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RESUMO
O presente trabalho trata de um tema ainda relativamente novo no Brasil, a
geração de energia eólica, considerando sua pequena participação na matriz
energética brasileira, apesar de ser uma das formas mais limpas e competitivas de
produção de eletricidade da atualidade. Tendo em vista principalmente os impactos
causados pelas formas tradicionais de geração de energia, a utilização de soluções
energéticas que agridem em menor escala o meio ambiente vem ganhando espaço,
com destaque para a energia eólica, considerada como uma fonte alternativa de
grande importância na elaboração de novos cenários energéticos ecologicamente
melhores. Ainda assim, a geração de energia elétrica através dos ventos apresenta,
como toda tecnologia energética, aspectos ambientais que precisam ser
considerados. A avaliação dos impactos ambientais como um procedimento
associado a um processo decisório, como o licenciamento ambiental, é fundamental
no desenvolvimento do projeto de uma usina de geração eólio-elétrica, pois, se bem
conduzida, permite a proposição e a adoção de medidas mitigadoras e
compensatórias que minimizem, ou mesmo eliminem, os efeitos negativos sobre a
saúde e o bem estar humano, respeitando a integridade dos ecossistemas naturais e
urbanos. O trabalho tem por objetivo identificar os principais impactos ambientais de
uma usina de geração eólio-elétrica e desenvolver uma estrutura metodológica para
sua avaliação, destinado a quem pretende conduzir, ou mesmo analisar, tais
estudos ambientais, visando o licenciamento ambiental de novos projetos eólicos.

Palavras-Chave: energia eólica, licenciamento ambiental, avaliação de impactos
ambientais.

ABSTRACT
Methodological proposal for environmental impact assessment of wind power
projects
This work deals with a fairly new subject in Brazil, the wind power generation,
due to its small participation in the Brazilian energy matrix, although being one of the
cleanest and most competitive forms of energy production nowadays. Considering
the impacts caused by the traditional forms of energy generation, the use of clean
technology to generate energy is gaining ground, particularly the wind power,
considered as an alternative source of great importance in the elaboration of a new
ecologically improved energy scenario. Nevertheless, the generation of electric
energy through the winds presents, as all energy technology, environmental aspects
that must be considered. Environmental impact assessment as a procedure
associated with the decision process, such as environmental permitting, is of
fundamental importance in the development of a wind power project, because, if well
conducted, it will allow the proposal and the adoption of mitigation and compensatory
measures which will minimize, or even will eliminate, the negative effects on the
human health and welfare, respecting the integrity of natural and urban ecosystems.
The objective of this work is to identify the main environmental impacts of a wind
power plant and to provide a methodological structure for environmental impacts
assessment of wind power projects for those who intend to conduct, or to analyze,
environmental studies of wind power projects, aiming it’s environmental permitting.

Keywords: wind
assessment.
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1 INTRODUÇÃO

A energia eólica é uma das formas mais limpas e competitivas de produção
de energia elétrica da atualidade. Os projetos eólicos implantados no Brasil
confirmam os prognósticos de viabilidade e atestam o grande potencial eólico
disponível principalmente no litoral nordestino.
Assim como a energia hidráulica, a energia eólica é utilizada há milhares de
anos com as mesmas finalidades, a saber: bombeamento de água, moagem de
grãos e outras aplicações que envolvem energia mecânica.
Para a geração de eletricidade, as primeiras tentativas surgiram no final do
século XIX, mas somente um século depois, com a crise internacional do petróleo
(década de 1970), é que houve interesse e investimentos suficientes para viabilizar o
desenvolvimento e aplicação de equipamentos em escala comercial.
Conforme os cenários atual e futuro de energia elétrica no Brasil, verifica-se a
necessidade do aumento do despacho térmico de forma a garantir a segurança do
abastecimento, considerando o equilíbrio muito próximo entre a demanda e oferta
prevista para os próximos anos.
A energia eólica reúne qualidades apropriadas para combater o quadro de
escassez de eletricidade a custos aceitáveis para a sociedade brasileira. É uma
fonte renovável, limpa, abundante, bem localizada (próxima à rede de transmissão,
nas regiões mais carentes de energia ou mais vulneráveis às secas) e uma
alternativa às fontes poluentes de alto custo (térmicas a óleo/carvão) e ao gás
incerto.
A geração de energia elétrica a partir dos ventos, sem considerar o restante
da cadeia produtiva, não gera emissões atmosféricas, efluentes líquidos e nem
resíduos sólidos, além de não utilizar água. Previne o aquecimento global à medida
que não emite gases de efeito estufa, e ainda contribui com a redução dos custos
com saúde pública decorrentes de problemas associados à poluição atmosférica
(mortes prematuras, atendimentos de emergência, problemas respiratórios e outros).
Os benefícios da implantação de centrais eólio-elétricas no sistema brasileiro
são diversos: gera empregos, beneficia regiões energeticamente esgotadas,
estabiliza preços a níveis aceitáveis e reduz incertezas do mercado, mitiga o efeito
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das secas, reduz a dependência dos derivados de petróleo e afasta o fantasma do
racionamento.
Os impactos da introdução desta fonte em nossa matriz energética são
significativos. A fonte eólica é competitiva no Brasil, principalmente no Nordeste. O
aproveitamento de apenas 20% do potencial identificado na região seria capaz não
apenas de torná-la independente em termos energéticos, mas transformá-la em uma
possível exportadora de energia para as regiões vizinhas.
A água e os ventos têm sazonalidade complementar: quando não há água, há
ventos, e vice-versa. Esta característica estabiliza a oferta de energia, garantindo um
suprimento contínuo e confiável, cujos benefícios estendem-se a todo o país.
Minimiza-se, e em muito, as incertezas que fariam com que os preços se elevassem
significativamente em poucos dias, em virtude das oscilações do mercado
internacional dos derivados de petróleo, se as térmicas entrassem em operação, em
tempos de seca, para complementar a energia hídrica.
Os custos de investimento da geração eólica vêm apresentando redução
significativa em decorrência dos ganhos de escala da capacidade e da produção dos
equipamentos em nível internacional. A diferença de preço entre a energia elétrica
gerada através de fontes eólica e térmica vem se aproximando e hoje é pequena,
conforme evidenciado no 1° leilão para contratação de energia de reserva,
específico para fonte eólica, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) em dezembro de 2009, onde o preço médio comercializado foi R$ 148,34/
MWh, sendo que o preço médio da energia de fonte térmica comercializada no leilão
de energia nova A-3 (a ser entregue em 3 anos), realizado em 2008, foi de R$
128,42/ MWh.
Os valores comercializados nesse leilão exclusivo de energia eólica
surpreenderam especialistas e o próprio governo, que esperavam um preço médio
acima de R$ 160,00/ MWh, tendo inclusive, ficado bem abaixo do preço pago
atualmente, cerca de R$ 270,00/ MWh, às eólicas contratadas pelo Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), instituído pela Lei
nº 10.438/2002 e regulamentado pelo Decreto nº 5025, de 30 de março de 2004,
com o objetivo de aumentar a participação de empreendimentos de fontes
renováveis concebidos com base em fonte eólica, biomassa e pequenas centrais
hidrelétricas (PCH), no Sistema Interligado Nacional (SIN).
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Atualmente

vários

países

vêm

investindo

na

complementação

e

transformação de seus parques energéticos com a introdução de fontes alternativas
de energia, sendo que as questões ambientais contribuíram muito para isso,
principalmente devido aos impactos causados pelas formas tradicionais de produção
de energia elétrica. A utilização de soluções energéticas que agridem em menor
escala o meio ambiente tem destacado a energia eólica como uma fonte alternativa
de

grande

importância

na

elaboração

de

novos

cenários

energéticos,

ecologicamente melhores.
Apesar de todas estas qualidades e características favoráveis, a geração de
energia elétrica através dos ventos apresenta, como toda tecnologia de conversão
energética, aspectos ambientais que precisam ser avaliados como, por exemplo:
emissão de ruídos e interferência na paisagem, na avifauna e eletromagnética.
Assim, a avaliação dos impactos ambientais como um procedimento
associado a um processo decisório, como o licenciamento ambiental, é fundamental
no desenvolvimento de projetos de centrais de geração de energia eólica.
Um processo bem conduzido de avaliação dos impactos ambientais permite a
proposição e a adoção de medidas mitigadoras e compensatórias que minimizem,
ou mesmo eliminem, os efeitos negativos sobre a saúde e o bem estar humanos,
respeitando a integridade dos ecossistemas naturais e urbanos.
No entanto, tendo em vista a pequena quantidade de usinas eólicas em
operação no Brasil, diferentemente de países como a Alemanha, Dinamarca,
Estados Unidos, entre outros, que se engajaram na expansão do setor, ainda não há
suficiente tradição nessa temática, havendo carência de material técnico sobre
procedimentos e critérios para quem pretende conduzir, ou mesmo analisar, estudos
ambientais de projetos eólicos.
Nesse sentido, esta dissertação foi desenvolvida com a finalidade de propor
uma metodologia para a condução de um processo de avaliação dos impactos
ambientais com vistas ao licenciamento ambiental para implantação de novos
projetos de usinas de geração eólio-elétricas.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos deste estudo serão apresentados em duas categorias, conforme
discriminação a seguir.

2.1 Geral

Esta pesquisa tem como objetivo geral propor uma metodologia para
avaliação de impactos ambientais aplicada a projetos de usinas de geração eólioelétricas,

de

modo

a

subsidiar

o

licenciamento

ambiental

de

novos

empreendimentos.

2.2 Específicos

Os objetivos específicos principais do trabalho são:

a) Identificar:
As atividades associadas ao empreendimento que podem gerar
impactos ambientais nas fases de planejamento, instalação e
operação.
Os aspectos ambientais associados às atividades impactantes.
Os impactos ambientais decorrentes da implantação e operação de
uma central de geração eólica em superfície terrestre genérica.
b) Definir critérios para classificação dos impactos ambientais.
c) Aplicar a sistematização da avaliação dos impactos ambientais em um
caso hipotético, baseado em projetos reais de usinas eólicas.
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3 MÉTODO

Inicialmente será utilizado o método dedutivo, tendo como base os métodos
existentes de avaliação de impactos ambientais. Em seguida, será aplicado o
método indutivo, mediante a elaboração de uma metodologia para avaliação de
impactos ambientais em projetos eólio-elétricos, que poderá ser aplicada para todas
centrais geradoras eólio-elétricas em superfície terrestre, independente de sua
localização, podendo ser adaptada caso a caso, diferenciando-se na fase de
classificação dos impactos quanto à valoração dos atributos, conforme o diagnóstico
ambiental específico da área do empreendimento.
A matriz de interação de impactos ambientais resultante deste trabalho
permitirá a visualização da relevância de cada impacto, facilitando a identificação
daqueles que requererão maior atenção na adoção de medidas mitigadoras, posto
que as ações sobre os mais significativos surtirão maior efeito.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção apresenta uma análise da atual composição da matriz de oferta
elétrica do Brasil e demonstra que, apesar do país ter na energia hidráulica a sua
principal fonte, a energia eólica, também renovável, ainda é incipiente.
No entanto, o panorama da energia eólica apresentado revela um
crescimento acelerado em todo o mundo, sendo que, no Brasil, é considerada a
fonte alternativa com maior potencial de crescimento a curto e médio prazos.
Apesar de renovável e limpa, a geração de energia eólica, como toda
tecnologia energética, apresenta aspectos ambientais que precisam ser avaliados.
Assim, esta seção apresenta também os princípios da avaliação de impacto
ambiental, como um procedimento associado a um processo decisório, no caso, o
licenciamento ambiental de um projeto de uma central de geração de energia eólica.

4.1 Matriz elétrica brasileira

Conforme dados do Balanço Energético Nacional (BEN) de 2009 – Ano Base
2008 – Resultados Preliminares, realizado pelo Ministério de Minas e Energia
(MME), a Oferta Interna de Energia Elétrica do país em 2008 apresentou um
crescimento de 3,2% em relação a 2007, atingindo o montante de 498,8 TWh.
Na composição da matriz de oferta interna de energia elétrica, conforme
Tabela 1, merece destaque o aumento da participação do gás natural (91%), do
carvão mineral (20,4%), derivados de petróleo (16,8%), e biomassa (10,6%).
Refletindo as condições hidrológicas observadas no início de 2008, as quais
impuseram esquemas operativos orientados a manter níveis estratégicos de
armazenamento nos reservatórios do país, a energia hidráulica teve sua participação
reduzida em 2,4%.
A despeito da retração na geração, a energia hidráulica continua com
supremacia na matriz de oferta de energia elétrica, representando 81% do total,
incluindo a importação. Em seguida aparece a geração a gás natural com 5,9%, e a
biomassa, em terceira posição, com 4,0% de participação. A energia eólica apenas
manteve o desempenho de 2007, uma geração de 557 GWh (dado incluído em
biomassa na Tabela 1).
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Tabela 1 – Matriz de Oferta de Energia Elétrica – Brasil: 2007-8 (GWh e %)
GWh

ESPECIFICAÇÃO

Estrutura (%)

08/07 %

2007

2008

2007

2008

HIDRO

374.015

365.062

-2,4

77,4

73,2

NUCLEAR

12.350

13.969

13,1

2,6

2,8

GÁS NATURAL

15.497

29.596

91,0

3,2

5,9

CARVÃO MINERAL

6.792

8.179

20,4

1,4

1,6

DERIVADOS DE PETRÓLEO

13.333

15.577

16,8

2,8

3,1

BIOMASSA

18.104

20.022

10,6

3,7

4,0

GÁS INDUSTRIAL

4.492

4.376

-2,6

0,9

0,9

IMPORTAÇÃO

38.832

42.060

8,3

8,0

8,4

TOTAL

483.415

498.842

3,2

100,0

100,0

Notas: (a) inclui auto produtores (50,1 TWh); (b) biomassa inclui 559 GWh de eólica em
2007 e 557 GWh em 2008; (c) carvão mineral inclui geração por gás de coqueria; (d) Gás
industrial inclui gás de alto forno, gás de aciaria e calor de processamento de enxofre.
Fonte: Resenha Energética Brasileira – Exercício de 2008 (Preliminar); Ministério de Minas e
Energia (2009).

