida a queima de resíduos de qualquer natureza a céu aberto, conforme legislação 

ambiental vigente; B 

Condicionante 

7.2 

Caso haja emissões atmosféricas decorrentes do processo produtivo, é responsabilidade 

do empreendedor e do técnico responsável pelo Gerenciamento de Resíduos efetuar o 

devido tratamento e as medidas mitigatórias necessárias; 

B 

Condicionante 

8.1 

Os níveis de ruído gerados por todas as atividades deverão atender aos padrões 

estabelecidos pelas NBR 10.151 e 10.152 da ABNT D 

Condicionante 

9.1 

Deverá ser apresentado Laudo técnico de conclusão das obras em conformidade com o 

proposto no projeto e aprovado nas Licenças Prévia e de instalação, com memorial 

fotográfico das obras e da conclusão; 

D 
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Condicionante 

9.2 

Deverá ser apresentado o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (APPCI), 

emitido pelos Bombeiros; D 

Condicionante 

9.3 

Deverá ser apresentada a comprovação de destinação de todos os resíduos resultantes 

das obras realizadas no local com laudo do responsável técnico pelo gerenciamento dos 

resíduos; 

B 

Condicionante 

9.4 

Deverá ser apresentada a aprovação do projeto emitida pelo Setor responsável da 

Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal; D 

Condicionantes da LP  

Condicionante 

9.1 

Fica autorizada somente a supressão da vegetação referente a área do empreendimento, 

ficando vedada qualquer interferência no entorno; C 

Condicionante 

9.4 

E obrigatória a reposição da vegetação com um total de 963 mudas a serem plantadas 

dentro dos limites do município  
C 

Condicionante 

9.5 

 E proibida a intervenção em Áreas de Preservação Permanente conforme Lei Federal 

12.6511/2012 e Lei Estadual 15.4341/2020 A 

Fonte: (CMMAA, 2020)
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3.3.5. ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E IDENTIFICAÇÃO DE 

INCONFORMIDADES 

A instalação da UFV Alegrete I sofreu diversos contratempos para que fosse 

concluída. Tanto questões relativas à engenharia do projeto, como questões 

relacionadas aos fatores ambientais e de licenciamento contribuíram para atrasos no 

cronograma frente ao que foi proposto e apresentado aos órgãos competentes. 

As visitas de supervisão foram realizadas em períodos quinzenais desde a 

inicialização das obras, até sua finalização. O monitoramento da construção da planta 

fotovoltaica foi realizado através de registros fotográficos e relatórios internos 

destinados aos setores competentes da empresa quando necessária a implantação 

de medidas corretivas ou preventivas. Neste estudo, foi dado um enfoque nas 

inconformidades observadas apenas no âmbito do licenciamento ambiental da obra, 

que se viu comprometido principalmente no que diz respeito ao planejamento das 

atividades e fiscalização das mesmas. 

O acompanhamento da instalação da UFV foi abordado seguindo a divisão de 

temas relacionados a seguir: 

I) Limitações ambientais do projeto; 

II) Gerenciamento de resíduos; 

III) Supressão vegetal e medidas compensatórias 

 

3.3.5.1. LIMITAÇÕES AMBIENTAIS DO PROJETO 

Apesar da construção do projeto Alegrete I atender às limitações de área 

indicadas no processo de licenciamento ambiental, houve intervenções pontuais na 

área externa ao polígono que fogem do que foi estabelecido pelo licenciamento 

ambiental. Na Figura 8, ilustra-se as principais intervenções realizadas fora do escopo 

previsto para o projeto durante o monitoramento das obras. 
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Figura 8 - Supervisão ambiental da instalação do projeto 

Fonte: Diagrama Próprio com imagens de (Google Earth, s.d.)
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Foram registradas movimentações de terra, invasões de maquinário à APP 

próxima ao terreno, além da construção de uma instalação para armazenamento de 

resíduos sólidos fora do polígono.  

A Figura 9 possui uma representação atualizada em novembro de 2021 das 

áreas nas quais ainda são identificadas intervenções não previstas pelo projeto. 

A preservação do ambiente natural foi priorizada no período de instalação do 

projeto, porém é possível apontar ocorrências de intervenção humana. A seguir, tem-

se registros fotográficos da área e seu estado de conservação. 

 

 

(a) (b) (c) 

Figura 9 – Rio à esquerda (a) e APP à direita (b) e (c) e visão mais geral da APP do 
rio (c) 

Fonte: Foto registrada pelo autor no local 

 

O corte das árvores isoladas encontradas no terreno foi a primeira atividade 

realizada, empregando-se maquinário alugado sob a supervisão do empreendedor. O 

material resultante foi removido para região de bota fora dentro dos limites da 

propriedade rural, porém fora do polígono destinado à instalação do projeto. Não 

houve um cuidado com o cercamento da área e organização do material, que se 

manteve no local até a data de registros mais recente, ocorrida em dezembro de 2021. 

