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Fortaleza, 26 de março de 2020

Contribuições acerca do EIA/ RIMA do Parque Eólico Offshore Caucaia, em resposta à
Audiência Pública n. 01/2020 (11 de março de 2020, EEEF Celina Sá Morais, Icaraí,
Caucaia - CE)

Recentemente, em publicação da Edição 6464 (Vol. 366) da Revista Science, de 25 de
Outubro 2019, Veers et al. (2019) descreveram três "grandes desafios" que a energia eólica
enfrenta para aumentar a sua contribuição no fornecimento global de eletricidade. Os autores
enfatizaram a necessidade de avanços em matemática, ciência dos materiais, ciência
atmosférica e engenharia, que englobam desde questões em escalas de tempo, à estabilidade
das redes e níveis diversos de planejamento e gestão dos sistemas.
No entanto, Veers et al. (2019) negligenciaram incluir desafios, descritos,
minuciosamente, em vasta bibliografia internacional, decorrentes da base territorial e de seus
aspectos sociais, afetivos, produtivos, legais e naturais - necessariamente um fato em que
devemos nos debruçar - e que influenciam, sobremaneira, a instalação e operação dos parques
eólicos na plataforma continental offshore, no Ceará, no Brasil e no mundo. Esse desafio da
análise socioterritorial e ecológica, também imposta ao licenciamento do Parque Eólico
Offshore Caucaia, produz inúmeras indagações institucionais, políticas, sociais e éticas, com o
objetivo de aperfeiçoar, incrementar e aprofundar as análises contidas nos documentos
necessários para o licenciamento ambiental (EIA/ RIMA).
No Brasil, uma das principais formas de controle ambiental e social dos impactos de
empreendimentos

potencialmente

poluidores

é

o

licencimaneto

ambiental.

Esta

obrigatoriedade, as regras e etapas para avaliação dos estudos ambientais e auxílio na tomada
de decisão acerca da autorização ou não de atividades impactantes estão previstas na Resolução
01/1986 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 1986).

2

Pretendemos, com esta contribuição, incluir algumas questões que não foram previstas
nos estudos de impacto ambiental (EIA/ RIMA), ou que foram citadas de modo insatisfatório
ou falhos, conforme nossos estudos, literatura técnica e científica existente sobre usinas eólicas
offshore citadas ao fim deste documento, instrumentos legais como as resoluções do CONAMA
sobre o conteúdo de EIA e RIMA bem como os critérios de análise adotados.

1) Preâmbulo: A energia eólica é importante para o Brasil.

No Brasil, aproximadamente 26% da capacidade de energia eólica se desenvolveu na
faixa de 5 km do litoral do Nordeste e do Sul do país (BRANNSTROM et al., 2018), sendo que
a região nordestina corresponde a 85,4% do montante total de energia gerada por fontes eólicas
(ABEEÓLICA, 2020). Isto ocorre em resposta aos subsídios governamentais, à alta qualidade
do vento e ao aumento da demanda nacional por eletricidade. Conforme dados do Sistema de
Geração da ANEEL (SIGA), a capacidade instalada de energia eólica nacional (15,5 GW) atual,
que equivale a quase 9% da matriz de energia elétrica, coloca o Brasil como o país líder da
América Latina e o oitavo maior do mundo (GWEC, 2019). Atualmente, o Brasil possui 635
parques eólicos distribuídos principalmente nas regiões Nordeste e Sul, com mais de sete mil
torres eólicas, dispostas em áreas continentais (bioma Caatinga) e litorâneas (dunas e praias),
com destaque aos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Sul. Além
disso, existem 5 projetos de parques eólicos offshore em processo de pedido de licenciamento
ativo no sistema do IBAMA (Asa Branca/ CE, Caucaia/ CE, Jangada/ CE, Maravilha/ RJ e
Águas Claras/ RS) e 2 arquivados (Petrobrás/ RN e Caju/ MA).
No estado do Ceará, para se ter uma ideia de dimensão e expansão desta matriz eólica,
ocorreram rápidos aumentos de capacidade, saindo de 15MW, em 2002 (ANEEL, 2005), para
2 GW, em março de 2020, conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (fevereiro/
2020). Todavia, sabe-se que a energia eólica pode atingir, no Brasil, quase 21 GW (16% da
geração de energia) até 2029, conforme projeções do Ministério das Minas e Energia (EPE,
2019).
Esses dados nos revelam que o país vem diversificando sua matriz energética, com fonte
renovável há mais de uma década, o que é extremamente positivo, uma vez que toda nação
precisa ter autonomia energética com alternativas de geração sem emissão de CO2,
considerando-se o cumprimento dos protocolos internacionais de redução de gases do efeito
estufa, como o Acordo de Paris, instrumento legalmente vinculado da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, com base no Relatório Especial do Painel
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Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) sobre o Aquecimento Global.

2) A energia eólica é tida como uma fonte limpa de energia. Apesar disso, existem impactos
ambientais e sociais associados à implementação dos projetos.

A implantação dos parques eólicos no Brasil foi difundida pelos governos,
especialmente do Nordeste, como utilidade pública na perspectiva win-win, ou seja, uma
“situação em que todos saem ganhando” (JUÁREZ et al., 2014, p. 833). Apesar de globalmente
os parques eólicos serem retratados como uma alternativa de energia sustentável, em escala
local e regional tais empreendimentos são responsáveis por impactos socioambientais negativos
significativos, por exemplo: (1) impactos visuais nas paisagens (MIRASGEDIS et al., 2014),
(2) impactos dos aerogeradores na mortalidade e afugentamento de pássaros e alteração das
rotas migratórias (CARRETE et al., 2012, LUCAS et al., 2012, KIKUCHI, 2008, KUNZ et al.,
2007) e morcegos (BARROS, MAGALHÃES, RUI, 2015; FERREIRA, 2019), (3) impactos
na mortalidade de animais marinhos em plataformas offshore (SCHLÄPPY, ŠAŠKOV,
DAHLGREN, 2014), (4) registro de baixo retorno econômico nas comunidades onde os parques
foram instalados (MUNDAY, BRISTOW, COWELL, 2011, LANDRY, LECLERC,
GAGNON, 2013), (5) impacto negativo na opinião pública sobre este tipo de fonte energética
(SLATTERY et al., 2012), (6) impacto na interferência dos serviços de telecomunicação
(ANGULO et al., 2014), (7) aumento na emissão de ruído e distúrbios do sono (AGUIAR, 2019,
PEDERSEN; WAYE, 2007, BAKKER et al., 2012), (8) quando a instalação do parque é no
litoral: desmonte e compactação de dunas e do solo, aterramento de lagoas interdunares,
alteração de fluxos em sistemas litorâneos, alteração da vazão de aquíferos subterrâneos
(MEIRELES, 2011, RABELO et Al., 2019), (9) desmatamento da vegetação nativa (bioma
Caatinga e vegetação do complexo litorâneo) (NERI et al., 2019), (10) conflitos comunitários
associados à alteração do modo de vida, (11) privatização de territórios comuns e dos acessos
com bloqueio de tráfego dos habitantes locais com rotas utilizadas cotidianamente, (12)
promessas não cumpridas de emprego, (13) acidentes devido à manutenção inadequada
(GORAYEB et al., 2018).
A contradição entre os aspectos positivos da energia eólica e a grande demanda
socioterritorial têm como manifestação conflitos sociais e ambientais relacionados à energia
renovável que resultaram na “imposição” da energia eólica sem compensação ou mitigação às
populações atingidas, quando os investidores e os gestores públicos (principalmente estaduais
e municipais) valorizam mais os assuntos técnicos, como eficiência e qualidade do vento, acima
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de considerações ambientais, econômicas s e sociais, como os vínculos produtivos e de serviços
ecossistêmicos dos territórios em mar e em terra.