MATRIZ DE OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA – 2008 (% e TWh)
TWh

IMPORTAÇÃO
8,4%
GÁS INDUSTRIAL
0,9%

TOTAL

499,0

HIDRO

365,1

GÁS NATURAL

29,6

DER. PETRÓLEO

15,6

NUCLEAR

14,0

CARVÃO
BIOMASSA

HIDRO
73,2%

BIOMASSA
4,0%

IMPORTAÇÃO

4,4
42,1

RENOVÁVEIS:
Brasil: 86%
OECD: 15%
Mundo: 18%

CARVÃO
1,6%
NUCLEAR
2,8%
DER. PETRÓLEO
3,1%

GÁS INDUSTRIAL

8,2
20,0

Nota: inclui
autoprodutores
(50,1 TWh).
GÁS NATURAL
5,9%

Figura 1 – Matriz de oferta de energia elétrica – 2008 (% e TWh)
Fonte: Resenha Energética Brasileira – Exercício de 2008 (Preliminar); Ministério de Minas e
Energia (2009).
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Em 2008, a capacidade instalada de geração elétrica foi acrescida de 2.160
MW, segundo o banco de dados de geração da ANEEL (MME, 2009), dos quais 653
MW correspondem a Unidades Termoelétricas a biomassa, 643 MW a Pequenas
Centrais Hidroelétricas, 375 MW a Unidades Termoelétricas a gás natural, 198 MW a
Unidades Termoelétricas a óleo diesel e óleo combustível, 180 MW de Unidades
Hidroelétricas e 75 MW a Usinas Eólicas, resultando no total de 102,6 GW de
capacidade instalada ao final de 2008 no Brasil.
Comparativamente ao mundo, nota-se que o Brasil apresenta uma
significativa diferença na participação da energia hidráulica na matriz de oferta de
energia elétrica, de 81% (incluindo a importação), contra pouco mais de 16% no
mundo.
No entanto, o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2008-2017
proposto pelo MME, considera que poderão assumir papel importante para o
período, além das fontes de geração de energia elétrica a partir de fontes
renováveis, também as termelétricas movidas à gás natural, nas quais faltam o
insumo, à óleo combustível, que são caros e oneram a cadeia produtiva e à carvão
mineral, que poluem sobre maneira o meio-ambiente.
Essa tendência fica evidenciada através dos resultados dos recentes Leilões
de Energia Nova A-3 (a ser entregue em 3 anos) e A-5 (a ser entregue em 5 anos)
realizados pelo Governo Federal, respectivamente, nos dias 17 e 30 de setembro de
2008.
No Leilão de Energia Nova A-3/2008 foram contratados 1.076 MW médios de
10 usinas termelétricas (02 a gás natural liquefeito e 08 a óleo combustível), e, no
Leilão de Energia Nova A-5/2008, foram contratados 2.988 MW médios de uma
usina hidrelétrica e 23 termelétricas (04 a gás natural liquefeito, 17 a óleo
combustível, 01 a bagaço de cana e 01 a carvão mineral importado).
De fato, o plano de expansão da geração no Brasil para os próximos 10 anos
privilegia as usinas termelétricas a gás natural, carvão e óleo que levarão a
aumentos substanciais nas emissões do setor elétrico, em detrimento de outras
formas de energia renováveis como, no caso, a eólica. Tal postura conflita
frontalmente com as tendências internacionais e o cenário mundial no tocante às
mudanças climáticas e metas de redução em andamento, representando para o
Brasil um verdadeiro retrocesso.
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Conforme dados do PDE, as usinas termelétricas a carvão em construção e já
contratadas, somam uma potência de 1.400 MW e outros novos projetos em estudo
totalizam 6.959 MW. Já as usinas termelétricas a óleo combustível em construção e
já contratadas representam uma potência de 7.500 MW.
Verifica-se, portanto, que o planejamento do setor energético para 2017 prevê
um recuo de fontes renováveis em favor de usinas mais poluentes, com altas
emissões de carbono.

4.2 Energia eólica

A energia eólica, além de ser renovável e ambientalmente limpa, contribui
para a redução de gases de efeito estufa, para a geração de emprego e renda, e
ainda aumenta a segurança energética de um país.
Nos últimos 12 anos, os ventos têm sido a fonte primária de energia elétrica
de maior crescimento no mundo, apresentando incremento exponencial da potência
instalada.

4.2.1 Cenário Internacional

A energia eólica tem apresentado crescimento acelerado em todo o mundo.
Em 10 anos (1997-2007) cresceu significativamente, passando de 7.692 MW para
93.850 MW, um aumento de mais de 86 GW na potencia instalada. A Tabela 2
mostra a potencia eólica instalada em diversos países no período.
Como efeito colateral benéfico, desenvolveu-se em cada país uma nova
indústria especializada gerando emprego e renda. Em 2007, a indústria eólica
européia empregou cerca de 70.000 pessoas. Segundo dados da EWEA (2004)
apud EPE (2009), em média são gerados 1,3 empregos diretos por MW, assim
distribuídos: 0,8 empregos/ MW na fabricação, 0,4 empregos/ MW na montagem e
instalação e 0,1 empregos/ MW na manutenção de instalações eólicas.
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Tabela 2 – Utilização internacional da energia eólica

Potência acumulada ao final de cada ano (MW)

PAÍS
2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Alemanha

22.247 20.622 18.428 16.628 14.609 12.400

8.754

6.095

4.443

2.875 2.081

Estados
Unidos

16.819 11.603

9.149

6.752

6.352

4.685

4.258

2.564

2.534

1.820 1.673

Espanha

15.145 11.615 10.027

8.263

6.202

4.830

3.337

2.535

1.542

834

512

Índia

7.850

6.270

4.430

2.983

2.120

1.702

1.500

1.260

1.035

992

940

China

5.912

2.604

1.260

764

566

468

404

352

262

500

166

Dinamarca

3.125

3.136

3.128

3.118

3.115

2.880

2.534

2.415

1.771

Itália

2.726

2.123

1.717

1.265

891

785

697

427

183

178

103

França

2.455

1.567

757

390

240

131

116

63

25

21

10

Reino Unido

2.389

1.963

1.353

897

704

552

483

409

347

333

319

Portugal

2.130

1.716

1.022

523

299

194

153

111

61

51

38

Canadá

1.846

1.459

683

444

326

221

198

137

125

82

25

Holanda

1.747

1.219

1.219

1.078

912

686

497

442

411

361

319

Japão

1.538

1.394

1.040

940

644

415

316

142

68

30

18

Áustria

982

965

819

607

415

139

95

77

42

30

20

Grécia

873

746

573

466

398

276

299

274

158

55

29

Austrália

817

817

572

380

198

104

71

30

9

9

11

Irlanda

805

745

496

353

225

137

125

119

73

73

53

Suécia

789

572

510

442

399

328

290

241

215

174

122

Noruega

333

314

270

160

112

97

17

13

9

9

4

Nova
Zelândia

322

171

170

170

38

35

35

35

24

24

4

Egito

310

230

145

145

69

69

69

69

36

6

5

Bélgica

287

193

167

97

68

44

31

13

6

6

4

Taiwan

280

188

104

Nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Polônia

276

83

73

58

58

27

51

5

5

5

2

Brasil

247

237

29

29

29

24

24

22

17

17

3

Turquia

207

65

20

20

20

19

19

19

9

9

-

1.383 1.148
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Potência acumulada ao final de cada ano (MW)

PAÍS
2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Coréia do
Sul

191

173

120

8

8

nd

nd

nd

nd

nd

2

República
Tcheca

116

57

30

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Finlândia

110

82

82

82

47

41

39

39

18

18

12

Ucrânia

89

73

73

57

51

nd

nd

nd

nd

nd

5

México

87

87

2

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Costa Rica

74

74

71

71

71

71

71

51

51

27

20

Bulgária

70

36

14

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Irã

67

47

32

11

11

11

11

11

11

11

11

Hungria

65

61

18

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Marrocos

64

64

64

54

54

54

54

54

14

nd

nd

Estónia

58

33

33

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Lituânia

52

55

7

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Luxemburgo

35

35

35

35

16

16

15

15

9

9

2

Argentina

30

26

26

26

26

27

27

16

14

14

9

285

650

67

239

141

569

337

394

405

197
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Outros
Países
Total

93.850 74.169 58.834 47.555 39.434 32.037 24.927 18.449 13.932 10.153 7.692

Fonte: WWEA (2008, 2006), Windpower Monthly (2004, 2006), New Energy (2003, 2002,
2000), BTM Consult (2000).

Em 2008, a capacidade eólica instalada no mundo cresceu 28,8%, segundo a
Global Wind Energy Council (GWEC, 2009). Com a implantação de 27GW em
usinas eólicas, a capacidade instalada total do mundo atingiu a marca de 120,8 GW
(Figura 2). O montante agregado em 2008 foi, segundo a associação, 36% maior do
que o instalado em 2007.
Em termos de capacidade instalada, os Estados Unidos conseguiram
ultrapassar a Alemanha, mediante a instalação de 8.358 MW em usinas eólicas,
atingindo uma capacidade de 25,1 GW. A Alemanha possui quase 24 GW de usinas
eólicas. O montante adicionado à matriz elétrica americana corresponde a 42% de
todos os novos projetos de geração que entraram em operação no país durante o
ano de 2008.

26

MW
150.000

CAPACIDADE INSTALADA ACUMULADA GLOBAL 1996 - 2008
120.798

120.000
93.835
90.000

74.052
59.091

60.000

47.620
39.431
31.100
23.900
17.400

30.000
6.100

7.600

10.200

13.600

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Figura 2 – Capacidade instalada acumulada global 1996-2008 (MW)
Fonte: GWEC (2009).

Entre 1990 e 2008, a geração eólica cresceu à taxa média de 27% ao ano,
sendo que, da capacidade total do mundo, mais de 54% foram instaladas na Europa
e o restante na América do Norte e em alguns países da Ásia.
China também assumiu posição de destaque no setor eólico, dobrando sua
capacidade instalada, ao adicionar 6.300 MW em 2008 e atingir uma capacidade
total de 12,2 GW.
As Tabelas 3 e 4 e as Figuras 3 e 4 mostram, respectivamente, a capacidade
atual instalada dos 10 (dez) principais países e o acréscimo instalado em 2008.
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Tabela 3 – Capacidade atual instalada dos 10 (dez) principais países

MW

%

Estados Unidos

25.170

20,8

Alemanha

23.903

19,8

Espanha

16.754

13,9

China

12.210

10,1

Índia

9.645

8,0

Itália

3.736

3,1

França

3.404

2,8

Reino Unido

3.241

2,7

Dinamarca

3.180

2,6

Portugal

2.862

2,4

Resto do mundo

16.686

13,8

Total do mundo
Fonte: GWEC (2009).

120.791

100,0

MW

%

Estados Unidos

8.358

31

China

6.300

23

Índia

1.800

7

Alemanha

1.665

6

Espanha

1.609

6

Itália

1.010

4

França

950

4

Reino Unido

836

3

Portugal

712

3

Canadá

523

2

Resto do mundo

3.293

12

Total 10 principais países

23.763

88

Total do mundo
Fonte: GWEC (2009).

27.056

100,0

Tabela 4 – Acréscimo instalado em 2008
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Resto do
mundo

Portugal
Dinamarca

Estados
Unidos

Reino Unido
França
Itália

Índia
Alemanha
China
Espanha

Figura 3 – Capacidade Instalada Acumulada (Dez. 2008)
Fonte: GWEC (2009).

Portugal

Canadá

Resto do
mundo

Reino Unido
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Alemanha

Índia
China

Figura 4 – Acréscimo Instalado (Jan.-Dez. 2008)
Fonte: GWEC (2009).
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4.2.2 Cenário Nacional
O Brasil tem um grande potencial eólico. De acordo com o Atlas do Potencial
Eólico Brasileiro (2001), sem contar com o potencial eólico em alto mar, a
disponibilidade calculada foi de 143,5 GW. Considerando que a tecnologia de
geração eólica predominante, à época, se limitava a aerogeradores de baixa
potência instaláveis até 50 m de altura do solo, certamente a disponibilidade eólica
brasileira real é maior do que a inventariada. Mesmo assim, este valor corresponde
a cerca de 140% da capacidade instalada atual de geração de energia elétrica do
SIN.
No Brasil, as áreas com maiores velocidades de ventos encontram-se ao
longo da costa e também em certas regiões elevadas no interior, conforme pode ser
observado na Figura 5.

Figura 5 – Caracterização da velocidade média anual dos ventos no Brasil
Fonte: Atlas Eólico do Brasil (2001).
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Em países de grande potencial hidráulico ainda não explorado, como é o caso
do Brasil, a utilização da energia eólica se apresenta mais vantajosa quando
associada à geração hidráulica — também limpa e renovável e cujo custo de
geração é menor.
Os benefícios da complementaridade entre as duas fontes podem ser
comprovados na região Nordeste, que detém mais da metade do potencial de ventos
do País, ou seja, 75,0 GW, conforme apresentado na Figura 6. Nessa região
percebe-se que as maiores velocidades de vento ocorrem justamente quando o fluxo
de água do Rio São Francisco é mínimo, o que demonstra a sazonalidade dos
parques eólicos com a vazão do rio (Figura 7).

Figura 6 – Caracterização da velocidade média anual dos ventos por regiões
Fonte: Atlas Eólico do Brasil (2001).
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Figura 7 – Sazonalidade das usinas eólicas do PROINFA - Nordeste
Fonte: Eletrobrás (2008).

De acordo com o Atlas Eólico Brasileiro, a Figura 6 mostra ainda que as
regiões Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste apresentam, respectivamente, os
seguintes potenciais eólicos: 29,7 GW, 22,8 GW, 12,8 GW e 3,1 GW.
Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), no início de
2009, existiam em operação, no Brasil, parques eólicos com um total de 359 MW
instalados, sendo prevista a entrada em operação no decorrer de 2009 e em 2010,
de cerca de 1.100 MW, resultantes do PROINFA.
A partir daí, desenvolveu-se no país uma indústria nacional de aerogeradores.
A empresa Wobben produz, no Brasil, componentes e aerogeradores de 800, 900 e
2.300 kW. A empresa Impsa Energy possui em Suape, PE, uma unidade industrial
para a fabricação de aerogeradores de 1.500 kW. A Tecsis, empresa de capital
nacional instalada em Sorocaba, SP, é uma das maiores fabricantes mundiais de
pás para turbinas eólicas, exportando principalmente para a Europa e Estados
Unidos.
As Figuras de 8 a 12 mostram fotografias de parques eólicos brasileiros
instalados em locais com características geográficas distintas, como áreas litorâneas
com a presença de dunas, planícies, áreas urbanas, inclusive a primeira turbina
eólica do Arquipélago de Fernando de Noronha, instalada em 1992.
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Figura 8 – Primeira turbina eólica de Fernando de Noronha - PE
Fonte: Memória da eletricidade (2000).
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Figura 9 – Parque Eólico Mucuripe – Fortaleza, CE
Fonte: Wobben Windpower (2002).

Figura 10 – Parque Eólico Osório, Sangradouro e Índios – RS
Fonte: Trafo Equipamentos Elétricos S.A (2006).
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Figura 11 – Parque Eólico Rio do Fogo – RN
Fonte: Trafo Equipamentos Elétricos S.A (2006).

Figura 12 – Parque Eólico de Praia Formosa – Camocim, CE
Fonte: Siif Énergies do Brasil (2009).
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4.2.2.1 Perspectivas

Em março de 2009, através da Portaria n° 147, o MME divulgou norma
prevendo a realização de dois leilões para compra de energia em 2009. Assim, a
Aneel realizou em 27 de agosto um leilão para compra de energia nova, denominado
A-3 (energia a ser entregue em 3 anos), e o outro em 14 de dezembro para a
compra de energia de reserva, específico para fontes eólicas.
Foram habilitados tecnicamente pela Aneel para participarem do leilão de
eólicas, 339 empreendimentos totalizando cerca de 10.000 MW. Foram contratados
1.805,7 MW viabilizando a instalação de 71 empreendimentos. Os projetos estão
localizados em cinco estados: Bahia (390 MW), Ceará (541,7 MW), Rio Grande do
Norte (657 MW), Rio Grande do Sul (186 MW) e Sergipe (30 MW). As usinas
contratadas farão crescer cerca de 400% a capacidade instalada no país de energia
eólica.
O leilão específico para contratação de energia eólica era uma das principais
reivindicações do setor. Mesmo com a crise financeira internacional, verifica-se um
crescente interesse dos investidores, tanto fabricantes de equipamentos quanto de
geradores, no desenvolvimento de novos negócios no Brasil, estimulando o
mercado.
As perspectivas para o Brasil de aumento da participação da energia eólica
no SIN são positivas. No entanto, esse primeiro processo de contratação é somente
o passo inicial dentro de um conjunto mais amplo de ações que garantam
contratações também no médio prazo.
A EPE elaborou em fevereiro de 2009 uma proposta para a expansão da
geração eólica no Brasil através de Nota Técnica, que aponta, entre outros, o
estabelecimento das seguintes ações, de modo a possibilitar uma expansão
sustentada da fonte eólica no país:

Internalização da tecnologia e consolidação da indústria eólica nacional de
fornecimento de componentes e montagem.
Participação da iniciativa privada em bases concorrenciais.
Aprimoramento da ordenação legal, do conhecimento da fonte primária e
da sua interação energética com um parque gerador de base hidráulica.
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No âmbito do Ministério do Meio Ambiente (MMA), a geração de energia limpa
como a eólica, que supra as necessidades de desenvolvimento do País com o
menor impacto possível sobre o meio ambiente, é incentivada.
Nesse sentido, a Primeira Edição do Fórum Nacional Eólico realizado em
junho de 2009 em Natal, Rio Grande do Norte, resultou na elaboração do documento
denominado Carta dos Ventos, fruto da articulação do MMA com dezoito estados da
Federação, através do Fórum Nacional de Secretários de Estado para Assuntos de
Energia. Esse documento contempla várias propostas e iniciativas para aumentar a
geração de energia eólica, como a redução de impostos e a diminuição do índice de
nacionalização exigido na produção dos equipamentos.