Por se tratar de um terreno composto por relevo predominantemente plano, 

poucas intervenções foram necessárias para o projeto de terraplanagem, 

aproveitando-se parte da vegetação superficial do solo para contenção de chuvas e 

enxurradas. 

Ao menos trêsparcelas do terreno de 1 hectare cada tiveram sua camada 

superficial de vegetação totalmente removida, e permaneceram sem recuperação 
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após a finalização da instalação do projeto. Na Figura 10 há um registro fotográfico 

feito em uma destas parcelas durante o período de obras. 

 

Figura 10 - Área desprotegida na fase de instalação do projeto 

Fonte: Foto registrada pelo autor no local 

 Já na Figura 11 é possível observar o estado das parcelas que sofreram 

perda de vegetação superficial após a conclusão do projeto. 

 

 

Figura 11 - Áreas sem cobertura vegetal superficial na fase de operação do projeto 

Fonte: Foto registrada pelo autor no local 

 

A ausência de cobertura vegetal na superfície do solo favorece o intemperismo 

de solo em períodos de chuva, que poderá originar erosões em todo o terreno 

desprotegido se não houver a devida recuperação. 
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Nas regiões norte e leste do terreno houve ainda intervenções não previstas na 

área externa que envolveram movimentação de maquinário e depósito de solo movido 

de dentro do polígono. A Figura 12 apresenta o depósito de material localizado a norte 

da área cercada. 

 

Figura 12 - Solo depositado em área externa ao norte do polígono da UFV Alegrete I 

Fonte: Foto registrada pelo autor no local 

 

Na Figura 13 é possível observar a intervenção realizada a oeste do polígono 

da usina fotovoltaica. 

 

Figura 13 - Intervenções realizadas em área externa ao polígono da UFV Alegrete I 

Fonte: Foto registrada pelo autor no local 
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3.3.5.2. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

O gerenciamento de resíduos foi um dos temas mais importantes abordados 

pelo licenciamento ambiental do projeto, e portanto, houve uma preocupação maior 

em fazer um monitoramento mais cuidadoso das atividades relacionadas diretamente 

ao mesmo.  

 

3.3.5.2.1. Geração 

A parcela mais expressiva de resíduos sólidos gerados consistiu-se em: 

- Restos de materiais a base de cimento - Originados da construção da sala de 

controle, concretagem de estacas, construção da base da cabine de medição, 

construção da base do transformador. 

- Papel e Papelão proveniente das caixas de módulos fotovoltaicos; e  

- Pallets de madeira. 

Na Tabela 7 são elencadas as principais origens observadas para geração de cada 

resíduo identificado durante a obra. 
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Tabela 7 - Origem dos resíduos gerados durante a instalação da UFV Alegrete I 

Resíduo Origem 

Madeira(tabuas) Confecção da base do skid, cabine e rodapé da cerca 

Metalon (metal) Gabaritos para alinhamento das estacas 

Madeira Bobinas de cabos 

Metalon (suportes e cavaletes) Suporte para bobinas e cavaletes para alinhamento 

Madeira(pallet) Embalagem dos módulos fotovoltaicos 

Madeira (caixas) Caixas de equipamentos do tracker 

Papelão Embalagem dos módulos fotovoltaicos 

Tiras e pecinhas de plástico  Embalagem dos módulos fotovoltaicos 

Plástico(papel filme) Embalagem da corrêas  

Restos de eletrodutos Eletrodutos sobressalentes, danificados ou cortados 

Espumas- tiras e pedaços (baixo 
volume) 

Vem dentro da caixa de motores como forma de 
preenchimento 

Cabos elétricos Restos de cabos em bobinas e sobras cortadas 

Tiras de alumínio Aterramento da usina 

Placas solares Módulos fotovoltaicos danificados durante a montagem 

Lixo orgânico/inorgânico Lixos gerados com a alimentação dos funcionários 

Concretados Mourões de cerca quebrados; manilhas de drenagem, 
restos de blocos e outros 

Fonte: Própria. 
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Segregação e acondicionamento 

 A segregação e o acondicionamento dos resíduos gerados durante as obras 

seguiram a relação apresentada a seguir: 

 Resíduos Classe A – Dispostos em caçambas metálicas próprias para o 

armazenamento; 

 Resíduos Classe B – Dispostos segregados no setor de acondicionamento 

de resíduos até o momento de sua coleta; 

Resíduos Classe C – Dispostos e segregados no setor de acondicionamento de 

resíduos ou reutilizados dentro da área usina.Na Figura 14 é possível observar uma 

das caçambas utilizadas para o armazenamento e destinação de resíduos de 

construção civil. 