3) Graves problemas do EIA/ RIMA do Parque Eólico Offshore Caucaia
Podemos apontar como fator que cria conflitos com a energia eólica as diferentes
percepções de benefícios conforme a escala de análise (benefícios globais versus impactos
locais), incidindo sobre a própria noção de “consciência ecológica” e “sustentabilidade” dos
indivíduos que residem dentro ou fora do território impactado. Situação análoga pode ser
vislumbrada em outras análises relacionadas à energia renovável, como a situação do atual
projeto Parque Eólico Offshore Caucaia (Ceará), já em processo de solicitação de licenciamento
prévio submetido ao IBAMA, sem estudos prévios consistentes, com alto nível de imprecisão
dos dados.
Existem falhas, imprecisões e omissões significantes no diagnóstico do meio ambiente
marinho (meio biótico, socioeconômico e físico), bem como a ausência de zoneamento
ambiental marinho (1:5000), a ausência de análise do patrimônio arqueológico subaquático na
área (mediante licenciamento do IPHAN) e incongruências e falhas nas medidas mitigadoras,
compensatórias e de monitoramento elaboradas sem base de dados primários marinhos
(Capítulos V, V, VI, VIII, IX e X). Portanto, estas incoerências não permitem, no momento, a
análise da viabilidade ambiental, social e econômica do empreendimento, pois não possui base
sólida de dados técnicos e científicos, o que permitem enquadrar o EIA como de caráter
protocolar (SANTOS, 2004; SANCHEZ, 2013) e sendo necessário ser totalmente refeito com
base em dados técnicos e científicos sólidos no ambiente terrestre e, principalmente, no
ambiente marinho no tocante aos aspectos arqueológicos, sociais, econômicos, oceanográficos
e ecológicos, os quais serão os principais impactados com a instalação do empreendimento no
mar.
De modo surpreendente e incongruente a preceitos técnicos, científicos e legais
existentes na literatura especializada para EIAs (SANTOS, 2004; SANCHEZ 2013), o
diagnóstico ambiental é basicamente focado no ambiente terrestre e costeiro (até a praia) como
se a usina eólica Caucaia fosse implementada somente em zonas de dunas, tabuleiros costeiros
ou em serras. Porém, a caracterização do empreendimento demonstra que a usina não será
somente em terra, porém terá componentes costeiros e marinhos (Capítulo 2). A partir daí, o
EIA demonstra uma desconexão e impropriedade em todas as seções a posteriori, sendo
necessário ser refeito e reestruturado.
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Neste sentido, a seção de síntese (páginas 4.538 a 4.540) só apresenta mapas de
vulnerabilidade do ambiente terrestre desconsiderando, completamente, a vulnerabilidade do
ambiente marinho onde as torres eólicas e o cabeamento submarino serão instalados (Capítulo
2) e onde se concentraram a maior parte dos impactos do empreendimento. Um outro exemplo,
neste sentido, é que o levantamento da biodiversidade marinha (plâncton e bentos) só possui 2
páginas (páginas 4.454 a 4.546) e foi feito a partir de um caminhamento na praia sem nenhuma
amostragem metodológica sólida e adequada com esforço amostral suficiente e grade amostral
validada na área marinha, o que leva a dados pseudocientíficos, insuficientes, subestimados e
sem qualquer validade para a tomada de decisão do empreendimento. Os dados existentes no
diagnóstico ambiental do meio biótico marinho são incompatíveis, subestimados e omissos em
relação a dados já existentes na costa do Ceará e na área de influência do empreendimento e
descritos por Araújo et al. (2017), Mota et al. (2017), Campos et al. (2017), Soares et al. (2017,
2018, 2019), Freitas et al. (2019), dentre outras referências.
Não há quaisquer dados quantitativos e qualitativos como a diversidade, densidade,
riqueza, biomassa e levantamento das espécies bentônicas, planctônicas e nectônicas e nem
mapeamento detalhado dos ecossistemas bentônicos que serão impactados na AID (Área de
Influência Direta) e ADA (Área Diretamente Afetada) e pela instalação e operação da usina
eólica marinha, o que está em desacordo com a resoluções do CONAMA (01/1986 e 237/1997)
e aspectos técnicos (SANCHEZ, 2013) de construção de EIA. Assim, o EIA apresenta uma
clara falha na descrição do diagnóstico do meio marinho (Capítulo 4) por não ter ocorrido coleta
de dados, o que leva à inconsistência nos capítulos posteriores (Capítulos 5 a 9) e subestimação
de impactos e das medidas que permitiriam a sua viabilidade ambiental ou a tomada de decisão
em audiências públicas.
O EIA elaborado não coletou dados primários na AID e na ADA no ambiente marinho
referente à geologia, geomorfologia, recifes de corais, geoquímica dos sedimentos, bentos,
fitoplâncton, zooplâncton, nectón, correntes, química e poluição marinha, ondas, marés e
atividades socioeconômicas como pesca, turismo e mergulho. Não foram feitos embarques,
mergulhos para coleta de dados e nem levantamentos oceanográficos compatíveis usando redes
de plâncton, censos visuais de peixes, arrastos, Van Veen, Box Core, imageamento do fundo
do mar com ROV, batimetria e mapeamento com técnicas consolidadas como do fundo marinho
por Side Scan e modelos digitais do terreno.
Isto pode ser exemplificado na página 4.466, em que o estudo cita a ocorrência de
arenitos apenas para a faixa de praia e que existem peixes recifais na área marinha, porém não
descreve a ocorrência de arenitos submersos que formam a base dos recifes de corais (abaixo
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da linha de maré) que podem ser soterrados, destruídos ou soterrados pela obra proposta. No
referente à biodiversidade, as informações são baseadas em estudos qualitativos e dados
secundários desatualizados, se restringindo à lista de espécies (principalmente terrestres) sem
estimar o atual estado das populações e das espécies, conforme solicitado pelo TR (Termo de
Referência) e pela legislação ambiental.
A área de influência do empreendimento Usina Eólica Marinha Caucaia apresenta
Recifes de Corais (LEÃO et al., 2016). Os recifes de corais na área são formados principalmente
pelo coral endêmico Siderastrea stellata, Favia gravida e Octocorais (SOARES et al., 2017,
2019). Este ecossistema é considerado o mais diverso e produtivo do ambiente marinho no
planeta (HUGHES et al., 2018). Seus serviços ambientais incluem função de berçário e
reprodução da vida marinha, captura de carbono, controle de enchentes, controle da erosão
costeira, aumento da produtividade pesqueira, área de alimentação de espécies ameaçada e
possui alto valor cultural e turístico associado a atividades de mergulho e pesca (COSTANZA
et al., 2014). Segundo as referências citadas por Costanza et. al (2014), este ecossistema é o
mais vulnerável e valioso do planeta, devido aos serviços ambientais fornecidos à sociedade.
Cada hectare de recife de coral vale, por ano, US$ 352.000. Porém, não é citado no EIA a
ocorrência de recifes submersos, apesar da sua existência na área (SOARES et al., 2017, 2019),
a área ocupada por estes sistemas, a perda socioeconômica com a perda destes ecossistemas e
nem a falência de serviços ambientais pela extinção do habitat por soterramento, devido à
execução da instalação das torres.
Sabe-se que a perda dos ecossistemas recifais que funcionam como uma barreira na área
de influência pode levar, inclusive, ao aumento da erosão costeira (LEÃO et al., 2016) que já é
alta no município de Caucaia. Além disso, tampouco há mapas em escala apropriada (1:2500)
que sobreponham o mapeamento espacial dos recifes e o projeto de engenharia da usina eólica
offshore, gerando uma omissão de informação e inexistência de alternativas locacionais e
tecnológicas. Os impactos neste ecossistema irão levar a um grave dano de ordem econômica,
social e ambiental para o Estado do Ceará, para o Brasil e para o planeta devido ao seu elevado
capital natural para a humanidade.
O projeto apresenta forte apelo social e político local, especialmente vinculados à
Prefeitura Municipal de Caucaia, que tenta gerenciar, sem sucesso e com pouco
comprometimento social e eficácia no gasto público em obras de contenção um problema grave
de erosão costeira do litoral do Icaraí há mais de 20 anos, o que acarreta em graves prejuízos
para os moradores locais, pois coloca em risco desde moradias de populações com perfil de alta
vulnerabilidade socioeconômica, até pequenos comerciantes e moradores de condomínios de
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classe média. Com o objetivo de obter melhor aceitação social ao projeto, o apelo deu-se com
base na promessa de construção de 11 molhes no litoral de Icaraí, considerada como o grande
“retorno social” da empresa à população local e à gestão municipal. Entretanto, a construção
dos molhes deveria ser projeto de licenciamento ambiental específico conforme legislação
ambiental específica e licenciamento junto à SEMACE, devido acarretar outros graves danos
sociais, ambientais e ecológicos associadas as obras costeiras como profundas alterações na
dinâmica costeira, redução de biodiversidade e perda de bens e serviços ambientais detectados
na área de influência do empreendimento (PORTUGAL et al. 2016; PAULA et al. 2014, 2015,
2016; 2017; SANTOS SILVA et al., 2019). O EIA não apresentou mapas, custos das
alternativas, impactos ambientais e características de projetos alternativos de engenharia
costeira aplicáveis a área. Além disso, apresenta erros gravíssimos no sentido do diagnóstico
do meio marinho, modelagem numérica e proposição destes molhes como será detalhado a
seguir.
Quanto à descrição das propriedades oceanográficas da região a maior parte do
documento faz apenas uma explanação didática sobre vários fenômenos físicos (ondas, marés,
correntes) ao passo que não são descritas as reais condições da área de influência direta (AID)
e direta (ADA) do empreendimento. Nas poucas ocasiões em que os autores se referem à área
de estudo, erros graves e básicos são cometidos no documento. Um exemplo destes erros se
encontra na página 4.304, em que os autores do documento descrevem que a área costeira é
influenciada pela corrente das Guianas, sem nenhuma referência científica. Isto demonstra a
total falta de conhecimento oceanográfico dos autores do documento. Primeiro em qualquer
livro didático de oceanografia é evidente que a Corrente das Guianas se localiza a mais de mil
quilômetros do empreendimento, atuando a partir da região oceânica a frente da Venezuela. A
Corrente Oceânica que atua na região oceânica adjacente ao empreendimento é a Corrente
Norte do Brasil (SCHOTT et al, 1998), que possui outros valores de velocidades e com
dinâmica completamente diferente do que o que aparece no texto. Porém, um erro ainda mais
grave é afirmar que a corrente age sobre a área do empreendimento. A Corrente Norte do Brasil,
assim como todas as correntes oceânicas de contorno incluindo a Corrente das Guianas, fluem
fora da plataforma continental, no caso a aproximadamente 50 Km do empreendimento. Esta
corrente de contorno, portanto, não tem nenhuma influência sobre o empreendimento e está
erroneamente descrita.
Os autores descrevem ainda uma sobreposição de correntes de maré sobre a Corrente
das Guianas, isto é completamente impossível e não possui nenhum embasamento teórico. Os
autores fazem ainda referência a dados que teriam sido obtidos na localidade, quando na
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verdade os dados foram coletados na plataforma do estado do Rio Grande do Norte como
mostrado na figura 4.1.12.2.4. A posição de coletas destes dados está a mais de 500 km do
empreendimento, e não reflete de forma alguma a realidade da região o que demonstra uma
grave falha no diagnóstico e na análise de impactos ambientais e repercussões para a dinâmica
costeira da área. Os autores não citam estudos realizados na região que possuem muitas
informações não citadas, a exemplo de Freitas (2015) e Frota (2015).
Quanto à descrição do regime de ondas da região, também não há nenhuma referência
a coleta local destes dados, muito menos de sua variabilidade. Não são discutidas, por exemplo,
o tipo de ondas que ocorrem nos primeiros meses do ano que são completamente diferentes do
que ocorrem no segundo semestre. Para a descrição de ondas da região existe um estudo sobre
o regime de ondas na localidade do Porto do Pecém (SILVA et al., 2011), localizado a poucos
quilômetros do empreendimento, que deveria ser usado e discutido na caracterização do
empreendimento, porém não houve qualquer análise neste sentido.
Quanto à caracterização dos Parâmetros Físicos nas Áreas da Planta (temperatura,
salinidade, luminosidade e turbidez), são apresentados valores de temperatura e salinidade sem
nenhuma referência e metodologia de coleta que mostre onde e quando tais dados foram
observados. Também não são apresentados e discutidos, em nenhum momento, a variabilidade
temporal destes parâmetros para a AID e ADA. Quanto aos dados de turbidez, não é apresentado
nenhum valor e nem discutido qual a interferência do empreendimento neste parâmetro no
ambiente marinho.
Com relação ao emprego das simulações numéricas no estudo, na página 4.318, os
autores do documento afirmam que “Para obter resultados reais, são necessárias medições
diretas de parâmetros físicos, medições de marés, correntes de maré e profundidade da área
em estudo; esses parâmetros, associados ao vento predominante (Alísios) (persistente e
influenciado pela ação da brisa local: dia e noite) na área de interesse, podem ter como
premissa a obtenção de um modelo de circulação muito próximo ao observado”. Este
procedimento é conhecido como validação dos resultados numéricos e é essencial para mostrar
que o modelo numérico reproduz, de forma adequada, as condições locais (HAIDVOGEL;
BECKMANN, 1999). Porém, para total espanto, apesar dos autores afirmarem a necessidade
desta etapa de validação, em nenhum momento ao longo de todo documento e seus anexos é
feita uma comparação entre dados observados na localidade (que não existem) e dados
simulados. Sem esta etapa de validação, qualquer resultado de modelagem numérica é inválido.
Os resultados das simulações são essenciais dentro deste estudo, pois é através dos resultados
de simulações numéricas hidrodinâmicas que se propõe a construção dos molhes com a
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afirmação de que os mesmos evitarão erosão na região e criarão áreas calmas para recreação.
Tal afirmação é feita sem mostrar, em nenhum momento, se as simulações são condizentes com
a realidade, o que demonstra, claramente, os graves impactos de ordem social, econômica e
ecológica que podem advir deste empreendimento no caso de aceitação do EIA da forma como
foi produzido.
De forma especifica, não é informado, em nenhum momento, a origem da batimetria
(representação do fundo oceânico) utilizada nas simulações numéricas. Esta batimetria deve ser