4.3 Avaliação de impacto ambiental
Segundo Sánchez (2008), existem inúmeras interpretações para o significado
de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Seu sentido depende da perspectiva, do
ponto de vista e do propósito de avaliar impactos. Algumas definições para AIA, no
contexto do presente estudo, são:

AIA é um instrumento da política ambiental, formado por um conjunto de
procedimentos direcionados, desde o início do processo de estudo de
alternativas,

a

um

exame

sistemático

dos

impactos

ambientais

potencialmente decorrentes de uma determinada ação proposta por um
projeto, programa, plano ou política, de modo que os resultados sejam
apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada
de decisão (MOREIRA, 1992 apud SÁNCHEZ, 2008, cap.1, p.39).
AIA representa um método de análise sistemática, através de parâmetros
técnico-científicos, dos impactos ambientais associados a um determinado
projeto (La Rovere, 2001).
As avaliações de impactos ambientais, segundo Bolea (1984), são ―estudos
realizados para identificar, prever e interpretar, assim como prevenir, as
conseqüências ou efeitos ambientais que determinadas ações, planos,
programas ou projetos possam causar à saúde, ao bem estar humano e ao
entorno‖.
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Dentre os aspectos que determinam um processo para avaliação de impactos
ambientais, destacam-se:

O conhecimento das possíveis alternativas da proposta em estudo (locacional
e/ou tecnológica).
A definição dos limites espaciais das áreas de influência.
A caracterização dessas áreas nos seus distintos meios (físico, biótico e
antrópico).
A descrição do empreendimento.
A identificação e avaliação dos impactos previstos nas diversas etapas:
planejamento, implantação, operação e desativação.
A definição de medidas mitigadoras.
A definição de programas de monitoramento.

Segundo Stamm (2003), a fase de avaliação normalmente envolve três
tarefas principais:

Identificação dos impactos ambientais de maneira a compreender a natureza
dos impactos, identificar os impactos diretos, indiretos, cumulativos e outros e
assegurar as causas prováveis dos impactos.
Análise detalhada dos impactos para determinar a natureza, magnitude,
extensão e efeito.
Julgamento da significância dos impactos (se eles são importantes, e, se
necessitam, devem ou podem ser mitigados).

Em 1994, o Comitê da Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) incluiu as seguintes variáveis, no conceito de meio ambiente,
para serem objeto da Avaliação de Impacto Ambiental (UNEP, 2000 apud STAMM,
2003, cap.3, p.41):

Efeitos na saúde humana, bem-estar, ecossistemas e agricultura.
Efeitos no clima e na atmosfera.
Uso de recursos naturais (regenerativo e mineral).
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Utilização e disposição de resíduos.
Restabelecimento de locais arqueológicos, paisagem, monumentos e
conseqüências sociais próximo ao local do projeto.

Assim, a extensão das avaliações de impacto ambiental alargou-se para
incorporar as áreas sociais, de saúde, de assuntos econômicos e outros.
Uma avaliação lógica e sistemática precisa ser usada para refinar a lista de
impactos que requerem investigação detalhada e assegurar que são identificadas
todas as causas prováveis dos impactos e as interações entre eles.
A AIA é reconhecida internacionalmente como um mecanismo potencialmente
eficaz de prevenção do dano ambiental e de promoção do desenvolvimento
sustentável. Muitos países incorporaram às suas legislações nacionais provisões
requerendo a avaliação prévia dos impactos ambientais para tomada de decisões
em processos decisórios como o licenciamento ambiental.
Segundo a Associação Internacional de Avaliação de Impactos (IAIA, 1999),
os objetivos da AIA são:

Assegurar que as considerações ambientais sejam explicitamente tratadas e
incorporadas ao processo decisório.
Antecipar, evitar, minimizar ou compensar os efeitos negativos relevantes
biofísicos, sociais e outros.
Proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais, assim como
os processos ecológicos que mantém suas funções.
Promover o desenvolvimento sustentável e otimizar o uso e as oportunidades
de gestão de recursos.

4.3.1 Avaliação de impacto ambiental no Brasil

Até o início da década de 80, o país não contava com instrumentos jurídicolegais que regulamentassem o processo de AIA. Os primeiros estudos ambientais no
Brasil foram preparados para alguns grandes projetos hidroelétricos na década de
70, que foi marcada pelo significativo crescimento da atividade econômica.
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No entanto, tais estudos foram, em grande parte, um reflexo da influência de
demandas originadas no exterior, de modo similar ao ocorrido em outros países.
Exemplo disso é que o estudo de impacto da usina hidroelétrica de Tucuruí
certamente não foi decisivo para a execução da obra, posto que foi feito em 1977,
embora as obras já tivessem sido iniciadas no ano anterior (SÁNCHEZ, 2008).
Em termos de institucionalização, a avaliação de impacto ambiental chegou
ao Brasil por meio das legislações estaduais. A partir da experiência pioneira do Rio
de Janeiro, mais tarde foi regulamentado o estudo de impacto ambiental no País.
Alguns técnicos da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA)
levantaram a possibilidade de exigir um relatório de impacto ambiental como
subsídio ao licenciamento, de modo a considerar além das questões relativas à
qualidade do ar e das águas, os aspectos relativos ao uso do solo, fauna e flora e
variáveis demográficas e econômicas (SÁNCHEZ, 2008).
No entanto, a AIA somente se firmou no Brasil a partir da legislação federal
com a aprovação da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, sendo depois confirmada e fortalecida em 1988
conforme o artigo 225 da Constituição Federal.
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente instituiu o Sistema Nacional de
Meio Ambiente (SISNAMA), prevendo uma articulação coordenada dos diversos
órgãos setoriais ligados direta ou indiretamente à temática ambiental e a criação de
instrumentos específicos para o gerenciamento ambiental no país. A partir de então,
a AIA teve grande avanço mediante uma melhor coordenação de seu processo, uma
maior articulação, criação de legislação e jurisprudência.
A Lei n° 6.938/1981 foi regulamentada em 1983 pelo Decreto Federal n°
88.351, versando sobre a execução, a estrutura e o licenciamento de atividades
potencialmente degradadoras do meio ambiente. Através dessa regulamentação, o
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) instituído pela Lei n° 6.938/1981
adquire prerrogativas de órgão consultivo e deliberativo da Política Ambiental
Brasileira, com a tarefa de fixar os critérios básicos para a implantação da avaliação
de impactos ambientais no Brasil.
Em 1986, o CONAMA, no uso de suas atribuições, através da Resolução
CONAMA n° 01, regulamentou e instituiu a obrigatoriedade da AIA no sistema de
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente.
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A AIA foi então vinculada ao processo de licenciamento ambiental nos órgãos
setoriais (estaduais) que participavam do SISNAMA, e para atividades de caráter
nacional no Instituo Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), órgão criado para executar em âmbito nacional a Política
Nacional de Meio Ambiente. Dessa forma, cada estado adquiriu autonomia para
conduzir, instruir e fiscalizar o processo de AIA, com procedimentos jurídicos
apropriados.
A Resolução CONAMA 01/1986, com seu caráter sintético e disciplinador,
tornou-se um marco de referência na literatura sobre avaliação de impactos
ambientais no Brasil, na medida que estabeleceu a obrigatoriedade do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA), assim como do respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) que deveria apresentar uma linguagem mais acessível à população, para o
licenciamento de empreendimentos potencialmente causadores de impactos
ambientais, como usinas hidrelétricas e outras obras relacionadas à geração de
energia. De acordo com o Artigo 2º da Resolução CONAMA nº 01/86:

Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, a serem
submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do
IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades
modificadoras do meio ambiente, tais como: (...)
XI- Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a
fonte de energia primária, acima de 10 MW.

A partir daí, diversas constituições estaduais e leis orgânicas municipais
adotaram o mesmo princípio. Dessa forma, no Brasil, o processo de AIA é vinculado
ao licenciamento ambiental, que é primariamente de competência estadual. Ao
IBAMA na qualidade de organismo federal, cabe o licenciamento de obras ou
atividades de competência da União, como de grandes projetos de infra-estrutura
que envolvam impactos em mais de um estado e nas atividades do setor de petróleo
e gás na plataforma continental.
A Resolução CONAMA 01/1986 estabelece ainda em seu artigo 6°, inciso II,
as diretrizes para classificação dos impactos:
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Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas
alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e
interpretação da importância dos prováveis impactos
relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos
(benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a
médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau
de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e
sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.
Em 1997 através da Resolução CONAMA n° 237, com a regulamentação de
aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio
Ambiente, foi adotada a seguinte definição, conforme o artigo 1°, inciso III:

Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos
aos aspectos ambientais relacionados à localização,
instalação, operação e ampliação de uma atividade ou
empreendimento, apresentado como subsídio para a análise
da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e
projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar,
diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação
de área degradada e análise preliminar de risco.
A partir de então, ampliou-se o conceito de estudo ambiental, não se
limitando às formalidades do EIA e seu RIMA.
No tocante ao setor elétrico, a Resolução CONAMA n° 279 de 27 de junho de
2001, considerando a necessidade de incremento da oferta de energia elétrica no
País, nos termos do Art. 8o, § 3º, da Medida Provisória nº 2.152-2, de 1º de junho de
2001, introduziu o procedimento simplificado para o licenciamento ambiental de
empreendimentos com impacto ambiental de pequeno porte, aí incluídas as usinas
eólicas e outras fontes alternativas de energia, conforme inciso IV do artigo 1°.

Os procedimentos e prazos estabelecidos nesta Resolução
aplicam-se, em qualquer nível de competência, ao
licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos
elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental, aí
incluídos: (...)
IV - Usinas Eólicas e outras fontes alternativas de energia.
De igual forma, em seu artigo 2°, inciso I, foi definida a figura do Relatório
Ambiental Simplificado (RAS):
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Relatório Ambiental Simplificado RAS: os estudos relativos aos
aspectos ambientais relacionados à localização, instalação,
operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento,
apresentados como subsídio para a concessão da licença
prévia requerida, que conterá, dentre outras, as informações
relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do
empreendimento, sua caracterização, a identificação dos
impactos ambientais e das medidas de controle, de mitigação
e de compensação.
4.3.2 Métodos de avaliação de impactos ambientais

Esta seção tem o objetivo de avaliar, dentro da bibliografia existente, quais os
principais métodos de avaliação de impactos ambientais utilizados e a apreciação
crítica das vantagens e desvantagens de cada um deles. É necessária a
compreensão de como e quando cada um dos métodos é mais apropriado para ser
usado como uma ferramenta para identificação de impactos e suas causas.
Os métodos desenvolvidos são resultado da legislação vigente, das
exigências dos órgãos de controle ambiental, dos organismos internacionais de
financiamento, muitas vezes dos próprios empreendedores e até da evolução das
técnicas disponíveis.
Existem vários métodos de AIA conhecidos. Devido à multiplicidade de
fatores, tais como a extensa variedade de tipos de projetos, as diferentes escalas de
cada um, a quantidade de impactos ambientais possíveis de ocorrer e as suas
respectivas quantidades e qualidades de informações em cada um destes projetos,
não existe um método específico para ser utilizado em todos os tipos de projeto,
nem aquele que seja superior aos outros (SUREHMA/ GTZ, 1992).
Segundo Bisset apud SUREHMA/ GTZ (1992), os métodos de AIA são
―mecanismos estruturados para coletar, analisar, comparar e organizar informações
e dados sobre impactos ambientais de uma proposta‖.
Segundo La Rovere (2001), existem na literatura diversas classificações para
as técnicas ou métodos de avaliação de impactos ambientais, que variam conforme
a ótica adotada. Uma primeira classificação diz respeito à divisão em dois grandes
grupos: os métodos tradicionais de avaliação de projetos, como a análise custobenefício; e os métodos calcados na utilização de pesos escalonados.
Em linhas gerais, os métodos tradicionais buscam uma mensuração dos
aspectos ambientais em termos monetários, e tendo em vista a complexidade
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desses aspectos, como por exemplo, a poluição do ar ou mesmo seus efeitos sobre
a saúde, via de regra, esse primeiro grupo de métodos de avaliação de projetos
torna-se de difícil aplicação.
Os métodos do segundo grupo, genericamente denominados de quantitativos,
procuram aplicar escalas valorativas aos diferentes impactos medidos originalmente
em suas respectivas unidades físicas, guardando, portanto, maior relação com os
objetivos desta pesquisa.
Os principais métodos quantitativos são apresentados a seguir.

4.3.2.1 Métodos espontâneos ou Ad hoc

Os métodos ad hoc, também conhecidos como painéis ou reuniões de
especialistas, consistem na criação de grupos de trabalho formado por profissionais
e cientistas de diferentes disciplinas, de acordo com as características do projeto a
ser analisado.
Os impactos são identificados normalmente via brainstorming, caracterizandoos e sintetizando-os, a seguir, por meio de tabelas ou matrizes.
Estes métodos geralmente são utilizados quando as informações disponíveis
são poucas ou quando a experiência existente sobre o projeto é insuficiente para a
utilização de métodos mais sofisticados.
Sua maior vantagem é a possibilidade de estimativa rápida da evolução dos
impactos, de forma organizada e facilmente compreensível ao público.
Como desvantagem destes métodos pode ser citada uma possível
subjetividade dos resultados, que irá depender principalmente da qualidade do grupo
de especialistas reunidos e do nível de informação existente para o projeto. Também
não existe uma análise sistemática e em profundidade dos impactos resultantes do
projeto.

4.3.2.2 Listagens de controle (Check-list)

Numa fase inicial, as listagens de controle são muito utilizadas em AIA, pois
consistem numa relação de fatores e parâmetros ambientais que servem de
referência, de modo que nenhum elemento de importância para tomada de decisão
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deixe de ser considerado. São freqüentemente usadas como método auxiliar nos
estudos de impacto ambiental.
As listagens fornecem a identificação e a enumeração dos impactos, a partir
do diagnóstico ambiental feito por especialistas dos meios físico, biótico e
socioeconômico. Os especialistas relacionam os impactos decorrentes das fases de
implantação e operação do empreendimento, categorizando-os em positivos ou
negativos, conforme o tipo da ação antrópica a ser introduzida no sistema analisado.
As principais vantagens deste método são: facilidade de compreensão,
utilização imediata na avaliação qualitativa de impactos mais relevantes, sendo um
bom método para fixação de prioridades e ordenação de informações, podendo até
incorporar de forma limitada, escalas de valores e ponderação.
Como desvantagens deste método, podem ser citadas: não identificam
impactos diretos e indiretos, não consideram características temporais e espaciais,
não unem a ação ao impacto, não analisam interações entre impactos ambientais,
não consideram a dinâmica dos sistemas ambientais, quase nunca indicam a
magnitude dos impactos ambientais e seus resultados são subjetivos (SUREHMA/
GTZ, 1992, p.12).

4.3.2.3 Matrizes de Interação

As matrizes de interação são largamente utilizadas na etapa de identificação
dos impactos dos estudos de impacto ambiental. São técnicas bidimensionais que
relacionam ações com fatores ambientais. Apesar de se tratar de um método
basicamente de identificação, as matrizes podem incorporar parâmetros de
avaliação. Tiveram início a partir da tentativa de suprirem as deficiências das
listagens (check-lists).
Através das matrizes podem ser avaliados os impactos a serem gerados no
empreendimento. Podem ser conhecidas as ações propostas que causam o maior
número de impactos e aquelas que afetam os fatores ambientais mais relevantes.
Uma das mais difundidas, nacional e internacionalmente, é a Matriz de
Leopold, criada pelo United States Geological Survey (LEOPOLD et al, 1971) e que
está projetada para avaliação de impactos associados à quase todos os tipos de
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projetos, sendo freqüentemente tomada como método padrão na elaboração de
estudos de impacto ambiental (IBAMA, 1995).
O princípio básico da Matriz de Leopold consiste em, primeiramente, assinalar
todas as possíveis interações entre as ações e os fatores, para, em seguida,
estabelecer numa escala que varia de 1 a 10, a magnitude e importância de cada
impacto, identificando-o como positivo ou negativo. Enquanto a valoração da
magnitude é relativamente objetiva ou empírica, pois se refere ao grau de alteração
provocado pela ação sobre o fato ambiental, a pontuação da importância é subjetiva
ou normativa, uma vez que envolve atribuição de peso relativo ao fator afetado no
âmbito do projeto.
O estabelecimento destes pesos constitui um dos pontos mais críticos, não só
das técnicas matriciais, mas também dos demais métodos quantitativos. A matriz de
Leopold pode ser criticada neste sentido, pois, em sua concepção primeira não
explicita, com clareza, as bases de cálculo das escalas de pontuação de importância
e magnitude.
Este método tem como vantagem a sua relação entre causa e efeito, a forma
como os resultados são exibidos, a simplicidade de elaboração e o baixo custo.