 

Figura 14 - Caçamba de armazenamento de resíduos de concreto 

Fonte: Foto registrada pelo autor no local 

 

Uma estrutura destinada ao acondicionamento de resíduos tipo B e C foi 

construída na área externa ao polígono da UFV. Esta possuía cerca de 40 m² de área 

ocupada e, portanto, uma capacidade de armazenamento muito limitada, além de não 

possuir divisórias bem definidas, impermeabilização do solo, ou proteção nas laterais 

contra os fatores climáticos. Tal estrutura pode ser observada na Figura 15. 
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Figura 15 - Setor de acondicionamento temporário de resíduos sólidos 

Fonte: Foto registrada pelo autor no local 

 

O subdimensionamento da estrutura foi um dos principais pontos críticos na 

gestão de resíduos sólidos. Dentre as etapas de construção da usina fotovoltaica, a 

fase na qual há um aumento expressivo da geração de resíduos, é a fase de abertura 

das caixas de módulos fotovoltaicos, na qual há grande geração de resíduos de 

papelão e madeira. A falta de planejamento na coleta e na disposição dos resíduos 

ocasionou situações como a apresentada na Figura 16. 

 

 

Figura 16 - Baia de resíduo contendo papelão e pallets de madeira 

Fonte: Foto registrada pelo autor no local 
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3.4. DISCUSSÃO 

Nos tópicos anteriores buscou-se ressaltar as diferenças observadas nas 

diversas modalidades existentes de licenciamento ambiental e levantar a principal 

discussão desse estudo que trata especificamente do licenciamento em âmbito 

municipal no Brasil. 

O Brasil é um país com dimensões continentais, e este fato torna difícil um 

trabalho de padronização da metodologia de avaliação de impactos ambientais para 

um mesmo tipo de atividade se for considerado o fato de que as cinco regiões 

nacionais possuem biomas, culturas, entre outras peculiaridades muito específicas. 

A partir da bibliografia utilizada, notou-se que há um grau de similaridade nos 

instrumentos utilizados para o licenciamento ambiental de usinas fotovoltaicas nas 

diferentes esferas, e isso se deve ao fato de haver uma  definição objetiva destes 

instrumentos na Política Nacional do Meio Adicionalmente, é possível observar 

diferenças relevantes no nível de restrições adotadas por cada entidade licenciadora 

para avaliação das mesmas classes de atividades. Enquanto estados como São Paulo 

e Rio de Janeiro possuem legislações que restringem apenas projetos de energia 

fotovoltaica com base na potência instalada, o Rio Grande do Sul apresenta uma 

resolução que limita também o espaço físico de ocupação das usinas a serem 

licenciadas. Na Tabela 8 há um resumo destas informações. 
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Tabela 8 - Comparação entre legislações estaduais para licenciamento ambiental de usinas fotovoltaicas 

EXIGÊNCIAS 

RS SP MG RJ 

Resolução 

CONSEMA 448/2021 
Resolução SMA 74/2017 DN 217/2019 

LC 272/2004 

Resolução INEA 198/2020 

ESTUDOS AMBIENTAIS 

RAS ou isento em 

caso de  

Potência <= 5 MW  

e Área < =15 ha  

Isento de processo de 

licenciamento ambiental até 5 

MW 

Não há necessidade de 

estudos ambientais 
RAS 

TIPOS DE LICENÇA LP, LI e LO 

Para empreendimento menores 

ou iguais a 5MW será exigida 

apenas Autorização de 

Supressão vegetal de 

vegetação nativa ou em áreas 

de proteção de mananciais 

Documento Autorizativo para 

Intervenção Ambiental 

(DAIA). 

Processo exclusivamente 

simplificado. 

LP ou outra que couber no 

licenciamento, a ser 

discutida com o IDEMA 

POTENCIAL DE IMPACTO 

CONSIDERADO 
PEQUENO BAIXO PEQUENO PEQUENO 

POTÊNCIA INSTALADA X 

ÁREA 
5MW em até 15 ha Até 5 MW Não Descrito 

Resolução 482/2012 

ANEEL, Art. 2.º 

Fonte: (CONSEMA, 2018); (SÃO PAULO, 2017); (MINAS GERAIS, 2017); (INEA, 2020)
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No tópico 4.3.2 foi possível observar a semelhança de instrumentos adotados 

entre outros países para avaliação dos processos de licenciamento ambiental, porém 

nota-se ainda que os critérios para enquadramento de atividades estão mais 

associados aos potenciais impactos negativos de uma instalação em local 

inapropriado do que apenas em dados de potência ou área ocupada, ocorrendo ainda 

incentivos como nos casos dos Estados Unidos e da Alemanha para a demarcação 

de zonas apropriadas para a construção das plantas fotovoltaicas. 