coletada localmente por metodologia apropriada, escala apropriada, e deve estar atualizada, de
forma a representar corretamente as feições da localidade e gerar resultados adequados nas
simulações. É também espantoso ver que as simulações foram forçadas apenas com a
componente lunar semi-diurna M2, o que é totalmente inadequado pois isto não representa as
variações na intensidade das correntes que ocorrem nas diferentes fases de maré (sizígia e
quadratura) atuantes na área de influência marinha da região. Ressalta-se ainda que as
simulações foram feitas usando-se ventos que não variam no tempo, não considerando, por
exemplo, variações diárias (brisa marinha) e variações sazonais na intensidade e direção dos
ventos. A inclusão desta variabilidade é essencial nas simulações, pois as correntes são
diretamente influenciadas pelos ventos e os mesmos mudam, consideravelmente, na região de
estudo entre o primeiro e o segundo semestre. As simulações também não consideram que as
ondas mudam de altura e direção ao longo do ano e não são simulados os efeitos de ondas de
direção norte que chegam à região no primeiro semestre (SILVA et al., 2011) e são altamente
energéticas e impactam a área em questão. Por fim, existem erros básicos que mostram a falta
de conhecimento da equipe técnica na área de oceanografia e modelagem numérica, ao passo
que as legendas e o texto apresentam e discutem resultados sobre ondas (figuras 4.1.12.6.1.4 e
4.1.12.6.1.5) que na verdade são resultados de correntes! Tal falta de conhecimento é mostrada
ainda nas legendas de diversas figuras ao longo da seção 4.1.12.6 que não identificam o que
está sendo mostrado, a qual período de tempo a qual os resultados se referem ou mesmo as
unidades dos resultados.
Assim, haja vista não haver dados oceanográficos na localidade do empreendimento, é
necessário que sejam coletados dados de intensidade e direção de correntes, altura, direção e
período de ondas por, pelo menos, um ano, para a produção do EIA, para informar o correto
dimensionamento dos impactos ambientais da região. Estes dados são necessários para
descrever de forma correta a circulação local e sua variabilidade temporal. Estes dados são
ainda essenciais para a validação dos resultados das simulações numéricas, sem os quais os
resultados não podem ser considerados. Também é essencial que no modelo sejam utilizados
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dados de batimetria atualizados e em escala correta, forçantes de marés, ventos e ondas que
representem a variabilidade local. Por fim, sugere-se que a equipe técnica conte com um
profissional com formação em oceanografia física e modelagem numérica, afim de que não
sejam cometidos erros básicos.
O trabalho de promoção do parque eólico foi feito, neste contexto, em vias populares
com foco nos moradores que residem próximos ao litoral de Icaraí (associações de corretores
de imóveis, de síndicos dos condomínios à beira-mar e de surfistas, e proprietários e
funcionários de barracas de praia), sendo negligenciadas as opiniões de moradores que não
residem ali (durante a audiência pública) e sem considerar os impactos socioeconômicos e
ambientais do empreendimento no próprio Icaraí e nas praias a leste e a oeste (no EIA/RIMA)
como os pescadores artesanais que usufruem dos recursos nas áreas de influência direta (AID),
área diretamente afetada (ADA) e indireta (AII) do empreendimento. Ou seja, o que ficou claro,
especialmente durante a primeira audiência pública, é que a construção dos molhes justifica a
construção do parque eólico offshore, sendo utilizada como “moeda de troca”, de forma
explícita e sem hesitação, pelos empreendedores e pelos representantes da prefeitura municipal,
incluindo o empenho pessoal do próprio prefeito, presente na abertura da audiência.
Esse é um exemplo prático de projeto que, sem dúvidas, irá ocasionar diversos impactos
negativos ao ambiente natural, sem precedentes na literatura científica, uma vez que o estudo
de impacto ambiental elaborado é extremamente frágil, sem levantamento de dados primários
in loco e sem análises comparativas com empreendimentos existes em outros países, à despeito
que este será o primeiro projeto no Hemisfério Sul global, ou seja, deveriam existir estudos com
dados ambientais (geobiofísicos) e socioeconômicos sérios, atuais e consistentes. Em análise
do EIA observa-se a ausência de coleta de dados do meio biótico marinho (plâncton, nécton e
bentos), do meio físico (oceanografia, geologia, geomorfologia submarina, sedimentologia e
modelagem costeira validada com dados coletados em campo) e meio socioeconômico
(atividades de mergulho, pesca, extração de recursos, dentre outros). Exemplifica-se pelo fato
de que o estado do Ceará na área de influência do projeto possui ecossistemas tropicais de
altíssima biodiversidade e endemismo como recifes de corais (LEÃO et al., 2016), bancos de
rodólitos (HORTA et al., 2016), praias arenosas e bancos de fanerógamas marinhas
(COPERTINO et al., 2016), os quais possuem alta biodiversidade e são provedores de bens e
serviços ambientais de alto valor econômico e social. Além disso, na área de influência direta
existem inúmeras espécies ameaçadas e vulneráveis marinhas que não foram levantadas pelo
estudo, mas constam em pesquisas já realizadas na área como os quelônios, peixes recifais e
cetáceos (FREITAS et al., 2019).
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No EIA não foi levantado nenhum destes dados sobre as espécies, ecossistemas e uso
social e econômico destas áreas através da coleta de dados primários no ambiente marinho
offshore pela equipe técnica responsável. Não houve embarques, mergulhos e levantamentos
oceanográficos na ADA e AID. Por conseguinte, esta omissão no diagnóstico ambiental
realizado não produz nenhum mapa do fundo marinho em escala detalhada (1:5000 ou 1:2500)
onde serão implementadas as torres do projeto da usina eólica. Neste contexto, o EIA não
apresenta estimativa da velocidade de decantação de sedimentos, dispersão da pluma e altura
máxima da camada de deposição após a instalação das torres, bem como não apresenta
caracterização geológica e geomorfológica da área de influência direta do empreendimento com
base em dados primários como mapas de fácies sedimentares, litologia e batimetria associada
no ambiente marinho. O EIA não apresenta a caracterização química do ambiente marinho com
base nos parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA 020/1984 e nem os possíveis
impactos químicos (KIRCHGEORG et al., 2018), impactos visuais (MASLOV et al., 2017) e
de circulação oceânica (MCCOMBS et al., 2014) das usinas eólicas offshore já detectados em
outros locais.
A ausência desta informação básica e requerida legalmente pelo CONAMA 01/1986 e
237/1997 leva, consequentemente, à ausência de alternativas locacionais e tecnológicas
(requerida pela legislação), como a diferente disposição das torres visando não impactar estes
ecossistemas marinhos e torres eólicas flutuantes já utilizadas em outros países (CASTROSANTOS et al., 2020) e não analisadas como alternativa tecnológica para reduzir o impacto
sobre os ecossistemas bentônicos como os recifes de corais, bancos de rodólitos e bancos de
fanerógamas.
O EIA (no capítulo 3) utiliza áreas em uma escala incompatível com o planejamento de
um empreendimento de usina eólica offshore. A escala utilizada é de toda a costa do Ceará o
que se assemelha a metodologias de avaliação ambiental estratégica e não de EIA e RIMA, o
que está em desacordo com estudos e guias técnicos de qualidade, como em SANCHEZ (2006).
Esse erro grave no delineamento metodológico é detectado na página 3.52 “Para o meio biótico
a área escolhida, não apresenta áreas de conservação ou áreas sensíveis para a faúna/flora,
em comparação com as outras alternativas, em que apresentam áreas de importância biológica
nas suas proximidades”. Além do erro ortográfico do documento, vislumbrado em diversas
ocasiões, não foi feito levantamento de campo de ecossistemas marinhos através de embarques,
mergulhos e mapeamento do fundo marinho para afirmar a inexistência de “áreas de
conservação e sensíveis para a fauna e flora” como os recifes de corais, bancos de rodólitos e
bancos de fanerógamas marinhas as quais existem na costa do Ceará. A escala usada (regional
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e de toda a costa do Ceará) não permite tal afirmação para a ADA e a AID, pois não foram
feitos levantamentos de campo e coleta de dados primários no ambiente marinho.
O delineamento das alternativas locacionais considera apenas o ambiente terrestre,
porém a usina eólica possui componentes terrestres e marinhos diferenciando de uma usina que
seja apenas costeira (sobre dunas), ou em serras e no semiárido nordestino. Além disso, o EIA
desconsiderou o documento de Portarias do MMA referentes as Áreas e Ações Prioritárias para
a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade da Zona
Costeira e Marinha que possui áreas que serão impactadas pelo empreendimento. Não há,
portanto, uma análise detalhada na ADA e na AID que permita traçar alternativas tecnológicas
e locacionais. Portanto, o EIA não apresenta alternativas locacionais do projeto em escala
compatível com layout, design e mapas explicativos com diferentes dimensões e localização
das torres e das estruturas associadas. Assim como, não apresenta as vantagens e desvantagens
do ponto de vista ecológico, social e econômico de cada alternativa locacional no ambiente
marinho confrontando-a com a hipótese de não execução do projeto e ausência de impactos nos
ecossistemas recifais (LEÃO et al., 2016; SOARES et al., 2017), bancos de rodólitos (HORTA
et al., 2016) e bancos de fanerógamas marinhas (COPERTINO et al., 2016).
A ausência destas informações leva, inequivocamente, à subestimação de impactos
negativos, à ausência de medidas mitigadoras com foco nas principais problemáticas do
ambiente marinho, medidas compensatórias adequadas e estratégias de monitoramento
adequado. Portanto, a ausência básica de dados básicos do ambiente marinho e de análises
detalhadas nestes itens exigidos legalmente no Brasil gera a um grave risco social, econômico
e ecológico já detectado na literatura internacional, associado à implantação do
empreendimento Usina Eólica Offshore Caucaia.
O EIA, na análise de impactos ambientais, não apresenta os critérios adotados para a
interpretação e análise das interações entre os impactos, o que está em desacordo com o TR e a
legislação ambiental. A análise de impactos é subjetiva, baseada em um diagnóstico
desatualizado e sem dados primários em vários temas ambientais no ambiente marinho (ver
itens acima). Além disso, não foram empregados métodos clássicos de previsão de impactos
(SANCHEZ, 2006), como modelagens que permitam a classificação dos impactos, e foi
utilizado o método Checklist que já mostrou-se inadequado para usinas eólicas. O EIA não
apresenta critérios objetivos que permitam a classificação dos impactos em diversos atributos,
tais como a magnitude (pequena, média e alta) e importância, conforme orientado pelo TR e
pela própria literatura citada no estudo. A matriz apresentou uma organização desequilibrada e
incoerente entre o meio antrópico, meio físico e meio biológico devido à desconsideração dos
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ambientes marinhos na área. Quando se faz o cruzamento destes subtemas do meio com os
impactos na matriz, logicamente a quantidade de impactos no meio antrópico será superior. A
matriz de impactos deve ser refeita, de modo a equalizar o número de temas ambientais dentro
de cada meio, conforme orientado por guias técnicos como o de Sanchez (2006) e o método
matricial de Leopold (1971). Somente neste modo de avaliação, com a matriz equilibrada, podese ter uma análise imparcial dos impactos, incluindo os dados primários do ambiente marinho
que não foram levantados. Não foram ponderados, na análise de impactos, os impactos
negativos de grande magnitude na saúde humana, impactos nas unidades de conservação
marinhas, conectividade oceanográfica e nas áreas prioritárias marinhas do MMA, dispersão da
pluma de sedimentos, erosão costeira devido obras costeiras, impactos na subsistência e
segurança alimentar de pescadores, soterramento irreversível de recifes de corais, bancos de
rodólitos e bancos de fanerógamas marinhas, impactos no patrimônio arqueológico
subaquático, bem como impactos em espécies vulneráveis e ameaçadas de extinção marinhas.
Assim, observa-se claramente que a quantidade de impactos negativos é bem superior.
A implantação deste projeto, se feita de forma irresponsável e imprecisa como está
ocorrendo, irá impactar negativamente aspectos ecológicos, da dinâmica costeira, sociais e
econômicos como as comunidades diretamente e indiretamente afetadas, inclusive a praia à
oeste do projeto, o Cumbuco, hoje um dos maiores destinos turísticos do Ceará e Nordeste,
onde tem uma das melhores praias do mundo para a prática de kitesurf, o que atrai visitantes de
todos os continentes, especialmente o europeu. Nas próximas seções, iremos demonstrar as
principais falhas que observamos no EIA/ RIMA com maior detalhamento.
Este processo de conflito já iniciou na primeira audiência pública do projeto, que
ocorreu no dia 11 de março de 2020 na praia de Icaraí (Caucaia, Ceará), quando a empresa e a
gestão municipal de estimularam conflito aberto entre os moradores que se posicionavam contra
ou a favor do projeto. Isto pode ser explicitado em situações, por exemplo, em que a
representante da empresa que ficou responsável em esclarecer as dúvidas sobre o projeto,
portou-se com posturas de deboche e falta de respeito em relação às pessoas que se
posicionavam contra o projeto, inclusive com cenas flagrantes de humilhação, ridicularizando
o fato de algumas pessoas, com baixo nível de educação formal ou mesmo analfabetas, não
terem compreendido o RIMA ou a apresentação feita na primeira etapa da reunião. Situação
semelhante revela-se quando, em tom de galhofa, a representante da empresa disse a um
pescador, Presidente da Colônia de Pesca do Cumbuco, que iria “ensinar a ele a pescar”,
excitando a “plateia” que estava a favor do projeto que, prontamente, expressou, em tom
elevado, chacotas contra o pescador. Essas atitudes criaram e estimularam, continuamente, um
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clima tenso por quase cinco horas de audiência (19:40 às 24:40h), avivando sentimento de rixa
entre os dois grupos (pessoas contra versus pessoas à favor), e dando caráter contraproducente
à reunião, gerando caos e isentando qualquer diálogo, reflexão ou análise sobre as implicações
do projeto o que está em desacordo com as boas práticas técnicas e científicas de planejamento
ambiental participativo de empreendimento (SANTOS, 2004; Sanchez, 2013).