4.3.2.4 Redes de interação

As redes de interação estabelecem as relações do tipo causa-condiçõesefeito, podendo ser associados parâmetros de valor em magnitude, importância e
probabilidade, permitindo a partir do impacto inicial, retratar o conjunto das ações
que podem desencadeá-lo direta ou indiretamente.
Apresentam como vantagens o fato de permitirem boa visualização de
impactos secundários e de demais ordens, sobretudo, quando computadorizadas, e
a possibilidade de introdução de parâmetros probabilísticos, mostrando tendências.
O método apresenta como desvantagem o fato de que, por ser empregado
apenas para a identificação dos impactos indiretos e suas interações, não destaca a
importância relativa dos impactos identificados e nem dispensa o uso de técnicas de
previsão e outros métodos para completar as tarefas do estudo.
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4.3.2.5 Superposição de cartas (overlay mapping)

Este método foi tomado de empréstimo dos trabalhos de ordenamento dos
usos do solo e adaptados para avaliação de impacto ambiental de projetos lineares.
Os dois enfoques: restrições ambientais à ocupação e aptidão do ambiente
para a definição dos usos, processam a superposição de cartas temáticas para
estudar as interações dos fatores ambientais passíveis de mapeamento.
As técnicas cartográficas são utilizadas na localização/ extensão dos
impactos, na determinação de aptidão e uso de solos, na resolução de áreas de
relevante interesse ecológico, cultural, arqueológico e sócio-econômico.
As cartas temáticas são confeccionadas para cada compartimento ambiental
(tipos de solo, cobertura vegetal, drenagem, etc.). A sobreposição das cartas revela
as áreas onde os impactos do projeto seriam menores.
O método é útil para equacionamento de conflitos de usos e outras questões
de dimensionamento espacial, como a comparação de alternativas a serem
analisadas em um estudo de impacto ambiental.
Por outro lado, o método é limitado quanto à quantificação dos impactos e
pela impossibilidade de se introduzir na análise os fatores ambientais que não
podem ser mapeados.

4.3.2.6 Modelos de Simulação

São programas de computadores que tentam simular os diversos sistemas
ambientais de um projeto. É um método que pode introduzir a variável temporal para
considerar a dinâmica dos sistemas.
As

respostas

destes

programas

são

gráficos

que

representam

o

comportamento dos sistemas dentro de parâmetros definidos. Este tipo de método
foca o objetivo da pesquisa apenas nos fatores essenciais para a definição do seu
comportamento.
Deve ser evitado um número exagerado de medições ou análise de fatores,
pois cada simulação agrega complexidade ao modelo (método) e também pode
incluir erros. Portanto o modelo deve ser mantido de maneira simples, sem a
inclusão de complexidades desnecessárias.
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O seu objetivo é fornecer diagnósticos e prognósticos sobre a qualidade
ambiental dentro de uma determinada área de influência do projeto. Por ser um
método mais sofisticado e dispendioso que os demais, é utilizado geralmente para
projetos de grande porte.

4.3.3 Síntese dos métodos de AIA

Comparando os métodos apresentados, pode ser afirmado que nenhum
método para avaliação de impacto, necessariamente, é o melhor para ser usado em
todas as ocasiões, podendo, inclusive, serem combinados para tornar a avaliação
mais completa e exata. A escolha do método pode depender de vários fatores,
incluindo:

a) Tipo e tamanho do projeto.
b) Qual o objetivo da avaliação.
c) Localização do empreendimento.
d) A natureza dos impactos prováveis.
e) A experiência da equipe de AIA.
f) Os recursos disponíveis.
g) O tipo de envolvimento público no processo.
h) A experiência do empreendedor com o tipo de projeto e tamanho.

4.3.4 Avaliação da importância dos impactos ambientais

Segundo Sánchez (2008), a avaliação da importância dos impactos é uma
tarefa muito difícil, considerando o fato de que atribuir maior ou menor grau de
importância a uma alteração ambiental depende não só de um trabalho técnico, mas
também de um juízo de valor, apresentando assim, grande subjetividade.
Avaliar os impactos é uma forma de classificá-los, separando-os por grau de
importância e determinando em conseqüência, sua relevância. Dessa forma, os
estudos devem sempre explicitar os critérios de atribuição de importância adotados.
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4.3.4.1 Critérios de importância

Existem várias definições para a significância ou a importância de um
impacto. Segundo Beanlands (1993) apud Sánchez (2008), deveriam ser
considerados significativos os impactos que:

a) Afetem a saúde ou a segurança do homem.
b) Afetem a oferta ou a disponibilidade de empregos ou recursos à
comunidade local.
c) Afetem a média ou variância de determinados parâmetros ambientais
(significância estatística).
d) Modifiquem a estrutura ou a função dos ecossistemas ou coloquem em
risco espécies raras ou ameaçadas (significância ecológica).
e) O público considere importantes.

Outros critérios para avaliar a importância dos impactos ambientais são
sugeridos por Erickson (1994) apud Sánchez (2008):

a) Probabilidade de ocorrência (estimativas qualitativas ou quantitativas da
probabilidade de que o impacto ocorra).
b) Magnitude (estimativa qualitativa ou quantitativa do porte ou extensão do
impacto – o mesmo que previsão da magnitude do impacto).
c) Duração (período de tempo que o impacto, se ocorrer, deverá durar).
d) Reversibilidade (natural ou por intermédio da ação humana).
e) Relevância com respeito às determinações legais (existência de leis
locais, nacionais ou tratados internacional que se refiram ao tipo de
impacto ou elemento afetado).
f)

Distribuição

social

de

riscos

e

benefícios

(de

que

maneira

o

empreendimento impõe uma repartição desigual dos riscos e benefícios
ambientais).

Glasson, Therivel e Chadwick (1999) apud Sánchez (2008), sugerem que os
critérios para avaliação possam ser escolhidos entre:
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a) Magnitude do impacto.
b) Probabilidade de ocorrência do impacto.
c) Extensão espacial e temporal.
d) A possibilidade de recuperação do ambiente afetado.
e) A importância do ambiente afetado.
f)

O nível de preocupação pública.

g) Repercussões políticas.

A Resolução CONAMA n° 01/1986 estipula que a análise dos impactos deve
considerar os seguintes atributos:

a) Impactos benéficos ou adversos.
b) Impactos diretos ou indiretos.
c) Impactos imediatos, a médio ou longo prazo.
d) Impactos temporários ou permanentes.
e) Impactos reversíveis ou irreversíveis.
f) Propriedades cumulativas ou sinérgicas dos impactos.
g) Distribuição

dos

ônus

e

benefícios

sociais

decorrentes

do

empreendimento.

Essa regulamentação fornece apenas uma orientação sobre o entendimento
dos atributos. Uma interpretação de seu significado pode ser a seguinte:

Natureza ou Expressão: este atributo descreve o caráter positivo ou negativo
(benéfico ou adverso) de cada impacto.

Origem: trata-se da causa ou fonte do impacto, direto ou indireto. Impactos
diretos ou primários são aqueles que decorrem das atividades ou ações
realizadas pelo empreendedor ou por empresas por ele contratadas, ou que
por eles possam ser controladas. Impactos indiretos são aqueles que
decorrem de um impacto direto causado pelo empreendimento, ou seja, são
impactos de segunda ou terceira ordem, portanto, fazem parte de uma cadeia
de manifestações.
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Duração: impactos temporários são aqueles que só se manifestam durante
uma ou mais fases do projeto e que cessam na sua desativação, ou seja,
quando ocorrem em períodos de tempo claramente definidos, por exemplo,
apenas durante a fase de obras, como a degradação da qualidade do ar
devido à emissão de poluentes atmosféricos. Impactos permanentes
representam uma alteração definitiva de um componente do meio ambiente,
ou seja, são impactos que permanecem depois que cessa a ação que os
causou, como a degradação da qualidade do solo causada pela
impermeabilização devido à construção de uma edificação.

Escala Temporal: impactos imediatos ou de curto prazo são aqueles que
ocorrem simultaneamente à ação que os gera ou logo após a realização da
ação, podendo até desaparecer em seguida, por exemplo, a geração de ruído
e poeira na fase de construção de um empreendimento. Impactos a médio ou
longo prazo são os que ocorrem com uma certa defasagem em relação à
ação que os gera, como por exemplo, a modificação do regime de rios e a
incidência de doenças respiratórias causadas pela inalação de poluentes por
períodos prolongados.

Reversibilidade: este atributo é representado pela capacidade do sistema de
retornar ao seu estado anterior caso cesse a solicitação externa ou caso seja
implantada uma ação corretiva, revertendo as alterações provocadas sobre o
meio. O impacto é reversível quando for passível de adoção de medidas que
restabeleçam a condição ambiental pré-existente e irreversível quando a
alteração não possa ser revertida por ações de intervenção, isto é, controle
ou mitigação.

Cumulatividade e sinergismo: referem-se respectivamente à possibilidade dos
impactos se somarem ou se multiplicarem. Impactos cumulativos são aqueles
que se acumulam no tempo ou no espaço e resultam de uma combinação de
efeitos decorrentes de uma ou diversas ações.
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Magnitude: este atributo indica a intensidade do impacto em face de um
determinado fator ambiental ou área de ocorrência, sendo classificada de
modo qualitativo em pequena, média ou grande. O Quadro 1 ilustra, de forma
sintética, exemplos de critérios utilizados para a determinação da magnitude
dos impactos potenciais.

Classificação

Impactos sobre a Biota

Irrelevante

Nenhuma ou pequena alteração da Qualidade da Água.
Nenhum efeito sobre espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de
extinção.
Nenhuma alteração sobre o atual padrão de uso do solo (cobertura
vegetal) ou alterações localizadas de formações já degradadas.
Pouco ou nenhum efeito sobre a fauna local e/ou regional de um
modo geral.

Baixa

Pequena a média alteração da Qualidade da Água.
Pequeno efeito sobre espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de
extinção.
Desmatamento ou alteração de formações vegetais já alteradas
(vegetação secundária).
Perda de Biodiversidade da fauna em nível local.

Média

Média alteração da Qualidade da Água.
Interferência sobre a biota local, incluindo espécies endêmicas,
raras ou ameaçadas de extinção, sem, entretanto, o registro de
letalidade maciça, em nível regional.
Interferências significativas em formações secundárias e pequenas
alterações em formações primárias.

Alta

Grande alteração da Qualidade da Água.
Alteração direta na composição de espécies raras ou ameaçadas
de extinção.
Significativa perda de Biodiversidade da fauna em nível regional.
Interferências significativas em formações em bom estado de
conservação.

Quadro 1 – Exemplos de critérios utilizados na identificação da magnitude dos impactos
Fonte: EIA do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do
Nordeste Setentrional (2004).
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A abrangência espacial também pode ser mais um atributo utilizado na
classificação do grau de importância dos impactos previstos. O impacto é
considerado local quando sua manifestação afeta apenas a área sobre a qual
incidem as ações geradoras, e regional quando sua manifestação afeta toda a
região, além do local das ações geradoras.
Segundo Sánchez (2008), deve também se considerar que nem todos os
impactos identificados são de ocorrência certa, de modo que a probabilidade de
ocorrência é muitas vezes usada como mais um critério para avaliação.
Define-se como probabilidade de ocorrência o grau de incerteza acerca da
ocorrência de um impacto. Assim, os impactos podem ser classificados, por
exemplo, de acordo com a seguinte escala de probabilidade: certa, quando não há
incerteza sobre a ocorrência do impacto; alta, quando baseado em casos similares e
na observação de projetos semelhantes, estima-se que é muito provável que o
impacto ocorra; média, quando é pouco provável que se manifeste o impacto, mas
sua ocorrência não pode ser descartada; e baixa, quando é muito pouco provável a
ocorrência do impacto, mas mesmo assim, essa possibilidade não pode ser
desprezada.

4.3.4.2 Classificação dos impactos

Uma forma de classificar os impactos consiste em definir os atributos que
serão utilizados, estabelecer uma escala para cada um deles, a qual pode ser
numérica ou qualitativa, e combiná-los mediante um conjunto de regras lógicas.
A combinação pode ser feita com qualquer número de atributos. Por exemplo,
o Quadro 2 mostra o esquema de combinação de atributos usado em alguns
estudos de impacto ambiental pela Hydro-Québec, uma empresa canadense de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Nesse exemplo, a escala
dos atributos é dada por adjetivos que denotam intensidade (Sanchéz, 2008).
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MAGNITUDE OU INTENSIDADE
DURAÇÃO

EXTENSÃO
FRACA

MÉDIA

FORTE

MUITO
FORTE

Momentânea

Pontual

Fraca

Fraca

Fraca

Média

Momentânea

Local

Fraca

Fraca

Média

Média

Temporária

Pontual

Fraca

Fraca

Média

Média

Temporária

Local

Fraca

Fraca

Média

Forte

Momentânea

Regional

Fraca

Média

Média

Forte

Permanente

Pontual

Fraca

Média

Média

Forte

Temporária

Regional

Fraca

Média

Forte

Forte

Permanente

Local

Fraca

Média

Forte

Forte

Permanente

Regional

Média

Forte

Forte

Forte

Quadro 2 – Critérios para avaliar a importância de impactos ambientais
Fonte: Hydro-Québec, 1990 apud Sánchez (2008).

Também é usual a ponderação de atributos, procedimento através do qual
são arbitrados pesos a cada um dos atributos selecionados, que por sua vez são
descritos com a ajuda de uma escala numérica.
De acordo com sua importância para o critério de avaliação, os atributos mais
importantes recebem maiores pesos. A significância ou relevância é resultante da
soma ponderada (multiplicação do valor numérico de cada atributo por seu peso) e
uma escala para sua interpretação qualitativa deve ser estabelecida. Um exemplo de
arranjo de ponderação é mostrado no Quadro 3.
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Atributos / Pesos
Impacto

Magnitude

Reversibilidade

Probabilidade
de ocorrência

Enquadramento
legal

Significância
(soma
ponderada)

Impacto 1

3*5

1*5

3*2

5*3

41

Impacto 2

4*5

2*5

1*2

4*3

44

Impacto 3

2*5

2*5

1*2

2*3

28

Impacto 4

3*5

1*5

5*2

0*3

33

Pesos:
Magnitude = 5
Reversibilidade = 5
Probabilidade de ocorrência = 2
Enquadramento legal = 3

Escala de valores dos atributos:
peq. = 1; média = 2; grande = 3; muito grande = 4
reversível = 1; irreversível = 2
muito baixa = 1; baixa = 2; alta = 3; certa = 5
não há = 0; política da empresa = 2; projeto de norma legal = 4;
norma legal (lei, decreto, resolução, portaria, etc.) = 5

Escala de significância:
Pequena = 0 a 20; média = 21 a 35; grande = 36 a 55

___________________________________________________________________
Quadro 3 – Exemplo de ponderação de atributos
Fonte: Sanches (2008).

Outros exemplos são mostrados nos Quadros 4, 5, 6 e 7, através dos quais
os impactos no EIA do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional foram classificados mediante a atribuição de
valores segundo seus atributos e pelo estabelecimento de uma escala qualitativa
para interpretação de sua relevância.