Dentre os países pesquisados, apenas a Alemanha apresentou uma estrutura 

de licenciamento ambiental que, tal como o Brasil, permite uma independência dos 

municípios para a condução dos processos mais simples e de impacto local. Apesar 

disso, há uma padronização mais amplamente difundida sobre a metodologia de 

licenciamento em cada unidade do território alemão, o que já não é tão comum no 

Brasil. 

O projeto UFV Alegrete I, apresentado no item 4.3., teve como intuito a 

contextualização sobre a realidade do licenciamento ambiental realizado atualmente 

em um município do interior do estado do Rio Grande do Sul. 

Os estudos realizados para o licenciamento incluíram levantamento de flora 

presente da ADA e nas Áreas de Influência Direta e Indireta do empreendimento (AID 

e AII, respectivamente), além da elaboração de um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS).  

O custo de contratações para a execução destes trabalhos, comparado àqueles 

exigidos por licenciamento ambiental estadual diferem de forma bastante expressiva.   

Como é possível observar na Tabela 9, há uma diferença significativa entre os 

custos de licenciamento ambiental nos cenários estadual e municipal, 

desconsiderando-se a mão de obra empregada para realização dos trâmites 

necessários. Assim, há uma diferenciação de aproximadamente 62% no valor global 

a ser arcado pelo empreendedor. Tratando-se de tempo estimado na elaboração dos 

estudos e materiais, tem-se um período de aproximadamente dois meses para o 

processo de licenciamento ambiental municipal.  
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Tabela 9 - Relação de custos para licenciamento estadual e municipal no Rio Grande do Sul 

Atividades / Despesas 
Custo  

(Licenciamento Estadual) 

Custo  

(Licenciamento Municipal) 

Levantamentos de fauna e flora R$ 30.772,00 R$ 7.000,00 

Tributos para análise do 

processo 
R$ 16.050,48 R$ 1.434,64 

Levantamentos Arqueológicos 

(IPHAN) 
R$ 10.045,00 - 

Publicação de Licenças em 

Jornais de grande circulação 
R$ 4.680,00 - 

Medidas compensatórias - R$ 15.000,00 

TOTAL R$ 61.547,48 R$ 23.434,64 

Fonte: O autor; (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE, 2017); (SEMA / FEPAM, 2021). 

  

Levantamentos arqueológicos devem ser realizados apenas quando 

demandados pelo órgão licenciador. No caso do licenciamento ambiental de âmbito 

estadual apresentado na Tabela 9, houve uma consulta prévia ao Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que determinou este necessidade. 

 As medidas compensatórias são exigidas em casos que haja a necessidade de 

supressão vegetal para instalação do projeto, variando seu formato de atendimento 

de acordo com o local de interesse. 

Apesar dos projetos alvo de discussão deste trabalho apresentarem as 

exigências descritas até então, esse não necessariamente será um cenário padrão 

em outras situações de licenciamento ambiental, podendo estas serem similares ou 

diferentes dos cenários apresentados neste estudo.  

 O processo completo de licenciamento ambiental estadual no Rio Grande do 

Sul, desconsiderando-se solicitações de documentação complementar e execução de 

estudos de campo, dura aproximadamente 60 dias para cada licença solicitada, ou 

seja, 180 dias corridos no total. Como mencionado anteriormente, o processo 

conduzido junto ao município de Alegrete apresentou prazos de aproximadamente 

30 dias para cada licença.  

O prazo demandado para realização do licenciamento ambiental de uma obra 

para usina fotovoltaica não só impacta em questões financeiras, mas também gera 

atrasos nas tratativas com as demais entidades envolvidas, como as que envolvem a 

concessionária de energia.  
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 O tempo demandado para o atendimento de condicionantes ambientais 

previamente ao protocolo da solicitação de licenciamento, como autorizações do 

IPHAN, Fundação Nacional do Índio (FUNAI), entre outras entidades públicas, 

somado aos longos prazos de análise do processo, tornam o interesse por projetos 

como este menor, o que desfavorece novos investimentos. 