- O fato de existirem relações complexas entre os sujeitos sociais dentro da cadeia energética
nos obriga a considerar: (i) quais são os melhores arranjos institucionais que tornam possível
o apoio social (aceitação/ rejeição) ao parques eólicos por residentes próximos? (ii) como os
impactos econômicos podem ser maximizados para possibilitar o apoio público à energia
eólica? (iii) como podemos garantir que a implantação da energia eólica adote os princípios da
justiça social e distributiva, com a participação de moradores próximos aos empreendimentos
nas tomadas de decisão, especialmente em contextos políticos caracterizados por estruturas e
práticas antidemocráticas, situação corrente na região Nordeste? e (iv) como o desenvolvimento
da energia eólica pode evitar práticas corruptas e o controle dos recursos naturais pelas elites
locais, situações correntes previstas em nossos estudos1?
- As complexas relações entre sociedade e meio natural devem mencionar: (i) a diversidade dos
ambientes geobiofísicos do país, considerando-se as vastas áreas territoriais (continentais e
marítimas) necessárias para a geração de energia eólica em grande escala; (ii) os parâmetros
qualitativos e quantitativos que normatizam os impactos nas Paisagens, especialmente os de
cunho cultural e patrimonial, com significados simbólicos e identitários relevantes para as
comunidades locais.
- Em relação à energia eólica offshore, temos os seguintes pressupostos:
(i) Embora o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2019-2029, elaborado pela Empresa
de Pesquisa Energética (EPE) vinculada ao Ministério de Minas e Energia relata que a
tecnologia eólica offshore ainda não apresente competitividade econômica frente às demais
fontes energéticas renováveis no Brasil e, além disso, aponte horizonte de implantação somente
a partir de 2027 (pg. 61), torna-se relevante considerar os possíveis impactos socioambientais
dessa tecnologia. Até o momento, a tecnologia offshore apresenta discussões consistentes na
literatura internacional, porém baixa aplicação das boas práticas internacionais relacionadas ao
caso nacional, como pode se observar nas falhas detectadas e demonstradas neste estudo
1Maiores