Atributo

Valor atribuído igual a 2

Valor atribuído igual a 1

direta

indireta

Duração

permanente

temporária

Temporalidade

curto prazo

longo prazo

Reversibilidade

irreversível

reversível

regional

local

Forma

Abrangência

Quadro 4 – Valores objetivos atribuídos aos impactos segundo seus atributos
Fonte: EIA do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do
Nordeste Setentrional (2004).
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Magnitude

Valor atribuído

Alta

4

Média

3

Baixa

2

Irrelevante

1

Quadro 5 – Valores objetivos atribuídos a magnitude dos impactos ambientais
Fonte: EIA do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do
Nordeste Setentrional (2004).

Probabilidade

Valor atribuído

Alta

3

Média

2

Baixa

1

Quadro 6 – Valores objetivos atribuídos a probabilidade dos impactos ambientais
Fonte: EIA do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do
Nordeste Setentrional (2004).

Faixa

Classificação

5 a < 20

Muito Pequena – MP

20 a < 40

Pequena – P

40 a < 60

Média – M

60 a < 90

Grande – G

90 a 120

Muito Grande – MG

Quadro 7 – Classificação da relevância, segundo o valor absoluto do produto obtido na
matriz ambiental
Fonte: EIA do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do
Nordeste Setentrional (2004).

O Quadro 8 apresenta a conceituação dos atributos e a definição dos
parâmetros de valoração adotada pela empresa de consultoria ambiental Geoconsult
no Relatório Ambiental Simplificado (RAS), elaborado para o empreendimento eólico
da empresa Petrobrás – Petróleo Brasileiro, denominado UEE Mangue Seco 3 no
município de Guamaré, Rio Grande do Norte.
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Atributos
CARÁTER
Expressa a alteração ou
modificação gerada por
uma ação do
empreendimento
proposto sobre um dado
componente ou fator
ambiental por ela
afetado.

MAGNITUDE
Expressa a extensão do
impacto, na medida em
que se atribui uma
valoração gradual às
variações que a ação
poderá produzir num
dado componente ou
fator ambiental por ela
afetado.

IMPORTÂNCIA
Estabelece a significância
ou o quanto cada impacto
é importante na sua
relação de interferência
com o meio ambiente, e
quando comparado a
outros impactos.

Parâmetros de Avaliação

Símbolo

BENÉFICO ou POSITIVO
Quando o efeito gerado for positivo para o fator
ambiental considerado.

+

ADVERSO ou NEGATIVO
Quando o efeito gerado for negativo para o fator
ambiental considerado.

-

PEQUENA
Quando a variação no valor dos indicadores for
inexpressiva, inalterando o fator ambiental considerado.

MP

MÉDIA
Quando a variação no valor dos indicadores for
expressiva, porém sem alcance para descaracterizar o
fator ambiental considerado.

MM

GRANDE
Quando a variações no valor dos indicadores for de tal
ordem que possa levar à descaracterização do fator
ambiental considerado.

MG

NÃO SIGNIFICATIVA
A intensidade da interferência do impacto sobre o meio
ambiente e em relação aos demais impactos não implica
em alteração da qualidade de vida.

IN

MODERADA
A intensidade do impacto sobre o meio ambiente e em
relação aos outros impactos assume dimensões
recuperáveis, quando adverso, para a queda da
qualidade de vida, ou assume melhoria da qualidade de
vida, quando benéfico.

IM

SIGNIFICATIVA
A intensidade da interferência do impacto sobre o meio
ambiente e junto aos demais impactos acarreta, como
resposta, perda da qualidade de vida, quando adverso,
ou ganho, quando benéfico.

IS

57

Atributos

DURAÇÃO
É o registro de tempo de
permanência do impacto
depois de concluída a
ação que o gerou.

CONDIÇÃO OU
REVERSIBILIDADE
Delimita a reversibilidade
do impacto ambiental em
conseqüência da ação
que o gerou.

ORDEM
Estabelece o grau de
relação entre a ação
impactante e o impacto
gerado ao meio
ambiente.

Parâmetros de Avaliação

Símbolo

CURTA
Existe a possibilidade da reversão das condições
ambientais anteriores à ação, num breve período de
tempo, ou seja, que imediatamente após a conclusão da
ação, haja a neutralização do impacto por ela gerado.

DC

MÉDIA
É necessário decorrer certo período de tempo para que
o impacto gerado pela ação seja neutralizado.

DM

LONGA
Registra-se um longo período de tempo para a
permanência do impacto, após a conclusão da ação que
o gerou. Neste grau, serão também incluídos aqueles
impactos cujo tempo de permanência, após a conclusão
da ação geradora, assume um caráter definitivo.

DL

REVERSÍVEL
Quando cessada a ação que gerou a alteração, o meio
afetado pode retornar ao seu estado primitivo.

RR

IRREVERSÍVEL
Quando cessada a ação que gerou a alteração, o meio
afetado não retornará ao seu estado anterior.

RI

DIRETA
Resulta de uma simples relação de causa e efeito,
também denominado impacto primário ou de primeira
ordem.

OD

INDIRETA
Quando gera uma reação secundária em relação à ação
ou, quando é parte de uma cadeia de reações também
denominada de impacto secundário ou de enésima
ordem, de acordo com a situação na cadeia de reações.

OI
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Atributos

TEMPORALIDADE
Expressa a interinidade
da alteração ou
modificação

ESCALA
Refere-se à grandeza do
impacto ambiental em
relação à área geográfica
de abrangência.

Parâmetros de Avaliação

Símbolo

TEMPORÁRIO
Quando o efeito gerado apresentar um determinado
período de duração.

TT

PERMANENTE
Quando o efeito gerado for definitivo, ou seja, perdure
mesmo quando cessada a ação que o gerou.

TP

CÍCLICO
Quando o efeito esperado apresenta uma sazonalidade
de ocorrência.

TC

LOCAL
Quando a abrangência do impacto ambiental restringirse unicamente a área de influência direta onde foi
gerada a ação.

EL

REGIONAL
Quando a ocorrência do impacto ambiental for mais
abrangente, estendendo-se para além dos limites
geográficos da área de influência direta do projeto.

ER

Quadro 8 – Conceituação dos atributos e definição dos parâmetros de valoração
Fonte: RAS da UEE Mangue Seco 3 – Petróleo Brasileiro S.A; Geoconsult Consultoria,
Geologia e Meio Ambiente Ltda.; Guamaré, RN (2009).

Conforme foi mostrado nesta seção, existem várias formas de classificar os
impactos ambientais de um empreendimento. Os atributos e a forma de valorá-los,
de modo a melhor caracterizar sua relevância, devem ser definidos conforme o caso,
dependendo de fatores, tais como, atividade, porte, localização e objetivo da
avaliação, entre outros.
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5 METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS EM
PROJETOS EÓLIO-ELÉTRICOS

O trabalho propõe a adaptação de métodos existentes (espontâneos,
listagens de controle e matrizes, conforme apresentado anteriormente), de aplicação
geral a qualquer obra ou atividade passível de gerar algum tipo de impacto
ambiental, resultando em uma matriz de interação adequada para a avaliação dos
impactos ambientais em projetos de usinas de geração eólio-elétricas.
Vale ressaltar que não é objeto deste trabalho abordar questões relativas ao
diagnóstico dos meios - físico, biótico e antrópico - das áreas de influência, mesmo
porque, conforme explicitado anteriormente, a metodologia proposta poderá ser
utilizada para qualquer central geradora eólica em superfície terrestre, devendo ser
adequada no tocante à valoração dos atributos para determinação da relevância dos
impactos ambientais, de acordo com as características do local de implantação do
empreendimento, respeitando as exigências e restrições legais e ambientais das
áreas.
Tendo em vista que a geração de energia elétrica a partir de fonte eólica é
relativamente recente no país, diferentemente de outras fontes convencionais e já
consolidadas, e ainda, considerando a escassez de material técnico sobre o
assunto, este trabalho pretende abordar a questão de forma preliminar e assim
sendo, contém limitações, devendo ser encarado como um embrião para estudos
complementares de maior complexidade.
Preliminar e sinteticamente, as principais características de uma central
geradora eólica em superfície terrestre genérica são apresentadas de forma a situar
o campo de aplicação da metodologia proposta.
Os procedimentos da análise dos impactos ambientais para sistematizar sua
identificação e avaliação – qualitativa e quantitativa - desenvolvem-se em três
etapas:

1. Identificação dos fatores geradores de impactos ambientais, ou seja,
atividades associadas ao planejamento, implantação e operação do
empreendimento que podem gerar impactos.
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2. Identificação dos aspectos ambientais, ou seja, os mecanismos através dos
quais ocorrem os impactos.

3. Identificação, análise e avaliação dos impactos ambientais decorrentes do
empreendimento.

Uma vez identificados os fatores ou atividades impactantes e os aspectos
ambientais conforme os meios afetados (físico, biótico e antrópico), elaboram-se as
listagens dos impactos ambientais por fases (planejamento, implantação e
operação).
Na seqüência, os atributos são definidos e estabelecidos critérios de
valoração para serem utilizados na matriz de interação proposta para avaliação dos
impactos ambientais de uma central de geração eólica em superfície terrestre.

5.1 Características principais de uma central geradora eólica em superfície terrestre
genérica

O projeto de uma central geradora eólica em superfície terrestre,
resumidamente, envolve a construção das fundações das torres, montagem dos
aerogeradores, a construção de infra-estrutura – acessos e prédios – e instalações
elétricas, incluindo subestações.
O arranjo da central eólica leva em consideração as direções dos ventos
predominantes do local para minimizar a interferência entre os rotores eólicos. A
disposição das máquinas também otimiza as instalações elétricas internas.
Uma subestação de saída da central eólica faz sua conexão com o sistema
elétrico existente, através de linhas de transmissão até uma subestação coletora do
SIN.
Os aerogeradores podem ser instalados em torres metálicas tubulares, com
guindastes móveis, como no caso da Figura 13. As torres também podem ser de
concreto, nesse caso, existem várias possibilidades de produção, dentre outras, a
construção de torres feitas de partes prontas de concreto protendido, sendo que tais
partes individuais são colocadas umas sobre as outras e então são escoradas. A
fundação da torre é executada em concreto e fica enterrada no subsolo.
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Figura 13 – Instalação das torres - Paracuru - CE
Fonte: Suzlon (2008).

Os aerogeradores podem ser dispostos em fileiras, conforme mostrado na
Figura 14, mantendo-se uma determinada distância lateral e entre fileiras. Nesse
caso, normalmente o distanciamento lateral é de 3 vezes o diâmetro do rotor, e entre
fileiras é de 5 vezes o diâmetro do rotor.
Os arranjos dos aerogeradores podem também obedecer a determinados
padrões geométricos que visam minimizar os efeitos de um conjunto de
aerogeradores sobre outros. Dessa forma, os padrões de espaçamento entre eles
são dependentes do relevo do terreno e do perfil de vento quanto à sua direção
predominante.
Em áreas onde o vento apresenta elevadas variações em sua direção, os
aerogeradores são espaçados de tal forma que a distância entre eles fica em torno
de 8 a 10 vezes o diâmetro do rotor.
O layout da central eólica deve prever os acessos internos aos
aerogeradores.
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Figura 14 – Parque Eólico Paracuru - CE
Fonte: Giberti (2008).

Os aerogeradores são conectados através de ramais alimentadores a uma
subestação elevadora, denominada Subestação de Saída da Central Eólica,
conforme Figura 15. Todos os cabos elétricos de interligação internos da central
eólica são acondicionados em compartimentos subterrâneos.

Figura 15 – Parque Eólico Paracuru – CE
Fonte: Giberti (2008).
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5.2 Identificação dos fatores ou atividades impactantes
Os fatores geradores de impactos consistem nas ações e obras necessárias
para instalação e operação de uma central eólica, por isso, considerados como
variáveis dependentes do empreendimento, uma vez que se vinculam à sua
natureza, porte e localização.
Para apoiar a identificação das repercussões das ações sobre o ambiente, a
discriminação

dos

fatores

geradores

dar-se-á

conforme

as

etapas

do

empreendimento em que ocorrem.
As listagens a seguir contemplam os principais fatores geradores de impactos
ambientais relacionados a uma central geradora eólica, identificados a partir da
observação de casos e objetos de análise da autora (MEDEIROS, 2009).

5.2.1 Fatores geradores de impactos da fase de planejamento
Esta é a etapa do empreendimento em que se desenvolvem as ações iniciais
e os estudos preliminares, que são, basicamente:

1. Caracterização eólica da região.
2. Levantamento topográfico.
3. Realização de estudos geotécnicos e hidrogeológicos.
4. Elaboração do Projeto de Engenharia.
5. Divulgação do empreendimento.

5.2.2 Fatores geradores de impactos da fase de instalação

Na etapa de instalação são realizadas as principais intervenções físicas na
área do empreendimento, tais como:

1. Tráfego de veículos automotivos.
2. Transporte dos componentes dos aerogeradores.
3. Construção e/ou melhoria das vias de acesso.
4. Terraplenagem.
5. Limpeza e preparação dos terrenos.
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6. Implantação do sistema de drenagem.
7. Instalação do canteiro de obras.
8. Usina de concreto.
9. Construção das fundações.
10. Edificações civis.
11. Montagem das torres.
12. Montagem dos aerogeradores.
13. Cabeamento elétrico-eletrônico.
14. Geração de efluentes domésticos.
15. Geração de resíduos sólidos domésticos e de construção civil.
16. Desmobilização do canteiro de obras e limpeza geral.

5.2.3 Fatores geradores de impactos da fase de operação

Esta é a etapa em que o empreendimento passa a funcionar, resultando na
geração de energia, sendo as principais atividades geradoras de impactos:

1. Tráfego de veículos automotivos.
2. Manutenção das vias de acesso.
3. Funcionamento da central geradora eólica.

5.3 Identificação dos aspectos ambientais

A norma ISO 14.001 introduziu o termo aspecto ambiental, cuja definição é:
―elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode
interagir com o meio ambiente‖ (BITAR, 2007).
Exemplificando, situações tipicamente descritas como aspectos ambientais
são a emissão de poluentes e a geração de resíduos. Produzir efluentes líquidos,
poluentes atmosféricos, resíduos sólidos, ruídos ou vibrações não é o objetivo das
atividades humanas, mas esses aspectos estão indissociavelmente ligados aos
processos produtivos.
Segundo Sánchez (2008), aspecto ambiental pode ser entendido como o
mecanismo através do qual uma ação humana causa um impacto ambiental.

65

Baseado em analogia com projetos similares (GEOCONSULT, 2009;
MEDEIROS, 2009; PLANOAMBIENTAL 2008), os aspectos ambientais considerados
mais relevantes para análise dos impactos de uma central eólica, são descritos a
seguir, conforme os componentes do ambiente – físico, biótico e antrópico –
passíveis de sofrer alterações.

5.3.1 Aspectos relacionados ao meio físico

Dentre os aspectos relacionados ao meio físico, são identificados como os
mais relevantes:

1. Relevo e solos: correspondem aos aspectos de alterações na topografia e
cobertura superficial dos solos, decorrentes das intervenções necessárias à
preparação dos terrenos para implantação da casa de controle de operações,
instalação dos aerogeradores, canteiro de obras e usina de concreto,
construção das vias de acesso para as jazidas e bota foras, modificação do
escoamento superficial das águas pluviais e aumento da erosão.

2. Recursos Hídricos: são aqueles que correspondem ao aumento da carga de
sedimentos e assoreamento de corpos d’água em razão dos serviços de
terraplenagem.

3. Qualidade do ar: são os aspectos que correspondem à emissão de
particulados proveniente das ações de terraplenagem e emissão de gases de
combustão

decorrentes

da

movimentação

de

veículos

na

fase

de

implantação.

4. Níveis de ruído: são aqueles que correspondem à utilização de máquinas e
veículos na realização das obras civis e montagem, e pela operação dos
aerogeradores.
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5.3.2 Aspectos relacionados ao meio biótico

Os aspectos ambientais mais relevantes relacionados ao meio biótico são:

1. Cobertura vegetal e fauna: devido à supressão da vegetação, fuga da fauna e
riscos de acidentes com animais.

2. Áreas protegidas: devido à potencialidade de intervenção em áreas
protegidas como Áreas de Preservação Permanente.