 Apesar de custoso e demorado, o processo de licenciamento ambiental 

estadual do Rio Grande do Sul conta ainda com a exigência de um Programa Básico 

Ambiental (PBA) como condicionante de LI. Este tipo de exigência não foi observado 

em nenhum dos processos conduzidos nos municípios de Uruguaiana e Alegrete. A 

preocupação com a elaboração e correta execução de planos ambientais para obras 

deste porte é um ponto positivo do licenciamento estadual, tendo-se em vista a 

quantidade de potenciais impactos negativos que um projeto desses pode vir a gerar. 

 Em contrapartida, o licenciamento realizado em âmbito municipal permite que 

haja maior proximidade de diálogo entre empreendedor e órgão ambiental, além de 

simplificar pontos negativos do processo estadual. Outro ponto importante a ser 

enfatizado sobre o processo conduzido no município é que este permite inclusive uma 

fiscalização mais detalhada e próxima do local de instalação do projeto. 

 Algumas fragilidades ao empreendedor no licenciamento ambiental municipal 

puderam ser identificadas na instalação da UFV Alegrete I, como por exemplo, a falta 

de fiscalizações mais constantes e uma cobrança mais severa sobre o atendimento 

fiel ao que foi apresentado para a obtenção das licenças. 

 Os impactos apresentados no item 4.3.5 deste estudo buscaram ressaltar como 

uma fiscalização pouco eficaz pode afetar negativamente o desempenho do projeto 

na prevenção de ocorrência de impactos ambientais negativos. 

 Atualmente o projeto encontra-se com todas as etapas de licenciamento 

concluídas e aguardando aprovação de proposta para recomposição florestal de 

mudas em atendimento à medida compensatória gerada pelo corte de árvores 

isoladas. Mesmo já possuindo sua LO, a planta fotovoltaica ainda apresenta 

fragilidades quanto a sua gestão ambiental, como o gerenciamento de resíduos 

sólidos, a ocorrência de erosões no terreno, entre outros. 
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4. CONCLUSÕES 

Este trabalho se propôs a evidenciar as diferenças existentes entre as 

legislações brasileiras norteadoras do licenciamento ambiental, apontar e discutir suas 

fragilidades.  

Foi realizada uma pesquisa comparativa entre diferentes unidades estaduais 

brasileiras, no que se refere ao licenciamento ambiental de usinas fotovoltaicas. Em 

relação às legislações existentes nas diferentes unidades estaduais brasileiras, 

conclui-se que não há um consenso sobre uma metodologia padronizada de 

licenciamento. Esse fator se deve a regionalidade e as diferentes visões de cada 

unidade federativa sobre os níveis de impactos ambientais desta atividade. Porém, se 

apresentam muito destoantes alguns processos de licenciamento ambiental em 

estados como a Bahia e o Rio Grande do Sul, que determinam processos muito 

extensos, enquanto que em estados como Rio de Janeiro e São Paulo, o 

licenciamento ambiental ocorre através de simples isenção. 

Adicionalmente, relacionando a legislação existente nos diferentes países 

apresentados, conclui-se que, há um padrão entre os tipos de estudos ambientais que 

compõem o licenciamento em cada país, porém estes diferenciam-se principalmente 

na definição de critérios, como área de ocupação e potência instalada, por exemplo. 

A partir de tais critérios a atividade de geração de energia fotovoltaica poderá se 

enquadrar como licenciável ou isenta de licenciamento. 

Por fim, com a apresentação do estudo de caso sobre a usina fotovoltaica 

Alegrete I, puderam ser observados os desafios enfrentados durante o licenciamento 

ambiental municipal e, em comparação às exigências estabelecidas por licenciamento 

em âmbito estadual, as fragilidades existentes na fiscalização e controle de ações de 

degradação ambiental. 

O projeto apresentou diversas inconformidades, que poderiam tornar-se riscos 

ambientais. Conclui-se que, apesar de atenderem aos requisitos avaliados pelo 

município, uma metodologia de licenciamento mais restritiva, se aplicada, poderia agir 

como agente mitigador para eventos e impactos presentes no projeto. 
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Apesar disso, não se acredita que a alternativa mais viável seja a adoção do 

licenciamento ambiental em âmbito estadual, tendo em vista a demanda por tratativas 

complexas com outros órgãos, além do alto custo de investimento e os longos prazos 

de análise. Conclui-se que, a melhor alternativa seja o estabelecimento de uma 

metodologia de licenciamento municipal, que acrescente adaptações intermediárias 

entre ambas as metodologias (estadual e municipal), e que atenda aos requisitos 

mínimos de preservação ambiental e às diretrizes legais ambientais competentes da 

legislação local. 
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