informações podem ser acessadas na plataforma do Observatório da Energia Eólica:

http://www.observatoriodaenergiaeolica.ufc.br/
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referentes ao EIA da Usina Eólica Offshore Caucaia que desconsideraram inúmeros métodos,
artigos e guias técnicos já existentes (ver literatura citada neste documento). Nosso foco,
concentra-se, especialmente, nos impactos sociais que podem incorrer sobre as comunidades
litorâneas ao longo da costa setentrional do Nordeste brasileiro onde existem, atualmente,
projetos em licenciamento, em especial no Projeto do Parque Eólico Offshore Caucaia, cujo
processo de licenciamento já está em curso no IBAMA.
(ii) Em análises realizadas durante a elaboração de tese de doutorado do PPGG/UFC2 (2017 a
2021), tem-se discutido, em parceria com as populações litorâneas do Ceará, os possíveis
impactos que a tecnologia de parques eólicos offshore podem ocasionar às atividades
socioeconômicas e tradicionais dos pescadores e marisqueiras do Nordeste (XAVIER,
GORAYEB, BRANNSTROM, 2019). Constatou-se, de modo preliminar, uma rica diversidade
de espécies marinhas capturadas nos estuários, na praia e no mar litorâneo, até o talude da
Plataforma Continental, mais de 100 espécies marinhas comerciais, mais de uma dezena de
espécies de preservação ambiental (berçário de tartarugas, golfinhos, mero e peixes-boi) e
milhares de famílias de pescadores artesanais (que utilizam embarcações à vela, tendo sido
contabilizadas quase uma centena no litoral de Caucaia) que dependem, diariamente, da
produtividade marinha. Entretanto, o diagnóstico ambiental do EIA não realizou qualquer
levantamento deste tipo (dados primários e secundários) o que está em desacordo com a
legislação ambiental vigente.
- Considerando-se os pressupostos descritos, acreditamos que os estudos de impacto ambiental
do Parque Eólico Offshore Caucaia devem considerar:
(i) Os possíveis impactos sobre as espécies marinhas (peixes, tubarões, raias, tartarugas,
cetáceos, fitoplâncton, zooplâncton, ictioplâncton, esponjas, briozoários, ascídeas, algas, corais
endêmicos, etc.), ecossistemas tropicais na área de influência e diretamente afetada (recifes de
corais, bancos de fanerógamas, bancos de rodólitos e praias arenosas) e ambiente natural de
modo global (flora, mudança no fluxo sedimentar , aumento de erosão nas praias à oeste,
alteração no padrão de circulação e correntes) (MCCOMBS et al., 2014), advindos da
implantação dos parques eólicos marinhos. As torres de eólicas também podem facilitar a
atração (e não a geração) de biomassa de ambientes naturais, levando à desestabilização dos