5.3.3 Aspectos relacionados ao meio antrópico

No meio antrópico, os aspectos mais relevantes são:

1. População e qualidade de vida: pela geração de expectativas à população,
principalmente pela possibilidade de geração de empregos, e pela sobrecarga
sobre os serviços de infra-estrutura.

2. Sistema viário local e regional: pelo aumento de tráfego de veículos que irão
se somar aos fluxos já existentes.

3. Economia regional: pelo aumento das receitas fiscais, aumento de emprego e
renda, valorização das terras, e redução dos custos com saúde pública, uma
vez que minimiza problemas associados ao aumento da poluição do ar como
mortes prematuras, emergências médicas, problemas respiratórios, etc.

4. Patrimônio histórico e cultural: devido à interferência em potenciais sítios
arqueológicos, e alteração da paisagem.

As figuras a seguir apresentam as principais atividades da fase de instalação
de uma central geradora eólica, evidenciando os respectivos aspectos ambientais
associados.
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As Figuras 16 e 17 mostram a atividade de terraplenagem que pode estar
associada a distintos aspectos ambientais, tais como, alterações na topografia e na
cobertura superficial dos solos, modificação do escoamento superficial das águas
pluviais, emissão de material particulado, perda e/ou fragmentação da cobertura
vegetal, alteração ou destruição de sítios de interesse arqueológico, entre outros.

Figura 16 – Terraplenagem, Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).
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Figura 17 – Terraplenagem, Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).

As Figuras 18, 19 e 20 mostram as atividades relativas a obras de
pavimentação dos acessos externos e internos de uma central geradora eólica. Tais
atividades podem estar associadas aos mesmos aspectos ambientais mencionados
na atividade de terraplenagem.

Figura 18 – Obras de pavimentação; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).
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Figura 19 – Obras de pavimentação; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).

Figura 20 – Obras de pavimentação; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008)
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A Figura 21 mostra atividades relativas à instalação do sistema de drenagem,
necessário para a área onde a central geradora eólica será implantada. Tais
atividades estão associadas, principalmente, ao aspecto ambiental modificação do
escoamento superficial das águas pluviais.

Figura 21 – Execução da drenagem; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).

As Figuras 22 e 23 a seguir mostram uma usina de concreto, necessária para
a implantação da central geradora eólica, em conseqüência, tanto as atividades
relativas a instalação, bem como as relativas a operação da usina de concreto, estão
associadas a aspectos ambientais de interesse no estudo, tais como, alterações na
topografia e na cobertura superficial dos solos, emissão de material particulado,
emissão de ruídos, perda e/ou fragmentação da cobertura vegetal, entre outros.
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Figura 22 – Usina de concreto; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).

Figura 23 – Usina de concreto; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).
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As Figuras 24, 25 e 26 mostram as atividades relativas às obras de execução
das fundações das bases dos aerogeradores, como escavações e estaqueamento,
que no caso ilustrado, é da modalidade hélice contínua. Tais atividades podem estar
associadas aos mesmos aspectos ambientais mencionados na atividade de
terraplenagem.

Figura 24 – Escavações para fundação; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).
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Figura 25 – Estaqueamento de hélice contínua; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).

Figura 26 – Estaqueamento de hélice contínua; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).
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As Figuras 27, 28 e 29 mostram as atividades relativas a execução da
concretagem para regularização da base dos aerogeradores.
Na seqüência, as Figuras 30 e 31 ilustram a montagem das torres, seguidas
de nova etapa de concretagem para a execução das sapatas, conforme Figuras 32,
33 e 34. Os aspectos ambientais associados às atividades de concretagem já foram
descritos quando mencionamos a usina de concreto.

Figura 27 – Concreto de regularização; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).
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Figura 28 – Concreto de regularização; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).

Figura 29 – Concreto de regularização; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).
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Figura 30 – Montagem das torres; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).

Figura 31 – Montagem das torres; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).
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Figura 32 – Concretagem das sapatas; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).
]

Figura 33 – Concretagem das sapatas; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).
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Figura 34 – Sapatas; Paracuru - CE
Fonte: Cortez Engenharia (2008).

5.4 Identificação, análise e avaliação dos impactos ambientais

A partir da identificação das atividades que podem gerar impactos e dos
aspectos ambientais envolvidos, uma descrição dos impactos ambientais associados
a uma central geradora eólica em superfície terrestre é apresentada na seqüência,
segundo a etapa do empreendimento em que esses ocorrerão.

5.4.1 Impactos ambientais da fase de planejamento

Em geral os impactos negativos identificados nesta fase não são muito
significativos, sendo inclusive, de fácil mitigação como demonstrado a seguir. Por
outro lado, nesta fase evidenciam-se alguns impactos de natureza positiva.
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5.4.1.1 Geração de expectativas na população local

A implantação de um empreendimento requer a realização de estudos e
levantamentos preliminares, podendo atrair a atenção da população e, desse modo,
criar expectativas e dúvidas em relação aos projetos a serem implantados. Dentre as
principais expectativas, pode-se mencionar: a criação de novos empregos; impactos
ao meio ambiente; o aumento do risco de acidentes; e a possibilidade de atração de
população para o entorno do empreendimento.
As principais ações geradoras deste impacto são: o planejamento da
implantação das intervenções, o detalhamento dos projetos (levantamentos e
estudos) e a delimitação das áreas das obras, além da própria divulgação do
empreendimento na região.
A expectativa relacionada à criação de empregos poderá ser frustrada, caso a
mão-de-obra local não seja qualificada para a empreitada, ficando assim, sem
auferir os benefícios e rendimentos que podem advir com a geração de novos
empregos.

5.4.1.2 Criação de acervo técnico

A fase de estudos e levantamentos preliminares visando posterior elaboração
dos projetos contempla uma série de ações, como a caracterização eólica da região,
levantamento topográfico, estudos geotécnicos e hidrogeológicos, entre outras. Os
dados resultantes dessas ações se constituem em acervo técnico para posteriores
estudos de evolução ambiental da região do projeto e também para nortear as ações
de monitoramento ambiental.
O levantamento do potencial eólico local é vital para a verificação da
viabilidade do empreendimento e definição do seu fator de capacidade, ou seja, a
eficiência na produção de energia elétrica. É realizado mediante a instalação de
torres anemométricas para medição da direção e velocidade dos ventos, por um
determinado período, normalmente não inferior a 12 meses. Pode se caracterizar
essa base de dados eólicos da região como um impacto positivo da fase de
planejamento do empreendimento, não somente pela constituição de um acervo
técnico para estudos posteriores, mas também pela aquisição de equipamentos e
serviços especializados, gerando emprego e renda.
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A realização do levantamento topográfico somente gera impactos adversos
caso seja necessária abertura de picadas, implicando em corte de vegetação, além
do que, esta fase de campo é de curta geração e envolve pequeno número de
profissionais,

minimizando

as

intervenções

diretas.

Por

outro

lado,

este

levantamento fornece parâmetros para a elaboração de um arranjo espacial da
central eólica que privilegie as condições do relevo original, minimizando impactos
adversos, e ainda, serve de base cartográfica para a elaboração de outros estudos
mais abrangentes, como a elaboração do zoneamento ambiental da área.
Durante a execução das sondagens para a caracterização geotécnica do
terreno nos locais onde serão implantadas as torres, poderão ocorrer pequenas
vibrações no terreno e a geração de ruídos, causando algum desconforto ambiental,
mas a abrangência desses impactos é limitada apenas às áreas de intervenções
diretas e é de curta duração. Os resultados dessas ações, no entanto, são
importantes para definição das áreas a serem efetivamente ocupadas e também
para definição da melhor técnica a ser empregada para a construção das fundações.
Para a caracterização hidrogeológica, são realizados ensaios de absorção do
solo através de escavações de pequenas valas no terreno, sendo depois reaterradas
e niveladas, de modo a evitar a ocorrência de acidentes com pessoas e animais, ou
mesmo que se transformem em focos de processos erosivos. Os resultados de tais
ensaios servem de base para indicação do sistema mais adequado de disposição
dos efluentes domésticos e de escoamento da drenagem superficial da área.
Os estudos preliminares possibilitam ainda que a central eólica tenha uma
concepção e arranjo geral que contemple também os fatores estéticos da região,
buscando inserir a paisagem do empreendimento no contexto do entorno, atenuando
as adversidades e maximizando os benefícios do empreendimento.
Em suma, além dos impactos decorrentes da criação de acervo técnico serem
positivos em si, norteiam a adoção de melhores projetos que minimizem os impactos
da obra e da futura operação do empreendimento.

5.4.2 Impactos ambientais da fase de instalação

Na fase de instalação de uma central eólica é que são identificados ou
previstos o maior número de impactos ambientais de caráter adverso decorrentes
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das intervenções físicas na área do empreendimento, porém, na sua grande maioria,
de curta duração, como a seguir descrito.

5.4.2.1 Alteração da qualidade do ar

A movimentação de máquinas e veículos na área, bem como nas vias
externas de acesso e no seu entorno, a operação de equipamentos, as atividades de
preparação do terreno e realização de escavação e aterro irão provocar a emissão
de poluentes na atmosfera resultante da queima de combustíveis, bem como a
ressuspensão do material particulado depositado nas vias e superfícies das áreas
das obras.
Como o material particulado assim gerado apresenta uma granulometria
grosseira, sua deposição (área de impacto) deve ocorrer muito perto da fonte, não
afetando com significância a população trabalhadora nas obras e seu entorno.
A instalação de canteiro de obras e da usina de concreto, bem como a
construção das vias de acesso para jazidas e bota foras externos, se for o caso,
também provocam a emissão de material particulado na atmosfera.
Com relação às emissões devidas à queima de combustíveis no maquinário e
veículos, embora com potencial para atingir os trabalhadores por seu estado físico
(gases e particulados finos), o potencial de impacto é função das quantidades
queimadas e também deve ser considerada a dispersão desses poluentes,
normalmente facilitada pela ação constante dos ventos.

5.4.2.2 Aumento da poluição sonora

Na fase de implantação do empreendimento, a movimentação de veículos e a
operação de máquinas diversas gerarão ruídos equivalentes à sonoridade de um
ambiente em obras lineares de uma construção civil, gerando desconforto aos
trabalhadores da obra.
Caso haja vizinhança próxima, esses receptores sofrerão os incômodos
devidos ao aumento da poluição sonora inerente às atividades acima descritas.
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5.4.2.3 Alteração do regime de escoamento superficial

Para a implantação das estruturas pertinentes às obras, será necessária a
abertura e ou a adequação de acessos, remoção da vegetação existente, limpeza e
regularização do terreno, sendo desenvolvidas atividades de terraplenagem com a
execução de aterros e eventuais escavações para trocas de solo. Essas atividades
irão ocasionar alterações nos atuais sistemas de escoamento das águas superficiais
nessas áreas.
A remoção da cobertura vegetal seguida de terraplenagem, com a
conseqüente exposição dos solos, irá reduzir o tempo de retenção das águas
pluviais e de sua infiltração, aumentando o escoamento superficial e promovendo a
instalação de processos erosivos.
Com o aumento do escoamento e da energia de transporte a ele associada,
os materiais oriundos da erosão irão se concentrar nos pontos baixos,
representados pelas drenagens, promovendo seu assoreamento.
Os processos erosivos e de assoreamento podem ser acentuados durante as
obras e cessarem durante a operação da central geradora eólica.

5.4.2.4 Alteração da qualidade do solo pelo aumento da erosão

Os processos erosivos irão se instalar sobre as superfícies expostas do
terreno e dos aterros, quando estes estiverem desprovidos de cobertura vegetal.
Na fase de implantação, as superfícies das áreas das obras civis e do sistema
viário interno estarão submetidas à ação mecânica das águas das chuvas ficando
sujeitas, portanto, à instalação de processos erosivos. Esses processos estarão
diretamente associados às ocorrências de assoreamento, pois representam sua
principal fonte de fornecimento de material.
Assim, a geração de energia a partir da fonte eólica apresenta baixíssima
incidência na erodibilidade, em comparação à outras fontes de energia, já que não
implica em grandes movimentos de terra.
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5.4.2.5 Perda ou fragmentação de vegetação

As áreas de intervenção para implantação de uma central geradora eólica são
mínimas, quando comparadas a outros processos de geração de energia,
considerando a necessidade de se manter um distanciamento entre os
aerogeradores, conforme já apresentado na seção 5.1.
Numa central geradora eólica as áreas de intervenções representam menos
de 5% da área total, portanto, mesmo havendo necessidade de suprimir vegetação
para a instalação das bases dos aerogeradores e acessos internos, este impacto
não costuma ter grande relevância, a não ser em áreas com maior fragilidade
ambiental.
5.4.2.6 Alteração de habitat’s da fauna terrestre

A circulação de equipamentos no local e o trânsito dos trabalhadores
resultarão em impactos de perturbação à fauna, podendo ocorrer fuga de animais
para áreas de entorno mais tranqüilas, causando uma instabilidade temporária, a
qual poderá ser atenuada por barreiras naturais, especialmente vegetação. Por outro
lado, a vegetação extraída poderá constituir-se em barreira física para a fauna.
A redução de habitat’s em função da fragmentação das unidades biológicas
diretamente atingidas com a implantação do empreendimento também é um impacto
previsto.
Pelos mesmos motivos expostos na seção 5.4.2.5, este impacto também não
deve ser de grande relevância, com a mesma ressalva, ou seja, a não ser em áreas
com maior fragilidade ambiental.

5.4.2.7 Alteração ou perda de sítios arqueológicos

Se a central geradora eólica for implantada numa área arqueologicamente
desconhecida ou pouco conhecida, poderá ocorrer o comprometimento ou mesmo a
perda de sítios arqueológicos, quando da execução das obras.
As maiores perturbações são decorrentes das escavações, remobilização de
terras, áreas de empréstimo, etc., podendo alterar a disposição dos indícios
arqueológicos inseridos na matriz sedimentar, destruindo suas estruturas. A
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movimentação de máquinas e pessoal também pode revolver as camadas
superficiais do solo, perturbando a integridade dos vestígios culturais.
Portanto, a realização prévia de um diagnóstico arqueológico e histórico deve
ser realizada e submetida à aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN). Caso seja evidenciada a potencialidade da existência de
vestígios arqueológicos, prospecções interventivas deverão ser realizadas para
confirmação, e se necessário, deve se proceder ao resgate dos bens.

5.4.2.8 Pressão sobre o tráfego local

Devido ao aumento do tráfego de veículos durante as obras de implantação,
acarretando uma sobrecarga no sistema viário local.
O transporte de equipamentos para uma central geradora eólica requer a
elaboração de um plano de transporte, tendo em vista o grande porte dos
aerogeradores e seus componentes. Se o sistema viário não for adequado, é
necessário que seja adaptado ou ampliado.

5.4.2.9 Aumento da oferta de empregos

A oferta será diferenciada, tanto quantitativa como qualitativamente, e como
conseqüência irá demandar novas especializações nos vários níveis profissionais,
acarretando valores variados de remuneração, acompanhando o mercado regional.
Apesar do caráter positivo, este impacto é temporário, já que a operação de
uma central eólica requer poucos profissionais, sendo expressivo apenas na fase de
implantação.