2Programa

de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará. Tese de doutorado
intitulada “Prognóstico de Impactos Socioambientais: Parques Eólicos Offshore em Águas Costeiras do
Brasil.” (2017 – 2021), autoria: Thomaz Xavier, orientadores: Profa. Adryane Gorayeb e Prof. Christian
Brannstrom. http://www.ppggeografia.ufc.br/index.php/pt-br/
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recifes de corais e rodólitos pela redução de biomassa (SIMON et al., 2013). Além disso, a
colocação das torres podem facilitar a introdução de espécies exóticas como o coral-sol,
ofiuroides e outras espécies já existentes na área de influência e não citadas (ARAÚJO et al.
2017; SOARES et al. 2016; CAMPOS et al. 2017) devido atuarem como recifes artificiais
(VAN HAL et al., 2017). Estes aspectos não foram levantados no EIA. Inexistem dados
quantitativos e qualitativos sobre a fauna e flora marinha com metodologia adequada e sazonal.
(ii) Deve-se considerar as eventuais influências e consequências que o cabeamento das linhas
de transmissão, no eixo mar-terra, podem ocasionar sobre os ambientes naturais (fauna, flora,
sedimentos, etc.).
(iii) A instalação de parques eólicos offshore podem resultar em significativas alterações dos
modos de vida das comunidades de pescadores tradicionais e marisqueiras, uma vez que a
alteração dos ecossistemas irá, necessariamente, influir na diversidade e produtividade
pesqueira da região, além de ocupar parte territorial do mar litorâneo, correntemente utilizado
para pesca (barcos à vela e botes), lazer e turismo, especialmente na praia do Cumbuco, à oeste
do projeto, que poderá ser intensamente impactada pela erosão costeira devido à construção de
molhes e das próprias torres. Estas análises de impactos não foram feitas com modelagem
adequada e nem com dados primários coletados em campo.
(iv) O ruído gerado pelos motores e o movimento mecânico das pás, assim como o campo
eletromagnético, certamente afetarão a fauna marinha local, cujas consequências podem ir
desde a migração das espécies, mudanças no comportamento, até mesmo à extinção de algumas
delas, afetando, possivelmente de maneira irreversível o equilíbrio ecossistêmico regional. O
meio acadêmico já fornece pesquisas sobre a mortalidade de animais marinhos em plataformas
offshore nos países onde essas estruturas foram implantadas (SCHLAPPY; SASKOV;
DAHLGREN, 2014). Pelos cenários brevemente expostos, a disponibilidade de peixes,
crustáceos, moluscos tendem a sofrer uma redução, afetando diretamente as comunidades
tradicionais de pescadores não apenas de Iparana, Pacheco, Tabuba, Cumbuco, Pico das Almas
e Barra do Cauípe, mas de todas as regiões vizinhas que têm na pesca não apenas uma atividade
econômica, mas um modo de vida. Entretanto, estes levantamentos de dados primários e a
análise de impactos à luz do conhecimento já existente pela humanidade em casos semelhantes
não foi feito no EIA.
(v) Irá ocorrer alteração da direção e da velocidade local dos ventos provocada pelos
aerogeradores (efeito esteira). Isto pode influenciar na navegação da atividade pesqueira. Além
do fato de que os pescadores, mesmo os que possuem barcos a motor (menos de 10%) não
podem se aproximar de estruturas no mar sem obedecer as Regras de Manobra e Navegação,
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publicadas pela Marinha do Brasil, que evitam abalroamentos no mar. Nem mesmo essas regras
básicas foram consideradas nos estudos de impacto ambiental do Parque Eólico Offshore
Caucaia, ao contrário, é posto que as partes inferiores das torres, em ambiente subaquático,
servirão de recifes artificiais e que será possível a pesca e navegação nesta área. Ressalta-se que
as duas afirmações não têm embasamento científico e não estão de acordo com as normas da
Marinha do Brasil (Diretoria de Portos e Costas).
(vi) Existência de “pesqueiros” paralelos à costa do município, e não apenas “a leste” do
empreendimento, como aparece no EIA-RIMA, e indicação da Capitania dos Portos para a
pesca artesanal em área que distância até 10 milhas da costa (18,52 km), onde todo o
empreendimento se insere, o que poderá afetar substancialmente a atividade, prejudicando
milhares de famílias que vivem no litoral de Caucaia, além de ocasionar a possível migração da
fauna e mudanças nos habitats, tanto na implantação como na operação dos equipamentos.
Outro aspecto diz respeito a limitação espacial da navegação, que precisa ficar muito claro no
estudo, em todas as suas condicionantes para garantia de segurança dos pescadores, é preciso
prever, com base no cenário atual, a eficiência dos tipos de embarcações e petrechos usualmente
utilizados pelos pescadores, após a implantação dos equipamentos.
(vii) Um problema comum em outras comunidades próximas a Parque Eólicos, é a limitação
do acesso dos espaços no entorno dos empreendimentos, inclusive com a privatização de áreas
comuns (MENDES; GORAYEB; BRANNSTROM, 2016), sejam elas ruas, passagens ou
caminhos utilizados pelos moradores. O cerceamento tanto das áreas de pesca no mar quanto
da livre circulação de pessoas em terra, pode gerar insatisfações nas comunidades locais
evoluindo a ponto de se transformar em tensões maiores com o empreendimento, ocasionando
eventuais litígios jurídicos de grande desgaste para ambas as partes.
(viii) Inicialmente, a implantação de um empreendimento de grande porte em uma determinada
região é vista como uma grande oportunidade também para a população local que alimenta
esperanças de melhorias no aspecto de equipamentos e serviços públicos (estradas, energia
elétrica, saneamento etc.) além da óbvia expectativa da geração de empregos para comunidade.
Porém, muitos trabalhos acadêmicos expõem o que tem ocorrido com frequência na
implantação dos Parque Eólicos no Ceará devido à pouca representatividade das comunidades
locais na implantação dos projetos. Todavia, em muitos casos, o empreendimento é visto como
algo isolado do contexto daquele espaço, com pouca interação positiva com a comunidade
(GORAYEB; BRANNSTROM, 2016). Não vimos no EIA/ RIMA do Parque Eólico Offshore
Caucaia planejamentos que antecedam essa problemática e, de fato, garantam benefícios
continuados para as populações atingidas pelo empreendimento, não só no Icaraí, mas também
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em Iparana, Pacheco, Tabuba, Cumbuco, Pico das Almas e Barra do Cauípe; comunidades
impactadas

pelo

empreendimento

e

desconsideradas

nas

medidas

mitigadoras

e

compensatórias.
(ix) Relatórios do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) apontam a
continuidade de elevação do nível dos mares. Os modelos numéricos, nuvens de pontos e
criação de superfície 3D, georreferenciados (softwares de sistemas de informações geográficas,
por exemplo: QGIS, ARCGIS ou CloudCompare), que são ferramentas essenciais, não foram
utilizados no EIA. Estas abordagens subsidiariam o entendimento da dinâmica costeira em
função dos espigões que serão construídos. O cenário mais provável em uma análise técnica
não numérica é a de que, mesmo sendo curvos, esses espigões não possibilitam o bypassing de
areia a determinada profundidade, o que promove a deposição das areias entre as estruturas, e
o mesmo problema dará continuidade à erosão nas praias mais adiante, ou seja, especialmente
em Tabuba e Cumbuco, sendo esta última, fortemente utilizada pelo turismo internacional, com
resorts e infraestrutura para o kitesurf, além de ter diversos portos comunitários, pesqueiros e
áreas de desova de tartaruga.
(x) Um empreendimento pioneiro como esse vai servir de diretriz para os outros que se
instalarem não só no Brasil, mas em toda América Latina. Portanto, boas práticas adotadas
agora podem se tornar um paradigma positivo, fazendo os gestores públicos, os órgãos de
licenciamento ambiental, os empresários e a própria população local, refletirem sobre reforçar
o aprimoramento dos processos de licenciamento e avaliar os aspectos positivos, o que ajudaria
a diminuir a crescente percepção negativa que já se tem em vários países (PASQUALLETI,
2011).
3 – Existem propostas executáveis para um melhor gerenciamento das políticas de
implementação de parques eólicos no continente e em áreas marítimas no Brasil.
Os nossos estudos visam justamente a compatibilização entre o desenvolvimento econômico,
com a expansão energética de matriz renovável, e a justiça distributiva e processual da
implantação dos projetos nas comunidades, ou seja, desejamos que os moradores diretamente e
indiretamente afetados sejam beneficiados com a instalação dos projetos, para que não fiquem,
simplesmente, com as externalidades negativas advindas deles. É importante trazer alguns
exemplos concretos, considerando-se as experiências de outros países, de boas práticas
relacionadas ao planejamento, instalação e operação dos parques eólicos, como os planos
regionais e locais para a implantação de projetos de energia eólica da Alemanha, Irlanda,
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda e Austrália que delineiam diretrizes claras para a
integração de turbinas eólicas com outros usos da terra (GL, 2010; IWEA, 2012; IWEA, 2011;
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CEC, 2013, WALKER e BAXTER, 2017; LIEBE et al., 2017; SOVACOOL et al., 2016).
Entretanto, as boas práticas de outros países não foram utilizadas no referido EIA e adaptadas
ao contexto local.
Investidores Privados:
1) Pagamento de arrendamentos (equivalente aos royalties do petróleo) e aluguéis às
associações comunitárias.
2) Mitigação de problemas relativos à construção do empreendimento.
3) Tributação apropriada do empreendimento, gerando divisas locais.
4) Geração de empregos diretos e indiretos, com responsabilidade de instrução técnica de
moradores interessados nas comunidades.
5) Diálogo amplo, aberto, honesto e com embasamento científico em relação ao
esclarecimento dos benefícios e impactos negativos do empreendimento, em seus vários
níveis e nas diversas comunidades do entorno. É importante que este diálogo tenha aspectos
deliberativos e não somente consultivos, como normalmente é realizado nos processos de
licenciamento.
6) Criação de programas permanentes de educação e promoção de boas práticas voltadas à
comunidade local.
7) Elaboração de estudos de impacto ambiental que tenham como premissa a conscientização
pública, informação ampla e estratégias de comunicação acerca dos benefícios e possíveis
danos ao ambiente natural, social e à saúde humana.
Poder Público:
1) Garantir a segurança legal da posse da terra pelas comunidades tradicionais e o uso
tradicional dos recursos naturais (pesca artesanal, agricultura de subsistência, extrativismo
animal e vegetal).
2) Intermediar e gerenciar os processos entre as empresas e as comunidades, garantindo a
legalidade jurídica de todo o processo.
3) Construir de forma participativa dispositivos legais que normatizem a implementação da
energia eólica a nível estadual e municipal, a partir da elaboração de leis e planos.
4) Construir de forma participativa zoneamentos estadual e municipal que identifiquem níveis
de compatibilidade das regiões do estado com a implantação de parques eólicos, com ampla
participação social e respeito as suas diferenças.
Parceria Pública-Privada
1) Abatimento das contas de energia dos moradores locais.
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Outras políticas e práticas poderiam reduzir os conflitos relacionados à energia eólica
(em terra e mar), como o estabelecimento de ferramentas legais para regular o desenvolvimento
de parques eólicos nas escalas estadual e municipal, especialmente atualizando as leis
municipais de zoneamento territorial, como o instrumento do Zoneamento Ecológico
Econômico Costeiro, previsto na Política Nacional de Gerenciamento Costeiro (BRASIL, 1988,
BRASIL, 2004) e atualmente em construção para o estado do Ceará.
A criação de um processo de zoneamento transparente, que identifique áreas nas quais
os projetos de energia renovável são mais compatíveis com os assentamentos humanos e o uso
de recursos, poderia evitar conflitos antes que eles surgissem. Isto proporcionaria oportunidades
aos moradores afetados para expressar preocupações acerca desta atividade. Além disso, o
desenvolvimento de Estudos de Impacto Ambiental fundamentados em princípios de
disseminação e participação do público, comunicariam melhor as informações do projeto de
energia renovável aos membros da comunidade.
Todavia, é importante que os órgãos estaduais de meio ambiente e o IBAMA (órgão
licenciador dos parques eólicos offshore) utilizem esses estudos técnicos para fundamentarem
as deliberações referentes às etapas de licenciamento ambiental. Ressalta-se esta importância
em relação, especialmente, ao Parque Eólico Offshore de Caucaia, que está em pleno processo
de tramitação de licença ambiental prévia. Destaca-se que os estudos ambientais não possuem
nível de detalhamento exigido para este tipo de empreendimento, considerando o risco de
geração de impactos negativos de elevada magnitude para os meios físico, biológico e
socioeconômico, além disso não considerou na sua base de resultados e análise as pesquisas
científicas realizadas em centros renomados locais, como a Universidade Federal do Ceará, a
Universidade Estadual do Ceará e o Instituto de Ciências do Mar – LABOMAR que pesquisam
há décadas os sistemas ambientais e sociais do Estado.
4 – Principais desafios atuais para a ampliação da energia eólica offshore no país.
Nossas pesquisas revelam que os problemas ocorrem principalmente devido à
precariedade fundiária, com a falta de posse segura das terras pelas comunidades tradicionais,
assim como a insegurança, por parte dessas comunidades, do uso dos recursos naturais, apesar
do Decreto 6040/ 2007 ter estabelecido diretrizes para a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. Outro desafio importante diz respeito à
fragilidade dos sistemas judiciais para garantir os direitos dos moradores das comunidades
locais, existentes próximas aos parques eólicos ou afetadas diretamente por eles.
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- De forma pragmática, os gestores e tomadores de decisão devem responder às seguintes
perguntas, que não foram contempladas no EIA/RIMA:
1) Qual a opinião em relação à instalação do parque eólico offshore, incluindo seus benefícios
e impactos, dos pescadores artesanais, moradores, comerciantes e empresários que trabalham
com a atividade turística (donos de resorts, restaurantes e barracas de praia, associações de
bugueiros, associações e escolas de kitesurf) e residem nas praias de Iparana, Icaraí, Pacheco,
Tabuba, Cumbuco, Pico das Almas e Barra do Cauípe?
2) Quais as zonas de pesca? Quais os ecossistemas marinhos (com mapeamento detalhado de
1:2500 ou 1:5000) que serão impactados pelas torres e sistema de cabos? Quais espécies
marinhas residem e visitam a área e os impactos sobre elas? Qual a diversidade, densidade,
riqueza, abundância e biomassa da vida marinha (plâncton, nécton e bentos) antes da instalação
da usina eólica? Qual a produtividade pesqueira? Onde existem portos comunitários? Qual a
quantidade e o tipo de embarcações? Ressalta-se aqui que os pescadores apontam a existência
de um berçário de lagostas situado entre 1 e 5km de distância da costa, desde Iparana até a Barra
do Cauípe. Observamos que recentemente foram descobertos locais de desova de tartarugas em
praias do setor leste e oeste ao empreendimento (Iparana, Pacheco, Tabuba, Cumbuco, Pico das
Almas e Barra do Cauípe). É preciso assegurar a segurança dessa espécie protegida por lei (Lei
n. 9605 de 12 de fevereiro de 1998).
3) Qual será o impacto à vida marinha e grupos tróficos (RAOUX et al., 2017), provocado pelas
turbinas e pelos campos eletromagnéticos relacionados com as linhas de transmissão
submarinas (construção, operação, manutenção e descomissionamento). É preciso fazer um
levantamento criterioso de todas as espécies, e dentro do seu comportamento natural e das
experiências internacionais verificar possíveis alterações com o empreendimento em face da
sua localização e operação (inclusive, prevendo as expansões do projeto). Não são apresentados
corredores por onde os pescadores poderão passar ou alternativas tecnológicas e locacionais
das torres e dos cabos.
4) É necessário realizar estudos matemáticos e computacionais na área de influência do projeto
que assegurem a continuidade das atividades e serviços ambientais atuantes na região, bem
como as predições de qualidade ambiental nas praias e setores à jusante dos empreendimentos.
Uma vez que, todo o custo com impactos futuros poderá anular as vantagens ora previstas.
Especialmente, nas praias à oeste do empreendimento, como a Tabuba, Cumbuco, Pico das
Almas e Barra do Cauípe.
5) É preciso, portanto, constar no estudo e projeto modelagens para prever o comportamento a
curto, médio e longo prazos, em todos os aspectos relacionados aos organismos vivos e não
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vivos, com a implantação e operação dos empreendimentos, bem como às atividades esportivas
que dependem dos ventos e dinâmica das águas e que também movem o turismo local.
6) O quanto das rotas atuais de pesca serão alteradas pelo empreendimento? Quais serão as
medidas mitigadoras?
7) Qual será o impacto paisagístico nos molhes e das torres eólicas nas atividades de lazer e
turismo na costa de Caucaia? Pois, sabemos que não existe estudo científico conclusivo que
afirme que os parques eólicos atraem o turismo, especialmente o turismo estrangeiro, uma vez
que é comum paisagem tecnificada na Europa e outras localidades e os viajantes costumam
procurar paisagens não intensamente transformadas pelas sociedades humanas e urbanizadas,
para lazer e relaxamento (ARAÚJO, 2014). Estudos de usinas eólicas offshore em outros locais
demonstram perdas econômicas nos valores paisagísticos, de visitas turísticas, de recreação e
do preço das propriedades (VOLTAIRE et al. 2017; JENSEN et al. 2018), porém o EIA não fez
a análise das perdas econômicas advindas da instalação e operação do projeto Eólica Offshore
Caucaia.
8) Como se dará a mudança do regime de deposição de sedimentos na costa de Caucaia? Quais
são os estudos fundamentais relacionados à direção de correntes, velocidade de ondas e fundo
marinho? É apresentado um estudo realizado pelos próprios empreendedores porém sem
validação de coletas de dados locais. A utilização de modelos sem validação de dados
oceanográficos coletados no local é ineficiente e sem qualidade conforme abordado na
literatura. O estudo menciona apenas modelos de circulação oceânica com a introdução dos
molhes sem validação, ou seja, o modelo não corresponde aos impactos que irão ocorrer. Além
disso, o diagnóstico apresenta apenas detalhamentos de informações continentais, e ainda
assim, com mapas bem desatualizados e com baixa qualidade (sem elementos básicos como
escala numérica e gráfica, coordenadas geográficas, datum, sistema de projeção etc.). Existe
um documento exclusivo para detalhar os espigões, todavia, a metodologia e os cálculos que
fundamentam a concepção deles não estão disponíveis. Quais são os impactos no meio biótico,
socioeconômico e físico da instalação dos espigões?
9) Como serão as conexões em terra? Quais os locais exatos das subestações? Por onde vão
passar os cabos? Haverá remoção de população ou alteração de infraestrutura?
10) Existem alternativas locacionais e tecnológicas para este empreendimento? Serão feitas
adaptações conforme as orientações relacionadas aos aspectos ambientais e sociais?
11) Sabemos que existe um Termo de Referência da Funai no Processo do Ibama. Como serão
conduzidos os processos avaliativos dos impactos sobre os índios Tapeba, uma vez que já está
em processo de audiência e este estudo não foi realizado? Como será o impacto sobre a
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comunidade quilombola Cercadão dos Dicetas, localizada no Icaraí? Em consulta à
Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Ceará (CEQUIRCE), soubemos que
não houve consulta a esta população, por parte da empresa ou do município.
12) Qual o know-how da empresa e experiência em projetos similares?