5.4.3 Impactos ambientais da fase de operação

Por ser tratar de empreendimento de geração de energia de fonte renovável
que não utiliza água como elemento motriz, nem como fluido refrigerante, não utiliza
combustíveis fósseis, não produz emissões atmosféricas, efluentes líquidos ou
resíduos, e nem produz geração de gases de efeito estufa, os impactos ambientais
identificados nesta fase são mínimos em comparação aos impactos ambientais
devidos à geração de energia de outras fontes, como veremos a seguir.
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5.4.3.1 Mortalidade da avifauna

A morte de pássaros por colisão com a torre ou com as pás do rotor tem sido,
ao longo da história da indústria eólio-elétrica, o principal tema de debates entre os
defensores dessa tecnologia e ambientalistas.
As aves ocasionalmente poderão colidir com os aerogeradores, como
freqüentemente colidem também com outras estruturas postas em sua rota de
deslocamento, com as quais têm dificuldade de visualização, tais como torres de alta
voltagem, mastros e janelas de edifícios. Os pássaros também são abatidos por
vários outros motivos, entre eles o tráfego de veículos em auto-estradas e as
caçadas.
Segundo Silva (2006), estudo feito nos Países Baixos e na Califórnia mostra
que as mortes de pássaros por colisão com aerogeradores encontram-se em índices
muito abaixo daqueles resultantes da prática da caça, colisão com linhas de
transmissão e tráfego de veículos.
A Figura 35 mostra que a mortalidade de pássaros por colisão nos
aerogeradores não é expressiva se comparada com outras atividades humanas.
Para cada 10.000 pássaros mortos por atividades antropogênicas, menos de uma
morte é causada por aerogeradores (Erickson et al., 2002 apud EERE, 2008).
Outros estudos comprovam que a mortalidade de pássaros em função de
aerogeradores é pequena e isolada, como na Espanha, onde os mesmos foram
instalados numa rota de migração de pássaros. Entretanto, distúrbios na proliferação
e descanso de pássaros podem causar impactos em regiões costeiras (EUREC
Agency, 2002 apud INATOMI, 2005).
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Figura 35 – Causas antropogênicas de mortalidade de pássaros (por 10.000 pássaros
mortos)
Fonte: Erickson et al. (2002).

Fora das rotas de migração, os pássaros raramente são incomodados pelos
aerogeradores. Estudos com radares em Tjaereborg, Dinamarca, mostram que no
local onde foi instalado um aerogerador de 2 MW, com 60 m de diâmetro de rotor, os
pássaros tendem a mudar suas rotas de vôo entre 100 a 200 m, passando por cima
ou ao redor da torre, em distâncias seguras. Esse comportamento foi observado
independente do horário do dia ou estação climática. Na Dinamarca também foi
constatada a existência de inúmeros ninhos de falcões construídos na parte superior
das torres (ELLIOT, 2000 apud TERCIOTE, 2002).
Estudos feitos pelo Ministério do Meio Ambiente Dinamarquês são taxativos
em afirmar que há maiores riscos de colisão de pássaros em linhas de transmissão
do que em aerogeradores. Mesmo assim, especialistas recomendam que sejam
amplamente estudados os efeitos dos aerogeradores em regiões nas quais a
presença de aves seja mais intensa ou esteja situada na rota de migração de
determinadas espécies, bem como em áreas de proteção e preservação de espécies
em extinção (EWEA, 1997 apud SILVA, 2006, cap.4, p. 234).
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5.4.3.2 Alteração do ambiente sonoro

Durante a década de oitenta e início da década de noventa, o impacto sonoro
foi um obstáculo à disseminação da energia eólica. O desenvolvimento tecnológico
nos últimos anos, juntamente com as novas exigências de um mercado crescente e
promissor, promoveram um avanço significativo na diminuição dos níveis de ruído
produzido pelos aerogeradores,

que está relacionado a fatores como a

aleatoriedade do seu funcionamento e a variação da freqüência do ruído, uma vez
que este é diretamente proporcional à velocidade de vento incidente (Tolmasquim,
2004).
Segundo Silva (2006), os ruídos gerados são produzidos pelo movimento das
pás através do ar, pelo movimento de troca nas engrenagens dentro da caixa de
transmissão, além do barulho gerado pelo movimento do gerador elétrico. As atuais
centrais geradoras eólicas reduziram seus níveis de emissão de ruído através de
diversas ações, tais como intervenções feitas no desenho das pás, adoção de novas
tecnologias de controle de velocidade, uso de geradores múltiplos e eliminação da
caixa de multiplicação.
Nenhuma paisagem é sempre silenciosa por absoluto; por exemplo, as aves e
atividades humanas emitem som e as velocidades do vento superiores à faixa de 4 a
7 m/s e outros barulhos cobrem gradualmente qualquer potencial sonoro dos
aerogeradores; e isto também faz com que a medição exata do som dos
aerogeradores seja muito difícil.
Os ruídos produzidos pelos aerogeradores se ampliam ligeiramente com o
aumento da velocidade do vento. O som provocado pelo vento ao atingir
construções ou barreiras topográficas existentes na área do empreendimento,
também aumenta com a velocidade do vento, ocorrendo normalmente a uma taxa
superior à taxa verificada no rotor, o que freqüentemente mascara o ruído provocado
exclusivamente pelos aerogeradores.
Os sons devidos aos aerogeradores não são danosos aos homens e
animais, sob o ponto de vista fisiológico, já que não são prejudiciais ao sistema
auditivo e tampouco interferem nas atividades diárias dos receptores, não deferindo
de outros sons comuns.
Os fabricantes estimam que o nível de ruído a uma distância de 40 metros de
um aerogerador encontra-se na faixa de 50 a 60 dB(A). Um receptor localizado a
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500 metros do aerogerador registra um nível de ruído de cerca de 35 dB(A) quando
o vento sopra na direção do rotor para o receptor. De acordo com os padrões
internacionais, esse nível de ruído encontra-se na faixa tolerável para uma
residência. Em situações em que o vento sopra do receptor em direção ao
aerogerador, os níveis de ruído decrescem significativamente, atingindo valores
inferiores a 10 decibéis (EWEA, 1997, GIPE, 1995 apud SILVA, 2006, cap.4, p. 232).
Segundo Rey e Oliveira (2005), estudos conduzidos pela Danish Wind
Industry Association, revelaram que a uma distância de um diâmetro de rotor da
base de um aerogerador emitindo 100 dB(A), o nível de som é de cerca de 55-60
dB(A), correspondente a uma secadora de roupas; a quatro diâmetros de rotor mais,
de cerca de 44 dB(A), que corresponde ao som que se tem em uma tranqüila sala
de estar; a uma distância de seis diâmetros de rotor (260m) será de
aproximadamente 40 dB(A). Nesse contexto, é importante a distância que se
encontram os vizinhos mais próximos da central geradora eólica.
Estudo divulgado no site da American Wind Energy Association (AWEA,
2000) demonstra que um parque eólico a uma distância de 350 m produz níveis de
ruído na faixa de 35 a 45 dB(A), praticamente o mesmo nível de fundo de um quarto
silencioso, conforme Quadro 9.

Fonte / Atividade
Limite de audição
Ruído de fundo noturno em área rural
Quarto silencioso
Usina eólica a 350 m

Nível de ruído dB(A)
0
20-40
35
35-45

Carro a 40 mph a 100 m de distância

55

Escritório em funcionamento

60

Caminhão a 30 mph a 100 m de distância

65

Furadeira pneumática a 7 m de distância

95

Avião a jato a 250 m de distância

105

Limite da dor

140

Quadro 9 – Níveis de ruídos para diferentes atividades
Fonte: The Scottish Office, Environment Department, Planning Advice Note, PAN 45, Annex
A: Wind Power, A.27. Renewable Energy Technologies (1994).
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5.4.3.3 Sombreamento

O efeito de sombreamento ou shadow flicker ocorre quando as pás do rotor
dos aerogeradores projetam sombras que se movem rapidamente através da área
do solo próxima da torre, originando variações de intensidade luminosa de
freqüência variável. Ocorre apenas durante certos períodos do dia em que se tem
luz solar diretamente orientada às pás, e deixam de existir quando a luz do sol é
difusa pelas nuvens.
Além disso, o efeito de sombreamento é função de outros fatores, como a
localização dos receptores em relação aos aerogeradores, a velocidade e direção
dos ventos, a latitude geográfica, a topografia local e a presença de obstruções
(NIELSEN, 2003 apud Committee on Environmental Impacts of Wind Energy
Projects, National Research Council, 2007).
Este efeito pode criar distúrbios quando a sombra atinge construções
ocupadas, tornando-se mais evidentes quando tais construções têm suas portas ou
janelas abertas diretamente orientadas na direção dos raios solares. Dessa forma,
tais sombras ou reflexos móveis são indesejáveis em áreas residenciais, sendo o
efeito considerado não expressivo em áreas a mais de 300 m dos aerogeradoes.
Os europeus reclamam que o shadow flicker pode desorientar ou causar
apreensão em 2% da população circunvizinha que sofrem de epilepsia (GIPE, 1995
apud SILVA, 2006, cap.4, p. 231).
O nível admissível de flicker é dependente da amplitude da flutuação de
tensão e da freqüência, e pode ser quantificado pela característica de limiar de
sensibilidade ou de irritabilidade expressa em função desses parâmetros.
Este impacto pode ter seus efeitos minimizados através de avaliações que
determinem um posicionamento mais adequado dos aerogeradores.

5.4.3.4 Interferência eletromagnética

Os aerogeradores podem causar interferência eletromagnética por reflexão
de sinais das pás de modo que um receptor próximo recebe um sinal direto e um
refletido. A interferência ocorre porque o sinal refletido é atrasado devido à diferença
entre o comprimento das ondas alterado por causa do movimento das pás.
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A interferência é maior em materiais metálicos, que são refletores e mínimo
para pás de madeira, que absorvem. A fibra de vidro reforçada com epoxi, que é
utilizada na maioria das pás modernas, é parcialmente transparente às ondas
eletromagnéticas e, portanto, diminui o efeito da interferência eletromagnética.
Estudos realizados pela European Wind Energy Association (EWEA, 2004),
têm mostrado que um bom projeto de uma central eólica minimiza os distúrbios em
sistemas de telecomunicações, levando em conta que qualquer grande estrutura em
movimento pode produzir interferência eletromagnética.
A interferência em um pequeno número de receptores de televisão
normalmente é sanada com uma gama de medidas sem alto custo, como a
utilização de uma série de retransmissores e/ou receptores.

5.4.3.5 Visual

As centrais de geração eólica produzem um impacto visual inevitável, já que,
devido às suas características técnicas, estão normalmente instaladas em locais que
as evidenciam (morros, colinas, litoral, dentre outros). Dessa forma, a implantação
dos aerogeradores em grande escala pode produzir uma alteração clara sobre a
paisagem.
O impacto visual de uma central geradora eólica na paisagem é muito
subjetivo. Alguns a vêem como um símbolo de energia limpa, bem recebida e
visualmente atrativa. Já outros reagem negativamente à nova paisagem,
considerando sua presença uma intervenção danosa à paisagem natural. Assim, as
melhores áreas são as que apresentam baixa densidade ocupacional.
Uma melhor compreensão dos benefícios ambientais advindos da ampliação
do uso da energia eólica na matriz energética brasileira tende a minimizar eventuais
rejeições a esta tecnologia, quanto a seu impacto sobre a paisagem.
O impacto visual também pode ser minimizado mediante um design
cuidadoso da planta, com aerogeradores de mesmo tamanho e tipo, uniformemente
espaçados.
A indústria eólica encontra-se bastante desenvolvida e vem disponibilizando
ao mercado aerogeradores com alta capacidade nominal, tendendo assim a diminuir
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cada vez mais o número de aerogeradores para obtenção de uma mesma
capacidade instalada, diminuindo em conseqüência, o impacto sobre a paisagem.
Não há evidências que parques eólicos reduzem o turismo, pelo contrário, há
considerável evidência ao contrário. Em algumas áreas rurais nos USA, foi notado
aumento do turismo após a implantação de parques eólicos.
A natureza subjetiva da reação da comunidade impede a determinação, de
forma imperativa, da real valoração deste impacto, porém, fato é que normalmente
fotos de parques eólicos são colocadas em cartões postais, capas de revista, etc,
demonstrando a popularidade de tais empreendimentos.

5.4.3.6 Uso de terras
Ao contrário do que ocorre com outras fontes convencionais de energia, a
produção de energia eólica não implica em nenhuma alteração do lençol freático por
consumo e nem provoca sua contaminação, bem como não exige grandes
movimentos de terra ou impedimentos de seu uso (Silva, 2006).
Uma central eólica requer grandes áreas para sua implantação, no entanto,
segundo Terciote (2002), em média, 99% da área destinada ao projeto continuam
disponíveis para seu uso original, ou seja, a taxa de ocupação é muito baixa, devido
à necessidade de distanciamento entre os aerogeradores, de modo a otimizar o fator
de capacidade de geração elétrica da central eólica. Por exemplo, em se tratando de
terras cultiváveis ou agropecuárias, tais atividades podem ser mantidas, sem que
haja interferência pela operação de uma central eólica.
As áreas efetivamente ocupadas situam-se entre 0,06 a 0,08 km²/MW (12 a
16 MW/km²), podendo ser utilizadas para outros propósitos, tais como agricultura
(EUREC Agency, 2002 apud INATOMI, 2005).

5.4.3.7 Aumento de receitas tributárias
As arrecadações decorrentes da atividade que será desenvolvida, qual seja, a
geração de energia, se manifestará durante a vida útil do empreendimento e
beneficiarão as três esferas, municipal, estadual e federal.
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5.4.3.8 Redução das emissões de gases de efeito estufa
As concentrações dos GEE na atmosfera têm aumentado substancialmente
durante o último século, sendo motivo de preocupação mundial, tendo em vista o
aquecimento global do planeta e suas drásticas conseqüências.
Segundo Silva (2006), este fenômeno ocorre, em grande parte, devido ao
incremento do uso dos combustíveis fósseis ao longo do processo do
desenvolvimento humano, e outros fatores relacionados com o aumento da
população e ampliação do consumo de bens e serviços, além das mudanças
registradas quanto ao uso do solo.
A taxa de emissão dos gases intensificadores do efeito estufa advindos da
produção de energia elétrica é fundamentalmente definida pelo tipo de combustível
usado, e também função da eficiência das unidades geradoras, regime de operação,
composição do combustível usado e das medidas mitigadoras adotadas.
No entanto, a geração de energia elétrica a partir dos ventos, sem considerar
o restante da cadeia produtiva, não emite GEE, constituindo-se, portanto, numa
medida de prevenção ao aquecimento global. Pode-se fazer um comparativo entre a
energia gerada pelos aerogeradores e a mesma quantidade de energia que seria
gerada por uma unidade convencional de energia elétrica. Ao fazer essa análise
chega-se à conclusão de que a energia eólica apresenta grandes vantagens na
redução de emissão de GEE e na redução da concentração de dióxido de carbono
durante a sua operação.
Segundo Tolmasquim (2004), um aerogerador de 600 KW, por exemplo,
dependendo do regime de vento e do fator de capacidade, pode evitar a emissão de
entre 20.000 e 36.0000 toneladas de CO2 equivalentes à geração convencional,
durante sua vida útil, estimada em 20 anos.
Apesar de indireto, este impacto é considerado de natureza positiva e com
duração permanente, já que se manifestará durante toda a vida útil do
empreendimento. Sua abrangência é dispersa, considerando seus efeitos globais.
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6 ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE INTERAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

A identificação e caracterização dos impactos ambientais, através de seus
atributos, permitem a elaboração da Matriz de Impactos Ambientais para
visualização da relevância de cada impacto ambiental.
A matriz ambiental deve ser entendida como uma ferramenta para auxiliar a
tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental do empreendimento. Ela
possibilita o suporte para a identificação dos impactos que deverão ser objeto de
maior atenção quando da formulação de medidas ambientais (mitigadoras e
potencializadoras).
Ainda segundo essa ótica, os impactos de pequena relevância não devem ser
visualizados como desprezíveis, e sim analisados pela equipe técnica do mesmo
modo que os demais, de modo a verificar a viabilidade ambiental do
empreendimento em questão. Entretanto, as medidas ambientais deverão ter como
enfoque principal os impactos de maior relevância, pois ações sobre esses impactos
produzirão um maior efeito do que em impactos de menor relevância.