Esta contribuição é assinada por: Pesquisadores do Observatório da Energia Eólica
(http://www.observatoriodaenergiaeolica.ufc.br)

- Profa. Dra. Adryane Gorayeb, Departamento de Geografia, Universidade Federal do Ceará
(UFC). Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/7909668389011966
- Prof. Dr. Antonio Jeovah de Andrade Meireles, Departamento de Geografia, Universidade
Federal do Ceará (UFC). Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/2431893947841863
- Prof. Dr. Christian Brannstrom, Departamento de Geografia da Texas A&M University,
Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal do Ceará (UFC)
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4352682216800131
- Prof. Dr. Marcelo de Oliveira Soares, Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR),
Universidade Federal do Ceará (UFC). Endereço para acessar este CV:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4736011A5
- Prof. Dr. Carlos Eduardo Peres Teixeira, Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR),
Universidade Federal do Ceará (UFC). Endereço para acessar este CV:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778480A4
- Profa. Dra. Tarin Cristino Frota Mont’Alverne, Faculdade de Direito, Universidade Federal
do Ceará (UFC). Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/3890234334285222
- Prof. Dr. Leonardo Silva Soares, Departamento de Oceanografia e Limnologia da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/5352983119262178
- Prof. Dr. Roberto Verdum, Departamento de Geografia, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). Endereço para acessar este
CV: http://lattes.cnpq.br/3794501405530329
- Prof. Rodrigo Guimarães de Carvalho, Departamento de Gestão Ambiental, Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/4013877101488981
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- Prof. Dr. Eduardo Rodrigues Viana de Lima, Departamento de Geografia, Universidade
Federal da Paraíba (UFPB). Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/2941361024141417
- Prof. Dr. Emanuel Lindemberg Silva Albuquerque, Departamento de Geografia,
Universidade Federal do Piauí (UFPI). Endereço para acessar este
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- Prof. Dr. Antonio Ãngelo Martins da Fonseca, Instituto de Geociências, Universidade
Federal da Bahia (UFBA). Endereço para acessar este CV:
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