6.1 Definição dos atributos e parâmetros de avaliação

Dentre as várias possibilidades citadas na literatura, conforme visto na revisão
bibliográfica e considerando: os critérios básicos constantes da Resolução CONAMA
n° 01/1986, o conteúdo do Termo de Referência para elaboração de RAS de
parques eólicos (FEPAM, 2008), as Diretrizes Gerais para apresentação de RAS de
empreendimentos eólicos (IDEMA, 2008), os estudos ambientais de projetos eólicos,
bem como de outras atividades (BARBOSA, 2004; CPEA, 2008), e ainda, a própria
experiência desta autora, definiu-se os seguintes atributos, considerados suficientes
e necessários à avaliação da importância dos impactos para o escopo deste
trabalho:

1. Natureza.
2. Origem.
3. Duração.
4. Escala temporal.
5. Reversibilidade.

94

6. Abrangência espacial.
7. Magnitude.

A natureza do impacto descreve seu caráter positivo ou negativo (benéfico ou
adverso). Propõe-se a adoção do fator de multiplicação +1 para impactos positivos e
-1 para os impactos negativos.
Para

o

conjunto

dos

atributos:

origem,

duração,

escala

temporal,

reversibilidade e abrangência espacial, propõe-se a adoção de pesos 1 ou 2,
segundo seus aspectos mais relevantes, conforme o Quadro 10.

Atributo

Peso 2

Peso 1

Origem

direta

indireta

Duração

permanente

temporária

Escala temporal

imediato

médio e longo prazo

Reversibilidade

irreversível

reversível

regional

local

Abrangência

Quadro 10 – Ponderação dos atributos
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

O valor final de cada um dos impactos é calculado pela soma das
características das variáveis. Desse modo, esse valor poderá assumir valores
inteiros de 5 (menor valor) a 10 (maior valor).
Uma vez definidos os valores dos atributos de cada impacto, torna-se
necessária a conversão dos valores de sua magnitude, segundo procedimentos
similares, conforme o Quadro 11.

Magnitude

Valor atribuído

Grande

3

Média

2

Pequena

1

Quadro 11 – Valoração proposta para magnitude dos impactos
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Definidos os valores para os diversos impactos identificados, a Relevância de
um determinado impacto ambiental é obtida pelo produto do valor final da
caracterização dos atributos, da Magnitude do impacto, além de sua Natureza.
Após a realização desse produto, a relevância poderá variar de -30 a -5 e de
5 a 30, conforme seu sentido, ou seja, por menor que seja a relevância de um
impacto analisado, seu valor absoluto será igual a 5.
Para uma interpretação qualitativa e classificação da relevância dos impactos,
propõe-se,

neste

trabalho,

o

estabelecimento

das

faixas

classificatórias

apresentadas no Quadro 12.

Relevância
Faixa

Classificação

5 a < 10

Muito Pequena – MP

10 a < 15

Pequena – P

15 a < 20

Média – M

20 a < 25

Grande – G

25 a 30

Muito Grande – MG

Quadro 12 – Classificação da relevância por faixas
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

A Figura 36 apresenta a matriz de interação proposta para avaliação de
impactos ambientais aplicada à projetos de usinas de geração eólio-elétricas.
O valor da relevância, em termos absolutos, é calculado pela seguinte
equação, sendo o caráter positivo ou negativo do impacto determinado pela sua
natureza:

Relevância = (soma dos atributos) X magnitude
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Geração de expectativas
na população local
Criação de acervo
técnico
Alteração da qualidade
do ar
Aumento da poluição
sonora
Alteração do regime de
escoamento superficial
Alteração da qualidade
do solo / aumento
erosão
Perda ou fragmentação
de vegetação
Alteração de habitat's da
fauna terrestre
Alteração ou perda de
sítios arqueológicos
Pressão sobre o tráfego
local
Aumento da oferta de
empregos

12 Mortalidade da avifauna
13

Alteração do ambiente
sonoro

14 Sombreamento
15

Interferência
eletromagnética

16 Visual
17 Uso de terras
Aumento de receitas
tributárias
Redução das emissões
19
de GEE
Figura 36 – Modelo de Matriz
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
18

Relevância
(calculada)

Valor da
Relevância
(calculada)

Magnitude

SIGNIFICÂNCIA
Abrangência
Espacial

Reversibilidade

Escala
Temporal

Duração

Origem

ATRIBUTOS
Natureza

Operação

Instalação

IMPACTOS

Planejamento

FASES
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6.2 Estudo de caso

Para exemplificar a aplicação da sistematização da avaliação dos impactos
ambientais de uma central geradora eólica em superfície terrestre sob a forma de
uma matriz, demonstrando a relevância de cada impacto ambiental, será definido a
seguir um caso hipotético.
Ressalta-se que, apesar de tratar-se da simulação de um caso, as
características básicas do empreendimento a ser avaliado, bem como os dados
gerais referentes à localização, conforme apresentados a seguir, baseiam-se em
projetos reais, habilitados pela EPE para participar do leilão de energia eólica
realizado em dezembro de 2009, ou seja, há bastante proximidade com projetos
reais.

1. Características do empreendimento

Potência total a ser instalada: 46 MW.
Tipo de aerogerador: Modelo E-70 da Wobben Windpower / Enercon
GmbH.
Potência Nominal de cada aerogerador: 2.300 kW.
Quantidade de aerogeradores: 20.
Altura das torres: 113 m.
Diâmetro do rotor: 71 m.
Área do projeto: 400 hectares.
Localização: litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte,
Brasil (Figura 37).
Ocupação da área do empreendimento: livre de construções.
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Figura 37 – Vista aérea de região do litoral setentrional do RN
Fonte: Bioenergy (2008).

2. Características da área do projeto e seu entorno

2.1.

Meio Físico:

Clima e condições meteorológicas: tropical equatorial, semi-árido,
incidência de grande quantidade de energia luminosa. Regime térmico
bastante uniforme, com temperaturas elevadas e pequenas variações
ao longo do ano. Velocidade média anual de ventos de 5,7 m/s. Menor
velocidade média mensal de 4,4 m/s observada no mês de abril e a
maior velocidade média mensal de 7,1 m/s em outubro (dados da
estação climatológica de Macau/RN, Departamento Nacional de
Meteorologia, 2000).

Geologia: região caracterizada por depósitos de planície de maré,
constituída por uma associação de sedimentos de origens diversas,
representadas por depósitos flúvio-estuarino, marinho, eólico e praial,
resultantes de taxa de sedimentação da área, cujas características
litológicas ocorrem com as seguintes especificações: depósitos flúviomarinho-estuarino, associações de depósitos arenosos de origem
marinha e eólica.
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Geomorfologia: a paisagem engloba diversos compartimentos de
relevo, principalmente: planície estuarina com suas subdivisões,
terraço marinho/estuarino, terraço flúvio-estuarino, dunas recentes
(móveis) e dunas sub-recentes (fixas).

Pedologia: identificados três tipos de associações de solos: Areias
Quartzozas Distróficas (Figura 38), Areias Quartzozas Marinhas
Distróficas e Solonchak Solométzico.

Recursos Hídricos: região inserida na Bacia Hidrográfica do Rio
Piranhas-Açu, que abrange 45 municípios no Estado do Rio Grande do
Norte, além de 102 municípios do Estado da Paraíba.

Figura 38 – Solo arenoso composto por areias quartzozas distróficas, Guamaré, RN
Fonte: Medeiros (2008).
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2.2.

Meio Biótico:

Flora: predominância de vegetação pioneira psamófila, típica de zona
de praia podendo estender-se até as dunas na sua vertente a
barlavento. Essa vegetação é de porte herbácea e composta por
espécies tolerantes a salinidade, devido aos fortes ventos e a intensa
radiação solar que compõem as condições ambientais da área.
Apresenta-se comumente na forma de moitas isoladas e de baixo porte
e dificilmente alcança o clímax em virtude da constante movimentação
de areia devido à ação eólica (Figura 39). Na planície de deflação
ocorre uma fitofisonomia representada apenas por um estrato
herbáceo graminóide, com baixa densidade e diversidade. No entorno
da área do projeto encontram-se alguns exemplares de manguezal,
considerados Área de Preservação Permanente (Figura 40).

Figura 39 – Vegetação herbácea, esparsa e de baixo porte, Guamaré, RN
Fonte: Medeiros (2008).
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Figura 40 – Vegetação de manguezal, Guamaré, RN
Fonte: Medeiros (2008).

Fauna: a fauna local é pobre em relação aos répteis e mamíferos, não
existindo espécies raras ou ameaçadas de extinção, ou ainda, de
importância estratégica dentro dos ecossistemas locais. Com relação à
avifauna, inexistem estudos precisos sobre as espécies presentes na
região, tampouco sobre a existência de rotas de migração.

2.3.

Meio Antrópico

Uso e ocupação do solo da área de entorno do projeto: atividades de
carcinicultura, salineira e agrícola. Presença de áreas antropizadas
decorrentes de salinas desativadas.
Núcleo residencial mais próximo da área do projeto: mais de 1 km de
distância.
A infra-estrutura da região é incipiente, tal qual seu nível de
desenvolvimento, apresentando várias deficiências, notadamente
quanto ao saneamento básico, saúde e educação.
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Através de exame de superfície, à princípio, não foram identificados
indícios de ocorrências arqueológicas na área do projeto.

A matriz dos impactos ambientais, conforme Figura 41, foi elaborada com
base nas condições estabelecidas no caso hipotético descrito. A relevância dos
impactos foi calculada sem considerar a adoção de medidas mitigatórias.
No caso de insuficiência de dados, impossibilitando uma adequada
ponderação dos atributos, foi adotado o valor mais conservador para o parâmetro
magnitude, resultando, por exemplo, na avaliação do impacto na avifauna como
sendo de relevância muito grande, o que, pode não ser necessariamente uma
realidade.
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1
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17 Uso de terras
X
Aumento de receitas
18
X
tributárias
Redução das emissões
19
X
de GEE
Figura 41 – Matriz de impactos ambientais
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Legenda:
Origem

Escala
Temporal

Duração

Reversibilidade

1- longo prazo 1- reversível

1- indireta

1- temporária

2- direta

2- permanente 2 - curto prazo 2- irreversível

Abrangência
Espacial

Magnitude

1- local

1- pequena

2- regional

2- média
3- grande

Relevância
MP

Muito Pequena: 5 a < 10

P

Pequena: 10 a < 15

M

Média: 15 a < 20

G

Grande: 20 a < 25

MG

Muito Grande: 25 a 30

No caso hipotético avaliado, o maior número de impactos ambientais
negativos (oito) ocorreu na fase de instalação do empreendimento. Conforme a
matriz, três apresentaram relevância muito pequena, dois apresentaram relevância
pequena e três apresentaram relevância média. Nenhum impacto ambiental negativo
foi considerado como de relevância grande ou muito grande na fase de instalação do
empreendimento. Como impacto positivo nesta fase, apenas o aumento da oferta de
empregos, classificado como de relevância média.
Dentre os impactos ambientais negativos identificados na fase de operação
no caso avaliado (cinco), quatro foram considerados de relevância muito pequena e
apenas um de relevância muito grande, o impacto na avifauna, ressaltando os
comentários feitos anteriormente quanto ao conservadorismo na valoração da
magnitude desse impacto, em virtude da falta de estudos detalhados sobre o tema.
Por outro lado, os impactos ambientais positivos se apresentaram em maior
número na fase de operação (três). Um foi considerado de muito pequena relevância
(impacto visual), um de média relevância (aumento das receitas tributárias) e um de
grande relevância (redução das emissões de GEE).
Na fase de planejamento foram identificados apenas dois impactos, sendo um
negativo de relevância muito pequena (geração de expectativas na população local)
e um positivo de relevância média (criação de acervo técnico).
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Considerando o balanço entre os impactos positivos e negativos nas distintas
fases do caso hipotético avaliado, e ainda, os benefícios decorrentes da geração de
energia eólica em termos ambientais, se comparados a outras fontes de geração de
energia elétrica, a metodologia de avaliação dos impactos ambientais proposta
permitiria concluir pela viabilidade ambiental do empreendimento, desde que
adotadas medidas mitigadoras adequadas de forma a minimizar os impactos
ambientais negativos identificados.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
As conclusões e recomendações apresentadas baseiam-se na metodologia
proposta e no estudo de caso hipotético, conforme descrito na seção 6.2.

7.1 Conclusões

O objetivo geral deste estudo, que era a proposição de metodologia para a
condução de um processo de avaliação dos impactos ambientais de usinas de
geração eólio-elétricas em superfície terrestre, foi atendido e a metodologia mostrouse eficaz, pois, a viabilidade de sua aplicação foi demonstrada no estudo de caso
hipotético.
A partir da pesquisa e dos estudos desenvolvidos, foi possível identificar as
principais ações, aspectos e impactos ambientais associados às fases de
planejamento, instalação e operação, definir os atributos e estabelecer os critérios
para valoração dos impactos, culminando na matriz de interação.

Assim, os

objetivos específicos do trabalho também foram atendidos satisfatoriamente.
A matriz de interação elaborada de acordo com o roteiro proposto facilita a
compreensão dos impactos ambientais identificados de uma central de geração de
energia eólio-elétrica, bem como a proposição de medidas mitigadoras, constituindose em um elemento útil na tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental de
novos empreendimentos.
A escolha do tipo de estudo ambiental (EIA/RIMA, RAP, RAS, entre outros)
que irá subsidiar o licenciamento de uma usina de geração eólio-elétrica é função da
sensibilidade ambiental e de exigências legais específicas da área onde a mesma
será instalada. Não obstante, a metodologia apresentada neste trabalho se aplica a
todos os tipos de estudos ambientais que objetivam a análise de uma licença
requerida, já que a estrutura do processo de identificação e avaliação de impactos é
comum a todos, diferenciando-se na profundidade e na complexidade em que os
aspectos e os impactos ambientais são abordados.
Há que se ressaltar que a metodologia proposta apresenta limitações,
tratando-se de um embrião para o desenvolvimento de um processo mais amplo e
abrangente, já que a AIA deve contemplar ainda a determinação das áreas de
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influência do empreendimento, seu diagnóstico, além da proposição de medidas
mitigadoras e compensatórias, aspectos que extrapolam os objetivos deste trabalho.
Tendo em vista a complexidade do tema, e sem a pretensão de esgotar todos
os aspectos envolvidos em um processo de AIA, o ineditismo do estudo encontra-se
na promoção do ordenamento de informações dispersas, de aplicação genérica,
facilitando e agilizando uma análise inicial da questão dos impactos ambientais de
projetos eólio-elétricos.
Embora a abordagem adotada no desenvolvimento do trabalho tenha sido
aparentemente simples, sua relevância evidencia-se ao observar a escassez de
literatura técnica específica sobre procedimentos e critérios para quem pretende
conduzir, ou mesmo analisar, estudos ambientais de projetos eólicos. Nesse sentido,
a metodologia proposta deve ser entendida como parte de um processo a ser
aprimorado.

7.2 Recomendações

Considerando os estudos desenvolvidos, seguem algumas sugestões para
futuros trabalhos, de modo a ampliar e aprofundar o processo de avaliação dos
impactos ambientais de empreendimentos de geração eólio-elétricos em superfície
terrestre:

a) Acrescentar à metodologia a avaliação dos impactos ambientais, na fase
de implantação, conforme o diagnóstico ambiental das áreas de influência do
empreendimento, ou seja, diferenciar a avaliação dos impactos ambientais para
regiões com características geográficas distintas (áreas litorâneas com a presença
de dunas, planícies, áreas urbanas, etc.);
b) Identificar as medidas mitigadoras aplicáveis para minimização e/ou
eliminação dos impactos adversos ao meio ambiente;
c) Realizar o levantamento das exigências técnicas e condicionantes
efetuadas pelos órgãos licenciadores por ocasião do licenciamento ambiental de
projetos eólicos, para subsidiar a ampliação de aspectos a serem considerados na
metodologia de avaliação dos impactos ambientais.
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Por fim, seria interessante também que todos os projetos eólicos que já
possuem licenciamento ambiental, tivessem um acompanhamento na fase de
instalação através do monitoramento ambiental realizado pelos empreendedores, e
posteriormente na fase de operação, com o objetivo de verificar a validade da
metodologia proposta, inclusive na definição dos atributos e no estabelecimento dos
critérios de valoração dos impactos ambientais.
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